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СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ДІЄСЛІВ 
ВЕСТИ / ВОДИТИ 

У статті проаналізовано структуру словотвірних парадигм дієслів "вести" / "водити". Встановлено 
валентні особливості твірних: аналізованим лексико-семантичним варіантам дієслів "вести" / "водити" 
властиві субстанційна, векторна, темпоральна та валентність ступеня інтенсивності і міри виконання 

дії. 
Визначено кількість зон словотвірних парадигм: субстантивна, ад’єктивна та вербальна. Виявлено 
типи словотвірних значень, реалізованих похідними, та окреслено засоби їх реалізації. Встановлено 

причини відсутності дериватів зі словотвірним значення "об’єкт руху". 

Ключові слова: дієслово, валентність, похідне слово, словотвірна парадигма, лексико-семантичний 
варіант, словотвірне значення. 

Постановка проблеми. Утвердження основоцентричного напряму у словотворі детермінувало 
потребу дослідження різноманітних класів твірних з погляду їх значення та валентних можливостей. 
Процеси розгортання семантики у парі "твірне-похідне" найповніше виявляються саме у межах 
словотвірних парадигм. На думку В. В. Ґрещука, "словотвірна парадигма дає змогу виявити системну 
організацію словотвору в такому розрізі, при якому системність ґрунтується на константно-змінній 
рівновазі, константна частина якої підтримується формально-семантичною тотожністю твірної основи, а 
змінна – різнофункціональними дериваційними формантами" [1: 19].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вербативи руху неодноразово були об’єктом аналізу 
українських та зарубіжних студій. Так, досліджено дієслівні основи з категоріальним значенням 
активного руху в сучасній німецькій мові [2], словотворчі можливості дієслів динамічної просторової 
локалізованості у зіставному аспекті на матеріалі української та польської мов [3], словотвірні гнізда 
"парних" дієслів руху в українській мові [4], префіксальна сполучуваність дієслів руху в українській 
мові [5] тощо. Словотворчі можливості лексем вести / водити з урахуванням їх семантико-валентних 
параметрів ще не були окремим предметом лінгвістичного аналізу, що і зумовлює актуальність роботи. 

Мета – охарактеризувати особливості структури СП дієслів руху та встановити роль валентності 
твірних у продукуванні похідних. Поставлена мета передбачає виконання низки завдань:  

- визначити типи валентності, властиві обраним для аналізу мотиваторам; 
- встановити типи словотвірних значень (СЗ), репрезентованих похідними; 
- виявити способи та засоби творення дериватів. 
Своїми окремими лексико-семантичними варіантами (ЛСВ) дієслова вести і водити належать до 

семантичного поля руху. Предметом розвідки є особливості структури словотвірних парадигм (СП) ЛСВ 
дієслів вести 1 "спрямовувати рух кого-небудь, допомагати йти" // "іти, рухатися попереду, скеровуючи 
кого-, що-небудь" // "керувати предметом, що рухається механічно" [6: 1: 341] і водити 1 "тримаючи 
когось за руку чи лікоть, допомагати йти" ; водити 2 "йти на чолі кого-, чого-небудь; очолювати, бути 
ватажком"; водити 3 "керувати рухом чого-небудь" [6: 1: 717]. Семеми двох дієслів відображають 
значеннєву кореляцію за ознакою односпрямованість / різноспрямованість. 

Об’єкт дослідження – ЛСВ вербативів вести і водити, які репрезентують семантику руху, та їхні 
похідні на першому ступені словотворення.  

Виклад основного матеріалу. Будова СП вербативів є реалізацією валентностей твірної бази. 
Дієслово називає ситуацію, учасники якої можуть бути названі окремими похідними словами [7: 14]. 
Услід за С. Кацнельсоном, валентність розуміємо як "здатність дієслова певним чином реалізовуватися у 
реченні і вступати у відповідні комбінації з іншими словами" [8: 133]. У роботі використовуємо поняття 
"темпоральна" та "субстанційна" валентності, а також запропоновані Т. Морозовою типи "векторна" та 
"ступеня інтенсивності і міри виконання дії" валентності [9: 8]. 

Обрані для аналізу дієслова передбачають присутність субстантивних партнерів для повного 
розкриття смислу. Обов’язковими учасниками ситуації є агенс (лівобічний) та пацієнс (правобічний), 
тобто суб’єкт (S) та об’єкт (O) дії. Суб’єкт здійснює рух, одночасно детермінуючи тотожне переміщення 
об’єкта: Оскільки зарплата в медсестри була невелика, мама підрядилася дітям заможних батьків, 
котрі не хотіли вести чи везти своїх малюків на процедури, робити вдома уколи… (В. Лис "Країна гіркої 
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ніжності"). Додатковими (факультативними) учасниками є вихідний (А) і кінцевий (В) пункти руху. У 
межах похідних першого ступеня деривації виділяємо три зони: субстантивну, ад’єктивну та вербальну.  

Субстантивна зона. Єдине з усіх можливих СЗ, яке не прогнозується валентністю твірного, – 
"опредметнена дія" (ведіння, воживо (діал.), водіння 1, хоровод). 

СЗ "суб’єкт дії" демонструє результат субстанційної валентності лексеми водити. Три семеми цього 
дієслова тією чи іншою мірою виражають семантику руху. Тому вияв встановленого СЗ подаємо 
сегментовано: 

- ЛСВ 1: старчовод 1, поводир 1, поводар 1 і поводатар 11 – "той, хто водить кого-
небудь" [6: 6: 687]; 

- ЛСВ 2: голотовода "проводир голоти, бідняків" [10: 251], екскурсовод, груповод – "керівник 
групи", верховод "впливова людина" [6: 1: 336], колоновод "той, хто йде на чолі колони", ляльковод 
"артист, який керує ляльками у театрі" [6: 4: 579], вождь 1, вожак, вожай, воєвода, полководець – 
"керівник війська, племені", вожатий "керівник загону" [6: 1: 724], флотоводець "керівник флоту" 
[6: 10: 608].  

- ЛСВ 3: водій 1 "той, хто водить машину, керує нею", вагоновод "водій трамваю" [6: 1: 275].  
Способом реалізації СЗ "суб’єкт дїї" є: суфіксація (нульовий суфікс, -ак-, -ай-, -ій-), композиція основ 

поряд з інтерфіксацією (-о-) та суфіксацією (-ець-, нульовий суфікс), конфіскація (по- + -ир-, -ар-).  
Незважаючи на те що пацієнс є облігаторним правобічним партнером твірного, об’єктна валентність 

не знаходить вираження у похідних субстантивної зони. Вважаємо, що причиною відсутності дериватів 
такого типу є зближення семантико-синтаксичної функції суб’єкта і об’єкта ситуації: агенс виступає 
каузатором руху пацієнса, виконуючи ідентичне "авто переміщення" (наприклад, у реченні Я веду його 
суб’єкт руху (я) уможливлює рух об’єкта (його), здійснюючи при цьому тотожну дію). Ще однією 
причиною відсутності такого типу похідних є те, що об’єктне значення частково відбите у структурі 
композитів, які є реалізацією СЗ "суб’єкт руху" (порівняймо, старчовод 1 "той, хто супроводжує 
старця" [6: 9: 665]. Така фрагментарність виявляється у тому, що основне смислове навантаження у 
похідному спрямоване на вираження фактичного суб’єкта-каузатора, а фіксація об’єкта у такому СЗ є 
факультативною. 

СЗ "допоміжний засіб" маніфестоване такими дериватами (воловід "мотузка або ремінь, який 
прив’язують до рогів худоби" [6: 1: 727], повід1 "ремінь, за допомогою якого правлять конем" [6: 6: 666], 
віжки "ремінь, яким правлять кіньми" [6: 1: 667], водило "жердина" [10: 197]). Виявлене СЗ є реалізацією 
інструментальної валентності (різновид субстанційної) ЛСВ водити 3. У реалізації цього значення 
беруть участь суфікси -к-, -ил-; конфікс по- + нульовий суфікс. 

Ад’єктивна зона репрезентована однією семантичною позицією ''ознака об’єкта за дією, яка 
спрямована на нього'' (ведений 1).  

Вербальна зона. Субстанційна об’єктна валентність реалізується у СЗ "бути підданим руху" (вестися 
7). Постфікс -ся, окрім наведеного похідного, є засобом утворення девербатива із реципрокною 
семантикою (водитися 1а "ходити з ким-небудь" [6: 1: 718]). 

Якщо ЛСВ дієслова водити є базою творення похідних субстантивної зони, то ЛСВ дієслова вести 
демонструє спектр можливостей в утворенні дериватів вербального блоку. Словотворчу активність 
демонструє лексико-семантичний варіант дієслова вести 1 в утворенні похідних з чітко вираженими 
просторовими модифікаціями. Так, векторна валентність твірних реалізується у низці СЗ: "у межі чогось" 
(ввестии1 / увестит1, завестии1), "за межі чогось" (вивести 1), "зверху вниз" (звести 1 / ізвести 5), 
"знизу вверх" (звести 5 / ізвести 5), "навколо" (обвести 1), "через щось" (перевести 1), "у різні сторони" 
(розвести 2). Дієслова руху є найтиповішими виразниками просторових значень, а значний набір 
префіксів – провідний засіб вияву подібний трансформацій. 

Темпоральна валентність твірних передбачає зв'язок твірних з лексемами, які позначають перебіг дії в 
часі (фазові дієслова, адвербіальні поширювачі). Зафіксовано такі СЗ з вираженими часовими 
трансформаціями: "почати рух" (повести1 2); "здійснювати рух якийсь час" (поводити 1); 
"завершити дію" (вивести 3 "вести куди-небудь, вказуючи шлях, спрямовувати рух" [6: 1: 366], 
відвести 1 "супроводжуючи, доставити кудись" [6: 1: 565], довести 1 "ведучи, доставити до певного 
місця" [6: 2: 336], завести 2 "відвести куди-небудь" [6: 3: 55], одвести 1 "доставити куди-небудь", 
привести 1 "примушувати прийти з собою" [6: 7: 577]). 

На перехресті вияву часово-просторових семантичних зсувів знаходяться такі похідні: одвести 2, 
завести 1а (кінцевий пункт + на який час), відвести 2, зводити (початок руху з вихідного пункту + 
локалізація кінцевої точки); підвести 1, провести 1, проводи́т 1 (діал.), надвести (рух якийсь час + 
інтенсійна локалізація). 

                                                 
1 Таким похідним властива подвійна мотивація. 

4 



Філологічні науки. Випуск 1 (83). 

Валентність ступеня інтенсивності і міри виконання дії простежується у здатності продукувати 
підкатегорії дистрибутивних дієслів: об’єктна дистрибуція зі СЗ "усіх або багатьох" (переводи́ти), 
локальна дистрибуція зі СЗ "усюди" (виводити 2, обводити) і локально-об’єктна (розвести 1). Кількісні 
трансформації реалізовані у СЗ з відтінком кумулятивності (навести 8, звести 8 / ізвести 8).  

Способами та засобами реалізації дериватів вербального блоку є: префіксація, при якій твірною базую 
слугує ціле слово (у-, в-, за-, по- , на-, з- (із-), об-, роз-, до-, під-, пере-, при-, про-, ви-, від-), пост 
фіксація (-ся). 

На основі здійсненого аналізу зроблено такі висновки: 
1. Лексико-семантична структура вихідної одиниці та її валентні параметри детермінують варіювання 

різнотипних СЗ. Аналізованим ЛСВ дієслів властива субстанційна, векторна, темпоральна та валентність 
ступеня інтенсивності і міри виконання дії. 

2. СП аналізованих ЛСВ вербативів характеризуються трьома частиномовними зонами: вербальною, 
субстантивною та ад’єктивною. В межах кожної з зон виявлено такі СЗ: "опредметнена дія", "суб’єкт дії", 
"допоміжний засіб", "ознака об’єкта за дією, яка спрямована на нього", "бути підданим руху", "у межі 
чогось", "за межі чогось", "зверху вниз", "знизу вверх", "навколо", "через щось", "у різні сторони", 
"почати рух", "здійснювати рух якийсь час", "завершити дію" та інші. Простежується синкретизм 
семантики у деяких дериватах (напр., час + направленість). 

3. Способами словотворення виступають: префіксація, постфіксація (вербальний блок); суфіксація 
(ад’єктивний блоки); суфіксація, конфіксація та композиція основ (субстантивний блок). 

4. ЛСВ дієслова вести із семантикою односпрямованого руху виявили високу активність в утворенні 
похідних вербального блоку, а ЛСВ вербатива водити (різноспрямований рух) продемонстрували 
великий потенціал у продукуванні конституентів субстантивного блоку. 

5. Причиною відсутності дериватів зі СЗ "об’єкт руху" зближення семантико-синтаксичної функції 
суб’єкта і об’єкта ситуації.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в системному описі та аналізі семантико-валентних 
особливостей вербативів руху, оскільки вивчення словотвірних параметрів лексем зі спільною 
семантикою дасть можливість спрогнозувати та узагальнити в цілому специфіку словотворчої поведінки 
компонентів семантичного поля "рух". 
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Адамец (Папидзе) Н. В. Семантико-словообразовательное моделирования зон словообразовательных 
парадигм глаголов "вести" / "водить". 

В статье проанализирована структура словообразовательных парадигм глаголов "вести" / "водить". 
Установлено валентные особенности производящих: анализированным лексико-семантическим 

вариантам глаголов "вести" / "водить" свойственны субстанциональная, векторная, темпоральная и 
валентность степени интенсивности и меры выполнения действия. 

Определено количество зон словообразовательных парадигм: субстантивная, адъективная и 
вербальная. Выявлены типы словообразовательных значений, реализованных производными, и указаны 
способы их реализации. Установлены причины отсутствия дериватов со словообразовательным 

значением "объект движения". 

Ключевые слова: глагол, валентность, производное слово, словообразовательная парадигма, лексико-
семантический вариант, словообразовательное значение. 

Adamets (Papidze) N. V. Semantic and Derivational Modelling of Word-Building Paradigms of the Verbs 
"(To) Guide" / "(To) Lead". 

At the present stage of development of Ukrainian derivation exists many linguistic studies, in which was 
investigated the word-building potential of certain groups of formative words. Process of deployment of 

semantics in a pair "formative-derivative" is fully manifested within word-building paradigms. Lexico-semantic 
structure of the verb and its valence parameters determine the variation of different types of derivational 

meanings. In the article the structural lexical-semantic elements of the "(to) guide" / "(to) lead" as a separate 
motivational base have been analyzed. Semantic positions realized by derivatives on the first stage of derivation 
have been described. Derivational paradigm consists of three blocks: substantival, adjectival and verbal. The 

continuum of word-building meanings, which realized by derivatives, is established (twenty derivational 
meanings): "abstracted action", "an agent", "to move around", "begin movement", "movement for sometime", 

"complete movement" and others. Lexical-semantics variants of verb with semantics of unidirectional movement 
showed high activity in the formation of verbal derivatives whereas lexical-semantics variants of verb with 

semantics of multi-directional movement showed great potential at producing constituents of substantive block. 
Tools and methods of creating derivatives have been outlined: prefixation, postfixation (verbal block); 

suffixation (adjectival block); suffixation, confiscation and composition of bases (substantival block). The cause 
of the absence of the word-building meaning "object of movement" is the approximation of semantic and 

syntactic functions of the subject and the object. 

Key words: verb, valence, derivative, derivational paradigm, lexical-semantic variant, word-building meaning. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОМАНАХ М. С. ОРДУБАДИ И 
Ю. В. ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ 

В статье рассматривается творчество выдающихся писателей-романистов 30-х годов ХХ столетия 
М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли, их вклад в исторический роман. Основное внимание уделяется 

процессу создания лучших произведений жанра исторического романа, вопросу преодоления трудностей 
в создании реальных произведений, отражающих трудности общественного развития. Следует 
подчеркнуть, что это были годы становления жанра исторического романа в азербайджанской 
литературе. В романах М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли существенное место занимают 

изображение многих исторических событий во всей реальности и деталях. У каждого из них текущие и 
исторические события изображены на основе принципов социалистического реализма.  

Ключевые слова: роман, историческая реальность, М. С. Ордубади, Ю. И. Чемензаминли, Саттархан, 
Авеста. 

Актуальность проблемы. Изображение исторической реальности является самой главной задачей в 
исторических романах. При применении метода социалистического реализма в исторических романах 
допускалось порой искажение действительности, производилась правка. Не было возможности 
представлять все так, как было, в особенности, древность истории отдельных народов, богатство ее, все 
представлялось по-другому. Именно поэтому не раз в изображении исторической действительности 
преимущество отдавалось рассказам с искажением прошлого, не допускалось изображения в истории 
судьбоносных для жизни народа вопросов. Согласно методу социалистического реализма, предпочтение 
отдавалось изображению исторических событий, связанных с социалистической революцией. Именно 
поэтому М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли, положив в основу своих романов темы событий 
достаточно отдаленного исторического прошлого, вынуждены были выйти за рамки метода 
социалистического реализма.  

Степень исследованности проблемы. Творчество М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли, связанное 
с историческими романами, явилось предметом рассмотрения таких литературоведов и критиков, как 
М. Гусейн, А. Агаев, Ф. Везирова, Ю. Ахундлу, Д. Дамирли и др. [1, 2, 3, и т.д.]. Вместе с тем эти работы 
писались в советское время, когда была большая доля предвзятости и марксистского догматизма. Здесь 
было трудно доказать истину или показать ее. Отметим также, что работы указанных авторов 
анализировались также и философами, историками, представителями политической науки [3].  

Цель и методология исследования. При написании статьи основной целью было выявление 
отношения современников к нашему историческому прошлому. Помимо этого, следует заново 
пересмотреть и оценить романы прошлых лет, в том числе советского периода, на основе новых 
методологических подходов, основанных на системно-структурном анализе.  

В 30-х годах ХХ столетия в исторических романах, относящихся к художественной прозе 
Азербайджана, были изображены как близкие, так и далекие исторические события. Более близкие по 
времени исторические события, т.е. времен новейшей истории, были изображены М. С. Ордубади в 
романах ''Тебриз туманный'', ''Сражающийся город'', ''Подпольный Баку'', а Ю. В. Чемензаминли – в 
романе ''Девичий родник''. Именно исторические события стали основной темой и проблематикой в 
указанных произведениях. Нами была поставлена задача разграничить в указанных романах 
художественный домысел авторов и исторические реалии, определить принципы и методы, избранные 
писателями для убедительности и художественности воплощения образов.  

Основная часть. В романе М. С. Ордубади ''Тебриз туманный'' изображены известные события 1905-
1911 годов в Иране, связанные с революционным движением Саттархана. Движение Саттархана 
заключалось не только в попытке нанесения удара шахскому режиму, но и в стремлении ослабить 
религиозное влияние на народное сознание. Следует сказать, что Саттархан обладал большим влиянием, 
был популярен среди народа и любим им. Главный герой романа Саттархан был основной силой не 
только в определении идейных целей революционного движения, но и их реализации в жизнь. Это была 
первая попытка перенесения на художественный уровень изображение данного исторического события. 
На М. С. Ордубади также выпала миссия изображения полного политическими потрясениями этого 
революционного периода, раскрытия структуры, характера, сущности и развития революции в целом.  

М. С. Ордубади при написании романа, наряду с историческими исследованиями, широко представил 
нам плоды своего художественного воображения. Из отдельных отрывков романа становится ясно, что 
писатель обращался к историческим исследованиям, связанных с происходящими в тот период 
событиями, глубоко изучал факты, исторические документы и события. Это большое историко-
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политическое событие, послужившее поводом для переполоха в политических кругах Востока. Автор 
романа попытался на страницах своего произведения раскрыть его причины, политико-историческую 
сущность, направление, перспективы развития, а также жизнеописание отдельных исторических 
деятелей, участвовавших в революционном движении.  

Построение романа ''Тебриз туманный'' в стиле воспоминаний, дневника повышает значимость его 
исторической и документальной базы. Абульгасан бек, исходивший пядь за пядью Иран и Южный 
Азербайджан, также принимал непосредственное участие в движении Саттархана. Он изображен 
бесстрашным и умным организатором революционной деятельности. Приведение в качестве живого 
свидетеля слов Абульгасан бека, его обзоры и оценка им событий намного повышают историческую 
значимость повествования и его художественную выразительность. Он не сражается на баррикадах, но 
ведет идеологическую, пропагандистскую работу, переезжая из одной страны в другую. В этом смысле 
его можно назвать идейным вдохновителем движения, или же революционером-подвижником. 
Поскольку Абульгасан бек хорошо осведомлен об истории, современном состоянии, географии, 
экономике, политической жизни ряда восточных стран, он разбирается в политических событиях, может 
принимать правильные решения. Ему принадлежит большая роль в правильной направленности 
революционного движения. Он умел избегать ошибок в ходе революционных событий, переправлять 
события в другое, правильное русло. Он глубоко разбирался в тонкостях восточной жизни, знал 
восточные обычаи и традиции, природу Востока, умел анализировать события, исходя из образа 
мышления восточных людей. В отличие от многих других революционеров, он с оптимизмом смотрел в 
будущее, верил в будущее Ирана, при этом он стремился при встрече с иностранцами переубеждать тех, 
кто имел превратное представление о Востоке: давая обширную информацию, он стремился изменить их 
отношение к той или иной проблеме: ''не представляйте себе, что Иран находится в кромешной тьме. И 
здесь наступят светлые дни, несомненно, вы полюбите Иран, получите прекрасные впечатления, и вас 
полюбят, и вы полюбите. Это Восток. Это тот самый Восток, о котором слагаются дастаны, романы, 
пишутся сказки тысячи и одна ночи. Это такой же, но новый, мятежный Восток'' [4: 30].  

В сюжетной линии романа исторические события также занимают центральное место. Эти 
исторические события проявляются в действиях исторических личностей. Правдоподобно изображается 
также деятельность иностранных посольств и отдельных стран (в романе они называются 
империалистическими) в революционных событиях. Среди исторических лиц изображены Саттархан, 
Багирхан, Сиггетульислам, Гаджи Али Давафируш и др. Они являются наиболее характерными среди 
персонажей романа. Исследователь Ф. Везирова, анализируя указанные образы, героев романа, отмечает, 
что ''Саттархан является наиболее живым, жизненным среди героев романа, изображенных Ордубади. 
Это лучшее из лучших. Даже по сравнению с героями других романов и книг. Видимо, это еще и потому, 
что автор романа был лично знаком с Саттарханом, хорошо изучил его характер и его жизненную 
биографию'' [1: 70]. 

Образ Саттархана, как выдающего исторического деятеля, автор романа преподносит 
разнообразными, разноцветными художественными красками, причем широко подключается также и 
творческое воображение. При изображении героя, вышедшего из народных низов, писатель показывает, 
прежде всего, его простоту и гуманизм. В этом смысле, по выражению писателя, Саттархан является 
представителем малых сил, ''требующих свои права от больших сил''. Народный герой Саттархан 
изображается во всем своем величии, бесстрашии, как смелый новатор и политический деятель, причем 
не на словах, а в деле, в различных событиях и ситуациях.  

В романе со всей исторической силой изображен образ Саттархана как исторической личности. 
Помимо этого, в полном соответствии с историческими реалиями, изображены образы Багирхана, Гаджи 
Али Давафируша, иранского шаха Мамедали шаха, передового религиозного деятеля и просветителя 
Сирагатуль-ислама, Аббасали Гендфируша, и т.д. Одновременно в романе выведены образы 
представителей купечества Гаджи Мехди Кюзекуне, Мешади Кязым ага, из представителей царской 
власти России полковник Смирнов, богатеи Самед хан, Рашид и др. О них дается исчерпывающая 
информация, созданы живые исторические образы. Наряду с образами, имеющими исторические 
прототипы, есть герои, которые являются плодом творческого воображения писателя. М. Алиоглу, 
анализируя эти образы, пишет в статье ''Исторический роман в художественной азербайджанской прозе'', 
что ''некоторые из этих людей являются художественными образами, имеющими исторические аналоги, 
некоторые же есть плод художественного воображения писателя. Автор исторические лица изобразил 
также с высокой достоверностью. В определенных моментах он усиливает черты, особенности, 
соответствующие характеру, темпераменту героев, иногда же намеренно искажает их. При 
необходимости обобщает и усиливает особенности, которые вначале не очень-то привлекают внимание 
читателя'' [5: 89]. 

Известно, что роман ''Тебриз туманный'' посвящен достаточно серьезной теме, здесь анализируются 
достаточно серьезные, в определенном смысле противоречивые и сложные события. Дело в том, что 
даже в исторических источниках сущность революции Саттархана, вопросы его личностной оценки, 
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роли его в данной революции неоднозначны и порой противоречивы. Видимо, это и способствовало 
возникновению желания у автора написать роман. Вместе с тем к изображению писателем указанных 
событий у литературоведческих критиков были определенные претензии. Интересно, что эти моменты 
связаны с нечетким определением границ между вымыслом и реальными фактами и событиями в романе. 
Некоторые исследователи настаивали на том, что образ товарища по революционной борьбе у 
Саттархана – Багирхана – якобы также был вымышленным. Считается, что в создании данного образа 
''была допущена вольность, которая никак не соответствует действительности, что приводит к 
определенной исторической неверности, необъективности в осмыслении писателем исторических 
личностей и событий, и в изображении их'' [6: 382]. Все это является следствием неприятия частью 
исследователей пути творческого воображения писателя, стремившегося усилить изображение 
исторической реальности силою образов своих главных героев.  

Литературовед М. Алиоглу, говоря о соотношении исторической реальности и творческого 
воображения, подчеркивает, что писатель не всегда правильно применяет фактические материалы, 
которые были у него под рукой: ''… в большинстве случаев искажением исторических реалий, 
уклонением от истинного пути следования фактам автор добился того, что ряд образов (Саттархан, 
Багирхан, Сигатуль-ислам и др.) получились бледными, односторонне раскрытыми и противоречивыми, 
а сущность определенных историко-социальных событий (причины поражения тебризской революции, 
деятельность кавказских социал-демократов среди иранских азербайджанцев и прочие политические 
события указанного периода) изображены фактически очень поверхностно и противоречиво'' [6: 382]. 

У Ю. В. Чеменземинли можно встретить ссылки на ''Авесту'' не только в данном произведении, но и в 
другом произведении – ''Утопая в крови''. Писатель также обращался к ''Авесте'' в своих статьях 
''Зороастрийские обычаи в Азербайджане'', ''Исследование народной литературы'', а также в 
исследовании ''Взгляд на азербайджанскую литературу''. Автор ознакомился с философией зороастризма 
еще будучи эмигрантом, в Европе, причем глубоко постиг ее. Так, об этом Д. Дамирли пишет, что 
''писатель читал ''Авесту'' на французском языке. Причем впоследствии активно использовал идеи 
зороастризма в своих произведениях, в художественном творчестве'' [2: 50]. 

Известно, что зороастризм и ''Авеста'' оказали большое влияние на европейскую, и в целом мировую 
философскую мысль. Вольтер особенно высоко ценил нравственно-воспитательную сторону 
зороастризма. И. Кант также проявлял большой интерес к зороастрийскому учению, прочитав ''Зенд-
Авесту'' в переводе на немецкий язык. Он высоко ценил учение Зороастра, его роль в развитии 
философии, как перехода от мудрости. Гердер в своем произведении ''Идеи об истории философии 
человечества'' связывал практическую природу учения Зороастра с тем, что религия носила здесь 
практический характер. Азербайджанский исследователь Дж. Мустафаев так оценивал вклад 
зороастрийского учения в европейскую философию: ''те, кто исследуют философию Гегеля, хорошо 
знают о его глубоком интересе к учению Зороастра. Известны высказывания о Зороастре в 
произведениях ''Философия духа'', ''Философия истории'', ''Эстетика''. Произведение ''Зинд-Авеста'' им 
было прочитано во французском переводе Дюперро'' [3: 48].  

Ю. В. Чеменземинли не ограничился тем, что обращался в своем романе к творчеству Зороастра, он 
толковал это учение в духе обычаев и традиций восточных народов. Те описания, которые писатель 
связывал с ''Авестой'' (обычаи и традиции, цвета, символы и т.д.) не являлись лишь продуктом его 
творческой фантазии, здесь они перекликаются с содержанием ''Авесты''. Данный роман стал одним из 
лучших по использованию возможностей исторического описания и творческой фантазии.  

В романе Ю. В. Чеменземинли ''Девичий родник'' речь идет об образе жизни мидийского племени. 
Это племя возглавлял мидиец по имени Джамесб. В романе повествуется о жизни этого племени, о 
разных исторических этапах, построении здесь иерархических отношений. Со всей реальностью 
раскрываются особенности противостояния этого и еще двух племен, это племена ''Хоруз'' и ''Гоч''. 

После смерти Джамесба племя стало расти, развиваться, число жителей росло, изменялись правила и 
законы жизни. Поскольку старые законы стали терять свою силу, стали появляться и вступать в силу 
новые законы, новые обычаи и традиции. В этих процессах близкое участие принимала и молодежь. 
Указанные обычаи и традиции уже были близки к тем, которые применялись у азербайджанского народа. 
Таким образом, писатель указывает на связь времен, историческую преемственность в жизни народа. 
Писатель использует разные источники, умело прибегает к различным способам изображения 
исторических реалий.  

Сюжетная канва произведения построена на простой схеме: главный герой произведения, являясь 
последователем учения зороастризма Джамесб смолоду стремится преодолевать отсталые правила и 
обычаи, заменяя их правилами, принятыми в зороастрийском учении. Однако не всегда он мог 
достигнуть желаемого; его много преследовали, стремились изолировать и, в конце концов, изгнали из 
племени. Он был новатором по натуре, проповедовал новую идеологию, стремился в корне изменить 
общество, которое он представлял. В данном случае речь идет о первобытном обществе. После многих 
испытаний этот молодой идеолог прибыл в Муганьскую степь, добился того, что у него появились 
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последователи. Не случайно Джамесб прибывает именно на Мугань, дело в том, что Мидийское 
государство составили семь племен, одним из которых были мугийское племя, в состав которого 
входили также маги. Именно поэтому писатель не обошел этот регион своим вниманием. Он не прибыл 
сюда с целью основать новое племя или род, его главной целью было определить для местных жителей 
новые правила жизни, новые обычаи и традиции. Писатель приводит в романе много сведений о 
различных племенах, тем самым проводя как бы сравнение между новым народом, создаваемым 
Джамешбом, с новой религией и нравами. Его ближайшими соратниками по созданию нового 
мировоззрения были проповедники Ханбураби и Кябусей, а также молодые последователи новой 
религии Джейниз и Чопо. Ханбураби и Кябусей разъясняли молодежи, всем людям в целом систему 
верований религии, историю ее, читали записи с табличек, записанных древней клинописью. Вместе с 
тем новое племя, создаваемое Джамешбом, не формировалось на пустом месте. Проповедники работали 
среди соседних племен ''Гоч'', ''Хоруз'', ''Гузгун'', обучали их новому образу жизни, новым обрядам и 
обычаям. Эти сцены изображены в виде попеременно проходящей борьбы и диалога (отметим, что 
поневоле напрашивается аналогия с советским режимом, поскольку читатель проживал в указанной 
стране). Однако вместе с тем в романе повествуется о древней Мидии, о древнем Урарту, о религии 
Зороастра, о книге ''Авеста''.  

Ю. В. Чеменземинли доводил до сведения читателей эти исторические факты с известной дозой 
поэтического воображения, тем самым говорил о фактах, о которых открытым текстом в свое время 
говорить было нельзя. У этого народа, пришедшего в Мугань из таких древних стран, как Вавилония, 
Урарту, Персия, Халдея, были своеобразные обычаи, которые были воспроизведены на основе 
художественного воображения и домыслов. Литературовед М. Адильоглу подчеркивает, что писатель 
сумел со всей силой своего таланта изобразить описываемый период со всей подробностью и величием: 
''используя исторические факты и этнографические источники, автор сумел изобразить жизнь древних 
племен, проживавших тогда на территории Азии, Ирана и Кавказа, которые впоследствии 
сформировались как тюркские, персидские, хорезмские, индийские и проч. народы, показав особенности 
их быта, религии, психологии… Исследование этого древнего отрезка истории с применением, наряду с 
научным методом, образного мышления, дало очень хорошие результаты. При применении исторических 
фактов и художественных приемов и аналогий автор сумел не отойти от исторических реалий, 
изображаемые им люди, факты и события соответствуют теме повествования, исторической правде, хотя 
и через художественный вымысел. Его герои правдивы и искренни в своих помыслах и поступках'' [7]. 

Роман ''Девичий родник'', через используемые источники и факты, созвучен историческому прошлому 
нашего народа, его образу жизни, его обычаям и традициям, его самобытности. Правдивое изображение 
событий, происходивших еще 2500 лет назад, причем со всей конкретикой и сущностными чертами 
писатель сумел, благодаря удачному соединению исторических реалий с творческим воображением. 
Наряду с использованием при изображении переломных моментов для жизни племени, преклонением 
перед природой, изображении свадебных и погребальных церемоний, было применено бескрайнее 
поэтическое воображение.  

Поскольку источником и основой для написания романа стали ''Авеста'' и образ Зороастра, события, 
обычаи и традиции, изображенные здесь, были созданы, как уже отмечалось, на основе удачного 
соединения исторических фактов с художественным мышлением. Известно, что в исторической памяти 
нашего народа известную роль играют такие стихии, как огонь, вода, земля и воздух, причем и на уровне 
быта, в устном народном творчестве, и т.д. Писатель, рассказывая о четырех элементах (''Энасири эрбе-
е''), обращается к древнему тексту ''Авесты'', изображая священные для племени указанные четыре 
стихии через призму художественного воображения. Особенно широко и подробно повествуется о силе 
огня и воды. Выражение ''воду нельзя поганить'' дошло до нас именно с тех древних времен. И сегодня в 
преддверии праздника дня весеннего равноденствия Новруз в среду приходят к проточной воде, 
празднуют дни ''чилле'', как провозвестник праздника, и т.д. В ''воду нельзя плевать'', ''огонь нельзя 
поганить'' – подобный подход к стихиям изображен писателем в романе со всей выразительностью и 
талантом.  

Так же, как и в ''Авесте'', в романе ''Девичий родник'' одной из сюжетных линий является обоснование 
идеи преклонения перед природой, поклонения ей. Писатель особенно ярко изображает эти моменты при 
описании особенностей жизни племени ''Хоруз''. При сватовстве юноши племени ''Гоч'' приносили в дом 
невесты на блюде чашу с водой, горсть земли и горящие угли или головешку. Каждый, кто встречался с 
этими людьми, должен был преклонить колени перед блюдом. Следовало при приходе к месту события 
под определенное песнопение высыпать землю под дерево, растущее во дворе, воду – разбрызгать, а при 
помощи горящих углей разжечь огонь, вокруг которого устроить веселое торжество. При этом семь раз 
следовало уничтожить семь вредных насекомых. Ясно, что в основном подобные обряды исходили из 
художественного изображения обрядовости зороастризма.  

Кроме того, из исторических источников известно, что во времена Зороастра трупы не хоронили и не 
сжигали. Этого нельзя было делать. Закапывать тело в землю нельзя было потому, что земля священна, а 
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мертвое тело дурно пахло и могло опоганить землю. Могли распространиться болезни. Болезни же 
созданы силами зла – Агреманом. Нельзя было способствовать тому, чтобы эти болезни 
распространились и усилили мощь злых сил. Именно поэтому в произведении тела Джиндагт и ее матери 
не хоронят. Для этого их относят в особую, специально для этого предназначенную хижину. Здесь уже 
полно скелетов. За то время, что труп находится здесь, его терзают птицы-стервятники. Это поверье 
изображено в романе со всей поэтической силой воображения.  

Выводы. Таким образом, в романах М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли значительное место 
занимает изображение многих исторических событий во всех деталях и со всей силой реализма. Эти 
события являются общественно значимыми для исторической памяти народа, для его ментального 
сознания. Авторы предпочитали реалистическое изображение исторических реалий, обращаясь к 
событиям исторического прошлого, сыгравших важную роль в жизни народа. Каждый из указанных 
авторов отдал дань принципам социалистического реализма. Вместе с тем они показывали такие 
события, как современные себе, так и исторические, которые никак не укладываются в рамки этого 
метода. Следовательно, они предпочли изображение настоящей исторической реальности, поскольку они 
были хорошо с ней знакомы. Это были те события, которые занимали и занимают существенное место в 
исторической памяти народа. 
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Аскеров Бахтіяр Гусейнали оглу Проблеми історичної реальності в романах М. С. Ордубаді і 
Ю. В. Чеменземінлі. 

У статті розглядається творчість видатних письменників-романістів 30-х років ХХ сторіччя 
М. С. Ордубаді і Ю. В. Чеменземінлі, їх внесок в історичний роман. Основна увага приділяється процесу 
створення кращих творів жанру історичного роману, питанню подолання труднощів у створенні 

реальних творів, що відображають труднощі суспільного розвитку. Слід підкреслити, що це були роки 
становлення жанру історичного роману в азербайджанській літературі. У романах М. С. Ордубаді і 
Ю. В. Чеменземінлі істотне місце займають зображення багатьох історичних подій у всій реальності і 
деталях. У кожного з них поточні та історичні події зображені на основі принципів соціалістичного 

реалізму. 

Ключові слова: роман, історична реальність, М. С. Ордубаді, Ю. В. Чемензамінлі, Саттархан, Авеста. 
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Askerov Bakhtiar Guseinaly oglu Historical Reality Problems in the Novels of M. S. Ordubadi and 
Yu. V. Chemenzaminli. 

The article reviews the works and contribution of M. S. Ordubadi and U. V. Chemenzeminli, the outstanding 
novelists of 30th years of the XX century into the development of historical novel genre. The review is focused on 
the process of creation of the best works in historical novel genre and the issue of overcoming difficulties in the 

creation of realistic works reflecting the complexities of social development. It needs to be emphasized that those 
were the years of formation of the historical novel genre in Azerbaijani literature. Depiction of many historical 
events with all realistic details takes essential place in the novels of M. S. Ordubadi and U. V. Chemenzeminli. 

Each of them reflected current and historical events on the basis of principles of socialistic realism. The authors 
preferred to depict historical events which played crucial role in the life of Azerbaijani people realistically. 

Depiction of historical reality is the ultimate goal in historical novels. At times, with usage of the principles of 
socialistic realism, it was allowed to distort the reality when describing the events. It was impossible to 

represent everything as it used to be, especially, the ancient times of the nations and its wealth were described 
with certain amendments. Namely due to this fact the preference was given to the novels and stories with 

distortion of the past to not to allow the real depiction of the fateful issues. According to the method of socialistic 
realism the preference was usually given to the depiction of historical events connected with socialistic 

revolution. Therefore, M. S. Ordubadi and U. V. Chemenzeminli had to leave the frames of the socialistic 
realism method to be able to describe the real events of distant historical past. 

Key words: romance, historical reality, M. S. Ordubadi, Yu. V. Chemenzaminli, Sattarkhan, Avesta. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ YOUTH 

Стаття присвячена дослідженню структури та змістового наповнення концепту YOUTH, виведені 
домінуючі лексеми, що номінують даний концепт, встановлено базові семи у змісті значення у вигляді 
ядра та периферії. Номінація включає ім’я концепту, лексему youth, її синоніми, словосполучення, ідіоми. 
Проведений компонентний та словотвірний аналіз. Також встановлено місце досліджуваного концепту 

серед вікових категорій, які існують у свідомості носіїв мови. Аналіз проводиться на матеріалі 
тлумачних словників англійської мови.  

Ключові слова: сема, ядерні ознаки, периферійні ознаки, компонентний аналіз. 

Для дослідження структури і змістового наповнення концепту видається важливим визначення і розуміння 
концепту як "ментального утворення стохастичної структури". Стохастичний характер концепту зумовлений 
ймовірнісною природою світу. У змістовному плані концепти являють собою структуровані сукупності ознак 
(властивостей і відносин різного ступеню складності), які є характерними для сутностей даного класу. 
Відзначаються ознаки обов'язкові, які складають ядро концепту (його інтенсіонал), і периферійні. Інтенсіонал 
складається з гіперсеми концепту, за допомогою якої концепт вписується "в глобальну когнітивну структуру" 
як її складова, і гіпосем концепту, завдяки яким позначається його місце в цій структурі. А "периферійне 
інформаційне поле концепту утворюється його імплікаціоналом – сукупністю ознак, з різною мірою 
ймовірності імплікативно зв’язаних з його інтенсіональним ядром" [1: 54]. Крім цього, вчений, кажучи про 
зміст концептів, їх внутрішню структуру, зовнішні розмежуваннях і системні зв'язки, стверджує їх 
зумовленість структурою дійсного світу і, більше того, "структурою і змістом сукупної діяльності суспільної 
людини в дійсному світі" [1: 53]. 

Подібне розуміння сутності концепту знаходить відображення в даному дослідженні, об’єктом якого є 
концепт YOUTH, а предметом – виділення і опис обов’язкових і периферійних ознак згаданого концепту. 
Мета статті полягає у визначенні структури і змістового наповнення концепту за матеріалами 
лексикографічних джерел. Виділені компонентні одиниці маніфестуватимуть ядерні ознаки концепту або 
його інтенсіонал. Периферійні ознаки (імплікаціонал), які репрезентують "периферійне інформаційне поле 
концепту" ми досліджуватимемо на матеріалі художнього дискурсу, що складатиме подальшу перспективу 
нашого дослідження. 

На нашу думку, вивчення концепту слід почати з його лексикографічного опису. Адже саме 
лексикографічний матеріал допоможе побудувати основу, "скелет" концепту, побачити його структуру, а всі 
інші отримані дані дозволять, висловлюючись метафорично, нанизати на цей скелет периферійні ознаки, 
тобто скласти досить об'єктивну картину досліджуваного концепту. З цією метою ми звертаємось до 
компонентного аналізу, який дозволить розкласти значення на певні структурні елементи. 

Лексична номінація надає досліднику великі можливості в плані розкриття змісту концепту, у 
виявленні специфіки його мовного вираження у мові. В якості матеріалу служать тлумачення значень 
лексем, які репрезентують досліджуваний концепт. У першу чергу слід виділити інваріантну змістову 
одиницю концепту. Наступним кроком стане виявлення національно-культурних семантичних 
компонентів, специфічних для кожної мови, які найчастіше розташовуються ближче до периферії 
значення. Крім цього, необхідно враховувати і індивідуальну для лексичної одиниці конкретної мови 
внутрішню форму, а також асоціативне поле досліджуваної ознаки в мові, яка аналізується [2: 25–30].  

Для того, щоб змоделювати структуру і склад досліджуваних концептів, в першу чергу ми звернулися 
до найрізноманітніших лексикографічних джерел. Аналізовані концепти є складними і комплексними 
утвореннями, оскільки, по-перше, одиниці, що виражають дані концепти, відносяться до різних частин 
мови (і, природно, передають відповідні тієї чи іншої частини мови відтінки значення), а, по-друге, 
мають різноманітну словотворчу структуру, і, отже, складну cемну структуру. 

Відбір лексичних одиниць проводився за схемою: 
1) суцільна вибірка одиниць по тезаурусу, синонімічним і антонімічним словникам англійської мови 

по ключовому слову; 
2) виділення потрібних одиниць шляхом аналізу семної структури слів і вибір тих одиниць, які мають 

у своїй структурі зумовлену сему віку. 
При розподілі одиниць ми беремо до уваги: 
1) лексичне значення одиниць; 
2) синтаксичну структуру одиниць; 
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3) віднесеність до того чи іншого шару словникового складу англійської мови (літературного, 
нейтрального або розмовного); 

4) відмінність в стильовому забарвленні (наприклад, офіційне, неофіційне, архаїчне, наукове, 
книжкове, зневажливе, евфемістичне або гумористичне вживання). 

Лексема youth в тлумачних словниках англійської мови представлена неоднозначно. З одного боку, вона 
позначає період між дитинством і дорослістю ("the period between childhood and manhood"), а, з іншого боку, 
зміст поняття охоплює відрізок часу до віку середніх років (the period up to middle age). Таким чином, 
словникові статті тлумачних словників англійської мови в обсяг поняття концепту youth включають або етап 
підліткового віку, або етапи дитячого і підліткового віку. Наступне визначення концепту youth є, на наш 
погляд, найбільш точним – етап життя людини, що займає період життя після віку підлітка і до середнього 
віку. За даними тлумачних словників зрілий вік настає з сорока років ("the period of life between youth and old 
age, usually considered to be from 40 to 60 years of age" [3; 4]). Тому, ґрунтуючись на дефініціях молодого, 
підліткового і зрілого віку, ми приходимо до висновку, що молодість займає період життя людини від 
двадцяти до сорока років. Природно, зазначені вікові рамки досить умовні, з огляду на те, що категорія віку не 
є чітко структурованою ментальною сутністю, а являє собою континуум, в якому сусідні зони перетинаються 
і накладаються одна на одну [5: 23]. 

Варто зупинитись на більш детальному розгляді поняття молодості в англомовній лінгвокультурі, 
посилаючись на соціологічні та психологічні дослідження. У соціальному плані молодість є основним і 
найбільш поцінованою віковою категорією. Стереотипи поведінки молодих людей дуже часто стають 
суспільною особливістю нації. На цю соціальну групу орієнтуються політики, підприємці, діячі 
мистецтва. 

У своєму змістовному визначенні – це процес постійного накопичення психофізіологічних 
новоутворень, освоєння соціального простору і рольового репертуару, рефлексії всіх відносин у цьому 
просторі, визначення в ньому себе, власної самоорганізації, яка відбувається в постійній взаємодії 
молодої людини з оточуючими (молодшими, однолітками, старшими), дорослим співтовариством у 
цілому. Іншими словами, молодіжний вік – це не тільки фаза розвитку, яка в психологічному сенсі 
знаходиться між дитинством і зрілістю, але "вік між недостатньо розвиненою духовною структурою 
дитини і міцної духовної структурою (відношення до норм, цінностей та символам) дорослого чоловіка 
або жінки". 

Зміст всіх змістовних змін у процесі соціалізації полягає не тільки в придбанні, присвоєнні індивідом 
соціальних норм (на що, як правило, звертається основна увага), але і в самому розвитку соціальних 
властивостей, якостей, які властиві людській природі. Практично це здійснюється в досягненні певного 
рівня соціалізації, який типовий для конкретно-історичного товариства, але одночасно це і стан розвитку 
того самого соціального рівня, який характеризує людину певної епохи. При цьому соціальне начало в 
міру дорослішання все активніше визначає особливості функціонування індивіда зміст розвитку його 
індивідуальності. 

Будучи складним, самостійним організмом, молодь являє собою невід’ємну частину суспільства, 
виступає як особливий суб’єкт багатопланових, різнохарактерних відносин, в яких вона об’єктивно 
ставить завдання і цілі взаємодії з дорослими, визначаючи напрямки спільної діяльності, розвиває свій 
суспільно значимий світ. Причому головною, внутрішньо закладеною метою молодіжного віку в цілому і 
кожної молодої людини зокрема, є дорослішання, тобто освоєння, привласнення, реалізація стану 
дорослості. Її суть складається ''в тому, що суспільство відсторонює працездатних і які досягли статевої 
зрілості молодих людей від громадської відповідальності, щоб дати їм можливість підвищити свій 
власний потенціал''.  

Отже, при визначенні вікових меж поняття молодість в якості вихідних даних, на нашу думку, слід 
прийняти широко поширені погляди, що початком молодості (кінцем дитинства) є момент, коли в 
організмі людини завершуються фізіологічні та психічні процеси, пов’язані зі статевою зрілістю 
(інтервал від 12 до 16 років), а також ряд соціальних обставин, а кінцем молодості – момент, коли молода 
людинa повністю вступає в положення дорослого, чому також відповідає ряд умов [6]: 

1) Економічна незалежність, тобто відповідальність за придбання засобів, необхідних для власного 
існування і здатність створювати їх; 

2) Особиста самостійність, тобто здатність приймати рішення, що стосуються особистості, у всіх 
сферах існування, без чужої опіки, без будь-яких обмежень, крім необхідних для співіснування в 
суспільстві; 

3) Самостійне розпорядження засобами, якими володіє для існування; 
4) Створення власного вогнища, незалежного від батьківського, прийняття відповідальності за його 

підтримку і управлінням ним. 
Кожна з цих чотирьох умов є необхідною, але тільки всі разом узяті, вони є достатніми, щоб визнати 

факт – людина вже не перебуває у віковій категорії "молодість". 
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Англійський вчений Саймон Фріс [7] запропонував свій підхід до виділення поняття молодість, а 
саме: розгляд соціального контексту стану молодості, як процесу переходу від дитинства до дорослості. 
В його уяві, основними напрямами змін від дитинства до дорослості є: перехід від залежності – до 
незалежності і від безвідповідальності – до відповідальності. У цьому розумінні поняття молоді – це 
соціальний конструкт, якийсь узагальнений образ для виокремлення людей більш-менш спільного віку 
(Фрісом були запропоновані межі від 11 до 28/30 років), для яких характерний обмежений доступ до 
значущих економічних, соціальних і культурних ресурсів. 

При складанні списку одиниць, маніфестуючи названий концепт, основою пошуку стало ключове слово 
youth. Автори використовуваних в дослідженні словників трактують "молодість" як дуже загальне поняття, 
яке включає в себе поняття дитинства і підліткового віку. У зв'язку з тим, що розуміння концепту "молодість" 
в даній роботі полягає у визначенні "період життя після віку підлітка і до віку зрілості, то при відборі одиниць 
з лексикографічних джерел, ми орієнтувалися на значення, які входять в рамки вище зазначеного твердження. 
Як виявилось, не всі одиниці, складові даного концепту, є однорідними утвореннями за своєю структурою. 
Частина з них представлена простими словами (їх зовсім невелика кількість, наприклад, young) і похідними 
(youthfulness). Іншу частину утворюють словосполучення (young blood). 

Перед опрацюванням списку одиниць концепту YOUTH слід уточнити, що концепт YOUTH, як і будь-
який інший з досліджуваних концептів, не є однорідним утворенням, оскільки уявлення про нього у 
свідомості англомовного етносу має різнорідний характер, що відображено і в мові – одиниці, що 
об'єктивують даний концепт, можна віднести як до ранньої, так і до пізньої молодості. 

Таким чином, одиницями, що актуалізують концепт YOUTH, виявилися а) абстрактні іменники і їх 
словосполучення, які номінують розглянутий концепт, а також б) іменники, що позначають особу в даному 
віковому інтервалі: a) freshness, youthfulness; b) young person, young man, fellow, younker, whippersnapper, young 
woman, skirt, missy, minx, doll, deb, coed, chick, flapper, youth (молодь). До прикметників увійшли young, 
flowering, nubile. 

Словосполучення, що репрезентують аналізований концепт, в змістовному плані слід розбити на три 
групи. До першої ми відносимо ті словосполучення, які номінують концепт YOUTH. Це одиниці структурно і 
семантично подільні (springtime of life, heyday of youth, happy days, tender age / years). Друга група містить 
словосполучення, також структурно і семантично подільні, які позначають людей аналізованого вікового 
періоду (young blood, rising generation). Перераховані словосполучення мають субстантивовану природу. 
Дієслівне словосполучення to be / come of age експлікує значення "стати повнолітнім. Ідіоматичні одиниці, які 
називають аналізований концепт, виражені одиницями may of life, flower of life. 

Словотвірному аналізу підлягають іменні лексеми – іменники та прикметники. Іменники досліджуваного 
концепту за своєю природою є як похідними, так і первинними утвореннями (fellow, skirt, minx, doll, deb, coed, 
chick, youth). Всі похідні одиниці утворені за допомогою афіксації. Основою для утворення похідних 
іменників розглянутого концепту служать як самі іменники, так і прикметники та дієслова. Залежно від 
афікса, за допомогою якого утворюється той чи інший іменник, можна виділити кілька груп: -ness: freshness, 
youthfulness; -er: younker, whippersnapper, flapper; -y: missy. Прикметники представлені простими словами 
young і nubile. 

Отже, у ході аналізу ми виявили основний набір сем, який і визначає специфіку слова, а також специфіку 
світосприйняття й поділу світу на найменші значущі компоненти носіями мови. З метою повного 
відображення організованої структури семантики досліджуваного концепту, пропонуємо розглядати її 
відповідно до ієрархії присутніх у значенні лексеми сем. Тож виділяємо три гіперсеми, що несуть найбільше 
смислове навантаження концепту, а також гіпосеми, які подають диференційну ознаку [8: 256]. Першою 
гіперсемою постає "позначення молодості". До ядерних одиниць відносяться абстрактні позначення 
молодості нейтрального стилю: youth, youthfulness. Список периферійних одиниць включає позначення 
молодості, які деталізують значення базових лексем. До них відносяться, головним чином, субстантивні 
словосполучення різної стильового забарвлення, а також містять додаткові семи в структурі свого значення 
(freshness; springtime of life, heyday of youth, happy days). Ідіоматичні одиниці May of life, flower of life теж 
складають периферію розглянутого компоненту значення. 

Важливим елементом у семантичній структурі лексеми youth є гіперсема "позначення особи молодого 
віку". Ядерні одиниці – одиниці нейтрального стилю: young man ("молода людина"), young woman ("молода 
жінка"), young person, the youth ("молодь"). Периферійні одиниці деталізують одиниці першої групи, 
актуалізуючи яку-небудь гіпосему підгрупи, і розрізняються за стильовим забарвленням. Гіпосема І: 
"позначення особи чоловічої статі" (younker, whippersnapper). Гіпосема ІІ "позначення особи жіночої статі" 
(skirt, missy, doll, minx, deb, coed, chick, flapper). 

Гіперсема "вказівка на ознаку особи молодого віку", яка представлена прикметниками є, звичайно, 
невід’ємним компонентом у розкритті поняттєвої основи досліджуваного концепту. Ядерної одиницею є 
одиниця нейтрального стилю: young. Периферійні одиниці, будучи стилістично маркованими, деталізують 
ядерні одиниці, актуалізуючи гіпосему "характеристики особи молодого віку" (flowering, nubile), які 
включають фізіологічну характеристику і характеристику зовнішності. 
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Таким чином, проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Концепт YOUTH 
представлений в лексикографічних джерелах, головним чином, іменними одиницями (іменниками і 
прикметниками), а також субстантивними словосполученнями. Концепт YOUTH має ад’єктивний характер, і 
прикметник young є "родоначальником" концепту "молодість" в англійській мові, його центром. Подібний 
висновок пов’язаний з тим, що саме лексема young служить опорою для визначення решти одиниць у 
структурі та складі розглянутого концепту. Субстантивована одиниця youth в даному випадку не складатиме 
центр семантичної структури концепту YOUTH, так як її смисловий образ багатогранний: вона номінує сам 
період ("молодість"), особа молодого віку ("юнак"), а також особи цього віку в їх сукупності ("молодь"). Крім 
цього, одиниця youth в будь-якому випадку визначається через прикметник young. Концепт базується на 
прототиповому значенні імені прикметника, а саме, значенні ознаки, властивості. Саме тому для дослідження 
актуалізації концепту YOUTH в художньому дискурсі ми братимемо за основу дві лексеми: іменник youth та 
прикметник young, що безпосередньо і номінують концепт YOUTH. 
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Бешлей О. В. Структура и содержательное наполнение концепта YOUTH. 

Статья посвящена исследованию структуры и содержательного наполнения концепта YOUTH, 
выведены доминирующие лексемы, которые номинируют данный концепт, установлены базовые семи в 
содержательном плане значения в виде ядра и периферии. Номинация включает имя концепта, лексему 
youth, ее синонимы, словосочетания, идиомы. Проведен компонентный и словообразовательный анализ. 
Также установлено место исследуемого концепта среди возрастных категорий, которые существуют 
в сознании носителей языка. Анализ проводится на материале толковых словарей английского языка. 

Ключевые слова: сема, ядерные признаки, периферийные признаки, компонентный анализ. 
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Beshlei O. V. The Structure and Substantive Content of the Concept YOUTH. 

The object of our research is the concept YOUTH, and the subject is identification and description of its nuclear 
and peripheral features. The purpose of the article is to determine the structure and content of the semantic 

concept based on the materials of lexicographical sources. Dedicated component units represent nuclear signs 
or intentional of the concept. Peripheral signs (implicational), representing "peripheral field of the concept", we 
will examine on the material of fiction discourse that will make further prospects of our study. From the social 

point of view the concept YOUTH was also analyzed. So in determining the age limits of the concept YOUTH the 
widespread view was taken into consideration: youth (late childhood) is the time when the human body ends 

physiological and mental processes associated with puberty (interval of 12 to 16 years) and a number of social 
circumstances, and the end of youth is a time when a young person comes into full adult provision, which also 

meets a number of conditions. From the linguistic point of view concept YOUTH is presented in lexicographical 
sources mainly with registered units (nouns and adjectives) and substantive phrases. The concept YOUTH has 

adjectival character and lexeme young is the "ancestor" of the concept YOUTH in the English language. 
Substantiated lexeme youth in this case does not constitute the center of the semantic structure of the concept 

YOUTH, as its semantic image is multifaceted: it nominates a period itself, a person, as well as group of people 
at this age. In addition, lexeme youth in either case is determined via adjective young. The concept is based on 

prototypical meaning of adjectives, namely, the meaning of the signs, properties. 

Key words: seme, nuclear features, peripheral features, component analysis. 
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ЗООМЕТАФТОНІМІЧНА МАНІФЕСТАЦІЯ НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ ПЕРСОНАЖА У 
РОМАНІ ХАНТЕРА СТОКТОНА ТОМПСОНА "FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS: A 

SAVAGE JOURNEY TO THE HEART OF THE AMERICAN DREAM": ЛІНГВОКОГНІТИВНА 
ПЕРСПЕКТИВА 

У рамках лінгвокогнітивної парадигми текстотворення розглядається як лінгвально фіксована проекція 
когнітивної моделі мовної особистості, реалізація свідомості суб`єкта у мовних формулах. Стаття 
присвячена розгляду особливостей мовної об’єктивації психічної реальності персонажа під дією 
психоактивних речовин у тексті художнього твору. З метою реконструювати когнітивну модель 

трансформації сприйманих подій та явищ зовнішнього світу з вербального контексту мовної поведінки 
перебуваючого у стані наркотичного сп’яніння персонажа здійснено аналіз роману Хантера Стоктона 
Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream". На 

основі лінгвотекстуальної проекції домінантних ментально-психологічних явищ персонажа розкрито 
головні ідіосинкратичні механізми суб’єктивації його перцептивного досвіду – механізми метафори та 

метонімії. 

Ключові слова: зоометафтонімія, мовна особистість персонажа, психічна реальність, стан 
наркотичного сп’яніння, лінгвокогнітивна модель стану свідомості. 

Постановка наукової проблеми та її значення. У рамках лінгвокогнітивної парадигми 
текстотворення розглядається як лінгвально фіксована проекція когнітивної моделі мовної особистості, 
реалізація свідомості суб`єкта у мовних формулах. У світлі такого розуміння окремого розгляду 
заслуговує художня репрезентація несвідомих й напівсвідомих форм внутрішнього життя людини. 
Сновидіння і близькі до них межові стани психіки, як наприклад сомнамбулізм, гіпнотичний стан, 
марення, галюцинація, сп’яніння та інші стани, концентрують у собі метаморфози сенсу, у яких 
експлікуються промінантні ідіосинкратичні особливості ментальної моделі сприйняття особистістю 
навколишньої дійсності. 

Здійснюване нами дослідження присвячене виявленню лінгвотекстуальних особливостей 
репрезентації стану наркотичного сп`яніння персонажа художнього твору, однак виходячи з міметичного 
характеру такої репрезентації (адже фікціональна психічна реальність персонажа імітує свій нон-
фікціональний прототип) вважаємо за потрібне попередньо з’ясувати сутність ментально-психологічного 
феномена наркотичного сп’яніння у міждисциплінарному теоретичному контексті. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Ортодоксальною у психоаналізі і на сьогодні залишається 
запропонована З. Фрейдом модель психічної структури особистості, за якою розвиток психічного 
апарату людини полягає у субдиференціації – ускладненні і розділенні на частини, у результаті чого 
формуються його основні взаємозалежні інстанції: несвідоме – Ід, свідоме – Его та вищі почуття і 
цінності – Супер-Его. Несвідомі бажання, імпульси та образи, що прагнуть до вираження та втілення під 
час перебування людиною у бадьорому стані знаходяться під неухильним контролем цензури та критики 
(функціями Супер-Его). У станах порушеної або обмеженої у функціонуванні свідомості, проникаючи у 
свідомість (коли дія цензури слабша), несвідоме реалізує себе у формі "інобуття" [1]. 

Розглянемо те, яким чином відбувається ресеміотизація дійсності та які саме ментальні процеси 
індукують конкретні метаморфози сенсу у свідомості людини, перебуваючої у стані наркотичного 
сп’яніння як у одному з напівсвідомих станів. Психологічною модальністю наркосп’яніння є 
психологічний кон`юнктив, тобто це стан свідомості, за якого вона і реальність пов’язані відношенням 
взаємної незалежності [2: 44]: замість сприйняття зовнішньої реальності відбувається часткова або повна 
екстраєкція психічної реальності суб`єкта. Так, комплексні галюцинози хворих на шизофренію та людей, 
які страждають алкоголізмом кардинально деформують дійсність: при шизофренії хворі бачать та чують 
те, чого не існує, іноді у них з’являється враження, що вони перевертаються у повітрі, відбуваються 
землетруси [3: 159]; при білій гарячці у хворого окрім зорових зооморфних галюцинацій (комах, дрібних 
тварин, ящірок, мишей, щурів, змій) спостерігаються вербальні галюцинації, вони чують голоси, які 
ображають і погрожують, лають за пияцтво або сперечаються між собою [3: 283]. Усе це відбувається як 
наслідок блокування або редукування функцій свідомого мислення (Его) (на фоні психопатології у 
першому випадку та зловживання алкоголем у другому) та "проривання" переживань, страхів, бажань 
або небажань з несвідомої інстанції психіки у свідому [4: 74]. У процесі такого проникнення усі 
первинно-несвідомі явища зазнають перетворень механізмами заміщення, якщо одна особа чи подія 
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представляється іншою, певним чином пов’язаною чи асоційованою з нею, та конденсації, якщо кілька 
людей, подій або значень об`єднаються і постають єдиним образом [5: 275–300]. Саме ці механізми 
Ж. Лакан вслід за Р. Якобсоном співвідніс з літературними тропами: заміщення з метонімією, 
конденсацію (або згущення) – з метафорою [6: 64; 7: 112].  

Симбіозні тенденції у вивченні суб’єктивної психічної реальності мовної особистості (автора і 
"господаря" мовної реальності) лінгвістикою, філологічними дисциплінами, психологією та психіатрією 
зумовили виникнення таких міждисциплінарних напрямів як психіатричне літературознавство, 
представники якого здійснюють психіатричний аналіз персонажів художнього твору (К. Леонгард, 
В. П. Руднєв, В. П. Белянін) та патопсихолінгвістика, що вивчає відхилення у формуванні та перебігу 
мовних процесів суб’єктів, перебуваючих у змінених станах свідомості (Д. Співак, Р. Кьолер, В. Еванс) 
або у патологічних психічних станах (А. А. Леонтьєв, Р. Рібер, Х. Веттер).  

Тим не менш, теоретико-методологічну базу дослідження психічних феноменів на матеріалі 
художнього дискурсу становлять використовувані нейролінгвістами, психолінгвістами, 
психодіагностами та когнітологами принципи, засади та моделі аналізу мови та мовлення реальних 
"неперсонажних" мовних особистостей. Так, актуальними на сьогодні є роботи В. Е. Пашковського, який 
досліджує особливості формального вираження та семантизації патологічних текстів [8]. Згідно з 
викладеними науковцем положеннями, у випадку інтактності фізіологічних механізмів мовленнєвої 
діяльності, у мові акцентуйованих осіб та осіб з порушеннями психіки та свідомості різного патогенезу 
простежується деструкція денотата, дефект конотата, збідніння словникового запасу, псевдо збагачення 
словникового запасу (надмірне вживання індивідуальних неологізмів) тощо [8: 34–47]. 

Виділення невирішеного раніше аспекту проблеми. Художня репрезентація психічної реальності 
людини, перебуваючої у одному з напівсвідомих станів (стані сну, марення, сп’яніння тощо) є незмінним 
об’єктом філологічних досліджень з позицій онейропоетики (Н. А. Нагорна, Т. Ф. Теперик, 
В. В. Савельева) та поетики змінених станів свідомості (Л. Ф. Присяжнюк, Д. В. Гугунова). Однак 
недостатньо вивченою на нашу думку залишається специфіка об’єктивації психічних і навіть 
психофізичних механізмів метафори і метонімії у лінгвокогнітивній моделі порушеного стану свідомості 
персонажа, зокрема персонажа у стані наркотичного сп’яніння. Під лінгвокогнітивною моделлю стану 
свідомості ми розуміємо мовне втілення сукупності індивідуальних патернів функціонування 
психосемантичних механізмів, результатом чого є перетворення перцептивного досвіду індивіда у 
структуровану систему значень. 

Мета дослідження – реконструювання моделі суб’єктивної метонімізації та метафоризації 
сприйманих подій та явищ зовнішнього світу з вербального контексту мовної поведінки перебуваючого у 
стані наркотичного сп’яніння персонажа літературного твору. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Проілюструвати 
мовне відображення розгортання процесу метафтонімічного семіозису у свідомості персонажа під дією 
психоактивних речовин на матеріалі фрагментів художнього тексту дозволяє зробити аналіз роману 
американського письменника та журналіста Хантера Стоктона Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: 
A Savage Journey to the Heart of the American Dream" (1971) (далі у тексті статті цитовано за джерелом [9], 
посилання на твір подаються у дужках із зазначенням сторінки – (FLLV:…)). Головні герої твору, 
журналіст Рауль Дюк та його адвокат Доктор Гонзо вирушають у подорож до Лас-Вегаса з переповненим 
наркотиками та алкогольними напоями багажником: "The trunk of the car looked like a mobile police 
narcotics lab. We had two bags of grass, seventy-five pellets of mescaline, five sheets of high-powered blotter 
acid, a salt shaker half full of cocaine, and a whole galaxy of multi-colored uppers, downers, screamers, 
laughers and also a quart of tequila, a quart of rum, a case of Budweiser, a pint of raw ether and two dozen 
amyls" (FLLV: 4).  

Спотворене сприйняття дійсності, зумовлене потьмареним станом свідомості Рауля Дюка 
об’єктивується у першоособовій наративній формі. Виключно персонажна суб’єктивація подієвості 
дозволяє читачеві спостерігати не лише вербальні, але й конвертовані у вербальну форму візуальні, 
аудіальні, кінестетичні інтерсуб’єктивні складники ментального лексикону (lingua mentalis) персонажа. 

Зоогалюцинації є характерними для мескалінового психозу [1], однак ремарки Рауля, які містять констатацію 
факту безупинного вживання під час подорожі не тільки мескаліну, але й кокаїну, ЛСД, ефіру, адренохрому, 
амілнітрату, канабіоїдів та алкоголю ("I took the blotter and ate it" (FLLV: 21); "By this time the drink was 
beginning to cut the acid and my hallucinations were down to a tolerable level" (FLLV: 27); "My idea was to 
[…] smoke my last big chunk of Singapore Grey (FLLV: 109)) не дозволяють з упевненістю ідентифікувати 
речовину-трігера галюцинозу, описаного у нижчеподаному фрагменті текста:  

But when we finally arrived at the Mint Hotel my attorney was unable to cope artfully with the registration 
procedure […] I finally lunged up to the clerk and began babbling. "Hi there," I said […] The Woman’s face 
was changing: swelling, pulsing …horrible green jowls and fangs jutting out, the face of a Moray Eel! Deadly 
poison! I lunged backwards into my attorney, who gripped my arm as he reached out to take the note. "I’ll 
handle this," he said to the Moray woman. […] Terrible things were happening all around us. Right next to me a 

 19



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

huge reptile was gnawing on a woman’s neck, the carpet was a blood – soaked sponge…We’re right in the 
middle of a fucking reptile zoo! […] The room service waiter had a vaguely reptilian cast to his features […] 
The only problem now was a gigantic neon sign outside the window "Look outside," I said. "Why?" "There’s a 
big… machine in the sky, …some kind of electric snake coming straight at us" […] "You bastard," he said. "I 
left you alone for three minutes! You scared the shit out of those people! Waving that goddamn marlin spike 
around and yelling about reptiles" (FLLV: 24). 

Як бачимо, метафоризація сприйманих подій та явищ зовнішнього світу у свідомості персонажа 
відбувається за принципом екстраєкції – внутрішні зміни сприйняття конвертуються у деформацію, а 
точніше зооморфінг зовнішнього оточення і має в основі метонімічні перенесення (заміщення): готель 
Мінт (the Mint Hotel) постає у свідомості Рауля тераріумом (reptile zoo), працівниця рецепції (the clerk) – 
муреновим вугрем (a Moray Eel), працівники та відпочиваючі у готелі (the room service waitor, the people) 
– рептиліями (reptiles), неонова рекламна вивіска за вікном (neon sign outside the window) – 
"електрозмією" (electric snake). Таким чином, макроконтекст вищенаведеного комплексу зоометонімій 
експлікує зоометафоричну діаду DRUGS INTOXICATION IS VISITING A REPTILE ZOO ∩ SOBRIETY 
IS A REPTILE WORLD, що в свою чергу доцільно визначити як зооморфна метафтонімія, або 
зоометафтонімія. Графічно проілюструвати лінгвокогнітивну модель реконструйованих нами 
зоометафтонімічних перетворень можна таким чином (Рис. 1): 

 
Рисунок 1. Модель зоометафтонімічної маніфестації наркотичного сп’яніння персонажа у романі 

Хантера Стоктона Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the 
American Dream" 

 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок 

про переваги когнітивного підходу до мови у розкритті лінгвістичних і семантичних механізмів 
продукування висловлювань перебуваючого у порушеному стані свідомості персонажа. 
Поліпарадигмальність когнітивної лінгвістики, зокрема примат психосемантичних методів аналізу у 
виборі інструментарію дослідження індивідуальної системи значень мовної особистості дає можливість 
здійснити ґрунтовний усебічний аналіз мовної репрезентації когнітивної моделі сприйняття дійсності 
персонажа художнього твору. Спроба емпіричної верифікації обраної концепції на прикладі аналізу 
ідіосинкратичної лінгвокогнітивної моделі інших станів свідомості персонажів (наприклад, сновидіння, 
інсомнії, стресового розладу тощо) у англомовній художній прозі становить перспективу дослідження. 
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Веприняк И. Д. Зоометафтонимическая манифестация наркотического опьянения персонажа в 
романе Хантера Стоктона Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart 

of the American Dream": лингвокогнитивная перспектива. 

В рамках лингвокогнитивной парадигмы текстообразование рассматривается в качестве лингвально 
фиксированной проекции когнитивной модели языковой личности, реализации сознания субъекта в 
языковых формулах. Статья посвящена рассмотрению особенностей языковой объективации 
психической реальности персонажа под воздействием психоактивных веществ в тексте 

художественного произведения. С целью реконструировать когнитивную модель трансформации 
воспринимаемых событий и явлений внешнего мира из вербального контекста речевого поведения 

пребывающего в состоянии наркотического опьянения персонажа осуществлён анализ романа Хантера 
Стоктона Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American 

Dream". На основе лингвотекстуальной проекции доминантных ментально-психологических явлений 
персонажа раскрыты главные идиосинкратические механизмы субъективации его перцептивного 

опыта – механизмы метафоры и метонимии. 

Ключевые слова: зоометафтонимия, языковая личность персонажа, психическая реальность, 
состояние наркотического опьянения, лингвокогнитивная модель состояния сознания. 

Vepryniak I. D. Zoometaphtonymic Manifestation of the Personage's State of Drug Intoxication in "Fear and 
Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream", the Novel by Hunter 

Stockton Thompson: Linguo-cognitive Perspective. 

Within linguo-cognitive paradigm text formation is regarded as a verbally fixed projection of a linguistic 
personality's cognitive model, externalization of a subject's consciousness in a lingual format. The research 

deals with the linguistic explication of psychic reality of personage peculiarities under the influence of 
psychoactive substances in the literary fiction text. The research material is the novel "Fear and Loathing in Las 

Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream" by Hunter Stockton Thompson. The linguistic 
research paradigm of the unconscious, proposed by S. Freud and J. Lacan, content and psychosemantic 

analytical methods for analysis of linguistic representational cognitive perception model of reality constitute the 
theoretical and methodological basis of the research. The obtained results showed that based on the linguo-
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textual projection of the character's dominant mental-psychological phenomena the main idiosyncratic 
mechanisms of reality perception in a drug intoxication state – the mechanisms metaphor and metonymy – are 

revealed. 

Key words: zoometaphtonymy, linguistic personality of a personage, psychic reality, a state of drug intoxication, 
linguo-cognitive model of a state of consciousness. 
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НЕОНІМИ МЕТАМОВИ ЛІНГВІСТИКИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ 
АСПЕКТ 

Стаття присвячена опису термінологічних неонімів метамови лінгвістики (на матеріалі німецької та 
англійської мови), проблемі їх перекладу та лексикографічній фіксації. Увага приділяється виявленню 
причин творення новотворів у метамовній системі і розкриттю їх відмінностей від неологізмів 
загальнолітературної мови. Автор пропонує семантичну та формальну класифікацію неонімів та 
аналізує можливі технології їх перекладу. У статті згадуються сучасні словники лінгвістичних 

термінів, в яких відображаються нові лінгвістичні метадіалекти і оказіональні неоніми, що становлять 
науковий інтерес. Рясний приплив термінологічних неонімів свідчить про те, що метамова лінгвістики 

перебуває в стадії формування. 

Ключові слова: термін, неологізм, класифікація, переклад, концептуалізація, словник лінгвістичних 
термінів. 

Постановка проблеми. Лексична система кожної мови формується впродовж багатьох віків, 
перебуває в безперервному русі, постійно оновлюється, збагачується та вдосконалюється. Саме 
динамічні процеси є свідченням того, що мова  живий організм, єдність стабільного та змінного. 
Розвиток метамови лінгвістики тісно пов’язаний з трансформаційними мовними процесами та 
тенденціями, до яких відносять: інтелектуалізацію, демократизацію, інтернаціоналізацію, 
націоналізацію, термінологізацію, детермінологізацію, архаїзацію, пасивізацію, актуалізацію та 
неологізацію, які відбуваються як на семантичному, так і на словотвірному рівні [1: 1113]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Активізація дослідження мовних інновацій сприяла виокремленню 
нової лінгвістичної науки – неології, яка займається вивченням змін у лексико-семантичній та 
словотвірній системі мови. Саме тому мовознавці говорять про словотвірну [2: 245], семантичну [3] та 
фразеологічну неологію [4: 115122]. Впродовж останніх десятиліть було створено кілька центрів 
дослідження неології, завданням яких є фіксація та тлумачення новоутворень та новозначень. На 
сьогодні результатом діяльності таких осередків є електронні бази даних неологічного матеріалу 
англійської (World Spy, The Rice University Neologisms Database, The International Dictionary of 
Neologisms) та німецької (OWID – Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch) мови. Дослідженням 
проблем неології присвячено також чимало вітчизняних та зарубіжних праць, які висвітлюють 
дискурсивний (Л. А. Закреницкая), когнітивний (М. Жулінська, І. Андрусяк), прагматичний 
(М. Бєлозьоров, С. Нешко), соціолінгвістичний (Ю. Зацний, А. Янков) аспекти. Вивченню неонімів у 
фаховій мові приділяли увагу В. П. Даниленко, Е. Ф. Скороходько, В. А. Татарінов, Л. Б. Ткачев, 
Г. Рондо [5: 87]. Проте дотепер відсутні ґрунтовні розвідки щодо вивчення англо-, німецькомовних 
термінологічних неонімів метамови лінгвістики у перекладацькому та лексикографічному аспектах, що 
обумовлює актуальність представленого дослідження, а недостатня розробленість технологій 
перекладу нео-термінолексики гальмує осмислення загальних і спеціальних питань вітчизняного 
термінознавства.  

Мету представленої статті вбачаємо в детальному вивченні термінологічних неонімів лінгвістики, яке 
становить безперечний інтерес не тільки для мовознавців, в числі яких комп'ютерні та прикладні 
лінгвісти, когнітологи, граматисти, фоностилісти, але і для перекладачів, викладачів теорії і практики 
англійської та німецької мови. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1. уточнити зміст понять неонім / неологізм; 2. запропонувати структурно-семантичну класифікацію 
неонімів; 3. представити можлив(у)і технологі(ю)ї перекладу термінологічних неонімов; 4. висвітлити 
проблеми лексикографічного опису досліджувальної лексики. 

Виклад основного матеріалу. Неологізація  один із основних шляхів збагачення лексичного складу 
будь-якої мови. Вона пов’язана з дією внутрішніх законів мови – закону аналогії, закону мовної економії, 
тенденції до однотипності, а також зовнішніх чинників, як ідеологія, соціальна структура суспільства, 
експансія англійської мови (як Lingua franca). Неологізми  результат даного процесу, абсолютно нові 
лексичні одиниці, інколи незрозумілі, адже лише входять в наше щоденне спілкування. В умовах 
"термінологічного буму" особливу увагу лінгвісти приділяють дослідженню та опису термінологічних 
неологізмів  неонімів (концепт квебекського лінгвіста Г. Рондо). Неоніми – слова чи словосполуки, які 
сконструював автор наукового тексту, щоб дати назву щойно запропонованому поняттю. Неонім 
асоціюється передусім з фаховим терміном, який є головним структуротвірним чинником наукового 
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тексту, а також несе інформацію, заради якої створено статтю чи монографію. Звідси випливають і 
кількісні показники: на 100 слів тексту часто припадає до 30-35 термінів [6: 45–53]. 

На відміну від неологізмів загальновживаної мови, неоніми мають низку специфічних ознак, 
зумовлених властивостями терміна: системністю, що базується на класифікації понять; фіксованістю 
змісту у межах певної терміносистеми в даний період розвитку тієї чи іншої галузі знання; 
прогнозованим характером утворення (новий термін виникає в результаті завершеного дослідження); 
відсутністю експресивно-стилістичних нашарувань і, як правило, полілексемною структурою на 
початковому етапі свого існування [7: 68].  

Процес утворення термінологічних неонімів віддзеркалює в мові потреби науковців у вираженні 
нових понять, які є своєрідним продуктом розвитку науки, мови, культури, суспільних відносин тощо. 
Основною екстралінгвальною причиною виникнення таких лексем у метамові лінгвістики є пізнавальна 
діяльність людини (вченого), яка стимулює розвиток наукової лінгвістичної думки і збільшення обсягу 
наукових знань про Всесвіт. Коли науковець хоче позначити нове поняття, він починає шукати 
відповідник, проблема пошуку якого є досить серйозною, оскільки кожний неонім, запроваджений у ту 
чи іншу галузеву терміносистему, має бути вдалим і гармонійним. Якщо відповідний еквівалент не 
знайшли, тоді запозичують відповідне слово з іншої мови, або створюють власноруч. Серед 
лінгвістичних передумов виникнення новотворів А. Е. Левицький виокремлює загальнолінгвістичні 
процеси економії та аналогії [8: 20]. Ці процеси, на нашу думку, зумовлюють формальну структуру 
термінологічних неонімів метамови лінгвістики. 

Вважаємо доцільним назвати ще один процес, що відіграє значну роль під час креації неонімів. Це  
розвиток міждисциплінарних зв'язків лінгвістики і подальша інтеграція її з іншими галузями знання: 
теорією і практикою програмування, філософією, психологією, соціологією, історією, когнітологією, 
культурологією, семіотикою та призводить до виникнення "маргінальних" наук  комп'ютерної 
лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвосоціопсихологіі, лінгвостатистики, лінгвокраїнознавства, 
нейролінгвістики, політичної лінгвістики, соціолінгвістики, етнопсихолінгвістики та ін. Перераховані 
вище сучасні наукові сфери сприяють появі у метамові лінгвістики безлічі нових метадіалектів, що 
відрізняються відкритістю та толерантністю до "міграційних"або авторських термінів. Найчастіше 
неоніми зустрічаються у теоретичних статтях, монографіях, авторефератах у царині цих "гібридних" 
лінгвістичних напрямів, яким сьогодні притаманний інтенсивний розвиток. 

Для термінологічних неонімів різних лінгвістичних метадіалектів дуже важлива класифікація, 
оскільки вона має подвійну значущість: це і аналіз понять, і аналіз слів.  

За семантикою поділяємо неоніми лінгвістики таким чином:  
1) за ступенем абстрактності:  
 а) універсальні неоніми, що позначають лінгвістичні категорії (Лінгвістичні категорії  це 

лінгвістичні одиниці, що вживаються у лексичній, морфологічній та синтаксичній системах мови): англ. 
noun phrases, англ. verb phrases, англ. types of sentences; рос. маркери узгодження /англ. agreement 
markers; нім. m Satz / англ. sentence; англ. clause / укр. клауз; нім. n Subjekt /англ. subject / укр. підмет; нім. 
n Prädikat / англ. predicate / нім. присудок). Критики генеративної семантики (F. J. Newmajer, Mc. Cawley) 
зазначають, що через звуження кількості синтаксичних категорій більшість із них наблизились до 
категорій символьної логіки. Так, NP (NР-перемещение, трансформация перемещения именной группы) 
співвідноситься з Arg (аргументом), V  з логічним предикатом, а S  з пропозицією;  

 б) унікальні неоніми, що позначають явища, специфічні для будь-якої мови або групи мов: англ. 
jaw-breaker / рос. труднопроизносимое слово; нім. n Umlaut / укр. умлаут; англ. continuous (form) /рос. 
континуатив. 

2) за приналежністю до тієї чи іншої терміносистеми:  
 а) традиційні неоніми, використовувані в тій чи іншій термінологічній системі, що відображають 

концептуальний апарат різних національних наукових традицій, лінгвістичних напрямів і шкіл: нім. n 
Dialektkontinuum, нім. f unsymmetrische Zweisprachigkeit, нім. f Areallinguistik, нім. f Soziolinguistik, нім. f 
wortbildende Polysemie, нім. f Sprachökologie, нім. n Eurolatein;  

 б) індивідуальні неоніми, що належать до певної авторської концепції і не виходять за її межі: 
англ. McGurk effect, англ. X-bar theory, англ. multimodality, англ. framing,англ. text montage, англ. 
scrambling; нім. f Ad-hoc-Bildung, нім. m Klick (auch: нім. m Avulsiv, нім. m Injektiv, нім. m Klix, нім. m 
Schnalzlaut, нім. m Sauglaut);  

3) за внутрішньою формою:  
 а) мотивовані, в яких їх складові морфеми співвідносяться з морфемами даної мови: англ. 

forelingual / нім. m Vórderzungenlaut / укр. переднеязичні; нім. n Infix / англ. infix /укр. інфікс, нім. n Konfix 
/ англ. konfix / укр. конфікс;  

 б) немотивовані терміни, що з'явилися в результаті запозичень і калькування: нім. m Dativ / англ. 
dative case / укр. давальний відмінок; нім. m Genitiv / англ. genitive case / укр. родовий відмінок; англ. 
acoustic reproduction / нім. akustische Wiedergabe / укр. відтворення звуку і ін.;  
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4) за генетичною ознакою:  
 а) справжні німецькі / англійські / російські / українські терміни: укр. мовознавство, укр. 

знахідний відмінок, укр. наголос, укр. молоси, укр. пріап, укр. приставка, укр. префіксальні дієслова, укр. 
схиляння; нім. n Ach-Laut, нім. f Affigierung, нім. f Anhebung, нім. f Tilgung; англ. small talk, англ. ta-ta 
theory та ін.;  

 б) запозичені: нім. f Linguistik, нім. m Hydronym, нім. m Infinitiv, нім. f Interpretation, нім. f 
Phonetik, нім. f Syntax та ін.;  

 в) створені на основі греко-латинських елементів: укр. міфонім, укр. етнонім, укр. гіперболізація, 
укр. афіксація, укр. еквівалентна лексика, укр. параксітон, укр. антісігма; нім. m Implosiv, нім. f 
Prosodie; англ. homeoteleuton, англ. affricate. 

За структурою неоніми метамови лінгвістики найчастіше є складними словами або словосполуками, 
які утворені ланцюжком іменникових основ (1: N+N; 2: N+N+N): нім. n Holz+weg+sätze+model / рос. 
предложения-тропинки /укр. стежкові речення; англ. self+embedding /рос. самогнездование / укр. 
самогніздування, англ. infinitive+group / рос. инфинитивный оборот/ укр. інфінітивний зворот.  

Серед словосполук трапляються прикметникові та прийменникові форми: англ. structural change 
approach /рос. подходы, основанные на изменении/ укр. підходи, засновані на зміні; англ. lexical chainer 
/рос. лексическая цепь / укр лексичний ланцюжок; нім. absoluter Kasus / рос. абсолютный падеж / укр. 
абсолютний відмінок.  

Ще один тип багатокомпонентних одиниць, типових для наукової лінгвотермінології, можна умовно 
назвати комплексною словосполукою. Це – словосполука, один із компонентів якої є синтаксично 
складним словом. Наприклад, англ. integrated reasoning / рос. интегрированное рассуждение / укр. 
інтегроване міркування; нім. f zusammengesetzte Zeitform / англ. compound tenses / рос. сложная временная 
форма / укр. складна часова форма.  

Зрідка зустрічаються також однослівні неоніми. Найчастіше вони є результатом семантичного 
термінотворення: нім. f Schwankung /рос. колебания / укр. коливання; нім. n Textem / рос. текс тема / укр. 
текстема; нім. n Vokativ / рос. вокатив/укр. вокатив. 

В поодиноких випадках неоніми виникли завдяки нестандартним штучним операціям, наприклад, 
гібридизації. англо+німецькі новоутворення: нім. n wh-Movement (також: wh-Bewegung); нім. f Cockpit  
Anzeige (индикация / індикація); нім. n Black-box-Verfahren / рос. метод "чёрного ящика" / укр. метод 
"чорної скриньки"; нім. m Schwa-Laut /рос. шва/укр. шва; англ. non-verbal communication /рос. 
невербальная коммуникация.  

Структурна складність переважної більшості неонімів призводить до того, що вони часто мають 
паралельні абревіатурні (ініціального чи складноскороченого типу) або абревіатурно-символьні форми: 
англ. R-effort / рос. исследовательская работа; англ. An ad hoc hypothesis / рос. специальная гипотеза, 
созданная для того, чтобы объяснить факты, которые, поддаются сомнению или опровергают 
теорию; англ. ESP (extrasensory perception) / рос. экстрасенсорное восприятие; англ. CL (Computational 
Linguistics) / нім. Computerlinguistik) / укр. КЛ; англ. Natural Language Processing (NLP)  укр. НЛП; англ. 
Human Language Technology (HLT)  укр. ХЛТ; а також назви державних організацій, що займаються 
питаннями лінгвістики, як: LINSE – Linguistik-Server Essen; MAMPF – Moderne Ansätze und Methoden der 
Phonetischen Forschung (eine Vortragsreihe in München); LiMA – Linguistic Diversity Management in Urban 
Areas; FJUEL – Forum für Junge Englische Linguistik; SEPP – Sprachproben-Erhebung nach Phonetischem 
Plan; ASHA  American Speech-Language-Hearing Association.  

У дослідженні виокремлюємо лише кілька можливих технологій перекладу вище згаданих 
термінологічних неонімів: 1. Перекладацька транслітерація, коли відповідність між одиницями вихідного 
тексту і перекладного тексту встановлюється на рівні графем. Розрізняємо: а) чисту транслітерацію і 
б) транслітерацію з роз'ясненням у виносці; 2. Перекладацька транскрипція, коли відповідність між 
одиницями вихідного тексту і перекладного тексту встановлюється на рівні фонем; 3. Калькування  
передача безеквівалентної лексики тексту оригіналу за допомогою заміни її складових частин-морфем 
або слів (у разі стійких словосполучень) їх прямими лексичними відповідниками. Даний прийом 
поділяємо на: а) чисте калькування та б) калькування з уведенням прийменників і зміною структури 
словосполучення; 4. Описовий метод перекладу неонімів, який поділяється на: 1) пояснювальний 
переклад, коли в еквіваленті розкриваються суттєві елементи значення перекладного слова і 
б) підстановлювальний переклад  такий прийом передачі неонімів, при якому в якості еквівалента 
використовується вже існуюче у вихідній мові слово (або словосполучення), яке не є неологізмом, але 
володіє достатньою спільністю значень із вихідним словом. Новим стосовно нашого дослідження 
вважаємо 5. метод концептуалізації (на рівні тексту), який базується на принципі логічного взаємозв'язку 
опорних одиниць наукового тексту (базових слів, експлікативів і асоціативів), що виражається в 
концептуальній цілісності наукового тексту. У цьому аспекті концептуалізація трактується нами як 
процес генерування нового наукового знання за допомогою встановлення логічних відносин між 
концептами вихідного авторського тексту та концептами тексту перекладу. Процес концептуалізації у 

 25



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

трансльованому тексті має бути аналогічним процесу концептуалізації у вихідному тексті. Успішним 
переклад є тільки за умови, якщо логічні відносини ВТ та ПТ є аналогічними. Пояснимо дану думку на 
прикладі: 

(1) On my account the Р term need not figure literally in the statement of the truth conditions of the 
metaphorical statement at all [9: 103]. 

(2) В моем описании терм Р вообще не обязан буквально присутствовать в формулировке условий 
истинности метафорического выражения [10: 319]. 

У вихідному тексті логічні відносини частини-цілого (відзначені підкресленням) відображають хід 
авторської думки. У перекладному тексті дані логічні відносини (відзначені підкресленням) відтворені 
точно. Це знайшло вираження в наступному. У тексті оригіналу (приклад 1) поняття частини виражено 
базовим словом the Р term, поняття цілого  асоціативом the statement. У трансльованому тексті (приклад 
2) поняття частини виражено терміном терм Р, поняття цілого  асоціативом формулювання. Точно 
відтворені перекладачем логічні відносини вихідного тексту дозволяють реципієнтові ідентифікувати 
тип відносин між авторськими концептами Р term і Statement а, отже, зрозуміти переклад тексту. 

Особливу складність становить переклад безеквівалентних неонімів. Специфіка їх перекладу полягає 
у: 1) семантиці (безеквівалентна лексика належить до національно маркованої лексики сучасної 
німецької / англійської мови. У структурі лексичного значення безеквівалентних одиниць завжди наявна 
сема "національне" (етнічне, фольклорне, символічне)); 2) конотації (семантика безеквівалентних 
неонімів поширюється на контекст (смислове оточення) цієї одиниці у тканині наукового тексту та весь 
зміст твору. Безеквівалентна лексика сприяє створенню авторської наукової картини світу; 
3) функціонуванні (в ієрархії смислу тексту безеквівалентні неоніми виконують функцію домінанти); 
4) іншомовних лексичних відповідниках (поява безеквівалентної лексики у тексті наштовхує реципієнта 
на розуміння етнокультурної належності твору. Текст починає функціонувати так, як феномен на межі 
двох культур). 

Ще одна проблема, яка постає перед лінгвістами-термінографами  лексикографічний опис 
метадіалектів лінгвістики, а також упорядкування та фіксація термінологічних неонімів. Потреба в нових 
підходах лексикографічного опису терміносистем усвідомлюється на тлі нинішньої ситуації в галузевій 
лексикографії, де існуючі словники нерідко відбивають стан розвитку мови науки 30-літньої давності, а 
тому далеко не завжди їх матеріал є актуальним для сучасного наукового мовлення, це стосується, 
зокрема, і мовознавства у зв’язку з появою нових напрямів чи окремих лінгвістичних дисциплін та їх 
входженням у ширший науковий контекст. З іншого боку, через посилення міжнародних контактів не 
менш важливим для фахівців є знання способів передачі термінів в інших мовах. Для цього необхідно 
послідовно і обґрунтовано відмежувати неоніми, які є загальновизнаними, з одного боку, та неоніми, які 
не тільки не отримали достатнього визнання, але і навряд чи можуть на таке визнання розраховувати. 
Критерієм "зажуреності / впровадження" термінологічних неонімів є науковий досвід укладача словника 
та регулярність функціонування у лінгвістичному метамовленні. Ступінь "зануреності" неоніма може 
оцінюватися за допомогою "критерію входження", відповідно до якого найбільш уживані неоніми 
частіше представлені у складі полілексемних термінів у порівнянні з маловживаними новотворами. 

Термінологічні неоніми, що виходять за межі традиційного термінологічного апарату метамови 
лінгвістики і утворюють систему так званих new-термінів, революційних за своєю суттю, що належать до 
нових лінгвістичних напрямків  прикладної та когнітивної лінгвістики, генеративної граматики, 
фоностилістики, когнітивного перекладознавства  регулярно функціонують в сучасному метамовленні і 
вже знаходяться на етапі "занурення", оскільки отримали визнання лінгвістів, перевірене часом, і 
знайшли своє відображення в спеціальних словниках лінгвістичних термінів. Такими словниками є 
"Короткий словник когнітивних термінів" під ред. О. С. Кубрякової; "Англо-русский словарь по 
лингвистике и семиотике" під ред. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольського (2003); "Немецко-русский 
словарь по лексикологии и стилистике" під ред. Г. Г. Ивлевої (2002), "Русско-английско-испанско-
французско-китайский словарь лингвистических терминов"під ред. Ю. Н. Марчука (2005); "A Dictionary 
of Linguistics and Phonetics" під ред. David Crystal (2008); "Словарь американской лингвистической 
терминологии" під ред. Е. Хемпа (1964); "A Glossary of Cognitive Linguistics" під ред. Vyvyan 
Evans (2007). Цій проблемі присвячено також проект Н. П. Дарчук "Електронний словник лінгвістичної 
термінології з інформаційно-пошуковою системою (тезаурус)", виконаний в лабораторії комп'ютерної 
лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою даного проекту було 
укладання електронного "Словника лінгвістичних термінів" з використанням нової формалізованої 
методики конструювання тезауруса, що відповідає сучасним стандартам термінографії, і його 
репрезентація в Інтернеті, а також верифікація теоретичної моделі тезауруса шляхом застосування її для 
аналізу корпусу текстів російською / англійською / українською мовами з різних розділів лінгвістики.  

З нечисленних перекладних словників варта уваги лексикографічна праця А. М. Баранова і 
Д. О. Добровольского Німецько-російський і російський-німецький словник лінгвістичних термінів з 
англійськими еквівалентами (2006 р.), а також словник В. С. Вашуніна під назвою "Немецко-русский 
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лексикон основных грамматических понятий", який охоплює понад 1700 німецьких граматичних 
термінів і російських словосполучень і розрахований у першу чергу на студентів, слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, а також викладачів-германістів. Лексикографічна фіксація термінів трендових 
галузей лінгвістики служить показником того, що останні закріпилися у вживанні, однак нові лексичні 
одиниці, які експлікують оригінальну авторську концепцію, не завжди знаходять відображення у 
спеціальних словниках. Ілюстрацією нового лінгвістичного ідіолекта, який не знайшов поки 
відображення в словнику, служать, зокрема, популярні роботи А. Вежбицької  автора термінів, що 
відображають ідею дослідження універсальних елементарних смислів; монографія О. А. Ворожбітової, в 
який авторка обґрунтовує концепцію лінгвориторичної парадигми та розробляє систему нових 
лінгвориторичних термінів російської мови та ін. Виняток у цьому відношенні складають: "Словник 
фонетико-метричної термінології. Латинська, давньогрецька, російська, англійська, німецька, французька 
мови" (2005), автором якого є О. В. Іванов та "Комплексний словник термінів функціональної граматики" 
(2005) Л. В. Попової.  

Подібний термінологічний вибух зумовив значною мірою некеровану ланцюгову реакцію творення 
різних вузькогалузевих словників "авторських" термінів також в Україні, що проявляється в тому, що 
вони часом суперечать один одному через відсутність централізованого планування лексикографічної 
справи.  

Представники термінологічної школи під керівництвом доктора філологічних наук, професора 
Т. Р. Кияка розробили концепцію укладання багатомовних галузевих термінологічних словників, яка 
враховує як позитивний досвід радянської лексикографії, так і міжнародний досвід. Ця концепція може 
бути прийнятною не лише для української лексикографії. Вона є значним внеском у загальну 
лексикографію. Насамперед, це стосується питань структури словникової статті, а також принципів 
раціонального відбору термінологічних одиниць [11: 3]. 

Рясний приплив термінологічних неонімів свідчить про те, що метамова лінгвістики знаходиться в 
стадії формування. Реалізуючи свої потреби в позначенні нових лінгвістичних понять, в нових 
номінаціях старих понять, метамова лінгвістики широко запозичує терміни суміжних дисциплін, 
використовує запозичення з інших національних мов (насамперед англійської), "продукує" нові неоніми 
з власного мовного матеріалу і мовних засобів інших літературних мов, віддаючи при цьому перевагу 
терміноелементам інтернаціонального характеру. Тому актуальність створення нового тлумачного 
словника-довідника лінгвістичних термінів на тлі англійської, німецької, української мови, на наш 
погляд, цілком виправдана.  

Метамовні інновації на фонологічному, морфонологічному, морфологічному, словотвірному та 
синтаксичними рівнях, виявлення дублетів термінологічних неонімів, а також систематизація 
англійських, німецьких латинських і давньогрецьких терміноелементів у процесі моделювання тезауруса 
метамови лінгвістики є, на наш погляд, перспективними об'єктами подальших наукових розвідок. 
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Володина Т. С. Неонимы метаязыка лингвистики: переводческий и лексикографический аспект. 

Статья посвящена описанию терминологических неонимов метаязыка лингвистики (на материале 
немецкого и английского языка), проблеме их перевода и лексикографической фиксации. Внимание 
уделяется выявлению причин возникновения таких новообразований в метаязыковой системе и 

раскрытию их отличий от неологизмов общелитературного языка. Автор предлагает семантическую и 
формальную классификацию неонимов и анализирует возможные технологии их перевода. В статье 
упоминаются современные словари лингвистических терминов, в которых отражаются новые 
лингвистические метадиалекты и окказиональные неонимы, представляющие научный интерес. 

Обильный приток терминологических неонимов свидетельствует о том, что метаязык лингвистики 
пребывает в стадии формирования. 

Ключевые слова: термин, неологизм, классификация, перевод, концептуализация, словарь 
лингвистических терминов. 

Volodina T. S. Neonyms of the Linguistic Metalanguage: Translative and Lexicographical Aspect.  

The article is devoted to terminological neonyms of the metalanguage of linguistics (on the basis of German and 
English), and the problem of their translation and lexicographic fixation. The attention is paid to the reasons of 
emergence of these neologisms in the metalinguistic system and their differences from neologisms in common-
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literary language. The author suggests semantic and formal classifications of neonyms and analyses possible 
methods and most productive ways of their translation, the implementation of which is capable of providing 

terminological equivalency while translating the terms from English / German into Ukrainian / Russian. Among 
the basic ways of translation the author has singled out the following: by calque; transcription or 

transliteration; descriptive translation. The author proposes to consider the conceptualization as a new 
translations strategy of the linguistic terms in the scientific text, which is modeled by interpreter, based on the 

source text. This translations strategy is based on the identification of the basic meaning-components of the text, 
which are a kind of "markers" expressed by explicatives and associatives, which are represented by the 

following types of logical relations: genus-species, partitive relations, result-process and cause-effect. The 
appropriateness of applying of every way of translation, specified above, has been cleared out. The conditions 
for overcoming the difficulties in the translation process of linguistic neonyms have been examined. The article 

mentions modern dictionaries of linguistic terms, which reflect new linguistic metadialects and occasional 
neonyms of scientific interest. Plentiful inflow of terminological neonyms indicates that the metalanguage of 

linguistics is going through the forming stage. 

Key words: term, neologism, classification, translation, conceptualization, dictionary of linguistic terms. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЖАНРА ПОЭМЫ 

В статье говорится о специфических чертах жанра поэмы, о качественных изменениях, происшедших в 
его художественной структуре, а также о теориях и концепциях, сформировавшихся в связи с 
указанными вопросами. Концепции и теории рассматриваются на уровне исторического опыта и 

достижений азербайджанского, европейского и мирового литературоведения. Подробно анализируются 
самые различные суждения (новые и уже устоявшиеся), делаются обобщающие выводы по указанной 
проблеме. Разбираются основополагающие теоретические основы азербайджанского эпического 

стихотворения, связанные с ним принципы. 

Ключевые слова: эпическое стихотворение, поэтическое повествование, типология темы и жанра, 
сюжет и композиция. 

Актуальность проблемы. Научно-теоретическое исследование различных видов литературы и ее 
отдельных жанров создает широкие возможности для определения в сравнительно-сопоставительном 
аспекте эволюции художественного опыта, а также исторически сформированных его характерных 
особенностей.  

С этой точки зрения определение типологии поэмы как жанра, его места и позиции в развитии 
отдельных национальных литератур имеет большое значение.  

Например, если в Древней Греции поэма являлась жанром, больше тяготевшим к эпическому типу и 
структуре, то в русской литературе XIX столетия поэма приобретает поэтически эффектные черты, а 
также обнаруживает близость к типологии романа и романическому повествованию.  

В азербайджанской литературе зарождение и становление жанра поэмы восходит к эпохе 
Средневековья. Нововведения, принесенные в жанр поэмы, его художественную структуру такими 
выдающимися поэтами, как Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Мухаммедом Физули, не могут 
рассматриваться в отрыве от контекста всей восточной литературы.  

Степень исследованности. В начале ХХ столетия, а также в последующий период поэма, как жанр 
литературы, прошла большой путь, обогатилась новыми характерными особенностями.  

Объективность изучения видов литературы и ее жанров имеет особое значение для исследования 
литературного наследия отдельных поэтов и писателей, а также для подготовки научных публикаций по 
самым различным вопросам в указанной области. В научных публикациях литературные тексты, как 
правило, размещаются, следуя хронологии и на основе деления на жанры. Типология жанра, в свою 
очередь определяет направление литературоведческого исследования.  

По этой причине литературоведение всегда проявляло повышенный интерес к категориям жанра и 
вида литературных произведений. Названные категории долгие годы исследуются в самых различных 
аспектах как одна из наиболее актуальных сфер филологической науки. В системе литературоведческих 
понятий понятие литературного жанра занимает специфическое, центральное, связующее место. В жанре 
сохраняются обязательные закономерности литературного процесса, отражается авторский замысел и 
привязанность к традициям, пожелания читателей, постоянные и меняющиеся особенности литературы и 
другие проблемы. Изучение столь сложных проблем невозможно без единой концепции, раскрывающей 
общую методологическую основу [1: 43].  

Категория жанра последовательно и всесторонне исследовалась как в Западной Европе, так и в 
России и в Азербайджане. В результате в литературоведении сформировалась отдельная область – 
жанрология. Специалисты-литературоведы исследуют общие проблемы жанра, его различные 
внутренние структуры и аспекты, историю становления и развития жанров, их типологию. В самых 
различных исследованиях освещаются интереснейшие вопросы, такие, как причины и пути изменения 
жанров, способы проявления превосходства одного жанра над другим, определение принципов, согласно 
которым литература разделяется на виды и жанры.  

Цель и задачи исследования. В жанрологии, наряду с общими мнениями, сформировались также 
полярные, прямо противоположные концепции. Эти концепции, сформировавшиеся в начале ХХ 
столетия, делятся в жанрологии на две группы – формалистическую и психологическую. Именно 
рассмотрение особенностей жанрологии в современном литературоведении является нашей целью. Т.е. 
основной целью явилось выявление основных факторов, определяющих идейно-философскую 
концептуальность, динамику и обобщения, "обрамляющие" все структурные признаки поэмы 
ХХ столетия. В числе основных факторов, способствующих формированию принципам классификации и 
деления, названа общественно-политическая ситуация. Указывается, что классификация и деление 
непосредственно связаны с развитием и эволюцией жанра поэмы. Рассмотрение указанных факторов на 
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фоне общественно-политических событий, происходящих в Азербайджане, выдвигается в статье на 
первый план в качестве основной задачи.  

Основная часть. Первая формалистическая концепция основана на теории биологических аналогий, 
выдвинутой Ф. Брюнетьером. Согласно этой теории, жанры рождаются подобно другим живым 
организмам, переживают период расцвета и, наконец, гибнут. Концепция Ф. Брюнетьера уделяла больше 
внимания эволюционному развитию жанров, нежели их продолжительности. Так, Ф. Брютеньер пишет: 
"Отождествление жанра с живыми существами не оставляет места для стабильности и прочности. Это 
совершенно закономерно, поскольку ''жизнь'' жанра представлялась как жизнь людей, т.е. начинаясь 
водной исторической эпохой, заканчивалась в другой" [1: 49].  

Автором другой формалистической концепции, также связанной с природой жанра, является 
итальянский философ В. Кроче. Он называл жанр ''предрассудком'' и выступал против чрезмерного 
усложнения, абстрагирования проблемы жанра литературоведами. Продолжатель В. Кроче Дж. Спингам 
считал, что ''поэты просто выражают себя, и жанр является формой самовыражения. Поэтому 
насчитывается не три, не десять и не сто жанров. Количество жанров равно числу писателей, их 
индивидуального творчества'' [1: 51].  

Широко распространенная в 30-х годах ХХ столетия в Италии и Германии т.н. теория "вулкана" 
также представляется одной из интересных теорий в области жанра. Сторонники названной теории 
сравнивали создание художественного произведения с "извержением вулкана" (т.е. художественные 
произведения создаются "без рецепта") и считали изучение жанров излишним. Более того, сторонники 
теории "вулкана" проводили необычную параллель: "Интересоваться жанрами, к которым прибегали 
великие писатели прошлого, бесполезно. Эти писатели использовали самые древние формы – эпопею, 
трагедию, сонет, роман. Имеет ли это значение? Главное то, что они писали, творили". "Есть ли 
необходимость выяснять, в какой обуви был Наполеон при Аустерлице?" [1: 51].  

Интересно, что на склоне дней Брютеньер изучение литературы посредством разделения ее на жанры 
считал искусственным способом. По мнению ученого, изучать литературу необходимо, разделяя ее на 
творчество отдельных писателей и в соответствии с исторической эпохой. Что касается литературного 
развития, то здесь, по мнению ученого, главным фактом является талант писателя.  

Вторым направлением в теории жанра является т.н. "психологическое" направление, по многим 
аспектам выступавшее против формалистической теории. Сторонники психологического направления 
подходили к понятию жанра с более широких позиций, и наряду с различными аспектами этой проблемы 
определяли разнообразие жанров не с точки зрения формальных признаков, а с позиции 
психологической атмосферы произведения, общих типов человеческих эмоций (зрителя, автора), уровня 
постижения мира и жизни.  

В первой половине ХХ столетия в России проводились серьезные исследования по типологии жанра, 
его принципам и перспективам. Начиная с 1960-х годов, эти исследования приняли еще более системный 
и последовательный характер. Проблемами жанрологии занимались такие видные ученые, как 
М. М. Бахтин, Г. Н. Поспелов, А. Н. Веселовский, Л. В. Чернец, А. А. Смирнов. В трудах названных 
ученых освещались самые различные аспекты жанрологии, разрабатывались концепции по самым 
различным вопросам (терминология, методология и др.).  

Наибольшее внимание привлекает концепция типологии жанров, разработанная М. М. Бахтиным. 
Ученый считает необходимым при определении литературных видов и жанров обратить внимание на 
следующие три момента:  

1. Жанры и внутренняя диалогичность произведения. 
2. Жанры и структура произведения.  
3. Жанры в истории литературы – генезис и традиции.  
М. М. Бахтин принимал и исследовал жанр как "типичную форму произведения в целом и 

повествования, в общем". Особо подчеркивая двойственную ориентацию жанров, Бахтин отмечал, что 
"литературные жанры зарождаются именно в более сложных и развитых (как экономически, так и 
политически) обществах" [2: 230].  

С точки зрения подхода к вопросу типологии жанров выделяется концепция, предложенная 
Г. Поспеловым. Г. Поспелов придерживается того мнения что "при осознании, понимании сущности 
литературных видов, как правило, внешние признаки текста отождествляются с его же более глубокими 
внутренними аспектами". "Повествовательность" текста произведения является его эпическим 
показателем, медитативность текста является лирическим показателем, а "диалогичность произведения 
рассматривается как показатель принадлежности к драматическому виду" [3].  

Однако, повествовательность, медитативность, и диалогичность текстов может проявляться в 
произведениях всех трех типов (лирических, эпических, драматических), и, конечно же, особенности 
формы произведения не определяют его род и вид [3: 153]. Ученый не рассматривает термины "вид" и 
"жанр" как сугубо литературоведческие термины, считает необходимым принимать их условно. С другой 
стороны, Г. Поспелов также особо подчеркивает, что жанр и вид, по сути, представляют собой 
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совершенно разные понятия. "Жанр не является видом какого либо рода". Особенности жанра и рода 
располагаются в разных пластах содержания произведения. Поэтому, произведения литературы можно 
делить на виды и жанры "кружным" путем [3: 153].  

Большой интерес представляют исследования А. М. Камчатнова и А. А. Смирнова, связанные с 
типологией жанра. Названные исследователи также придерживаются того мнения, что существующее 
разделение категории жанра на сегодняшний день себя не оправдывает. "Читателю хорошо известны 
такие названия как роман, комедия, трагедия, повесть, элегия, сонет, а также психологический, 
исторический, детективный роман, лирическая комедия и др.  

Мы используем эти названия, не задумываясь над существующими между ними взаимосвязями, они 
для нас являются несомненным ориентиром в разграничении жанров. Однако, более внимательный 
разбор подтверждает присутствие в них различных признаков литературных произведений, как например 
объем (роман, повесть, рассказ), тематика (психологический, авантюрный, исторический, бытовой 
роман), характер композиции (сонет, рондо). Т.о. становится ясным, что в существующей номенклатуре 
жанров нет единого принципа классификации" [4: 89].  

Правда, говоря о том, что эти названия определяют жанр произведения, ученые не отрицают и того, 
что это определение достаточно условно. Вместе с тем, авторы отмечают, что "нельзя составить теорию, 
основываясь на различающие признаки, занявшие прочное место в названиях жанров" [4: 89].  

Дискуссии и споры относительно типологии жанра, и в частности, лингвостилистических 
особенностей жанра поэмы, имевшие место в филологической науке советского периода, продолжаются 
в азербайджанском литературоведении и в настоящее время.  

Основная полемика ведется вокруг вопроса о ненадобности сюжета в поэме, о номинантности 
лиризма или эпизма.  

Выдающийся исследователь Акбер Агаев, широко и всесторонне исследовавший становление 
азербайджанской поэмы, этапы ее развития, ссылался в своих работах на самые различные и лучшие 
образцы азербайджанской и русской поэмы. Ученый приходит к следующему выводу: без лирики эпопея 
и поэма выглядит "холодной", а ее эмоциональное воздействие является статичным, неподвижным. 
Вопрос состоит не в следовании сюжету, а в соблюдении пропорций между различными аспектами 
произведения.  

По мнению некоторых писателей и критиков в современной поэме сюжет устарел, и, следовательно, в 
нем нет необходимости. Гасым Гасымзаде не соглашается с мнением критиков, считающих сюжетные, 
характерные поэмы устаревшими, в частности с мнением Х. Рза. Х. Рза утверждает что "тяга к 
лирическим поэмам все больше усиливается, эмоции и чувства, показ событий и происшествий в поэме 
отходят на второй план, главный лирический герой выходит на передний план повествования". 
Оспаривая точку зрения Х. Рза, Гасым Гасымзаде в то же время не соглашается с мнением И. Кебирли, 
объявившего ''крестовый поход'' против лирики [5: 39].  

Подобные споры и дискуссии происходили в Азербайджане в основном в 1970-80-х годах. Интересно 
и то, что в 50-х годах ХХ столетия, когда в России шли горячие дискуссии, связанные с проблемами 
жанра, Самед Вургун высказал свои мысли в связи с этим вопросом в своеобразной форме: "Когда поэт 
раскрывает перед читателем свой внутренний мир, свой характер, свои мысли, то есть свою душу, когда 
поэт говорит о стихах, непосредственно волнующих его, говорит о том, чем он дышит и чем живет – это 
лирика. Когда же поэт всей силой своего ума, страсти, убеждений показывает картины народной жизни – 
это эпос. И лирика и эпос могут присутствовать вместе. В больших эпических картинах эти два начала, 
как правило, неразрывно связаны друг с другом" [6: 337–338].  

Профессор Ш. Алышанлы, традиционно разделяющий поэмы на три группы (эпические, лирические, 
драматические) пишет: "При проведении обобщений на примере одного или нескольких героев создается 
общая характеристика определенного времени, конкретной эпохи. Именно этот момент занимает 
основное место в лиро-эпических, эпических поэмах. Вместе с тем, в современных лиро-эпических 
поэмах преобладает лиричность, создаются картины различных ситуаций и времен. Как следствие, 
отношение героя к событиям, психологический анализ, ассоциативный строй образа мыслей выступают 
как совершенно новое свойство. В произведениях такого рода эпичность приобретает новые 
качества" [7: 35].  

Конечно, есть поэмы, в которых используется и лирический, и эпический, и драматический жанры. В 
частности, поэтические образцы такого рода часто встречаются в творчестве Самеда Вургуна.  

Здесь необходимо добавить, что среда, обстановка, в которой создаются художественные 
произведения, определяют не только тематическую, идейную направленность произведения, но также 
его жанровые и стилистические аспекты. Этот факт подтверждается не только примерами из 
азербайджанской литературы, но и развитием всей мировой литературы. "Известно, что в период, когда 
национальный и индивидуальный стиль еще не был сформирован, Низами, как и все другие классики 
творил в региональном, "восточном", нормативном индивидуальном стиле. Эта черта, связывавшая 
Низами с ираноязычной литературой, есть закономерность, свойственная определенному периоду 
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развития литературно-художественной мысли" [8: 6]. И в восточной, и в западной литературе обращение 
к конкретному жанру подчас сопровождалось определенными различиями во времени, иногда 
синхроническими и диахроническими стыковками. В то же время, жанрообразующий фактор 
практически всегда оставался одним и тем же.  

Не случайно в эпоху Средневековья и на Востоке, и на Западе обращались к основным 
крупномасштабным произведениям, конкретно – к эпическим поэмам. Обращение к эпическим поэмам 
объясняется сходными факторами – эпохой, экономическим и культурным развитием, и, конечно же, 
связывается с литературными влияниями. Интересно, что XI-XII вв. характеризуются как начало 
Возрождения не только на Востоке, но и на Западе. М. Блок, называвший этот отрезок времени "второй 
эпохой феодализма", не случайно считает появление больших эпических произведений "основным 
признаком того времени" [9: 8].  

Как видно, создание великих эпических поэм Низами также можно объяснить в определенной 
степени открытостью "посторонним, чуждым элементам, т.е. другим религиям и культурам". Это 
подтверждается также особенностями исторической эпохи и региона, в котором живет поэт [9: 9]. 

Ученый – литературовед Ш. Алышанлы также подтверждает, что типы жанров определяются 
временем: "Время своим внутренним содержанием оказывает влияние на форму произведения, жанр 
проявляется в формах времени" (В. Г. Белинский). История выступает как морально-нравственный 
критерий испытания современности [7: 35]. В ХХ веке наблюдаются те же процессы. Р. Юсифоглу 
пишет: "В ХХ веке в связи с влиянием общественно-политических событий круг тем и содержания 
поэмы заметно расширился. Поэты приложили все усилия для максимального использования всех 
возможностей жанра поэмы, прошедшего испытание временем" [5].  

Безусловно, в первые годы в основном были слышны "слабые голоса неопытных, начинающих". 
Однако формировавшаяся на богатейших классических традициях азербайджанская поэма ХХ века 
начала завоевывать новые высоты благодаря "новому сильному творческому порыву" поэтов, таких как 
Гусейн Джавид, Микаил Мушвиг, Самед Вургун, Мамед Рагим, Сулейман Рустам, Расул Рза и других. В 
ХХ веке круг тем жанра поэмы заметно расширился, в композиции, структуре произошли существенные 
изменения" [5: 38].  

Одним из поэтов, создавших лучшие и оригинальные образцы азербайджанской поэмы ХХ века, 
является Самед Вургун. Драматизм, в особенности лиризм, присутствующий в поэмах Вургуна, отличал 
его произведения от произведений других авторов. Несмотря на это, ни тематика этих произведений, ни 
их идея, жанровое назначение подчас не были оценены по достоинству литературной критикой того 
времени.  

"Жанровое назначение произведения определяется в первую очередь сутью конфликта…. В то время 
(советский период) написание произведения в том или ином жанре имело политическое и 
идеологическое значение. Именно поэтому, разбирая и исследуя произведения Самеда Вургуна, 
советские литературоведы проявляли большую осторожность. Вопрос жанра, который должен был 
определяться поэтическими мерками, в большинстве случаев определялся идеологическими 
установками" [10: 320].  

Подобное, одностороннеe отношение к творчеству Самеда Вургуна, а также стилистическая и 
жанровая специфичность его поэм ставит вопрос о типологическом исследовании этих произведений.  

Заключение. Основной целью статьи является определение типологии жанра поэмы как в 
азербайджанской национальной литературно-исторической практике, так и в русской, европейской и во 
всей мировой литературе. Представлена широкая картина теорий и концепций, сформировавшихся с 
опорой на богатые художественные образы. Несомненно, мысли и суждения, высказываемые в связи с 
жанром поэмы, приведены с учетом традиций отдельных национальных литератур, что влечет за собой 
различие в подходах и тенденциях.  
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Гадiрова Таміла Гаджи кизи Типологічна класифікація жанру поеми. 

У статті говориться про специфічні риси жанру поеми, про якісні зміни, що відбулися в його художній 
структурі, а також про теорії і концепції, що сформувалися у зв'язку із зазначеними питаннями. 
Концепції та теорії розглядаються на рівні історичного досвіду і досягнень азербайджанського, 

європейського та світового літературознавства. Докладно аналізуються найрізноманітніші судження 
(нові та вже усталені), робляться узагальнюючі висновки із зазначеної проблеми. Розбираються 
основоположні теоретичні основи азербайджанського епічного вірша, пов'язані з ним принципи. 

Ключові слова: епічне вірш, поетичне оповідання, типологія теми та жанру, сюжет і композиція. 

Gadirova Tamila Gadzhy kyzy Typological Classification of Poem Genre. 

In the article it is told about peculiar features of a genre of the poem, about the high-quality changes which 
happened in its art structure and also about the theories and concepts created in connection with the specified 
questions. Concepts and theories are considered at the level of historical experience and achievements of the 

Azerbaijani, European and world literary criticism. The most various judgments (new are in detail analyzed and 
already settled), the generalizing conclusions on the specified problem are drawn. Fundamental theoretical 
bases of the Azerbaijani epic poem, the related principles are outlined. Main objective of the article is the 

definition of typology of a genre of the poem both in the Azerbaijani national literary and historical practice, 
and in the Russian, European and in all world literature. The wide picture of the theories and concepts created 

with a support on rich artistic images is presented. Undoubtedly, the thoughts and judgments stated in 
connection with a poem genre are given taking into account traditions of separate national literatures that 

involves distinction in approaches and tendencies. Scientific-theoretical research of different types of literature 
and its separate genres creates ample opportunities for definition in comparative and comparative aspect of 

evolution of art experience, and also historically created its characteristics. From this point of view definition of 
typology of the poem as genre, its places and a position in development of separate national literatures is of 
great importance. In the Azerbaijani literature origin and formation of a genre of the poem goes back to the 

Middle Ages era. The innovations brought in a poem genre, its art structure by such outstanding poets as 
Hagani Shirvani, Nizami Ganjavi, Muhammad Fuzuli can't be considered in a separation from a context of all 

east literature. 

Key words: epic poem, poetic narration, typology of theme and genre, plot and composition. 
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МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ОДИН З ІННОВАЦІЙНИХ 
КОМПОНЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Стаття присвячена аналізу модульного навчання у викладанні іноземної мови у ВНЗ. Проаналізовано 
витоки виникнення теорії модульного навчання та представлено основні дослідження закордонної та 
вітчизняної педагогічної науки по цій проблематиці. Окреслено основні етапи модульної системи. 

Вказано на переваги та недоліки модульної системи навчання. Обґрунтовано доцільність використання 
модульної програми в оволодінні студентами професійною іншомовною комунікативною компетенцією. 

Ключові слова: модульне навчання, інноваційний компонент навчального процесу, викладання іноземної 
мови, вищий навчальний заклад, модульна програма. 

Постановка проблеми. Сучасні умови суспільства, що швидко змінюються, висувають все більш 
зростаючі вимоги до якості підготовки випускника вищого навчального закладу. Однією з таких вимог стає 
вільне володіння іноземною мовою на рівні ділового спілкування в різних ситуаціях, що пов’язані з 
професійною діяльністю фахівця. При цьому величезна відповідальність припадає на плечі викладача, який 
призваний знайти в даних умовах ефективні шляхи покращення програми навчання, а разом з цим 
виокремити інноваційні методи та прийоми навчання [1: 467]. Одним з інноваційних засобів оптимізації 
навчального процесу є модульне навчання, яке в різних варіантах широко використовується багатьма 
навчальними закладами. 

Аналіз досліджень та публікацій. Модульне навчання у сучасному його вигляді було запропоновано 
американськими педагогами Дж. Расселом та С. Постлетуейтом [2], які поклали в основу цієї педагогічної 
технології принцип автономних змістових одиниць, названих ''мікрокурсами''. На основі цієї методики 
з’явилися нові модифікації змістових одиниць, які, нарешті, трансформувалися в єдине поняття – ''модуль'', 
що дало назву модульній технології навчання. 

Теорія модульного навчання, за допомогою якого вдалося успішно вирішити цілий комплекс 
дидактичних задач у навчанні іноземним мовам, отримала теоретичну розробку та практичне застосування 
в Росії та в Україні у другій половині XX століття. Інтерес багатьох дослідників до феномену модульного 
навчання був обумовлений бажанням досягнення різних цілей. В той час, як Б. та М. Гольдшмідти 
намагалися дозволити тому, хто навчається, працювати в зручному темпі, обрати підходящий для певної 
особистості спосіб навчання [3], Курх ставив за мету допомогти визначити свої сильні та слабкі сторони, 
надати можливість тренуватися самостійно, використовуючи коректуючи модулі [4]. Коло проблем, 
пов’язаних с дослідженням концепції модульного навчання, поступово розширювалося. До них 
відносились: інтеграція різних методів і форм навчання [5], досягнення високого рівня підготовленості тих, 
хто навчається, до професійної діяльності [6; 7], встановлення міждисциплінарних зв’язків та вирішення 
проблем взаємодії між спеціальними кафедрами вищої школи [8], систематизація знань та вмінь по 
навчальній дисципліні [9]. Вітчизняна педагогічна наука та практика суттєво збагатила концепцію 
модульного навчання, розкривши її нові можливості. 

Метою даної статті є осмислення феномену модульного навчання у викладанні іноземної мови як 
одного з найефективніших компонентів педагогічної технології, яке спрямоване на оптимізацію 
навчального процесу, а також окреслення перспективних напрямків вдосконалення модульної системи 
навчання. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб скласти повне уявлення про модульне навчання у 
викладанні іноземної мови, необхідно визначити, що розуміється під модулем. Узагальнюючи різні точки 
зору, можна розглядати навчальний модуль як логічно завершену, автономну одиницю змісту навчальної 
дисципліни, що включає в себе інформаційний та діяльнісний аспекти, засвоєння яких повинно 
завершуватися відповідною формою контролю знань, вмінь, навичок, що сформувалися в результаті 
оволодіння тими, хто навчається, даним модулем. Навчальний модуль може складатися з таких 
компонентів: 1) назва модулю; 2) інтегруюча дидактична ціль; 3) цільовий план дій; 4) банк інформації 
(навчальний матеріал у вигляді навчальної програми); 5) методичні рекомендації щодо досягнення цілей; 
6) практичні заняття з метою формування необхідних знань; 7) вихідний контроль (контрольна робота, яка 
строго відповідає цілям, що поставлені у модулі). 

Сутність модульного навчання іноземним мовам, на думку П. А. Юцявичене, полягає в тому, що 
студент більш самостійно або повністю самостійно може працювати з індивідуальною навчальною 
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програмою. При цьому функції педагога можуть варіюватися від інформаційно-контролюючої до 
консультативно-координуючої [7: 61]. 

Модульне навчання у викладанні іноземних мов принципово відрізняється від інших методик. Перш за 
все, зміст модульного навчання є представленим у завершених, самостійних, комплексних модулях, які 
одночасно є банком інформації та методичним джерелом для засвоєння матеріалу. Крім того, взаємодія 
педагога та студента в навчальному процесі здійснюється на принципово іншій основі – за допомогою 
модулів забезпечується усвідомлене самостійне досягнення певного рівня попередньої підготовленості до 
кожної зустрічі з педагогом. Нарешті, сама сутність модульного навчання потребує обов’язкового 
дотримання пріоритетних суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачем та студентом в навчальному 
процесі. 

Модульна програма розглядається як інструмент та засіб самоосвіти студентів та представляє собою 
цілісний комплекс формування самооцінки досягнутих результатів та компетентності завдяки діагностиці 
рівня знань та професійних навичок, яка повторюється багаторазово. В свою чергу викладач зобов’язаний 
мотивувати, організовувати, координувати, консультувати та контролювати дії студента. На думку 
В. С. Сенашенко, модуль – це завершений фрагмент навчального плану, що включає блок інформації, 
програму дій, методичні інструкції, та забезпечує досягнення цілей, що поставлені як студентами, так й 
викладачами [9: 54]. Обов’язковою складовою навчального модулю є оцінка рівня його засвоєння 
студентами, що дає можливість розосередити на протязі семестру контрольні заходи, стимулюючи 
студентів до регулярної праці під час всього періоду навчання. Використання модульної системи 
планування та організації навчального процесу сприяє розвитку навичок творчої та аналітичної роботи 
студентів, вмінню самостійно шукати та організовувати інформацію з метою конструювання нових знань. 
Навчальні модулі – це просторово-часові структури, які у найбільш загальному сенсі можуть розглядатися 
як структурні одиниці змісту, що регламентуються Державними освітніми стандартами професійної освіти. 
До переваг та особливостей модульного навчання С. В. Соколова відносить: розбивку матеріалу на значні 
частини (модулі та елементи), що мають самостійне значення; відкидання матеріалу, що є ''зайвим'' у 
конкретному виді робіт; максимальну індивідуалізацію просування у навчанні [6: 20]. 

Практична задача навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі полягає в тому, що студенти 
повинні не тільки володіти іноземною мовою як засобом спілкування, але й знати спеціальну лексику, без 
труднощів перекладати іншомовні тексти професійного спрямування. Тому введення модулів в навчальний 
процес треба поєднувати з традиційною системою навчання. Вивчення іноземної мові суттєво відрізняється 
від вивчення будь-якої іншої дисципліни: навчити іноземній мові – це не тільки передати студентам певну 
суму знань, але й сформувати у студентів мовленнєві вміння та навички.  

Модульна система передбачає навчання як окремим, так й усім видам мовленнєвої діяльності в 
залежності від цілей та задач, які необхідно реалізувати у процесі вивчення матеріалу. При повній 
самостійності окремого модулю курсу він, тим не менш, залежить від інших модулів та інтегрований в 
загальний курс іноземної мови. Модульне навчання сприяє формуванню системи знань різних видів та 
типів, що застосовуються педагогами під час навчання цілісних тем з іноземної мови. 

Модульна система навчання іноземній мові містить декілька етапів. Перший етап включає модулі, які 
передбачають: 1) формування активного та пасивного словарного запасу; 2) теоретичну та практичну 
граматику; 3) бесіди, монологічні та діалогічні висловлювання на іноземній мові; 4) розуміння почутого та 
прочитаного нa іноземній мові. Другий та третій етапи містять такі модулі: 1) оволодіння спеціальної 
активної та пасивної лексики; 2) інтенсивне читання спеціалізованої літератури; 3) аналіз; 4) анотації; 
5) усна презентація інформації; 6) літературний переклад; 7) читання та переклад газет та журналів на 
іноземній мові.  

Як видно зі схеми модульної системи, модулі першого етапу підібрані таким чином, щоб 
систематизувати та поглибити ті мовленнєві знання, які були отримані у середній школі з метою доведення 
державного загальноосвітнього стандарту до рівня, який дозволить перейти до вивчення іноземної мови 
для професійних цілей. Модулі другого та третього етапів впроваджуються поступово, по мірі зростання 
труднощів та вивчення студентами профілюючих дисциплін. Показово, що завдяки модульному характеру 
системи викладання іноземної мови зміни, які іноді виникають у професійних освітніх програмах, не 
тягнуть за собою необхідність радикальних змін у структурі навчання іноземній мові: змінюється лише 
зміст модулю, текстове та інше наповнення, а методика роботи залишається незмінною завдяки 
універсальному характеру та гнучкості модулю [9: 59].  

Основною умовою функціонування кожного модулю є наявність методичного забезпечення дисципліни. 
Так, у Київському національному університеті технологій та дизайну з метою реалізації модульної 
програми викладання іноземної мови передбачено впровадження наступних складових у структурі 
методичного забезпечення дисципліни: ''Навчальна програма дисципліни'', ''Робоча навчальна програма 
дисципліни'', ''Методичні рекомендації до практичних занять'', ''Методичні рекомендації до самостійної 
роботи студентів'', ''Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми 
навчання'', ''Питання для підготовки до модульного контролю'', ''Питання для підготовки до підсумкового 
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контролю'', ''Список літератури'' та інші презентаційні матеріали, що сприяють успішному засвоєнню 
передбаченого модульною програмою матеріалу.  

Якщо говорити про пріоритет побудови навчальних модулів з іноземної мови, модульне навчання, 
безперечно, має низку переваг: воно зістиковує всі рівні навчання та скорочує розрив між високими 
вимогами до рівня володіння іноземною мовою випускника немовного навчального закладу, які виникли за 
останні роки, та обмеженою кількістю навчальних часів, що виділяються на іноземну мову навчальними 
професійними програмами. Модульна система навчання передбачає самостійну роботу студентів для 
досягнення конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності. При цьому до матеріалу модульного курсу 
пред’являються уніфіковані вимоги, єдині форми звітності студентів, стандартизуються цілі та задачі, які 
здійснюються та вирішуються в процесі проходження модулю. Завдяки логічній послідовності та 
спадкоємності всіх етапів мовленнєвої підготовки модульний характер навчання сприяє системному 
оволодінню лінгвістичного матеріалу, розширенню фонових (лінгвокраїнознавчих, професійних, 
культурологічних і т. ін.) знань студентів, вдосконаленню вмінь та навичок по основним видам речової 
діяльності. Працюючи здебільшого самостійно, студенти навчаються самоорганізації, самоконтролю та 
самооцінці, що надає їм можливість усвідомити себе в діяльності, самостійно визначити рівень засвоєння 
знань, побачити пробіли у знаннях та вміннях і виправити їх. Впровадження модульного навчання сприяє 
''технологізації'' освітнього процесу, як наслідок, навчання меншою мірою стає залежним від педагогічної 
майстерності викладача. Щодо недоліків модульного навчання, то до основних слід віднести наступні: 
складання модулів доволі трудомісткий процес, який займає багато часу; розробка модульних навчальних 
програм потребує високої педагогічної та методичної кваліфікації, спеціальних підручників та навчальних 
посібників; рівень проблемності модулів часто невисокий, що не сприяє розвитку творчого потенціалу 
студентів; в умовах модульного навчання часто залишаються практично нереалізованими діалогові функції 
навчання, що особливо важливо при навчанні іноземним мовам; застосування даного методу недоцільне на 
будь-якому матеріалі, оскільки, наприклад, емоційно-образний або описовий матеріал малопридатний для 
такого навчання. 

Модульний характер навчання надає можливість визначати інтеграційні зв’язки між модулями 
спеціальних дисциплінарних циклів, виявити, на базі цього, можливе поєднання цих освітніх сфер та 
проводити ''бінарні'' заняття та навіть цілі цикли занять [10: 24]. Модульний підхід до навчання якомога 
краще поєднує традиційні та нетрадиційні методи навчання іноземним мовам, відповідаючи тим вимогам, 
які зазвичай висуваються дидактикою до навчання іноземної мови в немовному, штучному середовищі. 

Висновки та перспективи. Таким чином, модульне навчання – це не просто педагогічна технологія, що 
застосовується під час навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі, а необхідна умова 
оволодіння іншомовною компетенцією завдяки створенню сприятливих умов для розвитку студентів як 
досвідчених особистостей, які володіють комунікативно-культурними вміннями при вирішенні 
комунікативних задач. Перспективними напрямками вдосконалення модульного навчання, на нашу думку, 
є ті, що виникають на шляхах його взаємопроникнення з комп’ютерним і дистанційним, для яких модульна 
технологія виявилася ефективним способом організації навчального матеріалу та послідовності його 
освоєння. 
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Гудкова Н. Н. Модульное обучение в преподавании английского языка как один из инновационных 
компонентов учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Статья посвящена анализу модульного обучения в преподавании иностранного языка в вузе. 
Проанализированы истоки возникновения теории модульного обучения и представлены основные 

исследования зарубежной и отечественной науки по данной проблематике. Описаны основные этапы 
модульной системы. Указаны основные преимущества и недостатки модульной системы обучения. 

Обоснована целесообразность использования модульной программы в овладении студентами 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Ключевые слова: модульное обучение, инновационный компонент учебного процесса, преподавание 
иностранного языка, высшее учебное заведение, модульная программа. 

Gudkova N. M. Modular Training within the Foreign Language Teaching as One of the Innovative 
Components of the Educational Process at the Higher Educational Establishment. 

The research deals with the analysis of the modular training within the foreign language teaching and learning 
process at the higher educational establishment. The brief survey of the main scientific achievements of foreign 
and national pedagogic on this problem helps realize the phenomena of the modular technology as one of the 

innovative methods to optimize the educational process. It is emphasized that our national scientists have 
enriched essentially the conception of the modular training, having revealed its new possibilities and coped with 

the whole set of the learning tasks in foreign languages training. The article proves the unique nature of the 
modular training in comparison to the other methods due to its flexibility. It is shown that the main stages of the 

modular system are structurally interdependent but the content of the module can be easily modified if the 
changes in the professional educational programme are required. It is mentioned that in spite of being in 

demand the modular system have some limitations and they have to be taken into account by a teacher. The 
article presents the idea of using some combination of the traditional and alternative methods in the foreign 

languages training, meeting the demands of the didactics as to the teaching foreign language in the extra 
linguistic surroundings. The prospective lines concerning the modular training development are those that 

involve its integration with the computer and distance training because the modular technology has come to be 
the most effective method to organize the training materials and to take them in sequentially.  

Key words: module training, innovative component of educational process, foreign language teaching, higher 
educational establishment, module programme. 
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ОБРАЗ ПРОРОКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, НАПИСАННЫХ ОБ ИОСИФЕ И ЗУЛЕЙХЕ 

В литературе одним из самых интересных вопросов о пророческой миссии является тема Пророка 
Иосифа. Только лишь в тюркоязычной литературе на эту тему написано более шестидесяти 
литературных произведений. Все авторы, писавшие об этой легенде, уделили особое внимание 

пророческой миссии, и в лице Иакова и Иосифа создали настоящий образец пророка. Основательное 
изучение классической азербайджанской литературы всегда было актуальным. Классическая 
литература, считающаяся национальным духовным достоянием, хранит в себе тысячи тайн, 

которые еще предстоит раскрыть. Научное исследование классического наследия народа облегчает 
их восприятие, особенно у молодежи, способствуя становлению у них положительных нравственных 

качеств. 

Ключевые слова: пророки, классическая литература, мудрость, ислам, Аллах, Иосиф, Зулейха. 

Актуальность исследования. Пророки всегда помогали людям в понимании духовных тайн, в 
понимании мира, понимании Бога. Их историческая миссия заключается в том, чтобы доставить 
прекрасные божественные истины людям, их сознанию. Именно на основе этой миссии была 
сформирована нравственность людей, их мировосприятие. Мудрость пророка помогает нам понять 
божественную истину.  

В самой пророческой миссии есть понятие вечности. Их (пророков) мудрость распространяется на 
всех, независимо от расы, национальности, и исторический опыт показывает, что те, кто усвоил эту 
мудрость, с честью преодолевают трудные периоды в истории, те же, кто этого не сделал, оказываются 
обреченными на страдания и на трудности.  

В этом смысле историческая миссия божественных пророков заключается в обучении человечества 
мудрости, донесении до них воли Божьей. Народы, которые постигли волю Бога, организовали свою 
практическую деятельность на основе запросов, что стало основой для их возрождения. В XIX веке 
иранский шейх-уль-ислам Дж. Афгани по возвращении из поездки в Европу сказал: "... Я отправился в 
Европу и увидел ислам, мусульман не увидел, я вернулся домой, я увидел мусульманина, Ислам не 
видел" [1]. Его это историческое выступление способствовало росту мощного движения просвещения на 
Ближнем Востоке (Конституционное движение Машрута), его расширению, и все поняли, что ислам, 
проповедуемый святым пророком Мухаммедом, дает высокую оценку образованию и культуре. Его 
заповеди "от колыбели до могилы учись науке", "если наука в Китае, то следуй туда" выражают волю 
божью и являются прославлением святой Истины [1].  

Степень исследованности. Один из самых интересных вопросов о пророческой миссии является тема 
Пророка Иосифа. Только лишь в тюркоязычной литературе на эту тему написано более шестидесяти 
литературных произведений. Данная тема описана впервые в фольклоре еврейских племен, впоследствии 
описана в древней семитско-еврейской священной книге Торы, затем – в христианском Завете (Новый 
Завет), и, наконец, в 12-й суре мусульманского Корана.  

Цель и задачи исследования. Мы поставили цель исследовать образ пророка в произведениях, 
написанных о пророке Иосифе в средние века. В частности, мы особо остановились на произведении Сули 
Факиха "Юсиф и Зулейха". Подробный анализ сюжетной канвы этого произведения позволил вывить ряд 
качеств пророка, которыми обладал святой Иосиф. Известно, что испытания, которые выпали на его 
долю, позволили ярко выявить многие качества нравственного плана, которые послужили примером для 
многих поколений его последователей. Автор произведения смог это выразить на ярком поэтическом 
языке, через острую сюжетную фабулу и языковую выразительность.  

Основное содержание. Все авторы, писавшие об этой легенде, уделили особое внимание пророческой 
миссии, и в лице Иакова и Иосифа создали настоящий образец пророка. В центре событий стоит и жизнь 
пророков Иакова и Иосифа. История начинается так: у пророка Иакова двенадцать сыновей. Среди детей 
более всего он любит Иосифа. Это приводит к возникновению в сознании братьев ревности, они хотят 
отделить Иосифа от отца. Это чувство укрепилось после того, как Иосиф, увидев странный сон, попросил 
отца истолковать его. Иосиф просит своего отца рассказать о значении его сна: он увидел одиннадцать звезд. 
На что отец сказал: ты будешь царем, а один из твоих братьев преклонит перед тобой свою голову, как раб.  

Сводная сестра рассказала остальным братьям об этой интерпретации, в результате чего их это еще более 
разгневало, и они принимают меры, чтобы удалить его от своего отца. Братья обманули отца, сказав, что они 
хотят взять Иосифа на прогулку. В поле они бросили его в колодец, а затем, убив животное, испачкали в его 
крови рубашку Иосифа. Когда отец спросил об Иосифе, то братья ответили, что его "съели волки", в 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

подтверждение, показав окровавленную рубашку.  
Один из египетских купцов по имени Малик нашел Иосифа в колодце, когда проезжал мимо со своим 

караваном. Когда его перевозили, появились братья Иосифа и потребовали от Малика деньги, продав ему 
своего брата Иосифа как раба. В изображении этой сцены авторы произведений об указанных лицах 
ссылались в основном на сюжеты из священных книг.  

 Лишь затем авторы произведений об указанных лицах переходят к истории Зулейхи. Рассказывается, что 
она была дочерью Магрибского правителя шаха Тимуса. Она успела трижды увидеть Иосифа во сне и 
впоследствии влюбилась в него. Став заложницей своей любви, она просит помощи у своего отца и захотела, 
чтобы он отдал ее замуж за египетского правителя. Отец, испугавшись за душевное состояние дочери, 
отдает ее замуж за него. Однако после приезда в Египет она увидела, что это не прекрасный Иосиф, а 
престарелый правитель Египта. Поняв, что обратного пути нет, она смирилась со своей участью, однако все 
время жила тоской по Иосифу.  

Окно Зулейхи выходило на невольничий рынок. Однажды она увидела, что молодого человека, которого 
она видела в своих снах, продают на рынке, как раба. Она сразу его купила и сделала его своим рабом.  

Однако любовь к Иосифу не дает ей покоя. Она всеми силами стремится заполучить его. Иосиф же 
относится к ней как преданный раб и не придает значения чувствам, которые переживает Зулейха. Увидев 
это, Зулейха по совету своей няни строит новый дворец и приглашает туда Иосифа, пытаясь обворожить его 
и сделать своим любовником. Однако подобный ход событий не устраивает Иосифа, он рассказал Зулейхе о 
том, что он из рода пророков, всегда был далек от измены, и покидает в бегстве дворец. Эта сцена нашими 
классиками литературы передается особенно искусно, с показом чистых чувств пророка, его высокой 
нравственности. Как и все пророки, Иосиф не мог допустить предательства перед своим священным 
чувством нравственной чистоты. Если бы совершилось это предательство, то он бы потерял статус святости 
и возможности быть пророком. Быть пророком для Иосифа есть высшая цель и святость. Он не может 
запятнать эту цель страстью и прелюбодеянием, что являлось, по сути, происками дьявола. Классики 
литературы, отразившие этот образ в своих творениях, раскрывали подобные божеские откровения в своих 
произведениях, в том числе посвященных сюжету об Иосифе и Зулейхе.  

При бегстве Иосиф сталкивается в дверях с мужем Зулейхи, последний интересуется тем, почему у 
Иосифа разорвана рубашка на теле. Зулейха, стремясь выгородить себя, оклеветала Иосифа, рассказав, что 
якобы именно Иосиф стал ее домогаться, потому она в борьбе порвала его рубашку. Иосиф для оправдания 
просит двухмесячного ребенка, который при этом там присутствовал, стать ему свидетелем.  

По повелению бога двухмесячный ребенок заговорил и отметил, что рубашка разорвана не спереди, а 
сзади, что подтверждает невиновность Иосифа. Услышав свидетельство младенца, муж Зулейхи поверил в 
правоту Иосифа, а Зулейху поругал за ложь, но впоследствии простил ее за это.  

Эти разговоры постепенно распространились среди всего египетского народа и женщины стали 
проклинать Зулейху за ее проступок. Ее всюду осуждали, как женщину, влюбившуюся в своего раба. Для 
того, чтобы прекратить эти разговоры, Зулейха собирает придворных дам и дав им в руки острые ножи, 
просит очистить цитрусовые фрукты. В это время заходит Иосиф, и все женщины, очарованные его 
красотой, по неосторожности режутся острыми ножами, которые они держали в это время в своих руках.  

Увидев подобную картину, Зулейха спрашивает у них, почему же они порезались. Женщины на это 
признались, что, в самом деле, красота Иосифа неописуемая, и от неожиданности при виде ее они 
порезались. Зулейха же, укорив их, сказала: увидев его всего один раз, вы порезали руки, я же вижу его 
каждый миг. Как же мне не влюбиться в такого человека? В суфийской литературе красота считается одним 
из качеств Бога и восхищение красотой должно оцениваться как восхищение самим Богом. В указанных 
сценах мы видим элементы суфийской оценки понятия красоты пророка Иосифа.  

Таким образом, Зулейха которая не смогла добиться своего, посоветовалась с няней и бросила Иосифа в 
темницу с тем, чтобы принеся ему страдания, тем самым сломить его. Для этого она вызвала столяра, 
которому поручила изготовить сундук. В этот сундук поместили Иосифа, перенеся затем его в темницу. 
Египетский султан, услышав об этом, явился в темницу, побеседовал с Иосифом и пообещал отпустить его. 
Однако на следующий день дела пошли совсем по-другому. Египетский султан неожиданно заболел и 
скончался. На его место был избран его родной брат. Брат освободил всех заключенных. Иосифа в сундуке 
он не заметил и последний остался опять в темнице. Сюда стали поступать новые заключенные. Иосиф 
вынужден был с ними жить жизнью заключенного.  

В сюжете об Иосифе и Зулейхе есть изложение истории о виноделе и пекаре. Они захотели отравить и 
тем самым убить египетского султана. Однако их желание не свершилось, их разоблачили, и она попали в 
темницу. Здесь они встретились с Иосифом. Однажды им приснился сон, который Иосиф им истолковал. 
Иосиф сказал, что пекарь вскоре будет казнен, а винодел получит во дворце высокую должность. События, в 
самом деле, стали развиваться так, как и предсказал Иосиф. Пекаря казнили, а винодела назначили на 
высокую должность. Шли годы. Однажды египетский правитель увидел сон, однако никто не мог его 
истолковать. Винодел вдруг вспомнил об Иосифе, о его способностях толковать сны. Он рассказал об этом 
султану.  
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Иосифа пригласили во дворец. Он толкует сон и говорит о том, что Египет ждут семь лет изобилия и 
семь лет голода. Египетский царь, заинтересовавшись судьбой Иосифа, выясняет здесь все подробности. 
Иосиф сказал, что в темницу он попал по клевете и навету. Султан вызывает Зулейху и просит рассказать 
ему всю правду. Зулейха признается во всем. Султан освобождает Иосифа из темницы и назначает его 
правителем страны для того, чтобы он спас ее от напасти.  

И в самом деле, в Египте семь лет было изобилие продуктов и урожая, Иосиф набил все амбары зерном и 
другими необходимыми продуктами. Когда начались семь лет неурожая и засухи, Иосиф, как глава Египта, 
спас от напасти весь египетский народ. Соседние народы, которые также страдали от неурожая и засухи, 
потянулись в Египет за зерном. Сыновья пророка Иакова также приехали в Египет за зерном. Иосиф узнал 
своих братьев и встретил их на самом высоком уровне. Таким образом, Иосиф встретился вначале с 
братьями, затем – со своим отцом Иаковом.  

 Авторы, записавшие эту легенду, не позабыли и о Зулейхе. Они соединили их. Дело было так. Однажды 
Зулейха преградила дорогу Иосифу и своим жарким дыханием сожгла его плеть. Когда Иосиф спросил о 
причине этого чуда, она объяснила это тем, что жгло плеть пламя ее страсти к нему. Иосиф простил Зулейху, 
полюбившую его такой пламенной любовью, и женился на ней.  

Классики, в том числе азербайджанский поэт XIII столетия Сули Факих рассказывал предания о 
событиях, которые были связаны с могилой Иосифа, т.е. даже после его смерти. Рассказывали, что 
существовало поверье о том, что тело, погребенное на каком-либо побережье Нила, принесет жителям его 
благоденствие, а землям – плодородие. Для тогo, чтобы прекратить споры между жителями о праве на 
погребение его на своей стороне, могилу Иосифа поместили на середину Нила. Таким образом, оба 
побережья Нила стали плодородными.  

Все классики, которые отразили в своем творчестве этот сюжет, можно сказать, делали здесь от себя 
дополнения и какие-то изменения. При этом в какой-то степени стремились доказать, что миссия быть 
пророком достаточно легка. Классики литературы стремились доказать, что основной причиной того, что 
Иосиф сумел освободиться из темницы, были его высокие нравственные качества, присущие ему, как 
пророку. Своими чистыми помыслами и нравственными качествами Иосиф сумел достичь вершины 
пророческой миссии.  

 Мастера художественного слова создавали образ Иосифа с особой тщательностью. Иосиф, который 
был любимцем своего отца Иакова, считался самым красивым и умным среди детей, достиг вершины 
своей славы через многочисленные страдания, испытания и приключения. Он обладал чистой любовью, 
крепкой волей и несокрушимым характером.  

 По мере того, как мы следим в легенде за разными поворотами судьбы в жизни Иосифа, можем 
видеть, как крепнет его воля, как развиваются его высоконравственные качества. Он отличался не только 
необыкновенной красотой, но и совершенством своего разума, заботой о людях, дружелюбием, чистыми 
помыслами. Образ Иосифа, созданный нашими классиками с большой любовью, преодолевал все 
препятствия своим разумом пророка, силой чистых нравственных помыслов, сохраняя свою 
нравственную крепость.  

В азербайджанской классической литературе средних веков, написанной на родном, т.е. 
азербайджанском языке, наиболее совершенным творением о Иосифе и Зулейхе, является поэма уже 
упомянутого поэта Сули Факиха.  

Поэт передает внутреннее и внешнее состояние поэта в единстве, поскольку он одинаково прекрасен 
в обоих указанных параметрах. Выражение ''разум связан с внешним совершенством'' показывает, что 
этот человек был богат своим духовным миром.  

Иосиф является человеком, который с детства терпел страдания и переносил мучения и потрясения. 
Уже с ранних лет жизнь не была к нему милостива. Его красота и ум всегда являлись причиной его 
страданий. Братья, которые ему завидовали, бросили его в колодец, затем его сделал своим рабом один 
купец. Его выкупили у купца и отвели во дворец в Египте. Однако у Иосифа нет спокойствия и в этом 
роскошном дворце, где он с первых дней подвергается душевным страданиям. Хозяйка дворца, в 
котором он жил, хочет его сделать своим возлюбленным, а хозяин Азиз хочет его усыновить. Иосиф, как 
раб, преданно служит своему хозяину. Однако он не в состоянии выполнить требование госпожи своей, 
Зулейхи, поскольку он всего лишь раб, а его хозяйка – настоящий ангел. Невозможно налаживать 
любовные связи с ангелом. Это – непростительное преступление, когда раб, купленный хозяином дома, 
получающий здесь кусок хлеба, смотрит на хозяйку как на предмет своего вожделения.  

Перед Иосифом встала еще более трудная и нерешимая задача. Насколько возможна любовь между 
идолопоклонницей Зулейхой и пророком, считавшимся святым посланником Бога? Разумеется, нет. Все 
противоречия и трудности, возникавшие в сознании Иосифа, исходили именно из указанного. Иосиф 
предан, волевой, всегда в состоянии обуздать свои чувства. Пламенная любовь Зулейхи, ее крепкая воля, 
противостоявшая ярким проявлениям страсти, ее непобедимая решимость приводит человека в 
восхищение. Иосиф всеми силами стремится сохранить приличия и воспитанность, свои чувства. 
Наиболее тонкие, нежные, чистые качества характера Иосифа автор стремится передать не словами, а 
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событиями, поступками, поведением. Это способствует созданию более совершенного образа главного 
героя. 

Иосиф благородный, честный, совестливый человек, но вместе с тем он есть священное лицо, которое 
перед врагом проявляется именно в этом качестве. По наущению Зулейхи он попадает в замок, который 
создает ощущение страсти. Она хочет весело проводить с ним время, все время пытается соблазнить его. 
Тем не менее, он выходит из этого испытания с достоинством; его душа, он сам не стали узником своей 
страсти и инстинктов, он не попал в любовные сети Зулейхи, еще раз доказав, что он достоин быть 
пророком.  

Зулейха даже отказывается от своего поклонения идолам, которым поклонялась на протяжении 
многих лет, все – ради того, чтобы овладеть красотой Иосифа. Ради человеческой любви она изменила 
свое кредо, отвернулась от религии, однако при всем при этом, он не полюбил ее за это, и по-прежнему 
любовь ее оставляет без ответа. Он стремится к божественной любви. Рабыни также демонстрировали 
свою красоту, пытаясь склонить Иосифа к себе, однако они так и не смогли сломить его волю. Иосиф 
потребовал от них, прежде всего, отказаться от языческих верований и прийти к вере в единого Бога.  

Иосиф не стремится к богатству, он равнодушен к драгоценностям и всяческим благам. Несмотря на 
то, что он был рабом, вся прислуга и рабыни всегда хотели прислуживать ему. Египетский султан сделал 
его в богатейшем дворце единовластным хозяином. Зулейха, став его супругой, султаншей, всегда была 
готова прислуживать ему, счастлива была отвечать на каждое пожелание. Тем не менее, все это не было 
в глазах Иосифа самым важным. Он чувствовал стеснение, переживал и волновался. Ему все это надоело. 
Всеми силами он стремился удалиться из дворца, покончить с наветами, которыми окружила его 
Зулейха. Однако он был всего лишь рабом.  

Этим образом поэт воспевает правдивость и истину. Иосиф стремится прожить свою жизнь с чистым 
именем. Он стремиться отдалиться как можно дальше от неправедных дел, причем остается преданным 
своим идеям даже перед угрозой физической расправы.  

Прелюбодеяние является для нравственности пророка самым большим пороком. Иосиф, для владения 
этим высоким призванием, никогда не пойдет на это. Классики литературы всегда стремились показать 
те нравственные качества, которыми обладали наши пророки, и которые могут быть переданы всему 
народу. Народы с сильной моралью и честью выходят из исторических испытаний и получают право 
существовать вечно.  

 Высоконравственные качества Иосифа особенно ясно проявляются во взаимоотношениях с 
Зулейхой. Всегда, когда Зулейха признавалась ему в любви, он решительно отвечал, что не может 
совершить предательство в отношении ее мужа ни с того, ни с чего. Т.е. Иосиф не предал своего хозяина, 
египетского султана.  

Забота Иосифа о людях показала себя также и в его бытность в темнице. В отношении к людям он 
проявлял сочувствие и заботу. Он внимательно относился ко всем заключенным, выслушивал их, давал 
разумные советы, чем поддерживал их в эти трудные минуты, даже привлекал их к вере в единого Бога.  

Таким образом, у Иосифа имелись сильные качества пророка. Он умел правильно толковать сны, 
заранее предупреждал о катастрофах, общался с Богом посредством архангела Гавриила. В этом смысле 
очень интересен случай, когда он истолковал сон винодела и пекаря, о чем уже писалось выше. В этом 
эпизоде также мы видим факт того, что он не как пророк, а как простой человек, терпит страдания 
понапрасну. Можно сказать, что этот эпизод способствует раскрытию положения тех, кто томится в 
темнице понапрасну. Иосиф попросил одного из своих товарищей по темнице, что, если он попадет во 
дворец, то пусть оповестит шаха о том, что он сидит здесь понапрасну. К сожалению, тот самый человек 
не донес шаху этих слов вовремя. Иосиф несколько лет провел в темнице, не имея никакой вины. 

Тяжелая, невыносимая жизнь Иосифа в темнице вызывает у каждого человека горькое сострадание. 
Тяжело наблюдать за тем, как страдает человек и терпит наказание, не имея никакой вины. Такое сострадание 
в отношении Иосифа связано с его благородством. Читатель также переживает по поводу того, что 
совершенно невинный человек, попадая в темницу, терпит подобные страдания. Однако Иосиф – пророк, и 
путь к пророчеству усыпан терниями. Его ждут серьезные испытания, и если эти испытания он выдержит с 
честью, то заслужит высокого звания пророка. В противном случае он не станет пророком.  

Следует отметить, что в произведениях некоторых авторов подчеркивается, что пребывание Иосифа в 
темнице больше положенного связано с гневом Бога. Дело в том, что желание и мечты стать пророком могут 
быть внушены и выполнены только Богом. Однако Иосифу не подобало просить помощи у винодела, это не 
красит пророка. Некоторые авторы пишут, что именно поэтому Бог разгневался на него и наказал его тем, что 
заставил сидеть в темнице еще семь лет. Лишь после того, как он отсидел семь лет, он смог выйти на свободу, 
заняв в обществе самую высокую социальную ступень. 

Вот и египетский шах видит сон, это – страшный сон, и никто не может правильно истолковать его. 
Именно в это время появляется необходимость в знаниях Иосифа. Иосиф, выйдя из темницы, направился 
к шаху. Шах рассказывает свой сон, и Иосиф толкует его. Оказывается, что в стране будет семь лет 
благоденствия и семь лет голода. Для того, чтобы избавить народ от горя и несчастий, шах использует 
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способности Иосифа и назначает его султаном. Однако до того, как стать султаном, Иосиф требует, 
чтобы его оправдали. Зулейха в присутствии шаха признается в том, что Иосиф ни в чем не виноват, во 
всем виновата она сама.  

 Иосиф после тяжких испытаний начал управлять страной. То, что он, после стольких испытаний, сел 
на престол и стал править страной, проявилась божеская воля. Именно благодаря его интеллекту народ 
смогли спасти от грядущих напастей.  

Образ Зулейхи, созданный в поэме Сули Факиха, способствовал раскрытию внутреннего мира, 
нравственных качеств Иосифа. Становится ясным, что Иосиф есть человек, далекий от желания 
совершить прелюбодеяние, чистый совестью. Он в то же время прекрасный семьянин и правильно 
воспитывал детей, нажитых в браке с Зулейхой.  

Из этих строк становится ясным, что Сули Факих присвоил самой Зулейхе определенные 
пророческие качества. Согласно исламской философии, Бог отбирает кандидатуры для пророков лишь 
среди мужчин, а общается с ними через архангела Гавриила. Автор не нарушил этой исламской догмы и 
выразил божественную волю при помощи пэра (ангела).  

Как влюбленная женщина, Зулейха изображена более ярко, нежели Иосиф. Несмотря на то, что 
любовь Зулейхи носит земной характер, любовь Иосифа практически есть божественная любовь. К 
Зулейхе Иосиф обращается как пророк. И с ней он обращается как пророк. Он ее воспринимает лишь 
после того, как она уверовала в единого бога. Известно, что Иосифу не суждена была историческая 
миссия распространения ислама, однако автор представляет это как просветительство, прогресс, а Иосиф 
считается пророком этого направления. Принятие Зулейхой ислама и есть привлечение ее к 
просветительству. Как и большинство других авторов, Сули Факих также показывает, как Зулейха 
уходит из мира сего. Зулейха, скончавшаяся прежде Иосифа, была похоронена особенно торжественно и 
пышно, как возлюбленная пророка.  

Одним из интересных образов в легенде является образ пророка Иакова. Сули Факих создал в поэме 
образ Иакова несколько отличный от легенды. В этой поэме Иаков изображен как типичный верующий, 
уповающий на терпение и смирение. В то же время он изображен как ласковый отец. Отец двенадцати 
детей, он больше всего любил Иосифа. Сила привязанности и любви к этому ребенку превышала его 
любовь и привязанность ко всем остальным детям. 

Эта любовь была настолько сильна, что остальные дети стали завидовать Иосифу, чувствуя 
прохладное отношение отца к ним. На первый взгляд, кажется, что во всех бедах, которые приключились 
с Иосифом, виновен, прежде всего, отец, Иаков. Если бы не сильная любовь его к сыну, то братья из 
ревности не бросили бы Иосифа в колодец, впоследствии не продали бы его в рабство. Однако 
впоследствии становится ясным, что и эта любовь есть следствие необходимости. Все дети, кроме 
Иосифа, выросли при живой матери, Иосиф же потерял ее, будучи еще младенцем. Пророк Иаков 
проявлял в отношении его больше внимания и любви, чтобы он не чувствовал отсутствие материнской 
ласки и заботы. Чтобы не чувствовал себя по-сиротски, когда видел радостных братьев. Следовательно, 
братья должны были понять истинные истоки любви отца к своему брату. Впоследствии он поняли это и 
раскаялись в проделанном.  

Следует отметить, что в поэме Сули Факиха в данном развертывании событий вина возлагается все-
таки на самого отца Иакова. Иаков в свое время проявил жестокость в отношении матери, кормившей 
грудью Иосифа. Увидев, что кормилица одновременно кормит и своего ребенка, он отнял ребенка, 
которого звали Башир, от матери, и продал его как раба. Женщина пожелала ему также разлучиться со 
своим сыном, и чтобы его сын также был продан как раб. Бог внял ее пожеланию и Иосиф прожил такую 
же судьбу, когда претерпел множество бед и страданий. Лишь после того, как кормилица находит своего 
сына, Иосиф видится с отцом и воссоединяется со своей семьей.  

 Следует отметить, что Сули Факих уделяет особое внимание сильным сторонам изображения 
Иакова. У него проявляются все качества пророка, и он возносится к вершине мудрости настоящего 
пророка. В его характере одной из главных характеристик является бесконечная любовь к своему сыну 
Иосифу. Иаков также является довольно простоватым человеком. Он хорошо видел и понимал, что 
остальные сыновья завидуют Иосифу. Однако впоследствии он понял хитрость своих остальных сыновей 
и стал переживать и страдать по поводу потери любимого сына Иосифа.  

Он – пророк, правильно мог истолковать свой сон, он мог иметь правильное представление обо всех 
событиях. Он знал, что сыновья его обманывают, и его любимого сына Иосифа вовсе не съели волки. Он 
представлял, что над его любимым сыном братья хорошенько поиздевались, но он все-таки верил, что 
однажды встретится со своим любимым сыном. Прожив с этой надеждой все последующие годы, он, уже 
будучи старцем, увиделся со своим сыном Иосифом и ушел из этого мира без тоски и заботы. Пророк 
Худ прочитал об Иосифе в книгах еще двести лет назад и взмолился Богу, чтобы тот показал ему красоту 
Иосифа. Бог принял его молитву и показал, как прекрасен Иосиф. Подобные разговоры о пророке Худе 
вызывают некоторые вопросы. Прежде всего стоит отметить, что миссия пророков записана заранее в 
священных книгах, и эти книги могут читать лишь сами пророки. Худ был одним из тех, кто обладал 
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полномочиями читать эти книги. Именно после прочтения он был очарован красотой Иосифа. У него 
непроизвольно возникло желание увидеть необыкновенную красоту Иосифа.  

Другая проблема связана с тем, в чем же заключается тайна красоты человека, что все к ней стремятся 
и всех она чарует? Об этом М. Джафар пишет следующее: "некоторые из восточных поэтов и 
мыслителей, и более всего суфии-идеалисты, воспевали и восхваляли человеческую красоту, в 
особенности красоту лица, которая считалась проявлением божественной красоты" [5: 21]. Нам кажется, 
что Сули Факих оценил красоту Иосифа именно в таком контексте. Пророк Худ именно потому ждал 200 
лет, чтобы он смог все-таки увидеть проявление божественного в этой красоте. На самом же деле он 
увидел самое ясное проявление Бога, для чего ему пришлось ждать столько лет.  

Выводы. Таким образом, из философии красоты, изложенной в данной поэме, можно прийти к 
выводу о том, что пророки также являются теми, кто могут увидеть на лице божественную печать. Что 
же касается того, что об этом информация поступила заранее, то можно сказать, что для религиозной 
литературы это является обычной аксиомой. Сули Факих как раз и написал свою поэму на основе 
религиозных толкований. Сули Факих опирался на толкования Абдуллы Ибн Аббаса, который и делал 
это непосредственно в те времена, когда жил и творил пророк Мухаммед, когда был создан Коран. Он 
так писал об этом: "комментировал толкование об Иосифе". "Я взял из сокровищницы смыслов 
отдельные рубины, и всесторонне истолковал миссию пророчества", – писал поэт о себе [6]. В этом 
смысле поэма Сули Факиха "Иосиф и Зулейха" является наиболее из совершенных с точки зрения 
раскрытия миссии пророчества в средневековой поэзии.  
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Гусейнова Зенфіра Джаби кизи Образ пророка в творах, написаних про Йoсифа і Зулейху. 

Одним з найцікавіших питань щодо пророчої місії є тема Пророка Йосифа. Лише в тюркомовній 
літературі на цю тему написано більше шістдесяти літературних творів. Всі автори, які писали про 
цю легенду, приділили особливу увагу пророчій місії, і в особі Якова та Йосифа створили справжній 

зразок пророка. Ґрунтовне вивчення класичної азербайджанської літератури завжди було актуальним. 
Класична література, що вважається національним духовним надбанням, зберігає в собі тисячі 

таємниць, які ще потрібно розкрити. Наукове дослідження класичної спадщини народу полегшує їх 
сприйняття, особливо у молоді, сприяючи становленню у них позитивних моральних якостей. 

Ключові слова: пророки, класична література, мудрість, іслам, Аллах, Йосип, Зулейха. 

Hasanova Zenfira Jabi kyzy The Image of the Prophet Works Written about Joseph and Zuleikha. 

One of the most interesting questions about the prophetic mission is the theme of the Prophet Joseph. Only in 
Turkic literature on this subject is written over sixty works of literature. All authors who have written about this 

legend, paid special attention to the prophetic mission, and in the face of Jacob and Joseph created a real 
sample of the prophet. Thorough study of classical Azerbaijani literature has always been important. Classical 
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literature, is considered the national spiritual heritage, keeps thousands of secrets that have yet to be disclosed. 
The scientific study of the classical heritage of the people facilitates their perception, especially among young 

people, promoting the formation of their positive moral qualities. The article describes the main image features 
of Joseph. Particular emphasis is placed on his moral qualities. They are shown in practice. Joseph relations 

with family and friends, enemies and friends testify to his high moral ideals. Faith in God strengthens his spirit; 
his heart gives hope for a better future. Particular attention is paid to the poem Suli Faqih "Joseph and 

Zuleikha." Analysis of the image of the hero shows that Suli Faqih paid special attention to the strengths of the 
images also the father of Jacob, Joseph. He manifested all the qualities of a prophet, and he rises to the top of 
the wisdom of the prophet. Text analysis of works of art, which shows an image of the Prophet Joseph and his 

family, is based on identifying the social and psychological causes of the events with them. Here the plot is 
revealed through artistic conflict between the main characters, the drama and at the same time, the lyricism of 
the events. The prophetic qualities helped Joseph to get out of all the tests with flying colors. The conclusion of 
the author is that the high moral qualities of the protagonist underwent severe tests, which are depicted in the 

literature of high artistic value. 

Key words: prophets, classic literature, wisdom, Islam, Allah, Joseph, Zuleikha. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОД ИМЕН ЭПИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ДАСТАНАХ  

Статья посвящена анализу особенностей эпического содержания имен персонажей азербайджанских 
народных сказаний. Как известно, имена персонажей эпических текстов вписаны в мифологическую 

структуру. Исследование показало, что имена героев создавались по законам и принципам 
мифологического мышления. Эти имена отличаются довольно высокой семиотичностью, так как 
мифологическое мышление, доминирующее в эпическом коде, исходит из того, что всё является 
значимым. В статье на основе фольклорных, этнографических и лингвистических источников 

раскрывается мифолого-магическая сущность имен и прозвищ азербайджанских народных сказаний. 

Ключевые слова: эпический код, миф, имя героя, прозвище, магия, мифологическое мышление. 

Актуальность проблемы. Мифология, в том числе имена собственные, уходящие корнями в 
мифическое сознание, являются объектом рассмотрения исследователей многих сфер науки, в том числе 
языкознания. Этот научный интерес основан на том, что мифы отражают в себе историю общественного 
развития, прежде всего, этап формирования представлений об окружающем мире. Здесь наивность 
сочетается с фантастическим видением мира, его развития. Мифы достаточно глубоко укоренились в 
сознании людей, в особенности на ментальном уровне.  

Мифы, через имена и прозвища, конструируют особенности фольклорных, эпических героев, 
помещают их в особую мифологическую реальность. Имена эпических героев всегда мифологичны. 
Имена дастанных героев становятся значимыми для потомков, когда вписаны в структуру мифа. В этом 
смысле история каждого героя – это миф, созданный сказителями.  

Степень исследованности. Проблемы мифологии, помимо их классических проблем, затрагиваемых 
в истории литературы, являются предметом исследования этнографии, истории, философии, эстетики и 
этики. Издан словарь мифологических имен, эти имена достаточно популярны в быту, при написании 
художественных текстов часто используют мифологические имена. В частности, на вопросах роли 
мифологии в становлении этносов останавливался Л. Н. Гумилев [1], А. Ф. Лосев рассматривал 
содержательные характеристики имен, употреблявшихся в мифах [2]. Имена в мифологии разных 
народов, в частности, тюркских, рассматривали М. О. Ауэзов [3], И. В. Стеблева [4], С. Г. Малов [5], 
Тахмасиб [6], К. М. Абдулла [7], Ф. И. Урманчеев [8], П. А. Флоренский [9]. Некоторые из указанных 
авторов рассматривали имена также с точки зрения их социально-лингвистического смысла, т.е. особой 
реальности, связанной с менталитетеом и особой, национальной культурой. 

Предметом исследования в данной статье явились проблемы создания эпических имен, в том числе 
их мифологическое, героическое содержание и магический смысл. Тайный смысл имен носил характер 
оберега, признаки сущности именуемого. Был произведен качественный анализ текстов нескольких 
эпических сказаний и поэм тюркоязычного происхождения. Поиск шел в направлении выявления 
возможности мифологических имен указывать на героический характер героев, носителей этих имен.  

Основное содержание. Имена эпических героев создавались по законам мифологического 
мышления. Создатели эпоса, сказители, верили в магическую связь слов и тех объектов, которые они 
обозначали. Магическое мышление сказителя – создателя эпоса почти не отличалось от первобытного 
мышления. В мифе раскрывается данная личность. "Имя личности есть то, что выражено в личности, что 
выявлено в ней, то, чем она является и себе, и всему миру'' [2: 213–214]. Причем имя героя сказаний не 
простое, а магическое, поскольку с ним связано представление о чуде. Поэтому А. Ф. Лосев приходит к 
следующему выводу: "Миф есть развернутое магическое имя" [2: 214].  

Эпические имена подчеркивают как раз те качества, которые составляют социальную ценность их 
референта. "Это бесконечно сильный и выносливый, совершающий фантастические деяния и 
одновременно обладающий предельно простым характером герой"; "герой мифа представляет силу, 
вносящую определенное оживление в жизнь общества в целом, становящуюся показателем этого 
общества, олицетворением его" [7: 55].  

В древности, в обществе, сохранившем особенности родового строя, двумя именами – обычным и 
тайным – нарекались, видимо, все взрослые без исключения, поскольку обряды посвящения относились 
ко всем. По мере развития общества, его классового расслоения, появления единовластия этой 
привилегией стали пользоваться лишь определенные группы людей. Впоследствии в сознании народа это 
право было закреплено за эпическими героями, воплощающими в себе силу всего племени, народа. 
Сообщения о наличии у героя двух имен – обычного и богатырского – уходят в далёкое прошлое. 
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Существовал такой обычай и в древнетюркском обществе, о чем пишет Л. Н. Гумилев: "Имя тюрка 
всегда указывало на его положение в обществе. Мальчиком он имел кличку, юношей – чин, мужем – 
титул, а если это был хан – то титул менялся согласно удельно-лестничной системе" [1: 90]. 

В азербайджанском языке эпический код этнической памяти породил имена-мифы. Эти имена 
отличаются довольно высокой семиотичностью, так как мифологическое мышление, доминирующее в 
эпическом коде, исходит из того, что всё является значимым. С точки зрения эпико-мифологического 
кода этого типа признаки, закрепленные в имени, становятся, прежде всего, признаками сущности 
именуемого.  

Имя настоящего Короглу до столкновения с хоткаром, ослепившим его отца, было Ровшан. Ровшан 
был носителем сверхъестественной личности Короглы. В древнетюркских памятниках нередко 
сохраняется противопоставление имени, данному мальчику в детстве, его новому имени, полученному 
им по достижении определенного возраста или совершения богатырских подвигов.  

Распределение древнетюркских имен по схеме: имена-пожелания (дезиративы), имена-посвящения 
(меморативы), описательные (дескриптивы) – показывает смену указанных стереотипов в различные 
исторические периоды, продиктованную особенностями представления о функции личного имени в 
обществе. Традиционно-древнетюркские личные имена носили возвышенный характер; составляющие 
их компоненты связаны с реалиями, обозначающими войну, победу, сокровище, красоту, любовь, 
могущество, благородство. К именам подобного типа относятся и тюркские богатырские имена, в состав 
которых входят определения алп, дэли, хан, коч. Они распространены во многих азербайджанских 
эпических текстах. 

Первый компонент имени молодого тюркского богатыря Бамсы-Бейрек из "Книги моего Деда 
Коркута" связан со словом "богатырь". Сюда относятся узбекское – Алпомиш, казахское–Алпамыс, 
таджикское–Альпомыш, татарское – Алпамша, башкирское – Алпамыша. Как видим, во всех случаях 
имя героя начинается с общетюркского алып – алп "богатырь". Впервые это слово было зафиксированo в 
памятниках древнетюркской письменности – в сборнике о Йигин-Алп-Туран и богатыре Ынанчу 
алп [5: 24,57]. В отличие, от ер-är, оно имеет вполне определенное эпическое значение и подчеркивает 
богатырскую мощь и мужество. Поэтому на русский язык оно переводится – "смелый, герой" [4: 12]. По 
мнению И. В. Стеблевой, "тексты надписей в честь Кюль-тегина и Бильгекагана, возможно, являлись 
литературной трансформацией песен и героических сказаний, складывавшихся вокруг этих 
героев" [4: 95]. Если это так, то можно сказать, что с эпохи тюркских каганатов – тюркской эпической 
общности – и начинается общетюркское определение эпического богатыря словом "алп", получившим 
распространение в фольклоре практически всех тюркских народов. Все эти особенности тюркских имен 
отразились и в народном эпосе [10: 29]. 

В тюркской эпической ономастике (в ''Книге Деда Коркута'') зафиксированы такие компоненты, как 
"ер–är". Слово "ер–är" часто встречается в произведениях древнетюркской письменности. Уже в давние 
исторические эпохи оно связывалось с представлением о богатырстве и геройстве, хотя и сохраняло ясно 
выраженную тенденцию к стилистической нейтральности, означая не столько богатыря, героя, сколько 
просто мужчину, чаще всего – воина. И такое, например, выражение из "Памятника с р. Кемчик-
Джиргак": "Äр атым jola", переведенное С. Е. Маловым "Мое геройское имя Йола", может быть 
переведено также и как "Мое мужское имя Иола". В древнетюркских памятниках нередко сохраняется 
противопоставление имени, данному мальчику в детстве, его новому имени, полученному им по 
достижении определенного возраста, или после совершения богатырских подвигов. Следует также 
отметить, что слово "är – ер" в древнетюркских памятниках ни разу не употребляется в составе 
собственных имён, в отличие от слова "alp-алп". Впоследствии, однако, слово "ер" приобретает то 
значение, в котором употребляется в героических сказаниях тюркских народов. 

Имена многих героев (Кан-Туралы, Баяндыр, Газан…) азербайджанского эпоса "Китаби-Дэдэ Коркут" 
являются историческими. Прибавление же к ним эпических определений "ер" и "бахадур" связано с 
давними, по крайней мере – с архаическими традициями тюркского и тюрко-монгольского эпоса.  

Имя в эпическом тексте – достояние и продукт магического, сакрального субстрата языка и 
этнического мышления. М. Ауэзов писал: "Лингвистически имя Манас должно означать либо 
наименование божества из пантеона шаманства, либо, что вернее, оно связано с манихейством, широко 
распространенным в ту пору в Средней Азии. Может быть, настоящее имя прославленного героя тех 
времен было иное, а позже, он, благодаря своим доблестям, был прозван именем божества – 
Манасом" [3: 166].  

Имена героям-неофитам в азербайджанских дастанах дают мудрые старцы, дервиши – отшельники, 
шаманы, гадальщицы. Эти маргинальные люди давали имена в связи с реальными предметами, 
явлениями природы. В сущности, имя превращалось в условный, символический знак. Имя, наречение 
вводит неофита в социальное пространство социума. Древняя традиция брать второе имя оставила свои 
следы в другом тюркском эпосе – "Короглу". В эпосе "Короглу" первые личные имена героев происходят 
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от аппелятивов и антропонимов, принадлежащих другим языкам (Ровшан, Хамза, Хасан, Джунун), а 
вторые основаны на материалах тюркского языка (Короглу, Калоглан, Гизироглу и др.).  

Архаическое мышление воспринимало существа, именуемые мифологическими как реальные. 
Мифологизм являлся основным атрибутом средневекового восприятия действительности. Это 
проявляется и в том, что средневековый летописец при описании исторических событий испытывает на 
себе влияние сказок. В этом плане вполне естественно, что в традиции "шеджере", в родословном древе 
героя о Деде Коркуте говорится как о реальной личности. 

Сопоставительно-типологический анализ показывает, что с функциональной точки зрения Деде 
Коркут идентичен с Ирчыл ходжа, с Улуг Тюрком, духами – покровителями инициальных церемоний в 
самые древнейшие времена. Впоследствии, в период дастанов Деде Коркут наделяется функциями 
покровителя семейных отношений, семейного очага. 

Будучи мифологическим существом, Коркут в своем генезисе связан с мифологическим комплексом 
Матери – Земли. 

В мифологической литературе существует мнение о комплексе Мать – Земля, и о том, что такие 
существа, как Умай, Ал анасы, Ерлик являются трансформациями этого комплекса. Шаман, как фигура, 
является олицетворением Матери-Земли. Мать – Земля бессмертна. Коркут Ата также избегает смерти.  

В мифологии Мать–Земля является властилительницей и потустороннего мира, носительницей духа 
предков. Мифологические и религиозные факты также дают полное основание для предположения об 
осмыслении Деде Коркута как носителя духа предков. 

В азербайджанской тюркской эпической традиции Керэм, Асли, Гариб, Деде Коркут и др. – это 
мифические, почти сакральные, магические имена. Не отрицают возможности отождествления имени 
Короглы с солярным культом азербайджанские ученые [см: 2]. Например, основные персонажи дастана 
"Мехрибан" символизированы: Хавер хан – Восток, Мехр – Солнце, Маh-месяц, визирь Утарид – 
Меркурий, дочь Зохра – Венера, Бахрам – Марс, Ихштери – Юпитер, Энделит – Соловей [6: 309–310]. 
Названия "Короглу"… связано с астральным культом. Слово "Короглу" означает "сын духа, 
покровительствующего актом оплодотворения живых существ, т.е. утренняя звезда" [10: 66]. В 
некоторых дастанах имена героев отличаются метафоричностью. В основном это сказания астрального 
характера, в которых имена отличаются знаковой, символической сутью. Такие имена обстоятельно 
рассмотрены М. Г. Тахмасибом, который определил их символико-метафорическое значение.  

М. Хатеми приходит к выводу, что Короглу является мифологическим образом, тесно связанным с 
религиозным верованием предков, их культом" [11: 18]. 

В азербайджанских дастанах после имени основное место занимает прозвище. Например, в дастане 
"Гачаг Наби" все члены отряда представлены прозвищами: Гачаг Наби, Телли Гара, Тунс Вели, Лэлэ 
Ковур, Ганлы Годжа, Васар Игид. "В отличие от первичных, настоящих имён эти вторичные имена не 
считаются частью самого человека, так что их можно без опасения разглашать, не рискуя поставить под 
угрозу безопасность называемого человека" [2: 265]. Многие единицы, употреблявшиеся когда-то в 
функции титула, постепенно проявляют себя и как прозвище, как лично-собственное имя, как компонент 
собственно сложного имени. Когда-то являвшиеся, по сути, титулом единицы со временем выступают 
перед лично-собственным именем только в функции прозвища. Ср.: Алы-хан ("хан"-титул) и Хан Кэрэм, 
Хан Эсли, Хан Чобан ("хан" – почетное прозвище). 

Имя – миф, как зеркало, отражает образ сущности персонажа. Отрицательные качества выражаются 
адекватными средствами отрицания. Многие прозвища обусловлены принципом энантиосемии. Обжору 
называют "Кемхорек" ("малоед"), а толстяк получает прозвище "сürə" ("худой"), человек высокого роста 
именуется "gödək" (''коротышка''). В дастане "Ашыг Гериб" самохвала, бездарного ашуга зовут 
"Güloğlan" ("Цветок-мальчик"). 

Магия имён заключается в том, что они аллитерируются, то есть имя и прозвище дается человеку по 
принципу аллитерации с его личным именем: Sarı donlu Selcan xatun, Deli Dondar, Şir donlu Selcan xatun, 
Deli Dondar, Şir Şəmsəddin, Sofu Sandal, Qazılıq Qoca.  

Начиная с "Книги моего Деда Коркута", в сказаниях-дастанах придалось большое значение 
аллитерированному сочетанию имени и прозвища: Qanlı Qoca ("Гачаг Неби"), Şahzadə Şahmar ("Махмуд 
и Агджакум"), Mehtər Murtuz ("Короглу"). 

Выводы. Таким образом, эпическую ономастику азербайджанского народа можно рассматривать как 
код, заключающий мифологическую информацию. Имена-прозвища в азербайджанских дастанах 
позволяют конструировать некую вторичную (мифологическую) личность. Ее основные качества состоят 
из героических и высоконравственных понятий. Особенности наименований героев, когда, помимо 
основных имен, они получали имена-обереги, прозвища за боевые заслуги, откладывались в народном 
сознании как особые архетипы, позволявшие идентифицировать себя со всем народом и с его лучшими 
представителями, повышать самооценку и улучшать мотивацию.  
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Дадашева Рейхан Бахрам кизи Міфологічний код імен епічних персонажів в азербайджанських 
дастанах.  

Стаття присвячена аналізу особливостей епічного змісту імен персонажів азербайджанських 
народних сказань. Як відомо, імена персонажів епічних текстів вписані в міфологічну структуру. 
Дослідження показало, що імена героїв створювалися за законами і принципами міфологічного 
мислення. Ці імена відрізняються досить високою семіотичністю, так само як і міфологічне 
мислення, домінуюче в епічному коді, виходить з того, що все є значимим. У статті на основі 

фольклорних, етнографічних та лінгвістичних джерел розкривається міфолого-магічна сутність 
імен і прізвиськ азербайджанських народних сказань. 

Ключові слова: епічний код, міф, ім'я героя, прізвисько, магія, міфологічне мислення. 

Dadashеva Reikhan Bakhram kyzy The Mythological Code Epic Character Names in Azerbaijani Dastans. 

This article analyzes the characteristics of the content of the epic character names of Azerbaijani folk tales. As is 
known, the names of the characters of the texts are written in the epic mythological structure. Research has 

shown that the names of the characters created by the laws and principles of mythological thinking. On the basis 
of folklore, ethnographic and linguistic sources disclosed mythological-magical essence of names and 

nicknames of Azerbaijani folk tales. The Azerbaijani dastans after the name of the main place is occupied by a 
nickname. For example, in the epos "Gachag Nabis" all members of the squad are presented nicknames: Gachag 
Nabi Gara Telly, Tunxi Veli, Lele Cavour, Ganly Goja, Vasar Igid. "In contrast to the primary, secondary real 
names, these names are not considered part of the man himself, so that they can disclose without fear, without 
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risking to jeopardize the safety of a person called'' [6: 265]. Many of the units, which were used at one time as a 
function of the title, and gradually reveal themselves as a nickname as a person-his own name, as a component 
of the actual name of the complex. When something is, in fact, the title of the unit over time, speak to personally 
own name only in the function of nicknames. The Azerbaijani epic ethnic memory code-names spawned myths. 
These names differ in quite high semiotics as the mythological thinking dominating in an epic code recognizes 

that everything is significant.  

Key words: code epic, myth, the hero's name, nickname, magic, mythological thinking. 
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КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТЬ DER DDR-BÜRGER I DER BRD-BÜRGER 

У статті висвітлено зміни у семантичній структурі лінгвокультурного типажу німецького бюргера, 
які зумовлені певними історичними, часовими, соціальними і культурними факторами, а також 

суб’єктивно-особистісним ставленням авторів. Дослідження здійснюється на матеріалі 
документальних та публіцистичних джерел. На основі когнітивно-семантичного аналізу встановлено 

мовні і стилістичні засоби вираження ознак типажу та їх роль у контексті висловлювання.  

Ключові слова: лінгвокультурний типаж, німецький бюргер, когнітивні ознаки, стилістичні засоби. 

Об’єктом дослідження виступає лінгвокультурний типаж – типізований представник певного 
народу, який існує в колективній свідомості, розпізнається культурою цього народу і може бути 
представником певної соціальної групи. Лінгвокультурний типаж у процесі власного розвитку 
змінюється у часі [1]. 

Дослідження ґрунтується на когнітивно-семантичному аналізі, який передбачає встановлення 
когнітивних ознак [2: 201]. Когнітивна ознака – це збірна назва для сукупності однотипних (близьких за 
значенням) ознак, які виражені у ситуативному прикладі різними мовними засобами та конкретизують 
типаж у межах його структури. 

Завданням даної статті є дослідити зміни у семантичній структурі лінгвокультурного типажу der 
deutsche Bürger, які зумовлені певними історичними, часовими, соціальними і культурними факторами, а 
також суб’єктивно-особистісним ставленням авторів творів до типажу.  

Специфічна історія розвитку Німеччини післявоєнного періоду як роз’єднаної держави, існування 
Німецької Демократичної Республіки (НДР) (Deutsche Demokratische Republik (DDR)) та Федеративної 
Республіки Німеччини (ФРН) (Bundesrepublik Deutschland (BRD)) протягом 1949-1989 рр., вносить свої 
зміни у семантичну структуру лінгвокультурного типажу der deutsche Bürger. У НДР лексема bürgerlich 
мала негативну конотацію, ототожнювалась владою з політично небажаною/неприйнятною поведінкою 
[3]. Іменник der Bürger не застосовувавсь у широкому значенні як der Staatsbürger (суверенний 
громадянин держави) на позначення мешканця НДР, замість нього вживали вислів der deutsche 
Staatsangehörige. Лише згодом 1961-го року у офіційних розпорядженнях НДР з’явилась назва Bürger der 
DDR на позначення всіх мешканців НДР разом із представниками столиці – східним Берліном (Bürger 
der DDR einschließlich ihrer Hauptstadt): In allen Verordnungen und Gesetzen war fortan nur noch von 
"Bürgern der DDR" die Rede [4].  

Цього ж року відбулось остаточне закріплення кордонів у вигляді зведення Берлінського муру 
(Berliner Mauer), що внесло до поняття der Bürger нові зміни. Відтепер der Staatsbürger der DDR 
ототожнювалось з чимось інакшим, не схожим на інших як за територіальною, так і за соціальною 
ознакою, що добре ілюструє приклад з журналу der Spiegel 1967-го року: Wir sind andere Deutsche als die 
westdeutschen Monopolisten und andere Deutsche als unsere Klassenbrüder in Westdeutschland, andere 
Deutsche sind wir auch als unsere Blutsverwandten im zweiten deutschen Staat. Wir sind, eben so wie es – 
…Staatsbürger der DDR [4]. Ознака несхожості актуалізується у семантиці контекстуального прикметника 
andere і досягається завдяки порівнянню. Текстовий фрагмент має підвищену інтенсивність змісту, яка 
надає емоційний характер висловлюванню. Емоційне підсилення ознаки досягається за допомогою 
емфатичної частки eben, лексичного повтору andere Deutsche та інверсії Wir sind andere Deutsche – andere 
Deutsche sind wir.  

Така реальна дійсність як ніколи раніше вплинула значним чином на семантичну структуру 
лінгвокультурного типажу der deutsche Bürger. Наведемо приклад. Da in der DDR kaum noch ein 
Staatsangehöriger Produktionsmittelbesitzer war, gab es dort den Bourgeois eigentlich gar nicht mehr. So 
konnte "Bürger" nur noch als Staatsbürger verstanden werden [5]. У даному прикладі автор допускає 
ймовірність нівелювання вузького значення der deutsche Bürger у НДР як власника певних засобів 
виробництва, проте не стверджує як факт, що об’єктивується у семантиці модального слова kaum. 
Натомість стверджує про наявність широкого розуміння типажу як der Staatsbürger. Це досягається у 
контексті шляхом порівняння (сполучник als) та заперечення (підсилювальна частка gar разом із 
заперечною часткою nicht і прислівником mehr), а також за допомогою модальної частки eigentlich, що 
виражає більш суттєвий аспект у порівнянні з попереднім висловлюванням.  

Хоча der DDR-Bürger втратив ознаку приналежності до бюргерської спільноти, він відзначався 
приналежністю до власної культури. Це отримало власну назву у німецькій мові НДР 
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die Restbürgerlichkeit. Наприклад: Die wirtschafts- und bildungsbürgerlichen Familien, die… in der DDR 
bleiben, bewahren nicht selten eine gewisse Restbürgerlichkeit und gaben diese auch auf die nächste Generation 
weiter: bestimmte traditionell bürgerliche Haltungen und Verhaltensnormen, Lebensstile und Umgangsformen 
[6: 222]. Смисли даної ознаки активізуються у семантиці контекстуального іменника die 
Restbürgerlichkeit, разом із емфатичним модальним словом gewiss. Також у семантиці дієслова bewahren, 
підсиленого прислівником із заперечною часткою nicht selten. Іменник die Restbürgerlichkeit має ще 
значення передачі залишків бюргерської культури від покоління до покоління, яке об’єктивується 
висловом auf die nächste Generation weitergeben.  

У ФРН на відміну від НДР дослідники не фіксують імовірності нівелювання типажу у значенні 
власника певних засобів виробництва. Поняття der BRD-Bürger зберігає розуміння його як представника 
високого і середнього суспільного стану (das Wirtschaftsbürgertum / Bildungsbürgertum). Йому вдалось 
відродити осередки власної культури: In den 1950 er Jahren vollzog sich in Westdeutschland eine gewisse 
Renaissance traditionell bürgerlicher Normen und Praktiken [6: 225]. Семантику даної ознаки у реченні 
відбиває модальне слово gewiss. Воно виражає впевнене припущення, що межує зі ствердженням 
[7: 106]. На письмі це відображається в узгодженні модального слова з іменником die Renaissance та 
виразом Normen und Praktiken, вжитого із прикметниками traditionell, bürgerlich.  

Моральні якості der BRD-Bürger, продуктивність, старанність, заощадливість, професійний успіх та 
репутація сприяли створенню das Wirtschaftswunder ("економічного дива") – розквіту Німеччини 
протягом 20 років [6: 225]. Крім того, дрібне бюргерство (das Kleinbürgertum), яке раніше займало 
окрему ланку у бюргерській спільноті, на той час перестало існувати, оскільки ввійшло до складу 
економічного бюргерства (das Wirtschaftsbürgertum) [6: 225].  

Масова культура, яка почала активно розвиватись на території сусідньої землі ФРН, суттєво вплинула 
на молоде покоління бюргерів обох держав. З 1960-го року країна стає центром масових заворушень. 
Бюргери у НДР, як зазначає історик М. Шефер, не сприймали культуру тогочасної Західної Німеччини, її 
масовість і вседозволеність. Тому продовжували дотримуватись власних норм і цінностей. Наведемо 
приклад: Die hergebrachte bürgerliche Geschlechterordnung von alleinverdienendem Familienvater und der 
für Kinder und Haushalt zuständigen Ehefrau wurden im Bürgertum weithin ebenfalls als Rückkehr zur 
Normalität verstanden. Es wurde stärkerer Wert auf… bürgerliche Formen, Etikette und Benimmregeln gelegt 
[6: 225]. Ознака знаходить своє відображення у семантиці контекстуальних прикметників hergebracht, 
bürgerlich, іменників das Bürgertum, die Rückkehr, die Normalität, підсилених прислівниками weithin і 
ebenfalls. Компонентом даної ознаки є передача з покоління до покоління, яку ілюструють такі приклади: 
die elterliche Erziehung, die sich an der Vermittlung traditioneller bürgerliche Werte und Normen orientieren 
konnte [6: 225]. …die Firmenleitung war an die nächste Generation der Unternehmerfamilie übergegangen 
[6: 223]. Це дозволяє зазначити, що і der BRD-Bürger не втратив ознаку культурної детермінованості.  

На противагу бюргерській культурі у ФРН формується культура спротиву (Gegenkultur), що підриває 
авторитет і норми поведінки бюргерства в цілому. Молоде покоління деградує все "застаріле" і 
прославляє "новостворене": Die autoritäre und repressive Praxis bürgerlicher Kindererziehung sollte durch 
freiere…Formen ersetzt werden. Die konservativ, elitär und autoritär gewendete Bürgerlichkeit setzte…eine 
liberale Version des Bürgerlichen entgegen, die sich ganz explizit an den freiheitlichen Traditionen des 
"Westens" orientierte [6: 228]. Надання бюргерству знеціненого характеру актуалізується у прикладах за 
допомогою негативно-маркованих прикметників autoritär, repressiv, konservativ, elitär, gewendet. 
Інтенсифікація ознаки досягається завдяки синонімічним повторам (die autoritäre und repressive Praxis, 
die konservativ, elitär und autoritär gewendete Bürgerlichkeit), які створюють ефект нагнітання напруги і 
надають висловлюванню емоційної динамічності. Прославлення всього "новоствореного" об’єктивується 
за допомогою позитивно-маркованих прикметників-синонімів frei, liberal, freiheitlich, підсилених 
прислівником із часткою ganz explizit.  

Така реальність вплинула на світосприйняття бюргерів обох держав. Нам вдалось знайти джерела, які 
фіксують документальні свідчення того часу. Це книга Б. Ґрунерт-Броннен "Ich bin Bürger der DDR und 
lebe in der Bundesrepublik", яка вміщує 27 інтерв’ю респондентів, представників тогочасної НДР. Ще 
одним джерелом є щоденник Б. Болей"40 Jahre DDR…und die Bürger melden sich zu Wort", яка будучи 
представником НДР подає власну суб’єктивно-авторську реалізацію типажу. Назва її щоденника 
акцентує увагу не на суб’єкті бюргеру, а на об’єкті – штучному утворенні післявоєнного періоду. На 
письмі акцент відтворюється через розділовий знак три крапки. Можна припустити, що, таким чином, 
автор хотіла наголосити на ставленні до бюргера у НДР.  

Методом суцільної вибірки ми зафіксували ті ментальні риси der DDR-Bürger, які знаходять своє 
відображення у обох джерелах та представили їх у зазначеному нижче переліку у вигляді когнітивних 
ознак:  

1. Страх і заляканість (Angst und Furcht): Дана ознака репрезентується у семантиці іменника Angst і 
дієслова fürchten, підсиленого емфатичною часткою nur : Sie hätte Angst, alt zu werden, weil sie denkt, sie 
würde nicht versorgt werden…[3: 159]; ich fürchte nur eines: daß solche Dinge scheitern müssen [6: 45]; Es ist 
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doch nicht normal, daß ein Mensch, der sich Sozialist nennt…vor seinem eigenen Volk Angst hat [3: 125]! 
Компонентом даної ознаки є страх викриття, який породжує занижену самооцінку. У прикладі це 
відбивається у семантиці зворотного дієслова sich identifizieren: Ich habe mich nicht mit dem identifiziert, 
was ich gesagt habe [6: 108]; Ich habe mich mit dieser Idee identifiziert, habe aber gemerkt, daß ich Unrecht 
getan habe, ich habe mich verstrickt [3: 192]. Подані приклади також містять непряму експліцитну відмову, 
яка реалізується заперечною часткою nicht та сполучником aber.  

2. Безпорадність (Hilflosigkeit): Hilflos waren die, die ihr Abitur nachmachen mußten, weil das hier 
nicht anerkannt wurde [6: 105]; Sie taumeln wie betrunken umher, undifferenziert und hilflos [3: 6]. Смисли 
даної ознаки концептуалізуються у семантиці контекстуального прикметника hilflos, дієслова 
umhertaumeln та емоційно-експресивних прикметників undifferenziert, betrunken, які виражають різний 
ступінь об’єктивації ознаки. Компонентом її є втрата. Вона об’єктивується у контексті в семантиці 
іменника Verlust, дієслова kommen у супроводі частки erst з прислівником richtig. Ознаку відбиває також 
семантика дієприкметника gepaart разом із іменником die Hilflosigkeit: Ein sehr großer Verlust…kommt erst 
richtig mit der nächsten Generation, gepaart mit der Hilflosigkeit [3: 68]. 

3. Тиск і приниження (Druck und Erniedrigung). Ця ознака знаходить своє відображення у 
сукупності близьких за значенням мовних одиниць, які фіксують емоційно-експресивне ставлення 
представників. Це – контекстуальні іменники: das Lebewesen, das Pseudoleben, die Außenseite, der 
Querulant, das Opfer. Наведемо приклад: ich fühle mich nicht als ein Lebewesen…; wo sie acht Stunden 
arbeiten, fühlen sie sich oft nur eingeengt… [3: 188]. Складовою цієї ознаки є слабкість: Sie müssen einfach 
ein Pseudoleben…führen, denn wenn sie versuchen, so ein Leben zu führen, wie sie es wollen, dann werden sie 
ganz schnell zu Außenseiten und Querulanten abgestempelt. Identifizierte ich mich mit dem Opfer [6: 90]…. 
Емоційне підсилення ознаки досягається порівнянням: und die im Westen fühlen sich zu Recht in der 
stärkeren Position [3: 188]. 

4. Спустошення (Verwüstung): Nach einiger Zeit empfang ich eine große Leere [6: 73]; Bleibt nur noch 
Haß? Haß auch nicht… völlige Leere [3: 159]. Дана ознака актуалізується у семантиці іменника Leere, 
підсиленого прикметниками groß і völlig. Ознака інтенсифікується риторичним питанням, на яке автор 
сам намагається дати відповідь. 

Відповідно до поставленого завдання ми дійшли таких висновків: 
1. Варіанти реалізацій лінгвокультурного типажу der deutsche Bürger у контексті понять der DDR-

Bürger i der BRD-Bürger, які виникають у післявоєнному періоді розвитку Німеччини, створюють нову 
реальність: роз’єднаний – інакший – несхожий. Така особливість призводить до амбівалентності 
тлумачення типажу. Він виступає не тільки у контексті представника бюргерської спільноти der 
Bourgeois (власник певних засобів виробництва), але й у ширшому розумінні його як громадянина 
кожної з держав der Staatsbürger.  

2. Когнітивні ознаки der DDR-Bürger i der BRD-Bürger такі як почуття "інакшості", 
консервативність поглядів, слабкість, безпорадність, страх, заляканість, тиск, приниження, спустошення 
актуалізуються у семантиці мовних одиниць: дієслів, прислівників, іменників, дієприкметників, 
словотворчих елементів префіксів, а також за допомогою емоційно-експресивних прикметників, які 
виражають різний ступінь об’єктивації ознаки, модальних слів і емфатичних часток. 

3. Аналіз ситуативних прикладів дозволяє виявити стилістичні прийоми актуалізації когнітивних 
ознак типажу на двох рівнях. На синтагматичному рівні вона досягається за допомогою порівнянь, 
лексичних повторів, інверсії, заперечення, риторичних питань. На парадигматичному рівні основними 
типами взаємодії мовних засобів виступають синонімічний повтор, непряма експліцитна відмова. 
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Дорошенко О. В. Когнитивно-семантический аспект понятий der DDR-Bürger и der BRD-Bürger. 

В статье отражены изменения в семантической структуре лингвокультурного типажа немецкого 
бюргера, предопределенные конкретными историческими, часовыми, социальными и культурными 

факторами, а также субъективно-личностным отношением авторов. Исследование осуществляется 
на материале документальных и публицистических источников. На основании когнитивно-

семантического анализа установлены языковые и стилистические средства выражения признаков 
типажа, а также их роль в контексте высказывания.  

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, немецкий бюргер, когнитивные признаки, стилистические 
средства. 

Doroshenko O. V. Cognitive Semantic Aspect of the Notions der DDR-Bürger and der BRD-Bürger. 

The article deals with the transformations of the linguocultural types structure of the German burgher caused by 
the specific historical, time, social and cultural factors as well as the authors’ subjective attitude. The research 

is based on the documental and publicistic material. It states that the variants of the German burgher’s 
linguocultural type realizations that appear in the postwar period in the context of the notions der DDR-Bürger 

and der BRD-Bürger create new reality based on the idea of being separated – other – different. Such 
peculiarity leads to ambivalence in the interpretation of this type. It comes out not only in the notion of the 

burghers’ community representative der Bourgeois but also in its extended meaning of being a citizen of each of 
the German countries der Staatsbürger. Within the framework of cognitive semantic analysis it determines the 
language and stylistic peculiarities of the linguocultural types features as well as their role in the context of 

expression. It defines two levels of stylistic devices used to describe cognitive features of the type. These levels 
are syntagmatic and paradigmatic. The cognitive features of the German burger’s linguocultural type such as 
distinction feeling, conservative views, weakness, helplessness, pressure, humiliation, devastation are reflected 
in the semantics of lexical units: verbs, adverbs, nouns, participles, word-formative elements prefixes as well as 
by means of emotional expressive adjectives that define different degree of features reflection, modal words and 
emphatic particles. The basic means of language devices interaction at the syntagmatic level are comparisons, 

lexical repetitions, inversions, negations, rhetorical questions. At the paradigmatic level the cognitive features of 
the linguocultural type are realized by means of synonymous repetitions, indirect explicit refusal. 

Key words: linguocultural type, German burgher, cognitive features, stylistic features. 
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ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
МАХМУДА КАШКАРИ ''ДИВАНИ-ЛУГАТ – ИТ ТУРК''  

В статье анализируются пословицы и поговорки, приведенные в произведении Махмуда Кашкари 
"Дивани Лугат – ит тюрк'' с точки зрения предикативности, модальности и завершающей интонации. 
Было определено, что все указанные выше признаки имеются в тексте сборника Кашкари. В статье 

приводятся необходимые примеры, даются комментарии к этим примерам. Подчеркивается 
историческая изменчивость форм предикативности в тюркских языках, которая со временем во всех 
грамматических формах предложения, кроме сказуемого, переходит в псевдопредикативность. 

Ключевые слова: Махмуд Кашкари, простые предложения, интонация, модальность, предикативность, 
пословицы, поговорки. 

Актуальность проблемы. В тюркологической литературе имеется много определений предложения, 
однако наиболее распространенным является следующее: предложение – это синтаксическая единица, 
выражающая законченную мысль. Г. Кязымов также считает, что "предложение – это синтаксическое 
целое, формирующееся на основе внутренних законов языка и выражающее законченную мысль. 
Предложение является важным средством обмена мыслями" [1: 81]. Говоря о внутренних законах языка, 
автор имеет в виду модальные отношения, выраженные в предложении, предикативные качества, 
которые носит в себе сказуемое в предложении, а также выражение в письме интонационных 
особенностей устной речи [1: 81]. 

Степень исследованности. Как мы видим, предложение является существенным средством общения. 
Интересно, что в некоторых из книг по синтаксису вообще не дается определение предложения [2: 146]. 
В этом случае речь идет о противоречивости определений. А. Абдуллаев, который дает примерно тоже 
определение предложения, затем справедливо отмечает: "Завершенность мысли в предложении носит 
относительный характер. Потому что предложение является элементом, частицей речи. Каждое 
предложение является выражением жизненной правды в определенном отношении, определенная часть 
информации об объектах и событиях" [3: 75].  

Для того чтобы дать более обширную информацию о каком-либо предмете, обычно используется 
несколько предложений. Обычно мы оперируем текстами в разговоре, беседе, в создаваемых 
письменных произведениях. В подобных случаях предложения дополняют друг друга, о каком-либо 
событии или факте дается достаточно обширная информация. В итоге появляется более совершенная, 
более обширная мысль [3: 75]. Данное определение предложения, на наш взгляд, более обстоятельное и 
научное.  

Основное содержание. В каждом языке структуры предложений соответствуют внутренним законам 
этого языка. В отличие от флективных языков, в агглютинативных падежные флексии и изменяемые 
формы глаголов играют существенную роль в построении предложений. В этом смысле 
азербайджанский язык не является исключением. Это ясно видно по предложениям, по их структуре. Это 
одновременно выражается в таких основных признаках предложений, как предикативность, 
завершающая интонация, модальность: "Предложение может быть выражено ровным голосом, одним 
словом, словосочетанием, сочетанием слов в различных вариантах, через предикативность, 
завершающую интонацию, модальность" [4: 210]. Единство предикативности, завершающей интонации, 
модальности в предложении помогает выразить мысль как можно полнее. Так, если не будет обозначена 
предикативность, то теряется способность выражения какой-либо мысли. В предикативности особое 
значение имеют аффиксы времен глагола, модальность, окончания местоимений и других имен.  

Отметим, что относительности понятия предикативности среди исследователей нет единого мнения. 
Об этом К. Абдуллаев пишет, что "наряду с вышеизложенным, следует отметить, что пока еще нет 
утвердившегося мнения о сущности и содержании предикативности как таковой. Есть различные 
мнения, порой схожие, порой диаметрально противоположные. Мы считаем, что предикативность, 
направленная на содержание предложения, т.е. на идеи модальности, лица и времени, дает возможность 
реализовать его, в первую очередь, на формальном уровне, помимо этого, здесь через лицо и действие, 
т.е. подлежащее и сказуемое объединяются в определенном лице для выражения идеи общего субъекта" 
[5: 10]. К. Абдуллаев особо подчеркивает важность для группы тюркских языков момента повтора: 
"Сущность момента повтора состоит в том, что субъект, который находится на первоначальной позиции, 
представляет подлежащее, то же мы находим в составном именном или составном глагольном 
сказуемом, таким образом, сохраняется или формируется система предложения, о котором идет 
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речь" [5: 10]. В азербайджанском языке синтаксическое содержание предикативности распределяется 
между подлежащим и аффиксом лица, это и есть момент повтора. Говоря точнее, окончание лица в 
тюркских языках, в частности, азербайджанском языке дает информацию и о субъекте.  

Предикативность сильнее проявляется на ранних этапах развития языковой системы. Развитие 
предикативной структуры предложения определяется в три фазы развития: 

1) первоначальный этап, который характеризуется сильными, или, говоря более точно, обладающими 
одинаковой силой предикативными точками; 

2) процесс ослабления, потери силы всех, кроме первой, предикативных точек, из-за чего начинается 
процесс запуска одной фазы элиминации, что в перспективе готовит направленность единой 
предикативной точки; 

3) последний этап, где завершается процесс элиминации для формирования единой, сильной 
предикативной точки [5: 12]. 

К исследованию был привлечен труд М. Кашкари "Дивани Лугат – ит турк", где анализ пословиц и 
поговорок дал возможность последовательно раскрыть исторические этапы становления 
предикативности. Так, мы имеем возможность ссылаться на примеры второго (среднего) периода. Говоря 
об этом периоде, К. Абдуллаев пишет, что он согласен с позицией многих исследователей указанных 
проблем, что причастие и деепричастие являются носителями исторической предикативности. В 
частности, можно сослаться на идеи А. А. Потебни о том, что причастие и сказуемое обладают 
одинаковыми возможностями воздействия с точки зрения предикативности. Идеи А. А. Потебни 
впоследствии были поддержаны и развиты В. Н. Овсянниковым-Куликовским и А. А. Шахматовым, в 
частности, В. Н. Овсянников-Куликовский обосновывал свою мысль о том, что атрибутивность 
порождается предикативностью.  

Сказанное косвенным образом также подтверждает и мысль о том, что на среднем этапе развития 
предикативности была относительная независимость предложения, что и достигалось именно за счет 
предикативности. Относительность же этой независимости определяется степенью предикативности в 
предложении конкретных элементов. Следует также отметить, что все элементы предложений смогли 
сохранить предикативность, которая сформировалась уже на первом этапе. В некоторых из них (к 
примеру, существительное, прилагательное, члены предложений, выраженные наречием) 
предикативность как бы "застыла". В других она как бы теряет свою активность, уровень падает, и 
намечается переход в квазипредикативность. На среднем этапе в строении предложения можно выявить 
подобную квазипредикативность. В типологическом отношении сходные, похожие состояния 
наблюдаются в агглютинативных языках [5: 14].  

С такими случаями мы больше всего сталкиваемся при переводах с одного языка на другой. Так, в 
процессе перевода такими предложениями обычно являются сложные предложения или же конструкции 
с причастиями или деепричастиями. Об подобных случаях И. И. Мещанинов пишет следующее: "Так, в 
агглютинативных языках, пользующихся в основном структурами простых предложений, происходит 
приспособление двух предикативных форм друг к другу. При переводе на русский язык, там, где 
встречаются основные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, подобные случаи 
передаются подчиненной связью, в формировании которой участвуют относительные местоимения и 
причастия" [6: 107]. 

Интересно, что у М. Кашкари в его "Словаре" мы встречаемся с подобной ситуацией. Вместе с тем 
отобранные примеры в большинстве случаев выражены словами с условными аффиксами. К примеру, 
"Если зло проникнет в дом через двери, то справедливость и милосердие уйдут через печную трубу" (Küc 
eldən kirsə, törü tünqlüktən çıkar – zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar) [7: 46]; "Когда рот ест, глаза 
стыдятся" (Ağız yesə, köz uyadhur – ağız yesə, göz utanar) [7: 127]; "Если человек здраво мыслит, то много 
чего может понять и увидеть" (Tirig əsən bosa, tanq öküz körür – diri (yaşayan) adam sağlam olsa, çox şeylər 
görər) [7: 131]; "Если охотник не выдохнется, то поймает серого сокола, если не поторопится – поймает 
самого прекрасного из соколов" (Buşmasar boz kuş tutar, ewməsər ürünq kuş tutar – ovçu bezməsə boz quş 
tutar, tələsməsə ağ quş tutar) [8: .42]; "Если лев вздрогнет, то у коня ноги станут заплетаться" Arslan 
kökrəsə, at adhakı tuşalar – aslan kükrəsə, at ayağı dolaşar [8: 167]. Из приведенных примеров из словаря 
ясно, что в тюркских, как и в других агглютинативных языках, изменения происходят последовательно; 
по сей день условный аффикс сохраняет свою функцию.  

Исследователь К. Абдуллаев также подчеркивает наличие условного аффикса в 
квазипредикативности. Об этом он пишет так: "В чистых словных формах всегда присутствует 
квазипредикативность. Это, в свою очередь, создает условия для формирования сложного комплекса 
полной предикативности вне пределов условного аффикса" [5: 18]. Как видно из изложенного, 
сказуемостность в виде условного наклонения всегда присутствует в предложении, однако со временем 
понятие предикативности здесь теряет свои позиции, возможно, именно поэтому условное наклонение в 
современном азербайджанском языке, никогда не употребляется как сказуемое в простых предложениях, 
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а только лишь в сложных. Это – исторический процесс, когда условный аффикс постепенно теряет свои 
позиции. "В интерпозиции, когда выражается оттенок условности, наблюдается ослабление 
предикативности, в постпозиции же та же форма предикативности усиливается, получает различные 
оттенки. То, что форма скрывает свою предикативность, создает в одной позиции несоответствие с 
содержанием, а в другой – соответствие. При расхождении с содержанием ослабление предикативности в 
интерпозиции элементы здесь начинают носить квазипредикативный смысл" [5: 19]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что исторически в каждом слове предложения, в 
особенности, в глаголах, наличествовала предикативность, однако постепенно, за исключением глаголов, 
сказуемостный характер в других словах языка ослаб, стал носить квазипредикативный характер, и, 
наконец, предикативность укрепилась в сказуемых в предложении, став основой монопредикативных 
предложений.  

Исследователь Г. Кязымов отмечает еще одну характеристику предикативности, несколько отличной 
от предыдущих. Согласно этому взгляду, предикативность объясняется, как состоящая из двух 
компонентов. Это определяемое и определяющее, предмет и его модально-временной признак, 
отношения между ними. С этой точки зрения предикативность можно объяснить тремя способами: 
а) отношения (связи) между субъектом и предикатом (логический аспект); б) связь между темой и ремой 
(коммуникативный аспект); в) связь между подлежащим и сказуемым (грамматический аспект) [1: 83].  

Следует отметить, что подобное высказывание не является верным, поскольку в данном случае 
путаются понятия предикативности и предикативного отношения. На самом же деле предикативность 
проявляется в предложениях всех типов, и потому подобные объяснения связывают предикативность 
лишь с двучленными предложениями. Правда, в односоставных предложениях она проявляется не так 
ясно, как в двусоставных предложениях, вместе с тем нельзя совсем лишать предложения подобного 
типа предикативности. Просто предикативность иногда отождествляется с понятием сказуемого, что 
приводит к неправильным выводам. 

Предикативность выступает вместе с интонацией. "Для дополнения предикативности применяется 
еще один существенный признак предложения – присущая ему интонация. В образовании предложения и 
в целом, в процессе общения роль интонации исключительно велика. Интонация и предикативность 
составляют единство и, как правило, выступают вместе" [3: 78]. 

Интонация играет существенную роль в формировании предложения, при ее отсутствии вообще 
нельзя говорить о разговоре и его усвоении. При помощи интонации мы в речи можем выразить 
различные семантические смыслы, оттенки. "В целом при помощи интонации мы можем выразить мысль 
любого размера, вида и семантических оттенков. В азербайджанском языке это можно 
проиллюстрировать словом "да":  

1) /И ты идешь?// – ↓ /Да↓ // (Да, иду) – согласие, подтверждение); 
2) /идешь или нет?// – Да-а ↓ // (сколько раз можно человеку говорить /да/ ответ нервозный); 
3) /Ты придешь?// – /Да↓// (Сказал же, приду!! – выражение решимости); 
4) /Ты знаешь его?// – /Да↓/ (Почему я не должен знать? – выражение удивления); 
5) Если даже ты захочешь, этого не будет // /Да:/ (А ведь ты говорил, что обязательно будет) – 

выражение недовольства); 
6) /Разве ты сам не говорил этого? // – / (У тебя спрашиваю, отвечай);  
7) /Да// – бей крепче, сейчас сломается//; 
8) /Да-а-а-а// – (понял, теперь ты увлекся девушкой с нашего двора/); 
9) /Да  // – (не слышу, что говоришь – выражает повторный вопрос); 
10) /Да  // – (Так и будет)'' [4: 118–119].  

Как видно из примеров, лишь одно это слово, не сочетающееся с другими, может в десяти вариантах 
выражать разницу в интонации в предложении.  Это особо свойственно лишь для устной речи. Живой 
разговорный язык состоит из закономерной последовательности фонем, являющихся его дискретными 
единицами. В общении эта последовательность при переходе в плоскость предложения привлекает 
суперсегментные средства, в том числе интонацию. Говоря об интонации, мы понимаем такое 
фонологическое средство, выражающее закономерную последовательность воспроизводимых 
разговорной речью звуков различного тона, тембра и силы звуков, при помощи которого слова и 
словосочетания превращаются в завершенную мысль и воспринимаются слушателем именно как 
целостная мысль [7: 264]. 

Грамматическая синтезирующая функция интонации в основном дает отдельным членам 
предложения мелодическую гармонию, на основе которой они объединяются. Предложение делится на 
одну или несколько синтагм. Последовательное деление какого-либо предложения на одну или 
несколько синтагм характеризует синтагмо-разделительную функцию интонации [8: 30].  

В. Виноградов выделяет четыре основные функции интонации:  
1. грамматическая синтезирующая функция;  
2. функция деления на синтагмы; 
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3. функция предикативности; 
4. модально – различительная функция [9: 91]. 
В целом в языкознании интонация иногда ошибочно рассматривается лишь как объект исследования 

фонетики, а роль ее в синтаксисе умаляется. Однако стоит отметить, что одним из основных признаков 
формирования предложения является именно интонация, что играет важную роль в синтаксисе. Не 
случайно, что предложения именно в силу своей целенаправленности и интонации делятся на 
определенные группы, основным средством этого деления является интонация. Эти особенности 
интонации больше учитываются именно в языкознании и учении о дискурсе. "В учении о дискурсе 
интонация должна браться в более широком смысле. Интонация является основным показателем 
формально-субстанциональной организации. На уровне дискурса интонационные контуры, 
взаимодействуя друг с другом, создают просодическую основу. При анализе дискурса элементы, части, 
образующие этот дискурс, их начало и конец, более выпукло обозначаются интонационными 
признаками. Эти интонационные признаки показывают движение тона, силу тона (интенсивность) и 
время звучания (темп)" [10: 68].  

Все это показывает, что интонация и предикативность, присущие предложению, крепко связаны 
между собой и являются важным условием для формирования предложения, без них представить само 
предложение не представляется возможным. Интонация, присущая предложению, показывает в тексте 
границы предложения, то, где они начинаются и где кончаются; это важно также для определения 
взаимосвязи предложений [3: 79]. Действительно, предложение, в особенности в устной речи, в 
значительной степени связано с интонацией. Без интонации связная речь не может быть сформирована, 
здесь трудно определить границы предложения.  

Воздействие на чувства или поступки своего собеседника через интонацию может происходить по-
разному. По своему кругу воздействия значимые интонации делятся на две части: повествовательная и 
повелительная.  

В выражениях, носящий повествовательный, вольный характер, в передаваемой информации область 
воздействия интонации очевидна и открыта. С точки зрения семантики выбор интонации дает 
возможность собеседнику быть самостоятельным. Собеседник сам делает выводы по имплицитному 
воздействию на него интонации. Однако в интонационных фразах выражается требование ответа [8: 36].  

Важность интонации в то же время говорит само за себя именно в разделении по этому принципу. 
Известен факт, что предложение делится на определенные группы именно по целям и интонации. 
Интонация служит одной какой-то цели и варьируется в зависимости от нее. По этой причине именно по 
интонации определяются виды предложений. "... Причина различения интонации, вернее, факторы, 
порождающие различные интонации, связаны с целью самого предложения. Цель есть основа интонации, 
в свою очередь, интонация есть объективный показатель, определяющий цель. Говорящий в своей речи, 
стремясь в своем выступлении довести до аудитории причину и цель выступления, вынужден определить 
интонацию, с которой он должен говорить [3: 81]. В самом деле, без разграничения интонации трудно 
будет различить выражения "Учитель пришел" и "Учитель пришел?". Ведь предложения идентичны и 
ничем не отличаются в устной речи при произношении без интонации.  

Все это свидетельствует о том, что классификация предложений по указанному принципу достаточно 
перспективна. "Интонация создает в предложении настолько тонкие эмоциональные отношения, что 
никакое формальное грамматическое средство не сможет сделать подобное. Подобная сила воздействия 
интонации в некоторых учебниках для средней школы, в том числе и на азербайджанском языке, деление 
предложений в грамматике может быть обосновано лишь на основе интонации. Вместе с тем не 
указывается цель, которая ведет к той или иной интонации" [3: 82]. В литературе по языкознанию, по 
целям и интонации определяются четыре вида предложений: повествовательное, вопросительное, 
повелительное, восклицательное. 

У Махмуда Кашкари, в его произведении "Дивани…" пословицы и поговорки в основном 
используются в повествовательном и повелительном наклонениях. Обратимся к примерам: 

Alğıl ögüt məndin, oğul, ərdən tilə,  
Boyda uluğ bilgə bolup bilginq ülə –  
Ey oğul məndən öyüd al, fəzilət dilə,  
Boyda böyük alim olub biliyini payla 
О, сын, внемли отца ты наставленьям 
 Великим стань ученым, и знанием делись. 
Тогда ты мудро править будешь всем улусом, 
И мудрости со знаньем научишь многих ты. 
Не мучайся заботами, достаток сам придет – Ağılda oğlaq doğulsa, çay qırağında otu bitər [9: 134–

135]; колючку надо вырывать с корнем – (tatın gözünə vur, tikanın dibindən üz) [10: 277].  
Одним из факторов, определяющих характер формирования предложения, является модальность. 

Известно, что в каждом предложении есть определенное отношение к мысли. Правда, в некоторых 
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предложениях может быть относительно слабая модальность. В учебнике "Современный 
азербайджанский язык" читаем, что "в некоторых предложениях, в которых не проявляется отношения к 
фактам, о которых идет речь, модальность слабеет и уже не может проявить себя особым 
образом" [3: 79]. Следует отметить, что в тюркских языках, по сравнению с предикативностью и 
интонацией, модальности уделяется сравнительно меньше места. Несмотря на то, что в некоторых 
источниках модальности приписываются несколько больше функций, в вопросительных, 
повествовательных и повелительных предложениях больше выдвигается функция модальности, нежели 
интонации и цели [2: 146]. 

Фактически же эти предложения являются всего лишь видами предложений, согласно интонации и 
цели высказывания. Когда предложения классифицируются в соответствии с модальностью, следует за 
основу образ выражения мысли, т.е. определить, в какой форме выражена мысль, каков главный способ 
выражения мысли. Вероятность совершения события или процесса, необходимость их, важность и т.д. 
Например, в повествовательном предложении может присутствовать каждый из трех типов модальности 
[утверждение, вероятность и необходимость). Это зависит от того, в какой конкретной модальности 
находит свое выражение мысль [2: 146].  

Как уже отмечалось, в каждом предложении в той или иной форме присутствует модальность, т.е. 
наряду с тем, что в предложении дается информация о принадлежности к тому, или иному событию 
объективного мира, у говорящего проявляется и собственное отношение к выражаемой мысли. Если 
можно так выразиться, в каждом предложении, наряду с коммуникативностью, есть также и 
экспрессивность. Согласно мнению О. Казымова, модальность предложения способствует 
эмоционально-экспрессивной функции [1: 214]. Основными средствами выражения в предложении 
модальности являются модальные или вводные слова, которые выражаются при помощи различных слов 
и выражений; они составляют модальные конструкции. Вводные слова выражают свое отношение к 
модальности. Вместе с тем необязательно, чтобы модальность выражалась лишь при помощи этих слов и 
выражений. У модальности есть также грамматико-морфологические возможности, куда относятся 
различные суффиксы, составляющие различные виды наклонения у глагола, в том числе повелительное, 
сослагательное, условное, повествовательное и т.д. [1: 85]. Как уже отмечалось, модальность может быть 
выражена в предложении с различной силой. По сравнению с другими формами глагола, в 
азербайджанском языке модальная форма сказуемого довольно слабо выражена и считается нейтральной 
формой выражения. Те виды глагольного сказуемого, которые выражены здесь, выражают свою 
модальность при помощи интонации.  

Модальность, будучи объективной и субъективной, делится тем самым на две части. Объективная 
модальность означает, что у нее есть опора в реальной жизни. Объективная реальность больше 
выражается при помощи глагольного сказуемого. Выражается при помощи определенной формы 
глагола. Например: "От безнравственного и невоспитанного человека сбежит и близкий, и страна" 
(fəzilətsiz və ədəbsiz adamdan qut və dövlət uzaq qaçar) [8: 223]; вместо того чтобы заручиться за кого-то, 
лучше возьми в руки пламя, огонь, поскольку после поручительства наступает разочарование (Zamin 
olmaq əvəzinə od, atəş tut, çünki insan zamin olduqdan sonra peşman olur) [8: 298]. 

Реальная, объективная модальность опирается на три времени глагола – настоящее, прошедшее и 
будущее. Ирреальная модальность во временной категории бывает неопределенная – желаемое, 
возможное может быть отнесено и к настоящему, и к неопределенному времени вообще. В объективной 
модальности морфологическое время в подавляющем большинстве случаев соответствует 
синтаксическому времени, однако иногда при определенных стилях речи может и не 
соответствовать [4: 215]. 

При форме же субъективной модальности говорящий проявляет свое отношение к тому, что он 
говорит. В пословицах и поговорках уделяется мало места субъективной модальности, поскольку речь 
идет о других людях. Это касается и пословиц и поговорок из произведений Махмуда Кашкари.  

Простое предложение, в зависимости от отношения к модальности делится на утвердительные и 
отрицательные виды. Подобное деление связано с объективной и субъективной модальностью.  

В целом стоит отметить, что в тюркологической литературе модальность исследовалась с разных 
точек зрения и классифицировалась по-разному. Больше исследована модальность, связанная с 
глаголами. К примеру, известный тюрколог А. Н. Кононов при исследовании грамматики узбекского 
языка считал каждую глагольную форму выражения модальности отдельной формой, дал им 
наименование и классифицировал их следующим образом: 1. Модальность Эkan; 2. Модальные формы 
глагола Bulmok; 3. Модальность формы Mokçi; 4. Модальность формы Diqan; 5. Аффикс принадлежности 
Ğu выражает модальность глагола kelmok, которая присутствует в третьем лице единственного 
числа [13: 61].  

В книге "Современный азербайджанский язык", подготовленной коллективом Института 
языкознания, о модальности говорится следующее: "при классификации предложений по их модальности 
надо брать за основу не цель выражения мысли, а характер выражения высказывания. Речь идет о том, в 
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какой форме высказывается мысль: предположение или решительность, необходимость, важность". На 
основании указанных особенностей предложения по их модальности можно разделить на три группы: 
1) истинная модальность; 2) модальность необходимости; 3) модальность предположения" [2: 29]. 

В конце исследования можно прийти к выводу о том, что при формировании каждого предложения 
большое значение имеет как предикативность, так и модальность и интонация. Предложение 
формируется на основе указанных элементов и выражает законченную мысль. Подтверждением тому 
служат примеры, приведенные нами по произведению М. Кашкари "Дивани Лугат – ит тюрк". 
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Зейналов Раміль Самеддин оглу Прості пропозиції в прислів'ях і приказках у творі Махмуда Кашкарі 
''Дівані-Лугат - iт турк''. 

У статті проаналізовано прислів'я та приказки, наведені у творі Махмуда Кашкарі "Дівані Лугат – ит 
тюрк'' з точки зору предикативності, модальності та завершальної інтонації. Було визначено, що всі 
зазначені вище ознаки є в тексті збірника Кашкарі. У статті наводяться необхідні приклади, даються 
коментарі цих прикладів. Підкреслюється історична мінливість форм предикативності в тюркських 
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мовах, яка з часом у всіх граматичних формах пропозиції, крім присудка, переходить в 
севдопредикатівність. 

Ключові слова: Махмуд Кашкарі, прості речення, інтонація, модальність, предикативність, прислів'я, 
приказки. 

Zeynalov Ramil Sameddyng oglu Simple Sentences in Proverbs and Sayings in the Kashgari Mahmud Work 
"Divani Lyugat – It Turk". 

In this article the predicativity degree research problem at a certain stage of its development in Turkic 
languages is set. On the basis of studying of dictionary structure of work of M. Kashkari "Divani Lyugat – it 

Turk" we set the task to reveal characteristics of use of an international melodies and predicativity, a modality 
and intonation. In addition, various points of view about the content of concept of predicativity of various 

languages come to light. During the analysis of art texts it was defined that attribution is generated by 
predicativity. In article the proverbs and sayings given in Mahmoud Kashkari's work "Divani Lyugat – it Turk" 
grindings of sight of predicativity, a modality and the finishing intonation are analyzed. It was defined that all 

signs stated above are available in the text of the collection of Kashkari. In article necessary examples are given, 
comments of these examples are given. Historical variability of forms of predicativity in Turkic languages which 
over time in all grammatical forms of the offer, except a predicate, turns into pseudo-predicativity when forming 

each offer is emphasized and both predicativity, and a modality and intonation are important. The offer is 
formed on the basis of the specified elements and expresses finished thought. It is known that in each offer there 
is a certain attitude towards thought. However, in some offers there can be rather weak modality. All this shows 
that the intonation and predicativity inherent in the offer are strongly connected among themselves and are an 
important condition for formation of the offer, without them it isn't possible to submit the offer. The intonation 

inherent in the offer shows in the text of limit of the offer, where they begin and where come to the end; it is 
important also for definition of interrelation of offers. Without intonation the coherent speech can't be created, 

here it is difficult to define limits of the offer. 

Key words: Mahmoud Kashgarli, simple sentences, intonation, modality, predicativity, proverbs. 
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"СЛЕД" КАК ЯЗЫКОВОЙ СИГНАЛ СОБЫТИЯ В НАРРАТИВЕ 

Статья посвящена выявлению средств языковой реализации события "встреча с неведомым" в рассказе 
"In the Court of the Dragon" (материале данного исследования) путем анализа коммуникативной 

компетенции нарратора в построении им логической аргументации в пользу обоснования события как 
действительного. Анализ исследования, продемонстрированный в статье, основывается на методе 

трасологии нарратива. Согласно полученным результатам, событие обнаруживается в 
манифестациях-происшествиях, сохраняя собственную уникальность как основной принцип. Следы 

реализуются как оппозиции указывающих на событие языковых сигналов. Трактовка 
сверхъестественного события определяет логику нарратива как основанную на ошибке допущения, при 

этом основополагающую роль играет коммуникативная компетенция нарратора.  

Ключевые слова: след, событие, нарратив, нарратор, аргументация, ошибка 

Цель исследования – выявить средства языковой реализации события ("следы") встречи с 
неведомым в готическом нарративе, репрезентированном рассказом Р. У. Чамберса "In the Court of the 
Dragon", путем анализа коммуникативной компетенции рассказчика в построении им линии логической 
аргументации в пользу обоснования события как действительного. 

Событие – междисциплинарный понятийный комплекс, определяемый как глубинное состояние 
бытия, соприсутствие, совокупность явлений языка, реализованных в акте речи, цельное 
коммуникативное событие субъекта, объекта и адресата некоторого высказывания, последовательность 
осуществившегося в совокупности происшествий [1: 80, 173; 2: 62–70]. 

Событие предстает как развертывание бытия во времени, что позволяет рассматривать его как 
нарратив. Термин "нарратив" обозначает любое произведение, излагающее историю о событии, где 
последнее – изменение в ситуации, о которой повествуется. Ситуация здесь – совокупность условий на 
фоне истории. Событие дедуцируется из формулы [3: 223–224]: если ситуация представлена в нарративе 
как исходное состояние (F) чего-то/кого-то (x) в момент времени (t1), то эта ситуация может быть 
изменена, если нечто (H) происходит с x в момент (t2) после t1, в результате чего x меняет состояние (на 
G) после t2 (в момент t3). Например: I had always found the organ-playing at St. Barnab? highly interesting. 
Learned and scientific, it was too much for my knowledge, but expressing a vivid sensation of cold intelligence. 
Moreover, it possessed the French quality of taste. Taste reigned supreme, self-controlled, dignified, and 
reticent. 

Today, however, from the first chord I had felt a change for the worse, a sinister change. During vespers it 
had been chiefly the chancel organ which supported the beautiful choir, but now and again, quite randomly as it 
seemed, from the west gallery where the great organ stands, a heavy hand had struck across the church, at the 
serene peace of those clear voices. It was something more than harsh and dissonant, and it betrayed no lack of 
skill. 

As it recurred again and again, it set me thinking of what my architect's books say about the custom in early 
times to consecrate the choir as soon as it was built, and that the nave, being finished sometimes half a century 
later, often did not get any blessing at all: I wondered idly if that had been the case as St. Barnab?, and whether 
something not usually supposed to be at home in a Christian church, might have entered undetected, and taken 
possession of the west gallery; I had read of such things happening too, but not in the works on architecture 
[4: 84–85] – Происшествием (H) является возникновение состояния недоумения рассказчика (х) в связи с 
изменением манеры "ученого, техничного, холодно-интеллектуального" органного исполнения (F), к 
которому х был привычен в промежуток времени t1 (always), путем модификации звучания органа в 
"нечто зловещее и тяжелое, хотя и не менее изощренное", в промежуток времени t2 (today). В результате 
возникновения недоумения (в момент t3) x начинает размышлять о присутствии в нефе чего-то 
сверхъестественного (G). 

Событие идеально абстрактно и проявляется в конкретных манифестациях, сохраняя собственную 
уникальность как основной принцип и являясь границей, относительно которой определяются позиции 
всех задействованных в нем элементов. В манифестациях событие сливается со временем как "просветом 
протяженности" [2: 414–419, 469–476], состоящим из моментов "теперь". Манифестацией события 
является происшествие, обнаружить которое возможно по так называемым "следам". 

"След" – способ соотнесенности происшествия с событием посредством языковых сигналов. Метод 
поиска следа предлагается называть "трасологией (фр. la trace – след, гр. λόγος – слово, учение, причина) 
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нарратива", поскольку нарратив выступает средой, где находятся следы события. Cлед является знаком в 
динамике, т. е. он очевиден только тогда, когда его означающее соотносится с другими означающими 
того же означаемого. След выявляется в необходимости различия [5: 22–23], из чего следует, что 
структурно он полагается минимум как привативная оппозиция, где оба элемента категориально 
значимы. Формулу следа можно записать как T = (s1 => H1)  (s2 => H2), где T – след, H1, 2 – 
происшествия, s1,2 – сигналы происшествий; => – импликация,  – конъюнкция. 

Происшествие, следовательно, является "узлом", увязывающим состояния до него и после, – точкой, 
отражающей (лат. punctum refractionis) F с одной стороны и G – с другой, причем F и G осуществляются 
как состояния (т.е. сопричастные событию совокупности наличных в определенный момент "теперь" 
условий) только через происшествие, только "отразившись" (F  H  G; H= F :: G). При таком 
понимании F и G – не просто настроения рассказчика или вовлеченных персонажей, но "пространства 
претворения" (vestigia habituum (лат. vestigium – точка времени и пространства, место; habitus – 
состояние), "состоящие" при событии. Оппозиция таких состояний выражается лингвистическими 
маркерами, указывающими на смену F и G. Например, в приведенном выше фрагменте пространство1 
маркируется языковыми единицами, выражающими положительное отношение рассказчика (I always 
found) к органному исполнению (highly interesting, learned and scientific, expressing a vivid sensation of cold 
intelligence, the French quality of taste – supreme, self-controlled, dignified, and reticent). Происшествие 
отражает "инаковость" vestigium1 от vestigium2, выраженного лингвистически как одно предложение с 
сочинительной и подчинительной связью (третий абзац фрагмента), которое выражает скорее 
отрицательное отношение к манере исполнения, подчеркивая ее релевантность чему-то 
противоречащему обряду христианского освящения. 

Описанное происшествие входит в серию, составляющую фатальное событие встречи с неведомым в 
рассказе Р. У. Чамберса "In the Court of the Dragon". Встреча с неведомым – узловое событие 
произведений Готической Традиции (ГТ), охватывающей гетерогенные (от произведений XVII-XVIII вв. 
и вплоть до постмодернистских текстов) формы художественного творчества, в разной степени 
аутентичности, воссоздающие типичные элементы содержания средневековых баллад, фольклора и 
ренессансной литературы [6: 4–8]. ГТ – исторически сформировавшаяся и закрепленная в 
художественной форме мировоззренческая модель, обобщающая идею неспособности человека 
самоидентифицироваться в "реальном мире" как привычной для себя среде обитания, осознание чего 
вызывает стойкие сомнения в цельности, познаваемости себя и мира, а значит и признание полной своей 
незащищенности перед неведомыми, вызывающими ужас злонамеренными силами (или силой). 
Фольклорные и балладные элементы в данной традиции систематически ассоциируются с пересечением 
границ "реального мира", т.е. привычной для людей среды обитания, и в значительной мере опираются 
на идеи потустороннего, мистического, воплощающего сверхъестественный ужас. "Традиционность" 
данных идей может быть аргументирована тем фактом, что, появляясь в произведениях разных жанров и 
форм, они (идеи) не требуют специального пояснения, а являются (на повседневном уровне) интуитивно 
понятными, поскольку сформированы в результате передачи из поколения в поколение. "Готической" 
традиция названа по аналогии с готическим романом, жанровой контаминацией высокого романтизма и 
псевдо-медиевизма [6: 8–10]. Среди стандартов "готического" – мрачная зловещая атмосфера, место 
действия среди склепов, живописно-загадочных древних руин, замковых анфилад, а также коварный 
демонический антагонист – роковой представитель "неведомого". Событие как встреча "реального" с 
"неведомым" пронизывает весь нарратив ГТ; отсутствие встречи автоматически исключает произведение 
из традиции – таким образом, сверхъестественное событие трактуется в ГТ как, напротив, 
действительное, т.е. происходящее для рассказчика или персонажа наяву – с ним самим или кем-либо 
другим, о ком ведется повествование. Тем не менее, кажущаяся "явь" сверхъестественного все же 
требует доказательств, направленных на оправдание доверия адресата рассказчика. 

Рассказчик (нарратор) и его адресат (наррататор) представляют собой взаимосвязанные нарративные 
инстанции, или уровни нарративной коммуникации. Нарратор осуществляет функцию повествования 
(наррацию), воплощает любой источник всего, о чем повествуется, и является искусственной сущностью 
("бумажным существом" (термин Р. Барта)). Наррататор – это образ адресата, которому нарратор 
рассказывает свою историю [7: 63–65]. В рассказе Р. У. Чамберса нарратор эксплицитен (лингвистически 
реализован местоимением первого лица; о нем известно, что он архитектор, живет в Париже во "Дворе 
Дракона" на Рю де Ренн и посещает службы в церкви Святого Варнавы), наррататор же не 
специфицирован, однако необходимо выступает объектом нарративной апелляции (установки на 
определенное восприятие нарратора как очевидца события, чье повествование истинно) и нарративной 
ориентации (пресуппозиции, что он способен воспринимать обращенную к нему историю, а это значит, в 
достаточной мере владеет языком и сведущ в культурных реалиях) [7: 101–102]. 

Самопрезентация нарратора в апелляции к наррататору трактуется последним путем идентификации 
в нарративе особых сигналов – индексов нарратора: его комментариев и рефлексий, оригинальной 
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композиции существенных для истории элементов (ситуации, ее объектов, задействованных персонажей, 
включая их слова и настроения) и лингвистической репрезентации данных элементов [7: 66–68]. 

Индексы нарратора не тождественны следам события, поскольку первые обнаруживают 
коммуникативную компетенцию языковой личности нарратора в способе передачи сведений о событии 
наррататору, последние указывают непосредственно на событие, хотя, разумеется, с точки зрения 
нарратора, что и определяет контекстуальную взаимозависимость терминов в данном исследовании. 

Коммуникативная компетенция предполагает способность языковой личности (здесь – нарратора) 
выбирать наиболее эффективную манеру поведения во время коммуникации [8: 343] в соответствии со 
знаниями, умениями и мотивацией. Для этого задействуются объективная (ориентация в окружающем 
мире), культурная (знание культурных условий), языковая (достаточное владение языком) и 
интеракциональная (осведомленность о коммуникативных принципах кооперации и вежливости) 
компетенции. 

Совокупность всех аспектов компетенции обусловливает логику выдвижения и защиты нарратором 
тезиса своей позиции (правил тезиса) касательно события, подбора аргументов (правил аргументов) и 
процедуры доказательства (процедурных правил). 

Трактовка сверхъестественного события как действительного, происходящего наяву, в обыденной 
реальности, определяет логику нарратива ГТ как альтернативную, основанную на ошибке допущения, 
что встреча с неведомым вообще возможна. Аргументация ошибочного тезиса сама становится 
ошибочной: ненадежный нарратор уверяет наррататора, что встреча истинна; установка на данное 
убеждение предполагает особого наррататора, не замечающего или игнорирующего как ложный тезис 
(событие истинно и происходит в действительности), так и необоснованные аргументы (неведомое 
существует и взаимодействует с р альным). е

Предположим, а – состояние взаимодействия реального (а1) и неведомого (а2), некая обобщенная 
сущность ГТ, т.е. а � а1 � а2, где  – включение. Истинность можно обозначить как единицу, ложность – 
как ноль, т.е. а = 1 (а истинно), а = 0 (а ложно). Если а2 = 0, то а в целом – также ложно согласно 
классической таблице истинности/ложности для конъюнкции [9: 35–36]. Если b – это событие как 
взаимодействие реального и неведомого (b � а), то b, соответственно, ложно: а � а1 � а2; а2 = 0 => a = 0; 
b � а; a = 0 => b = 0 

Тезис об истинности события предполагает и тезисы о происшествиях, которые также якобы 
истинны, поскольку являются манифестациями события. Для утверждения истинности происшествий 
нарратор должен бы опираться на упомянутые выше правила выдвижения и защиты тезиса, подбора 
аргументов и процедуры доказательства, но, следуя альтернативной логике нарратива ГТ, он их 
предсказуемо нарушает. 

В таблице ниже приведены правила и ошибки аргументации [10: 588–658]. 
Перечисленные ошибки, игнорируемые в готическом нарративе (здесь – рассказ "In the Court of the 

Dagon") как собственно ошибки, являются следами события и, поскольку следы реализуются как 
оппозиции языковых сигналов, указывающих на событие, каждая ошибка может быть обнаружена 
минимум дважды. 

Таблица 1. Правила и ошибки аргументации 
Правила аргументации Ошибки аргументации 

Т-правила – правила выдвижения и защиты точки 
зрения 

Т-ошибки 

Правило свободы Предвзятость позиции 

Правило ясности тезиса Двусмысленность и неясность формулировок 

А-правила – правила подбора аргументов А-ошибки 

Правило обоснованности аргументов Ошибка необоснованного аргумента 

Правило ясности аргументов Двусмысленность формулировок аргументов 

П-правила – правила процедуры доказательства 
тезиса 

П-ошибки 

Правило бремени доказательства  Личные гарантии вместо аргументации 

Правило релевантности тезиса  Потеря тезиса (ошибка "многих вопросов") 

В процитированном выше фрагменте описание органной музыки, исполняемой таким образом, что 
нарратор слышит в ней нечто угрожающее, связано с событием. Облеченное странным звучанием этой 
музыки, под ее покровом, в святое место вошло неведомое и овладело как западной галереей, так и 
вниманием нарратора – something not usually supposed to be at home in a Christian church, might have 
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entered undetected, and taken possession of the west gallery. Логично предположить, что, пытаясь донести 
до наррататора свое яркое, хотя и угнетающее впечатление, в дальнейшем повествовании нарратор 
стремится определить это неведомое, придать вербальную форму, назвать, сделать понятным 
наррататору. В итоге из его попыток можно извлечь некоторые ключевые языковые единицы – 
предложения (выделены далее), указывающие на нетипичное происшествие: 

Vespers were over, and there should have followed a few quiet chords, fit to accompany meditations, while 
we waited for the sermon. Instead of that, the discord at the lower end of the church broke out with the 
departure of the clergy, as if now nothing could control it. 

I belong to those children of an older and simpler generation, who do not love to seek for psychological 
subtleties in art; and I have ever refused to find in music anything more than melody and harmony, but I felt that 
in the labyrinth of sounds now issuing from that instrument there was something being hunted. Up and down 
the pedals chased him, while the manuals blared approval. Poor devil! Whoever he was, there seemed small 
hope of escape! 

My nervous annoyance changed to anger. Who was doing this? How dare he play like that in the midst of 
divine service? I glanced at the people near me: not one appeared to be in the least disturbed. The placid brows 
of the kneeling nuns, still turned toward the altar, lost none of their devout abstraction, under the pale shadow of 
their white head-dress. The fashionable lady beside was looking expectantly at Monseigneur C. For all her face 
betrayed, the organ might have been singing an Ave Maria. 

Thus far I had not found the rest I had counted on, when I entered St. Barnab? that afternoon. I was worn 
out by three nights of physical suffering and mental trouble: the last had been the worst, and it was an exhausted 
body, and a mind benumbed, yet acutely sensitive, which I brought to my favourite church for healing. For I had 
been reading 'The King in Yellow' [4: 85–86]. 

Данный фрагмент дает возможность выделить четыре указывающих на след сигнала (nothing could 
control the discord; in the labyrinth of sounds there was something being hunted; my nervous annoyance 
changed to anger; thus far I had not found the rest I had counted on) и выразить природу происшествия в 
тезисе: "Что-то враждебное (нарратору) воплотилось в музыке и лишило его ожидаемого покоя". 
Очевидная Т-ошибка этого тезиса – предвзятость: результат искаженного восприятия, никем не 
подтвержденная убежденность нарратора в существовании чего-то. Напротив, странностей не замечают 
ни монахини, ни прихожане (3-й абзац фрагмента), а что-то, ранее определенное в предыдущем 
фрагменте как something not usually supposed to be at home in a Christian church – неясно и двусмысленно. 
Объективная компетенция нарратора в данном случае может быть признана недостаточной, хотя, 
впрочем, он и делает неудачную попытку восполнить ее культурной компетенцией, основанной на 
чтении каких-то таинственных книг, не названных прямо, – I had read of such things happening too, but not 
in the works on architecture. В пользу пристрастности говорит также болезненная обостренность чувств 
нарратора (I was worn out by three nights of physical suffering and mental trouble; it was an exhausted body, 
and a mind benumbed, yet acutely sensitive, which I brought to my favourite church for healing). В пользу 
двусмысленности – расплывчатые формулировки с использованием невнятных сравнений (выделено): 
discord <…> broke out <…> as if nothing could control it. 

Из А-ошибок ошибка необоснованного аргумента может быть выявлена в следующем: 
1. I have ever refused to find in music anything more than melody and harmony, but I felt that in the 

labyrinth of sounds now issuing from that instrument there was something being hunted. – Нарратор 
определяет сам себя как заурядного непритязательного обывателя, не ищущего в музыке особых 
откровений и не слишком в ней компетентного, однако считает приемлемым утверждать (с такими 
предпосылками), что расслышал в "лабиринте звуков охоту на нечто", и наррататор должен верить ему 
только на основании "ощущения". Таким образом, нарратор нарушает принцип кооперации, а именно 
максиму количества, поскольку не предоставляет нужного объема информации, и максиму качества, так 
как аргументирует безосновательно. Также он нарушает принцип вежливости, а именно максимы такта и 
великодушия, поскольку позволяет себе доминировать над собеседником на основании своих 
противоречивых чувств. 

2. <…> it was an exhausted body, and a mind benumbed, yet acutely sensitive, which I brought to my 
favourite church for healing. For I had been reading 'The King in Yellow'. – Нарратор утверждает, что 
пришел в церковь утомленным и в странном оцепенении сознания (что, возможно, могло бы служить 
аргументом для объяснения необычности ощущений), но оцепенение это объясняется чтением "Короля в 
желтом" (вероятно, некой книги), как будто данный факт является ясным указанием, не требующим 
дополнительных объяснений, отчего, собственно, нарратор находился в таком состоянии. Плоха ли 
оказалась книга с точки зрения ее качества как литературного произведения, и это ли так болезненно 
оскорбило культурную компетенцию нарратора, полагающего себя рафинированным читателем? Или, 
может, дело в содержании "Короля в желтом"? Вопросы дают основания усомниться, знаком ли нарратор 
с принципом кооперации также и в части максим способа и релевантности: во-первых, он не объясняет, 
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почему "Король в желтом" именно так (по-видимому, скорее негативно) влияет на сознание и, во-вторых, 
какое отношение данная книга имеет к происшествию в церкви? 

Двусмысленность формулирования аргументов (нарушение максимы способа (принцип кооперации)) 
наблюдается в описании нарратором состояния собственного сознания (a mind benumbed, yet acutely 
sensitive) – сознание бесчувственно и при этом обостренно чувствует. Вероятно, оксюморон, при всей 
его (в данном примере) стилистической выразительности, основан все же на небесспорной языковой 
компетенции нарратора: причастие benumbed (от ME benim "лишить") и прилагательное sensitive (от лат. 
sentire "чувствовать") указывают на сознание как отсутствующее (в результате того, что нарратор 
"лишился" восприятия) и в то же время наличествующее, ведь нарратор продолжает чувствовать, к тому 
же остро (acutely). Восприятие метафоризировано как инструмент, а он не может быть одновременно и 
острым, и тупым. Также не вполне ясно, на каком основании нарратор впадает в ярость (my nervous 
annoyance changed to anger), если сам же обращает внимание, что никто ничего не замечает (not one 
appeared to be in the least disturbed). Не логичнее ли в данном случае, находясь в меньшинстве, 
усомниться в своем нетипичном восприятии? Вместо этого нарратор все так же бестактен и 
невеликодушен: мнение окружающих для него не важно. 

Наличие подобных А-ошибок, косвенно свидетельствующих о неуважении к личности наррататора, 
позволяет предположить, что интеракциональная компетенция наррататора не сформирована: в случае 
обеих ошибок нарушены максимы коммуникативных принципов – кооперации и вежливости. 

Нарратор допускает и П-ошибки, ограничиваясь личными гарантиями: 
1. Up and down the pedals chased him, while the manuals blared approval. Poor devil! – Данный 

фрагмент является продолжением процитированного пассажа о загнанном существе в лабиринте звуков, 
причем элементы устройства органа (мануалы и педальная клавиатура) представляются здесь "группой 
загонщиков". Нарратор сочувствует существу и не оставляет иного выбора наррататору, поскольку 
своим искренним отношением гарантирует очевидную истинность происходящего. Искренность же, 
видимо, должна подкрепляться утверждением нарратора о всегдашней своей предельной разумности, что 
исключает психологизм в музыке и, следовательно, иррациональные фантазии: 2. I belong to those 
children of an older and simpler generation, who do not love to seek for psychological subtleties in art. Оба 
фрагмента снова демонстрируют примеры доминирования нарратора над точкой зрения наррататора и 
усугубляют скепсис по отношению к его интеракциональной компетенции при соблюдении максим такта 
и великодушия. 

Потеря тезиса представлена "ошибкой многих вопросов", где под "вопросами" имеется в виду ложная 
пресуппозиция нарратора о чем-либо. Потеря тезиса связана с несоблюдением (неоднозначность, 
непонятное многословие) максимы способа. 

Например, восклицая "Whoever he was, there seemed small hope of escape!", нарратор уже 
подразумевает, что "он" существует. Впрочем, наррататор в данном случае может спросить (помимо 
очевидного вопроса "Кто это – он?") еще и "А есть ли этот он?" В другом случае нервические терзания 
нарратора "Who was doing this? How dare he play like that in the midst of divine service?" могут вызвать 
закономерные вопросы: 1. Делал – что? 2. Делал ли? 3. Играл – как (особенно если больше никто не 
слышал)? 4. Если играл как-то возмутительно "не так" в церкви, значит – кощунственно? 5. Что это – 
кощунственная музыка, как именно она звучит? 

Таким образом, следуя логике нарратора, можно сделать вывод, что он полагает, якобы встретился в 
церкви Святого Варнавы с некой злонамеренной сущностью, которой не место в храме, и с органистом, 
допустившим посреди службы святотатство охоты на нее. 

Полагание нарратора, как следует из анализа фрагментов повествования, связано с рядом 
взаимосвязанных ошибок, подтверждающих неудовлетворительно сформированную коммуникативную 
компетенцию, что делает данный нарратив о встрече с неведомым либо неправдоподобным, либо 
требующим особого наррататора, способного принять на веру все, сказанное нарратором. Подобное 
состояние компетенции нарратора, однако, объясняется альтернативной логикой нарратива ГТ и 
является не нарушением, а, напротив, соблюдением нормы традиции. 

Результаты исследования могут быть применены в курсе коммуникативной лингвистики (раздел 
"Нарративная коммуникация"), а также при написании научных работ. Перспективы исследования 
автор видит в более детальном анализе структуры события и категоризации "следов". 
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Ігіна З. А. "Слід" як мовний сигнал події в наративі. 

Статтю присвячено виявленню засобів мовної реалізації події "зустріч з невідомим" у оповіданні 
Р. В. Чамберса "In the Court of the Dragon" шляхом аналізу комунікативної компетенції наратора у 
побудові ним логічної аргументації на користь обґрунтування події як дійсної. Подія виявляється в 
конкретних маніфестаціях-випадках, зберігаючи власну унікальність як основний принцип. Сліди 
реалізуються як опозиції мовних сигналів, що вказують на подію. Інтерпретація надприродної події 

визначає логіку наративу як засновану на помилці припущення. 

Ключові слова: слід, подія, наратив, наратор, аргументація, помилка. 

Ihina Z. А. Trace: A Linguistic Signal of Narrative Event. 

The article deals with specifying linguistic means of realising the event in R. W. Chambers' story "In the Court of 
the Dragon", which is the material of the research. The scientific method used is narrative trace examination, or 
narrative tracing. Traces are exposed by analysing communicative competence of the narrator (who is nameless 
in the story) as he is choosing logical arguments to substantiate the event as real. The results demonstrate that 
the event is an abstract entity embodied in certain manifested incidents. Traces are realised as oppositions of 

signals indicating the event. Interpretation of the supernatural event determines the story's logic as being based 
on assumption mistake. Mistakes, signifying the event, are ignored by the narrator thus confirming the latter's 

unsatisfactory communicative competence. Competence is analysed in the article in its traditional treatment as a 
complex of abilities possessed by the narrator in picking the most effective communicative conduct based on 

knowledge, skills, and motivations. Thereto objective, cultural, linguistic, and interactional aspects of 
communicative competence are studied. Conclusions made in the course of the analysis show that the narrator's 

choice of arguments is connected with interrelated mistakes confirming his unsatisfactory communicative 
competence. These mistakes make the narrative untrustworthy and allow concluding that they require a 

particular narratee capable of believing everything told by the narrator. This state of competence is, however, 
characteristic of the narrators within plots of Gothic tradition and is therefore indicative of the fact that "In the 

Court of the Dragon" is a typical Gothic story. 

Key words: trace, event, narrative, narrator, argumentation, mistake. 
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ДИСКУССИОННОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЖАНРОВЫХ ДЕФИНИЦИЙ 
РОМАНОВ ГРЭМА ГРИНА 

В статье представлен обзор научно-критической литературы, посвященной творчеству Г. Грина, 
который позволил определить основные тенденции, сложившиеся вокруг его художественного наследия 
и выявить дискуссионность жанровой дефиниции позднего творчества писателя, которая объясняется 
полижанровой спецификой романов автора. Установлено, что жанровое смешение сформировало 

специфическую полижанровую модель гриновского романа позднего периода. 

Ключевые слова: жанр, Г. Грин, поэтологический анализ, жанровый синтез. 

Постановка проблемы. Установление жанра произведения – необходимый и очень важный этап 
поэтологического анализа, поскольку жанр являет собой индивидуализированный художественный 
мирообраз, создаваемый писателем, задает его основополагающие структурные элементы. Чем более 
точно определен жанр произведения, тем адекватнее может быть раскрыта его художественно-
эстетическая специфика. Особенно это касается романного жанра ХХ века, в котором ярко проявилась 
тенденция к использованию в том или ином каноническом романе иных жанровых структур или их 
элементов, – явление, получившее целый ряд терминологических синонимов: синтез, гибридизация, 
симбиоз, контаминация, смешение, слияние. 

Недостаточное внимание к этому феномену современного литературного процесса приводит 
зачастую к однолинейности жанровых дефиниций современного романа и как следствие – к 
неубедительности или ошибочности о его смыслосодержательной и эстетической сущности. Это в 
достаточной мере проявилось и в работах о романах Г. Грина, особенно относящихся к его 
послевоенному творчеству. Несмотря на почти полное единодушие исследователей в том, что касается 
наличия детективных структур в этих романах писателя, их жанровые дефиниции образуют широкий 
диапазон противоречивых суждений.  

Цель исследования состоит в обобщении и систематизировании тенденций научно-критического 
осмысления романного творчества Г. Грина позднего периода и выявлении поэтологических 
особенностей романов писателя в них соотнесенности с жанровой спецификой и идейно-смысловым 
содержанием. 

Изложение основного материала. Исследователь творчества Г. Грина Г. В. Аникин, кладя в основу 
жанрово-тематический принцип, делит романы писателя на психологические, к которым он относит в 
основном романы 30-40-х годов и которые в свою очередь подразделяются им на детективно-
психологические ("Стамбульский экспресс" "Имя действия", "Это поле боя", "Меня создала Англия"), 
"занимательные" ("Продается ружье", "Доверенное лицо", "Ведомство страха") и трагические. В первых 
"детектив соединяется с глубоким психологизмом" [1: 119] и в некоторых из них ("Это поле боя", "Меня 
создала Англия") "детективный сюжет составляет основу структуры произведения, хотя они носят 
психологизированный характер" [1: 124]. В то же время для всех ранних романов, по мнению 
исследователя, характерен мелодраматизм. К трагическим Г. В. Аникин относит романы "Брайтонский 
леденец", "Сила и слава" и "Суть дела", в которых драматизм характеров и сцен часто достигает 
"трагической силы благодаря остроте психологических конфликтов" [1: 136]. 

Романы Грина 50-60-х годов ("Тихий американец", "Наш человек в Гаване", "Ценой потери" и 
"Комедианты") Г. В. Аникин выделяет в группу "антиколониалистских", ставя первый из них "в один 
ряд с книгами Джеймса Олдриджа, Бэзила Дэвидсона, Десмонда Стюарта, Нормана Льюиса" [1: 163]. 
Говоря об отличии гриновской позиции (усложненность скепсисом и пессимизмом), он указывает на 
типологическую общность антиколониалистского английского романа, заявившего о себе в 50-е годы: 
реалистический подход к изображению событий, связанных с нарастанием освободительной борьбы в 
действительных или вымышленных колониях, герой-англичанин в ситуации идейно-нравственного 
кризиса и необходимости выбора своего отношения к этой борьбе, "сочетание сатиры и трагизма, 
событийности и психологизма" [1: 165]. В целом, романы этой группы Грина определяются 
исследователем как романы "сложной нравственно-психологической и социально-политической 
проблематики" [1: 166].  

В свою очередь Н. Ю. Жлуктенко, автор монографического исследования "Английский 
психологический роман ХХ века", относит романы Грина к жанровой модели конрадовского 
психологического романа [2: 20], в которой выражение конфликта между трагическим одиночеством 
человека и его стремлением "к солидарности, требующей готовности к самопожертвованию, чувства 
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ответственности, а подчас стоического мужества'' ''предполагает приоритет внутреннего, 
психологического исследования человека, динамики его характера" [2: 21]. По мнению 
исследовательницы, роднит Грина с Конрадом и тип конфликта, который фактически один и тот же, как 
в довоенных, так и в послевоенных романах писателя – "испытание человека экстремальной ситуацией", 
"философско-психологический подход к изображению нравственных устоев личности" [2: 51]. 

В то же время для Д. В. Затонского послевоенные романы Грина являют собой "особую форму 
политического романа", а такие его произведения, как "Тихий американец", "Комедианты" "являются 
чем-то вроде образцов политического жанра" [3: 382]. Он отмечает также, что в основе всех этих 
романов лежат приключенческие, даже детективные сюжеты, а события развиваются в экзотических 
местах (Вьетнам, Гаити, Куба, Южная Америка). 

Исследовательница А. Н. Костенко роман "Почетный консул", равно как и романы "Сила и слава" и 
"Конец одного романа", рассматривает в качестве "романа с религиозно-философской проблематикой 
как жанрового подвида философского романа" [4: 16], к которому она относит, в частности ряд романов 
Ф. Мориака, И. В., А. Мердок, М. Спарк, У. Голдинга, Дж. Фаулза. 

Иной взгляд на жанровую специфику гриновских романов демонстрирует В. В. Ивашева, работы 
которой непосредственно связаны с исследованием английской литературы ХХ века. Определяя ранние 
романы Грина как "детективные по форме", она считает, что более поздние его произведения, такие, как 
"Тихий американец" и "Комедианты" "подходят под самое строгое определение жанра социального, 
или, чтобы быть точнее, социально-психологического романа" [5: 96].  

Для Л. Г. Танажко, как и для Д. В. Затонского, романы Грина 50-60-х годов, то есть именно те, 
которые В. В. Ивашева именует социальными и социально-психологическими, "уже не укладываются в 
рамки социально-психологического романа", поскольку "включают в себя все особенности 
политического романа" [6: 17], ибо здесь явно просматривается обращенность и злободневность 
политической проблематики, осуждение империалистической агрессии, поиск положительного героя-
борца против этой агрессии и диктаторских режимов и изображение жизни с позиций активного 
гуманизма. Подобно другим исследователям, она также отмечает верность писателя ''своей любви к 
увлекательным сюжетам'' и наличии в них "элементов детектива" [6: 17].  

Вдумчивый и авторитетный исследователь зарубежного литературного процесса ХХ века, 
неоднократно обращавшийся к творчеству Г. Грина, А. М. Зверев считает, что все романы писателя – это 
"та или иная разновидность диалога персонажей, стремительно перерастающего в спор ответственный и 
серьезный, касающийся фундаментальных основ человеческого существования" [7: 202–203]. То есть 
А. М. Зверев определяет романы Грина как романы философские, что подтверждают и дальнейшие его 
рассуждения. Говоря о насыщенности его романов множеством примет социально-политической 
ситуации, о документальной точности пространственно-временных координат, создаваемого им 
художественного мира, он подчеркивает, что главное в романах Грина, отличающее лучшие из них, – это 
"прочный костяк философской конструкции" [7: 203].  

Автор обстоятельного исследования о Грине Г. Смит считает "Монсеньора Кихота" "романом веры'', 
который ставит суровые проблемы понимания и суждения" [8: 77]. К этой категории он относит все 
поздние романы писателя, которые открывает "Почетный консул", добавляя к ним и "Комедиантов", 
говоря, что эти романы вместе с "Почетным консулом" и "Человеческим фактором" являются 
"кульминацией литературного творчества Грина" [8: 210]. Он же дает и наиболее детализированную 
классификацию, и периодизацию романов Грина. Это любовные романы (1929-1931): "Человек внутри" и 
"Имя действия"; развлекательные истории и ранние политические романы (1932-1936): "Стамбульский 
экспресс", "Это поле боя", "Меня создала Англия", "Оружие на продажу"; развлекательные и 
католические романы (1939-1951): "Министерство страха", "Доверенное лицо", "Сила и слава", "Суть 
дела", "Конец одного романа"; политические романы (1955-1966): "Тихий американец", "Наш человек в 
Гаване", "Ценой потери", "Комедианты".  

В противоположность скрупулезной жанровой классификации гриновских романов Смита не менее 
авторитетный исследователь Ф. Стрэтфорд выделяет лишь "романы-преследования", которые 
"сосредоточены на преступниках" и "католические романы", которые "граничат с ересью" [9: IX].  

В свою очередь Д. Лодж склонен рассматривать романы Грина как жанровый синтез (правда, 
употребляя слово "слияние"), в котором объединяются "воедино романтический приключенческий 
рассказ, современный детектив – триллер и французский католический роман о грехе, спасении души и 
"мистической сублимации" [10: 211]. Последнее суждение о синтезирующей (гибридной) жанровой 
природе гриновских романов и порождает тот разнобой в их дефиниции, который наблюдается в 
критической литературе о Грине. В самом деле, как следует из представленного обзора, одни и те же его 
романы у разных исследователей обозначены то, как социальные либо социально-политические, то, как 
чисто психологические, то, как нравственные, то, как романы "веры" и т.д.  

В этом свете становится понятным шуточное сравнение литературного критика и друга Грина 
Эдварда Саквилла Уэста, назвавшего писателя "электрическим зайцем, которого охотничьим собакам – 
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критикам никогда не удается поймать" [9: IX]. В данном случае имелась в виду присущая Грину 
способность к постоянному творческому обновлению, как в жанровом отношении, так и в отношении 
техники письма, что и ставило зачастую критиков в тупик. 

Интересное наблюдение о сложной специфике гриновского стиля содержится в книге спутницы 
писателя Ивонны Клоэтта. В этой книге есть такой пассаж: "Стиль произведений Грэма Грина кажется 
простым и прозрачным. Однако у всех кто пытался проникнуть в тайну этого стиля, неизбежно возникал 
головоломный вопрос: как утекающий сквозь пальцы словесный поток становится типично гриновским" 
[11: 190].  

На эту его особенность обратил внимание исследователь английской литературы Ж. Реймон, который 
в панорамном обзоре английского послевоенного романа, говоря о том, что этот жанр показал себя 
"более чем когда либо меняющимся (plus protéen que jamais) ", особо отметил обновление творческой 
манеры Г. Грина, "поскольку в поздних романах комедийные сцены часто граничат с фарсом, 
богоискательство и тема милосердия уступают место встрече с человеком, изображению определенной 
нежности, раздумьям о жизни и о счастье здесь и сейчас" [12: 122]. 

В свое время о сложностях выявления жанровой типологии и даже о ее принципиальной возможности 
применительно к гриновским романам писала и Н. Ю. Жлуктенко, дискутируя, с одной стороны, с теми 
исследователями, которые сомневаются в целесообразности установления для ''одного из крупнейших 
художников нашего времени'' "прокрустового ложа некой условной жанровой модели" [2: 54], а с другой 
стороны, ссылаясь на самого писателя, неоднократно утверждавшего: "Герои моих книг не похожи друг 
на друга, также как и сами мои книги" [2: 54]. Сама же Н. Ю. Жлуктенко абсолютно убеждена в 
необходимости выявления жанровой разновидности произведения как исходного момента для 
адекватного раскрытия его идейно-художественного содержания, и в качестве жанровой дефиниции 
гриновских романов предложила, как уже отмечалось ранее, "конрадовскую" "модель психологического 
романа" с уточнением, что стиль Грина "ближе философско-психологическому повествованию" 
Форстера [2: 20, 55–56].  

Выводы. Чаще всего Грин использует смешение структур таких жанровых разновидностей, как 
социально-психологический, философско-религиозный, детективный, шпионский и любовно-
юмористический романы, роман путешествия и сатирико-юмористический роман или отдельные его 
элементы. При этом если количество жанровых разновидностей в тех или иных романах варьируется 
(обычно от трех до шести), присутствие элементов любовно-психологического романа является 
неизменным в каждом из романов. 

В процессе такого смешения в структуре романов, как правило, кроме основной жанровой 
доминанты, наличествуют дополнительные жанровые доминанты или их элементы, что способствует 
более глубокому и многоаспектному раскрытию авторского замысла в создаваемой им художественной 
миромодели. Следовательно, выявлено новое качество жанровой структуры поздних романов Грина, то 
есть непременное присутствие в них нескольких жанровых доминант или их элементов. Таким образом, 
жанровое смешение сформировало специфическую полижанровую модель гриновского романа позднего 
периода, модель, которая способствовала расширению и углублению идейно-художественных смыслов 
создаваемого им мирообраза, отличительной чертой которого является неизменный гуманистический 
пафос, утверждение светлого начала человеческой природы. 
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Кальницька В. Б. Дискусійність існуючої системи жанрових дефініцій романів Грема Гріна. 

У статті представлено розгляд науково-критичної літератури присвяченої творчості Грема Гріна, 
який дозволив визначити основні тенденції, що склалися навколо його художньої спадщини і виявити 

дискусійність жанрової дефініції щодо пізньої творчості письменника, яка пояснюється їх 
поліжанровою специфікою. Обґрунтовано, що жанрове змішування, яке отримало розвиток в художній 
практиці письменника сформувало специфічну поліжанрову модель грінівського роману пізнього періоду. 

Ключові слова: жанр, Г. Грін, поетологічний аналіз, жанровий синтез. 

Kalnytska V. B. Critical Reception of the Novels by Graham Greene Concerning the Genre. 

The article provides an overview of scientific and critical literature on the novels by Graham Greene, identifying 
debatability of genre definition as for his later works. In fact, according to the present review, one and the same 

Greene’s novel can be regarded by different researchers as a social or socio-political, psychological, or a 
''faith'' novel, etc. The study showed that this disagreement can be explained by synthetic (hybrid) genre nature, 
typical for Greene’s later novels. Moreover, genre fusion allowed Greene to form a specific multi-genre model 

in his novels of the late period. In order to clarify Greene’s creative method, as well as his artistic and aesthetic 
preferences, the research implied the employment of not only traditional approaches in the study of poetics of his 

later novels, but also the principles of conceptual fusion. Such fusion is usually characterized by additional 
genre elements secondary to the main dominant genre, intrinsically interweaving with each other and 

contributing to a deeper and multidimensional interpretation of the author's artistic intention and providing his 
works with ideological, semantic and aesthetic variety. Thus, the analysis revealed a new quality of genre 
structure in Greene's later novels, namely an unexceptional presence of several genre dominants or their 

elements. 

Key words: genre, G. Greene, poetics analysis, genre fusion. 
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ЗАСОБИ І СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДАЛЬНОСТІ МОЖЛИВОСТІ В СУЧАСНІЙ 
КИТАЙСЬКІЙ МОВІ  

У статті представлено аналіз засобів і способів реалізації модальності можливості в сучасній 
китайській мові. З’ясовано, що ФСП модальності становить макрополе, яке складається з модальних 
мікрополів (субполів), зумовлених певним значенням. Було обґрунтовано, що семантична категорія 
можливості в китайській мові становить інтерес для дослідження та більш детального аналізу. На 
основі цієї семантичної категорії було виокремлено субполе можливості, а також проаналізовано його 

конституенти – ядро субполя та його периферію. 

Ключові слова: модальність, китайська мова, функціонально-семантичне поле, субполе можливості. 

Разом із розвитком соціуму та лінгвістичної науки все більш раціональним виявляється дослідження 
мови з урахуванням використання мовних факторів і структур у практиці міжлюдської комунікації, з 
урахуванням їхнього функціонування. Функціональний підхід досліджує системні відношення між 
об’єктами, що є субстратом і носієм функції, та навколишнім середовищем. Відповідним і закономірним 
результатом такого інтересу постає вивчення поведінки (функціонування) мовних явищ в актах 
комунікації, мовленні, текстах тощо. Для мови функція пов’язана з комунікацією, адже лише завдяки 
комунікації мова продовжує існувати та розвиватися. 

Виходячи з того, що комунікативна функція мови є однією з найголовніших, ми доходимо висновку, 
що важливим виявляється аспект вивчення модальності як основи пропозиції та показника 
комунікативного наміру мовця. Складність і багатоплановість самого явища модальності породжує різні 
інтерпретації. Кожна з точок зору має право на існування, проте багато лінгвістів погодяться з нашим 
поглядом про те, що головна потреба у вивченні категорії модальності – це систематизація накопичених 
відомостей і понять про сутність модальності, а також співвіднесення категорії модальності та 
предикативності. Актуальність представленого дослідження зумовлена тим, що категорія модальності 
в китайській мові, так само як і в будь-якій іншій мові світу, потребує ґрунтовного вивчення, 
побудованого на дослідженні, спрямованому на аналіз цієї семантичної категорії в її мовному вираженні, 
із залученням таких концептуальних понять, як ''семантична категорія'', ''функціонально-семантичне 
поле'' і ''категорійна ситуація''. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Згідно з теорією В. В. Виноградова, модальність виступає 
однією з мовних категорій, що виражають предикативність, тобто співвіднесеність з дійсністю, що 
притаманна кожній пропозиції, незалежно від її складу і будови. Таким чином, кожне речення 
характеризується одним із модальних значень [1]. Л. П. Войналович вважає, що ґрунтовні лінгвістичні 
дослідження модальності потребують усебічного розгляду потоку мовлення в тісному взаємозв’язку з 
усіма розділами лінгвістики, таким чином специфіка модальності полягає в тому, що модальні значення 
не завжди репрезентуються маркерами, що належать одному рівневі, а семи модальності виражаються за 
допомогою засобів, що описуються у морфології, синтаксисі, фонетиці, лінгвістиці тексту [2: 29]. 

Під поняттям ''функціонально-семантичне поле'' (ФСП) ми, користуючись визначенням 
О. В. Бондарка, розуміємо угруповання різнорівневих засобів мови, що взаємодіють на основі єдності 
їхніх семантичних функцій і виражають варіанти певної семантичної категорії, тобто це мовне 
представлення відповідних семантичних категорій у впорядкованій множинності різнорівневих мовних 
засобів та їхніх функцій [3: 289]. Для реалізації функціонального аналізу категорії модальності в 
китайській мові ми використовуватимемо метод моделювання функціонально-семантичного поля, адже 
поняття функціонально-семантичного поля відображає явище взаємодії елементів різних мовних рівнів, 
що повною мірою розкривається під час їхнього функціонування в мові. Функціональна та формальна 
наповненість поля виявляється в тому, що ФСП містить в собі не лише граматичні одиниці, класи та 
категорії як вихідні системи, але й також й елементи їхнього середовища, що мають стосунок до тієї 
самої семантичної категорії. Виділення ФСП базується на єдності мовних засобів, що використуються у 
висловленнях у цій мові, і їхніх функцій. Зазначимо, що функціонально-семантичне поле модальності 
характеризується ускладненою структурою: ФСП модальності становить макрополе, що складається з 
модальних мікрополів (субполів), зумовлених певним значенням. 

Для виділення критеріїв включення тих чи інших мовних елементів до ФСП модальності найбільш 
доречним виявляється використання комплексу інваріантних семантичних ознак модальності. Ми 
погоджуємося з думкою Є. В. Гулиги, Є. І. Шендельса про те, що поле має неоднорідну й складну 
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структуру, яку можна представити у вигляді горизонтальних і вертикальних перетинів. Таким чином, на 
горизонталі перебувають семантичні ділянки – субполя (мікрополя). У межах поля діють синонімічні 
зв’язки, проте поле ширше за синонімічний ряд, оскільки воно може охоплювати різні значення, навіть 
полярні [4: 10]. 

Особливу увагу китайських лінгвістів привертає семантична категорія можливості, яку ми будемо 
досліджувати із залученням методу побудови ФСП, тобто субполя можливості, у складі макрополя 
модальності.  

Хоча в китайській лінгвістиці не достатньо детально представлений аналіз цієї категорії, але слід 
зазначити, що багатьох лінгвістів цікавить питання категоризації та вживання модальних дієслів, 
прислівників, часток, фразеологічних зворотів, а також потенційного способу дієслова та інтонації для 
вираження семантики можливості здійснення певної дії зокрема. 

Чао Юаньжень займається дослідженням граматичної системи китайської мови, докладно аналізуючи 
у своїй праці [5: 210–212] особливості використання модальних дієслів і прислівників, а також приділяє 
значну увагу потенційному способу дієслова – тобто додатковому члену можливості / неможливості 
здійснення дії (комплементу потенційності). Ван Ляо-І ширше розглядає цю категорію, називаючи її 
потенційно-волітивним способом дієслова. 

Чарльз Лі і Сандра Томпсон з-поміж іншого також досліджують модальні дієслова, що виражають 
значення можливості, визначаючи їх як допоміжні [6: 172–174]. Варто зауважити, що спільну наукову 
думку з приводу цього питання висловлюють такі лінгвісти, як О. О. Драгунов, С. Є. Яхонтов, Ван Ляо-І, 
Люй Шусян, Тань Аошуан. Крім того, Люй Шусян досить детально аналізує засоби і способи реалізації 
можливості в китайській мові, а Тань Аошуан пропонує концепцію модусів, ретельно досліджуючи 
модус потенційності зокрема. Серед основних питань, що постають перед нами під час вивчення субполя 
можливості в китайській мові, питання визначення засобів і способів вираження модальності можливості 
є одним із найголовніших.  

Зауважимо, що однією з основних ознак ФСП виступає цілісність, яка характеризує зміст поля, що 
базується на певній семантичній категорії, а формальні засоби вираження, на відміну від ФСП, 
позбавлені ознаки цілісності, адже належать до різних мовних рівнів і є різнорідними за своєю 
структурою [3: 310]. Поняття ФСП містить елементи зв’язку з динамікою мовленнєвого акту та 
відображає реальні процеси мисленнєво-мовленнєвої діяльності і певним чином становить коло мовних 
засобів, наявних у розпорядженні мовця для вираження того чи іншого варіанта певної семантичної 
категорії [3: 290–291]. 

Отже, мета представленої статті полягає в аналізі засобів і способів реалізації модальності 
можливості у складі субполя можливості в сучасній китайській мові. 

Основна частина. Спочатку з’ясуємо, що являє собою модальність можливості з точку зору 
функціонального підходу. На думку О. В. Бондарка, модальність можливості є різновидом предикативної 
модальності, що відображає оцінку мовцем способу існування зв’язку між предикатними предметами, 
тобто суб’єктом і його ознаками, а в основі ситуацій можливості лежить семантика потенційності. 
Субполе можливості об’єднує лексичні, морфологічні та синтаксичні засоби, які виражають уявлення 
мовця про такий зв'язок між суб’єктом предметної дії і його ознакою, за умови якого існує зумовленість 
ситуації об’єктивними чи суб’єктивними детермінуючими факторами, що допускають будь-який 
результат потенційної ситуації. Крім того, важливо брати до уваги такі поняття, як суб’єкт модальної 
оцінки (той, хто оцінює предметну ситуацію з точки зору її можливості чи необхідності), об’єкт 
модальної оцінки (певна предметна ситуація, що характеризується ознаками нефактичності чи 
волюнтативності) [7: 123–129]. 

Аналізуючи ФСП модальності, а також субполя в межах цього макрополя, ми можемо стверджувати, 
що принципи організації функціонально-семантичного поля закладені в самому ядрі граматичної будови 
мови, в ядрі граматичної категорійності, яка містить різнорівневі граматико-лексичні засоби для її 
відображення. Граматична будова мови має "польову структуру" з максимально граматикалізованим 
ядром і лексико-граматичною периферією. Проблематика "ядра і периферії" стала об’єктом дослідження 
таких учених, як О. В. Бондарко В. В. Виноградов, Є. В. Гулига, Є. В. Шендельс, В. Г. Адмоні та інших. 
Зауважимо, що принцип польової структури подібний до принципу співвіднесення центру та периферії. 

Є. В. Гулига, Є. І. Шендельс домінанту визначають як конституент, що найбільш спеціалізовано 
виражає певне значення, передає його найбільш однозначно, а також систематично 
використовується [4: 10]. Таким чином навколо домінанти формуються найбільш тісно пов’язані з нею 
конституенти, що утворюють ядро поля, а віддалені від ядра конституенти розташовуються на периферії. 

О. В. Бондарко пропонує визначити дискретні і недискретні засоби вираження модальності 
можливості. Під дискретними засобами він розуміє спеціалізовані засоби, що дискретно виражають 
семантику можливості – тобто це включені до складу предиката лексичні одиниці, які на основі 
спільності значення, що вони виражають, а також тотожності синтаксичної функції, які можна об’єднати 
в єдину групу модальних модифікаторів. В китайській мові така група модифікаторів представлена 
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доволі розгалуженою системою модальних дієслів, прислівників а також дієслівно-іменних 

словосполучень типу 能有机会 – néng yǒu jīhuì – мати можливість，可以认为 – kěyǐ rènwéi – можна 

вважати，很有可能 – hěn yǒu kěnéng – досить ймовірно. Недискретне вираження можливості, на думку 
О. В. Бондарка, представлене при реалізації потенційних різновидів видових форм дієслова, як 
наприклад уживання конкретно-фактично дієслова у фомі простого майбутнього часу з додатковим 
значенням можливості [7: 127–131]. Наприклад, 

Ти граєш у футбол? – Граю, причому досить не погано. 
Варто наголосити на тому, що значення майбутності напряму пов’язано з семантикою потенційності, 

що лежить в основі модальності можливості. У китайській мові повноцінні дієслова в формі теперішньо-
майбутнього часу завжди супроводжуються модальними дієсловами й несуть у собі відтінок 
можливості / неможливості / ймовірності, вказуючи на те, що дія повторюється чи буде відбуватися. 
Тобто дієслово керується модальним дієсловом і не оформлюється будь-якими видо-часовими афіксами. 

У китайській мові функцію недискретного вираження можливості наприклад може виконувати 
прикметник, який у теперішньо-майбутньому часі хоча й використовується на позначення постійної 
якості, але містить семантику потенційної зміни й несе порівняльно-оціннісне значення [8: 128]. 
Наприклад, 

1)这位学生的发音原来就不太准确。– zhè wèi xuéshēng de fǎ yīn yuánlái jiù bù tài zhǔnquè. – В цього 

студента і раніше вже була погана вимова. 
Для більш детального розуміння складу субполя можливості в китайській мові необхідно розібратися 

з тим, що являє собою семантична структура цього ФСП. О. В. Бондарко виокремлює такі 
диференціальні ознаки, на основі яких будується семантична структура поля можливості [7: 131–133]: 

внутрішня можливість –фактор, який зумовлює зв’язок суб’єкта і ознаки, перебуває в самому суб’єкті 
і представляє собою його внутрішні характеристики. 

зовнішня можливість –потенційний зв’язок між суб’єктом і ознакою, існування якої зумовлене 
факторами, що перебувають поза межами самого суб’єкта. 

Таким чином, в межах внутрішньої можливості виокремлюють: 
набуту можливість – потенційний зв’язок між суб’єктом і ознакою, зумовлений умінням, навичками, 

знаннями суб’єкта;  
ненабуту можливість – зумовлена інгерентними якостями суб’єкта, його здібностями можливість; 
а в межах зовнішньої можливості виокремлюють:  
деонтичну можливість – зв’язок між суб’єктом і ознакою, зумовлений службовими, юридичними, 

соціальними нормами, які поширюються на сферу суб’єкта через його приналежність до певного 
соціуму, а також можливість волевиявлення; 

недеонтичну можливість – зв’язок між суб’єктом і ознакою, обумовлений зовнішніми обставинами 
несоціального характеру, тобто ситуацією, об’єктивними законами розвитку. 

Люй Шусян у загальному понятті можливості визначає такі складники як достатність / недостатність 
суб’єктивних сил чи здібностей для виконання певної дії; об’єктивні умови, що допускають і не 
допускають виконання дії; поняття про можливість, що не зумовлена ні суб’єктивними силами, ні 
об’єктивними обставинами – тобто, можливість, що являє собою просту оцінку (буде відбуватися ця дія 
чи ні) вірогідності (найбільш об’єктивної зі всіх можливостей) [8: 209]. 

Звичайно, що така варіативність відтінків можливості виражається за допомогою певних спеціальних 
засобів, але зважаючи на особливість побудови граматичної системи, тобто недосконалу класифікацію 
частин мови та багатозначність односкладових слів у китайській мові, виникає істотна проблема 
розрізнення значення, що несе та чи інша мовна одиниця в певному реченні, адже один і той самий 
мовний елемент може приймати різні значення в різних контекстах. Наприклад, 

1)他能画山水画。– Tā néng huà shānshuǐ huà. – Він вміє малювати пейзажі. 

2)今天该做的事儿太多，他不能来，您最好问别人帮助您。– Jīntiān gāi zuò de shì er tài duō, tā bùnéng 

lái, nín zuì hào wèn biérén bāngzhù nín. – Сьогодні ще багато чого треба зробити, він не зможе прийти, 
Вам краще звернутися до іншої людини по допомогу. 

3)你在这儿不能吸烟，你没看过学校的规定吗？– Nǐ zài zhèr bù néng xīyān, nǐ méi kànguò xuéxiào de 
guīdìng ma? – Тут не можна курити, ти хіба не бачив правила університету?  

Ми спробуємо проаналізувати ядро і основні периферійні конституенти субполя можливості з 
дотриманням зазначених вище диференційних ознак. Аналізуючи центр і периферію субполя 
можливості, слід також враховувати явище багатозначності слова в китайській мові. На нашу думку, 
домінантами субполя можливості можна вважати потенційний спосіб дієслова, а також модальне 

дієслово 能 – néng – могти, 会 – huì – могти, вміти щось робити, 可 – kě – можна. 
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Потенційний спосіб дієслова – 可能式 – kěnéng shì реалізується в мовленні за допомогою可能式补语 
– kěnéng shì bǔyǔ – додаткового члена (комплементу) можливості / неможливості дії у дієслів, який 

виражається за допомогою суфікса 得 dé, заперечної форми 不得 – bù dé; за допомогою інфікса 得 dé / 不 
bù для реалізації значення можливості / неможливості здійснення дії відповідно в складних словах з 

''порожнім'' комплементом ( 傀儡补语 / 虚补语 – kuǐlěi bǔyǔ / xū bǔyǔ), з додатковим членом результату 

(结果补语 – jiéguǒ bǔyǔ) та напрямку (趋向补语 – qūxiàng bǔyǔ) дії [5: 210–212]. 
Наприклад, 

1) 我看不懂这里写的是什么，你会不会简单地解释一下本文的内容？– Wǒ kàn bu dǒng zhè lǐ xiě de 
shì shénme, nǐ huì bú huì jiǎndān de jiěshì yí xià běnwén de nèiróng? – Я не розумію, що тут написано, ти не 
міг би коротко пояснити мені основний зміст цього тексту? 

2) 我累得慌，腿疼得很厉害，我跑不上去。– Wǒ lèi de huāng, tuǐ téng de hěn lìhài, wǒ pǎo bu shàngqù. 
– Я страшенно втомився, ноги дуже сильно болять, я не зможу побігти наверх. 

Кажучи про модальні дієслова 能 – néng – могти, 会 – huì – могти, вміти щось робити, 可以(可) – 
kěyǐ (kě) – можна, треба зауважити про особливий статус модальних дієслів у граматичній системі 
китайської мови. Ми погоджуємося з деякими з пунктів, які Чарльз Лі і Сандра Томпсон виділяють як 
такі, що відрізняють модальне дієслово від повнозначного дієслова [6: 171–174]: 

1. Модальне дієслово має використовуватися в реченні разом із повнозначним дієсловом, утворюючи 
складний дієслівний присудок, у випадку використання модального дієслова окремо, речення має 
незавершений характер і майже позбавлене сенсу. Наприклад, 

我能。– Wǒ néng. – Я можу. 
Проте модальне дієслово на відміну від інших допоміжних слів має певну синтаксичну самостійність, 

якщо використовується в неповному реченні. Наприклад, 

他会弹钢琴，我则不会。 – Tā huì tán gāngqín, wǒ zé bú huì. – Він вміє грати на фортепіано, проте я 
не вмію. 

2. Модальне дієслово не може оформлюватися видо-часовими афіксами; 
3. Модальне дієслово не може приймати в постопозицію прямий об’єкт. Водночас варто зауважити, 

що деякі модальні дієслова окрім функції допоміжного дієслова можуть також виконувати функцію 

повнозначного дієслова. Наприклад, дієслово 要 треба, необхідно (в якості допоміжного дієслова); 
хотіти (повнозначне дієслово). Порівняйте: 

我要一杯茶。– Wǒ yào yī bēi chá. – Я хочу чашку чаю. 

我要去饭店吃饭。– Wǒ yào qù fàndiàn chī fàn. – Мені треба піти до їдальні поїсти. 
4. Модальне дієслово не може використовуватися перед суб’єктом дії. 
На такі погляди на місце модальних дієслів у граматичній системі китайської мови натрапляємо 

також у працях Ван Ляо-І, Люй Шусяна, О. О. Драгунова, С. Є. Яхонтова. Безпосередньо розглядаючи 

домінанти субполя можливості 能 – néng – могти, 会 – huì – могти, вміти щось робити, 可以(可) – kěyǐ 

(kě) – можна, треба врахувати зазначені вище особливості, а також тенденцію до багатозначності 
односкладових дієслів у китайській мові. 

С. Є. Яхонтов виокремлює ці допоміжні слова як значущі елементи системи модальних дієслів. Він 

робить акцент на дієсловах 能 – néng – могти, 可 – kě – можна, зауважуючи, що 能 – néng – могти 
використовується для реалізації значення фізичної можливості виконання певної дії, тобто можливості, 

що пов’язана з властивостями самої діючої особи. Дієслово 可 – kě – можна має значення дозволу на 
дію, крім того виражає відношення до дії, яке не залежить від діючої особи [9: 69]. 

Дієслово 会 – huì – могти, вміти щось робити вказує на набуту можливість, навичку щось робити 
[10: 109]. 

Люй Шусян також виокремлює зазначені вище модальні дієслова, але з поправкою на те, що 能 – néng 
– могти для вираження фізичної можливості використовується як в мові веньянь, так і в мові байхуа. 

Згідно з його твердженням, дієслово 可 – kě – можна також реалізує це значення, але лише в мові 

веньянь [8: 208–209]. Крім того, він вказує, що 可以 kěyǐ в мові байхуа і 可 kě в мові веньянь реалізують 
значення дозволу на виконання певної дії. 

Ван Ляо-І додає, що дуже часто замість 能 – néng – могти можна вживати його синонім 能够 – 
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nénggòu – могти, адже значення в них однакове. Автор уточнює, що 会 huì дуже часто може замінити на 

能 néng, але не навпаки, адже 能 néng набагато ширший за своїм значенням. 能 néng може реалізовувати 

семантику набутої можливості, власне, як і 会 huì, але він також вказує на те, що набута можливість 

може досягти певної відмітки, межі [10: 109]. Наприклад, 

1) 他早就说他会（能）游泳。– tā zǎo jiù shuō tā huì （néng） yóuyǒng. – Він вже давно казав, що вміє 

плавати. 

2) 他说他能游五百米，但我还是不相信。– tā shuō tā néng yóu wǔ bǎi mǐ， dàn wǒ hái shì bù xiāng xìn. 

– Він казав, що може пропливти 500 м, але я все ж таки йому не повірила (в цьому випадку 能 не можна 

замінити на 会). 

Крім того, 能 néng часто використовується зі значенням 可以(可) kěyǐ (kě) – можливість виконання дії 
за дозволом. Наприклад, 

1)昨天他来告诉我在学校旁边的体育场可以（能）踢足球。– zuó tiān tā lái gàosù wǒ zài xuéxiào 
pángbiān de tǐ yù chǎng kěyǐ (néng) tī zúqiú. – Вчора він прийшов і сказав мені, що на спортмайданчику 
біля школи можна грати у футбол. 

Отже, серед зазначених вище модальних дієслів 能 – néng – могти вирізняється найбільшою 

універсальністю, адже в більшості випадків є синонімічним до 可以 – kěyǐ – можна та 会 – huì – могти, 
вміти щось робити. 

Моделювання ФСП має на меті дослідити різнорівневі мовні засоби, які так чи інакше реалізують 
певну семантичну категорію, тому крім граматичних форм об’єктом дослідження також можуть 
виступати мовні елементи, які нерегулярно функціонують для реалізації певної семантичної категорії і не 
містять максимальну сконцентрованість базисних семантичних ознак, які визначають якісну специфіку 
ФСП; такі елементи знаходяться на периферії ФСП, що вивчається. Переходячи до аналізу периферії 
субполя можливості, виокремимо найосновніші конституенти. 

На периферії розташовується дієслово 善（于）– shàn (yú) – бути сильним в чомусь, вміти, гарно 

володіти, його значення подібне до 会 – huì, але є більш узуальним; дієслово 堪 – kān – могти, бути 
здатним для чогось, бути придатним до чогось, бути гідним чогось. 

Модальність можливості представлена низкою модальних прислівників, які ми розташовуємо в 
порядку зменшення ступеню вірогідності: 

– 大概 – dà gài – напевно, скоріш за все, мабуть, можливо; 

– 可能 – kě néng – можливо, може бути;  

– 也许（或许）– yě xǔ – можливо, може бути; 

– 没准儿 – méi zhǔnr – можливо, може бути, не впевнений, що...; 

– 不定 – bú dìng – можливо, може бути, не впевнений, що.. (певний ступінь неточності) [5: 339]. 

Значення可能 – kě néng – можливо, може бути в сучасній китайській мові синонімічне до значення 

прислівника 难道 хіба, невже, невже може бути, що... і використовується в питальному реченні зі 

значенням "хіба можна?", "це дійсно можливо, що...?" 
Крім зазначених вище конституентів, субполе можливості також представлене сталими 

словосполученнями, як-от: 

– 尽可能 – jǐn kěnéng/ 尽量 – jǐnliàng / 尽力 – jìnlì – наскільки можливо, як тільки можна, якщо 
можна, якщо змога; максимально, із докладанням усих зусиль; 

– 说不定 – shuō bu dìng／ 指不定 – zhǐ bu dìng – хто знає; може статися так, що...; не виключаю 
можливості, що... 

Ми можемо зробити висновок про те, що субполе можливості в китайській мові постає як цілісне 
функціонально-семантичне поле з вираженими центром і периферією, яке реалізується в мовленні 
різнорівневими мовними елементами, як-от: додатковий член можливості дії, модальні (допоміжні) 
дієслова, модальні прислівники, сталі вирази тощо.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у більш досконалому й детальному аналізі 
конституентів субполя можливості, а також його зв’язків і перетинів з іншими субполями у складі 
макрополя модальності в китайській мові. 
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Любимова Ю. С. Средства и способы реализации модальности возможности в современном 
китайском языке. 

В статье представлен анализ средств и способов реализации модальности возможности в современном 
китайском языке. Выяснено, что ФСП модальности представляет собой макрополе, состоящее из 
модальных микрополей (субполей), обусловленных определенным значением. Было обосновано, что 

семантическая категория возможности представляет интерес для исследования и более детального 
анализа. На основе этой семантической категории выделено субполе возможности, а также 

проанализированы его конституенты – ядро субполя и его периферия. 

Ключевые слова: модальность, китайский язык, функционально-семантическое поле, субполя 
возможности. 
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Lyubymova Iu. S. Means and Ways of Expressing the Modality of Potentiality in Modern Chinese. 

The article deals with the analysis of main means and ways of expressing the modality of potentiality in modern 
Chinese. With the development of society and linguistic science it appears more rational to study the language 

taking into account the functioning of linguistic factors and structures in the practice of interpersonal 
communication. The material of the research is represented by the outlines of grammar of Chinese and foreign 
sinologists. The scientific method used in the research is the functional method, which explores the relationship 
between language system objects. Based on the fact that the communicative function of language is one of the 

most important, we conclude that an important aspect of studying modality appears as the basis of the 
communicative intention of the speaker. The category of modality in the Chinese language needs thorough 

research aimed at the analysis of the semantic categories in its linguistic expression. The article focuses upon 
the problem of the functional-semantic microfield of potentiality particularly. Besides, there is no one general 

idea of classification of main means of expressing the modality of potentiality in Chinese. 
The obtained results demonstrate that the microfield of potentiality in Chinese is represented by the core part – 

the potential mood (complement of potentiality) and modal verbs neng, hui, keyi; and the periphery part – modal 
verbs, adverbs, set expressions. We came to the conclusion that the microfield of potentiality in Chinese is a 

complete functional-semantic field with a distinct core part and periphery components, which are realized in the 
speech by the elements of different language levels. 

Key words: modality, Chinese, functional-semantic field, microfield of potentiality. 
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ЯЗЫК ПОЭЗИИ КАК ЯВЛЕНИЕ ИСКУССТВА 

Статья посвящена особенностям языка и стиля лирического жанра. Здесь раскрыты некоторые 
подробности процесса превращения языковых фактов поэзии в факт искусства. Применение слова 

к месту, стилистическая подвижность синтаксических категорий, художественность, 
создаваемая обращениями, вокативными словами и однородными членами предложения, привносит 

ясность в лингвистические основы художественных характеристик. Каждое языковое 
изображение – это эмоциональное проявление внутренних переживаний, поэтического мышления. 
Именно поэтому поэтический стиль в отличие от языка других литературных стилей, прежде 
всего, может оказывать художественное воздействие через очарование звучания, увеличивая 

эмоциональную емкость стиха. 

Ключевые слова: стихи, поэзия, язык, стиль, обращение, вокативные слова, лирика, жанр. 

Актуальность исследования. Лирический жанр более восприимчив к потенциальным возможностям 
поэзии. Поэтическая речь по сравнению с другими видами художественного стиля более интенсивно 
ориентирована на лирическую нотку. Технические основы стиха требуют выражения художественной 
мысли, эстетических целей на высоком поэтическом уровне. Элементы естественной речи, живые 
разговорные элементы, исходя именно из указанных требований, находят свое выражение в 
стихотворных строфах. План-содержание и план-форма в единстве выступают настолько неразделимо, 
что это единство приводит читателя в экстаз. В поэтическом искусстве язык и идея объединяются в 
стилистико-поэтических требованиях. Язык на всех уровнях привлекает внимание своей прозрачностью. 
Язык поэзии, как язык искусства, получает новую значимость. В средствах языковой выразительности 
специфические возможности приспосабливаются к поэтической речи, получают особую выразительность 
в образах и выражениях, стилистическую экспрессию в иносказаниях. Одним словом, слово поэта всегда 
находится в резонансе с его эстетической позицией.  

В подходе мастера слова к различным стилистическим приемам имеются свои закономерности. 
Использование необычных метафор, сознательное искажение последовательности слов, применение 
различных стилистических фигур и т.д. исходит из желания придать тексту эмоциональную окраску. 
Создание художественного беспорядка, лирических восклицаний, экспрессивности в целом каждой 
языковой единицы связано с эмоционально-психологическим состоянием поэта. Поэтичность языка 
проявляет себя как изображение творческой тайны мастера слова. Таким образом, в настоящем 
стихотворении красота слова воспринимается как красота языка.  

Основное содержание. Внедрение во все стилистические пласты, создание определенных тонов в 
соответствии с условиями речи, использование лексики разговорной речи и синтаксиса на определенном 
уровне как стилистически-смысловой факт, и т.д. являются поэтическими факторами для языка поэзии. 
Именно поэтому все лексические пласты, которые свойственны лирической речи, синтаксические рамки 
оказывают эффективное впечатление на речь, причем именно на этой основе и формируется живой 
разговорный язык. 

Эта тонкая особенность, исходящая из соответствия языка поэтической речи и мышления, 
реализуется в своих природных рамках. 

Стилистические рамки поэтической речи не являются неизменными. Условности являются одним из 
основных атрибутов языкового стиля. "...Неправильно ограничивать поэтическую речь, вгонять ее в 
определенные рамки. В стихах могут и должны использоваться общенародные слова. Разумеется, при 
условии использования к месту, когда надо. В целом даже словам, не имеющим метафорического 
смысла, поэтическое перо может дать определенный оттенок, поднять их на поэтическую 
высоту" [1: 146]. Использованные к месту нелитературные слова могут быть подняты на эмоционально-
экспрессивную высоту в соответствии с основной художественной целью. Именно поэтому в 
стихотворном тексте нелитературные слова применимы в равной степени, как и слова других 
стилистических групп. В лирическом жанре, в зависимости от подзаголовка произведения, 
нелитературные элементы могут внедриться в художественную субстанцию, в ее самые глубокие пласты, 
выступая порой через язык автора в виде афоризмов, крылатых выражений. Такие слова, которые 
обогащают поэтический язык поэта художественными импульсами, выделяют на первый план 
поэтичность поэтической речи. К примеру, в нижеприведенном отрывке есть выражение "проклятие 
отцу", удачливость его состоит в том, что оно становится средством яркой поэтической экспрессии: 

  Летим на огонек и запах славы, 
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  Не глядя в стороны, и не смотря назад, 
  Вот так мы в бочку меда каплю дегтя добавляем, 
  Да проклят, будь отец мой, коль станет лучше мир! [2: 334].  
Подобный языковой материал оказывает активное влияние на форму изложения стиха, на манеру 

стилевого выражения, принимает близкое участие в формировании стилистической манеры и 
материальной формы лирических рассуждений. Формирование в стихотворении глубины смысла, 
широты мысли требует активности нелитературных лексических единиц, размаха поэтического 
воображения. Подобные языковые факты еще раз подтверждают, что в поэтической речи для этого нет 
особых слов или пластов языка.  

В языке стиха, как и в других поэтических или прозаических жанрах, художественность появляется 
на свет в конкретных речевых условиях. Если целью является серьезный стиль, то эти языковые факты 
действуют в сфере естественного состояния, язык поэзии не остается равнодушным ни к одному 
стилистическому пласту, ни к грамматическим меркам, средствам создания образа и интонационным 
оттенкам. 

Каждая лексическая единица, направленная на раскрытие художественной цели, преследует цель 
достижения совершенства, начиная с интонации, вплоть до создаваемых образов. Создавая логическое 
ударение, усиливая интонацию, можно достичь в величии синтагматики стихотворения того, чтобы все 
лингвистические элементы выражали художественно- стилистическую семантику. Все это украшает 
стих. В результате этого обобщения, применяемые в языке стихи, особенно активно проявляют себя, 
способствуя сжатости и выразительности произведения. Активность вокативов, художественных вставок 
в стихотворении как раз и связано с этим процессом.  

Обращения и вокализмы активно участвуют в стихотворении за счет своих функциональных 
возможностей. Лирическая вставка в поэтический синтаксис текста не остается без влияния. Обращения, 
как средство повышения уровня эмоциональности, отличаются в живом языке экспрессивностью и 
естественностью:  

  О, леса, не дайте пропасть родникам, 
  Чтоб не лишиться источников и рек. 
  О, песни, не дайте губам иссыхать, 
  О, скалы, не дайте орлам уставать. 
  О, маки, не дайте коленям пустовать, 
  О, тучи, не дайте глазам просыхать, 
  Цветы, не дайте соловью замолчать, 
  Красавицы, не дайте поэту постареть [3: 108]. 
Стихотворение Гусейна Арифа "Не дайте", приведённое в качестве примера, является художественно-

эмоциональным текстом. В основе этой художественности и эмоциональности лежат обращения, с 
которых начинается каждая строка. Взвешенный грамматический строй, однотипные синтаксически 
структурированные предложения также связаны с чередованием обращений. Поэтические средства, 
обращаясь вокруг них, создают поэтический текст. Текст в целом ложится на память, благодаря ритму и 
интонации, создаваемым обращением, находит путь к сердцам читателей. 

Обращения в стихотворной форме обогащаются особым эмоциональным смыслом и потому, что, 
помимо общесемантической, они обладают и дополнительной художественной нагрузкой. Как видно из 
приведенного примера, каждое обращение имеет свою функцию, которая в эмоциональном и логическом 
плане словесного выражения обладает ведущим положением, такое стихотворение становится очень 
подходящим для речи, т.е. высказывания. "Слово, составляющее логическую и эмоциональную основу 
выражения, обязательно должно отличаться особыми качествами, в противном случае мысли, которые 
мы пишем или читаем, выражаем в устной речи, могут быть поняты неверно" [4: 81].  

Художественное содержание регулирует плотность обращений, психологическое состояние, 
порожденное содержанием, с помощью слов, выражающих обращение, приспосабливается к сущности 
содержания, его ритмике. Каждое обращение в стихотворных строках получает незаменимое 
художественное оформление. ''Одной из незаменимых заслуг обращения является то, что оно выявляет в 
потенциале разговорной речи ряд важных качеств. Эти качества получают характер стиля на стыке 
ясности и простоты. Характерным является то, что плотность обращений, функционирующих на основе 
живого языка, также способствуют расширению семантической динамики'' [5: 299]. Языковая практика 
поэзии показывает, что плотность обращений наступает тогда, когда можно сочетать друг с другом 
самые различные типы смыслов и поэтических мотивов. Обращения, обеспечивающие гармоничность 
стиха, получают также и привлекательный ритм и мелодичность, в память перекочевывает точность слов 
и выражений, являющихся обращением, как составная часть словесного мастерства. Обращения, как 
признак формы, возвышающей стихотворение до художественно-эстетического совершенства, служат 
также характеристике творческой личности поэта. 
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При обращении из языкового потенциала формируются вокативные слова и предложения. Все это 
является средством поэтического выражения, сопровождающимся сильными эмоциями и экспрессией. 
Слова и словосочетания, подвергающиеся вокализации, занимают исключительное место при появлении 
в тексте чувственного состояния. Вокативы, больше употребляемые в лирическом контексте, являясь 
фактом художественного языка, обладают качеством поэтического звучания и создают при этом особые 
стилистические акценты. Хотя вокативы и обладают общими параметрами с обращениями, призыв в них 
более богат художественностью, драматическими фактами, а в стилистическом отношении они более 
успешны. Вот пример:  

  Азбука! Ты не чужда нам, 
  Место твое в наших первых рядах. 
  Этой книге простой благодарен всякий, 
  Даже великий ученый, поверь! [6: 187].  
Вокатив из вышеприведенного примера прежде всего отличается психологической ассоциацией. 

Высокий тон поэта, доходящий до звона, звучный голос полностью выражает экспрессивность 
предложения и художественную атмосферу. Вокативное предложение, превратившись в эмоцию, 
полностью вошедшую во внутреннее содержание текста, становится кратким выражением 
художественной сути высказывания. Эстетическое богатство и художественная емкость становятся 
средством изображения целой темы.  

Вокативные слова и предложения, используемые в поэтическом языке, являются основой для 
лирического впечатления и переживания. Состояние, порожденное именно вокативами, имеет свое 
продолжение в строфах, лирическое осуждение проявляется здесь с особой четкостью. Вокативный 
стиль для явного проявления полифонии красок, как стилистическая операция, приспосабливается к 
интенсивности поэтического языка. Риторическое обращение приносит ясность в общую гармонию 
текста и носит оценивающий характер. При избытке вопросительных и восклицательных интонаций 
вокативы также активизируются, привнося в поэтические рассуждения свежие ощущения. 

Одной из особых форм для выражения глубокого эмоционального и художественного воздействия в 
языке поэзии являются однородные члены предложения. Слова, являющиеся однородными, воссоздают 
лирические впечатления путем богатых поэтических структур. В богатом синтаксисе стихотворения 
количественное преимущество однородных членов связано с тем, что они привносят в стиль выражения 
поэтического языка эффектную гармоничность, оттенки особого ритма и интонации.  

Однородность, относительно более активна в поэтическом тексте, по сравнению с прозой и 
драматургией, в поэтических строках они получают особое звучание и выражение. Привлекает внимание 
возможность однородных членов, как признака совершенной художественной формы, привнести ясность 
в поэтические рассуждения, в стиль выражения стихотворения. Для достижения художественности 
однородные члены, отличающиеся частотой применения, оказывают положительное влияние на 
эмоциональную нагрузку, интонация перечисления стимулирует динамику речи, богатство 
используемых выражений. Речевые качества стиха раскрываются еще лучше под влиянием сути мелодии 
и гармоничности, создаваемой однородными членами:  

 Курбана, Аббаса, Амраха я в памяти хранил, 
 Воспламенен Керемом, подожжен Дильгемом, 
 Спать уложен свирелью, разбужен сазом, 
 Языку обучен кяманчой, так дедушка наш жил [7: 359]. 
Однородные члены среди образов и выражений, средств выражения в стихотворном стиле, в системе 

художественного текста выступают как важные показатели поэтической речи. Поскольку однородность 
создает художественный звуковой тембр, то формируется особое художественное ощущение, чувство, 
что придает чтению стиха особую подвижность. Общие черты стиха, синтагматика проявляются в более 
яркой форме в процессе перечисления однородных слов. В результате мотивации, связанной с 
содержанием, однородные члены предложения находят лексико-семантическую определенность. 
Однородные члены предложения в определенных поэтических рамках в сжатой форме обобщают 
лирическую форму, требующую глубоких впечатлений. Сущность текста, суть эмоций 
сосредоточиваются в перечисленных однородных словах, стоящих в позиции однородности. 
Однородные члены, сопровождаемые высокой пафосной интонацией, мотивируемые на основе 
определенного художественного содержания, нагружаются эстетическим смыслом.  

Изображаемая и воспеваемая художественная цель, воплощаясь в стихе, звучит с разнообразными 
смысловыми оттенками. С другой стороны, в результате достижения однородности на основе 
одинакового мотива-содержания в словаре стихотворения происходит семантическое обновление, 
стилистическая эволюция. Слова и словосочетания, попадая в сферу текстовой среды, ласкают 
размышления читателя своей свежестью. Как видно из вышеприведенного примера, лишь тогда 
превращаются в элемент стихотворения, когда они сосредотачиваются в монолитном строе вокруг 
определенного смысла с тем, чтобы стать неотъемлемым атрибутом лирического жанра.  
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Как видно из вышеизложенного, для поэзии не существует языкового элемента, который не был бы 
здесь принят. Поэзия есть гармония языка, особый настрой, содержание, направленное в музыкальную 
форму, помимо этого, есть содержательная форма, отличающаяся своей красотой. Внутри этой формы на 
всех уровнях языковые единицы, которые функционируют, действуют в соответствии с требованиями 
жанра. Фонетический строй текста, система строф, лексика, особый синтаксис и интонационная 
структура, выступая составным элементом особого сложного комплекса, одновременно демонстрируют 
поэтические возможности живого народного языка, потенциал выразительности. Известный 
исследователь Б. В. Томашевский как-то сказал, что "то, что мало чувствуется в языке, более четко 
бросается в глаза в поэзии" [8: 60]. 

Это – фактор, связанный с поэтической мощью стихотворения, добродетель, стимулируемая силой 
воздействия лирического жанра. При сравнении стихотворения с прозой выявляется, что это – особый 
вид речи, своеобразная система выражения мысли. Здесь каждый звук, каждое слово, темп речи, ритм и 
интонация, и даже перерывы, достаточно четко ощущаются и привлекают внимание. Это объясняется 
также и тем, что стихи не есть явление поэтического языка, связанное с рифмой, это "единство богатства 
образов с глубиной мысли и чувств" [9: 179]. В отличие от языка прозы, более близкого к разговорному 
языку, технические рамки стихотворного языка определяют речь, направленную в русло определенной 
гармонии, ритма и интонации.  

Расположение слов, выражений, объем строк, интонация составляет в стихах особую 
монументальность. Игра звуков и слов, повторения, лежащие в основеконструкции каламбура, ритма, 
синтаксические ассоциации, подвижность предложений и поэтизирующие признаки составляют основу 
поэтического текста, составляя отличительную черту поэтического стиля. Возможность эмоционально-
образного воздействия, ритм, гармония, сжатость и выразительность исходят из природы поэтического 
языка и превращаются в залог красоты. Помимо формы выразительности, художественное сияние есть 
основным фактором, оживляющим поэтическую речь. Одним словом, красота поэтического языка 
состоит из свойств, отличающих его от других слов. Эти различия однозначно зафиксированы и приняты 
в литературоведении, где выражено отношение к особенностям как эпического, так и лирического 
жанров, не только с лингвистической точки зрения, но и с позиции мастерства и поэтики как искусства, а 
также в художественно-эстетическом отношении.  

К примеру, эту концепцию великий русский писатель Н. В. Гоголь характеризовал как два языка, 
подчеркивая, что есть "два языка словесности, словотворчества, две одежды слова, два слишком 
отличных рода выражений: один слишком возвышенный, гармонический, называемый поэтическим, 
высшим языком человеческим, другой – простой, не ищущий слишком живых образов, картинности 
выражения, предающийся естественному ходу мыслей своих, – род прозаический" [10: 446–447]. 
Следовательно, язык как факт искусства, является основным фактором в становлении самобытности 
каждого литературного жанра. Для творца слова требования жанра в отношении к стилистическому 
поведению слова являются непререкаемыми. Языковое творчество соответствующим образом реализует 
эстетику литературного жанра, определяется в соответствии с художественными условиями. Язык 
поэзии является языком, богатым своей эмоциональной нагрузкой. Здесь в каждом слове есть такая 
дополнительная нагрузка в зависимости от лексико-семантической загруженности, а возможность 
получения дополнительных художественных смыслов при выражении поэтической мысли является 
решающей. Тяжесть эмоционального груза и содержание поэтической мысли в тесном единстве 
стимулируют воздействие поэтического слога на сердца читателей, их желание читать и передавать из 
уст в уста. В результате "поэтический язык более активен в создании афоризмов. Это связано, с одной 
стороны, со способностью стиха быть сжатым, с умением обобщать, с другой же стороны – с 
возможностью запоминать стих наизусть. В рамках требований контекста обобщаются определенные 
жизненные факты и получаются выводы в виде афоризмов. Однако распространение афоризмов 
несравнимо со скоростью распространения стихотворения" [11: 9].  

Стихотворение является художественно-эмоциональным текстом. Оно характеризируется 
образностью, богатством системы метафор. Здесь поэтехнические элементы имеют смысл на уровне 
максимального соответствия требованиям естественности и искренности поэтического искусства. И эта 
естественность, и искренность, лежащие в основе поэтической красоты, питаются из бурного родника 
родного языка. Поэтические оттенки стилей родного языка, мелодия интонации, внедряясь в текст 
стихотворения, поэтизирует языковые факты. Переход обычного слова в художественное, доведение его 
уровня стихотворения, как говорится, "до кипения", исходит из способности поэта внедриться в 
потенциал разговорного языка и облегчает скорость усвоения текста.  

Поэтический язык является такой мозаикой языковых и изобразительных средств, где одно 
невозможно использовать вне зависимости от другого. Эти лингвистические единицы, которые 
гармонически друг друга дополняют, обеспечивая друг друга художественной энергией, в результате 
стилистического общения сопровождаются высокой степенью эмоциональности. При лирическом 
моменте все языковые средства свои художественные цели реализуют на уровне лирического тона.  
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Поэтический язык – это форма художественной речи, которая отличается  поэтичностью, гладкостью 
изложения и музыкальностью. Стихи, написанные в соответствии с содержанием, гармонией, рифмой и 
колоритом, снабжаются необходимыми лингвистическими единицами и отражают в себе необходимые 
мыслительно-интеллектуальные и чувственные качества. Здесь каждый звук, лексема, грамматическая 
форма и интонационные оттенки носят эмоциональный характер. Поэтический язык богат вопросами и 
восклицаниями, многозначными перерывами, интонационными оттенками. Каждый языковой знак – это 
эмоциональное проявление внутренних переживаний, поэтического мышления. Именно поэтому 
поэтический стиль отличается от других литературных видов языкового творчества тем, что при помощи 
очарования звуком может оказать художественное воздействие, увеличивая тем самым эмоциональную 
емкость стиха. Следовательно, "стихотворение является таким особым типом речи, основательно 
отличающимся от повседневной разговорной речи и художественной прозы, у которой есть своеобразная 
система выражения мысли. Высокий эмоциональный строй переживаний, способность оживлять тонкие 
оттенки мыслей и чувств являются основой поэтического языка" [12: 262]. В сжатом виде язык стиха 
является выразителем субъективно-эмоциональных отношений, слово здесь – это лирический разговор 
творца и читателя. 

Заключение. Переход обычных слов в разряд художественных, достижение высот стиха и 
"подогрева" исходит из способности проникновения в потенциал живой разговорной речи, что облегчает 
скорость восприятия. Стихотворение является (по своей языковой выразительности и средствам 
изображения) такой художественной вязью, что подходить к каждому из этих компонентов 
изолированно просто невозможно.  
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Мірзаев Гaбіб Адиль оглу Мова поезії як витвір мистецтва. 

Стаття присвячена особливостям мови та стилю ліричного жанру. В статті розкрито деякі 
подробиці процесу перетворення мовних фактів поезії в факт мистецтва. Застосування слова до місця, 
стилістична рухливість синтаксичних категорій, художність, створювана зверненнями, вокативними 
словами і однорідними членами речення, виявляє лінгвістичні основи художніх характеристик. Кожне 
мовне зображення – це емоційний прояв внутрішніх переживань, поетичного мислення. Саме тому 
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поетичний стиль, на відміну від мови інших літературних стилів, насамперед, може мати художній 
вплив через чарівність звучання, збільшуючи емоційну ємність вірша. 

Ключові слова: вірші, поезія, мова, стиль, звернення, вокатівние слова, лірика, жанр. 

Mirzayev Hаbib Adyl oglu The Language of Poetry as an Art Phenomenon. 

The article is devoted to the peculiarities of language and style of the lyric genre. It revealed some details of the 
process of transformation of linguistic facts poetry in fact art. Use of the word to the place of stylistic mobility 
syntactic categories, artistry, created appeals, vocative words and homogeneous parts of the sentence, brings 
clarity to the linguistic foundations of artistic performance. Each language has an emotional expression of the 

image of inner experiences, poetic thinking. That is why the poetic style in contrast to the language of other 
literary styles, above all, can provide an artistic effect through the charm of the sound, increasing the emotional 

capacity of the line. Translation of the ordinary words in the category of art, reaching a height of verse and 
"warming" is based on the insights into the potential of colloquial speech, which facilitates the speed of 

perception. Poetic language is a mosaic of linguistic and pictorial means, where one can not be used 
independently of the other. These linguistic units that are harmoniously complement each other, providing each 
other's artistic energy as a result of stylistic communication are accompanied by a high degree of emotion. The 
compressed language of the verse is a subjective expression of emotional relationships, there is a word of the 

conversation lyrical creator and reader. 

Key words: poems, poetry, language, style, treatment, vocative words, the lyrics, the genre. 
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СИНТАКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ МОВИ 
СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ЗМІ 

У статті проаналізовано складні іменники спортивної тематики за синтаксико-семантичною 
класифікацією. Визначено ендо- та екзоцентричні композити. Встановлюються ознаки 

детермінативних складних іменників та їхні найпродуктивніші ініціальні та фінальні компоненти. 
Екзоцентричні композити, як утворення з метафорично переосмисленими компонентами 

класифікуються за різними принципами. Виокремлюються деякі особливі типи ідіоматичних складних 
іменників спортивної тематики. 

Ключові слова: детермінативний композит, ініціальний та фінальний компоненти, екзоцентричний 
композит, ідіоматичне утворення, метафорично переосмислений компонент. 

Постановка проблеми. Синтаксико-семантична класифікація є однією з визнаних у мовознавстві 
класифікацій складних іменників. Відповідно до неї виділяють три типи композитів та їх поділ на дві 
великі групи – ендо- та екзоцентричні складні утворення. Останні завжди були у центрі уваги мовознавців 
(їм присвячені розділи в роботах Л. А. Кухар, М. Д. Степанової, В. Фляйшера, а також праці О. Л. Бліки, 
О. Г. Васильєвої, М. Д. Каракотової, Н. В. Нагамової).  

Мета розвідки полягає у вивченні складних іменників спортивної тематики, вибраних із сучасних 
німецьких спортивних газет та журналів, відповідно до їх синтаксико-семантичної класифікації. 

Виклад основного матеріалу. Поділ складних слів на детермінативні (означально-підрядні), 
імперативні імена (посесивні, присвійні) та копулятивні (сурядні або еквіполярні) відбувається за 
синтаксико-семантичною класифікацією [1: 116]. 

1. Детермінативні іменники – це складні слова, в яких перший компонент визначає другий, тобто при 
поєднанні слів з’являється відношення підрядності. Такі слова включають два компоненти – означуване і 
означальне – Boxwelt, Kampfhälfte, Pausenpfiff. Більшість іменників нашої вибірки саме детермінативні 
утворення.  

2. У посесивних композитах, як і у детермінативних складних іменниках, існує підрядний зв’язок, але їх 
зміст не є зрозумілим із сукупності значень їх компонентів.  

До цього типу складних іменників зараховуємо слова, один або більше компонентів яких реалізують 
своє вторинне значення (метафорично переосмислені): Monster-Abschlag, Abwehrchef, Fußball-
Schwergewicht [2: 193]. 

3. Копулятивні іменники – це складні слова, які складаються з двох або більше компонентів тієї ж 
категорії, вони перебувають у відношеннях координації (сурядності). Складові частини цих утворень 
семантично еквівалентні. Приклади складних іменників такого типу у нашій вибірці відсутні. 

Традиційно детермінативні та копулятивні складні іменники вважаються ендоцентричними. Це такі 
слова, зі значення чиїх БС зрозуміле значення всього складного іменника. До екзоцентричних складних 
утворень зараховують присвійні складні слова, чиє значення не можна визначити безпосередньо із значень 
БС [3: 151]. Деякі мовознавці розглядають їх як складні утворення неідіоматичного типу (слова з прозорою 
вмотивованістю), тобто такі, значення яких представляють просту суму значень їхніх компонентів та 
складні утворення ідіоматичного типу (слова з частковою або прихованою вмотивованістю – 
метафоричний різновид композиції), значення яких не виводиться зі значень слів, що їх складають [4: 73]. 

Аналіз матеріалу показує, що значна кількість атрибутивних складних утворень побудована за схемою 
означальне + означуване (Kapitänsrolle). При цьому значення складного іменника виводиться з семантики 
складових: Weltmeister-Gürtel – Gürtel des Weltmeisters, Etappensieger – Sieger der Etappe, Traditionsklub – der 
traditionelle Klub і т. п. Це слова з прозорою семантикою.  

Детермінативні складні іменники німецької мови розглядають в лінгвістиці як одиниці, в яких 
значення другого компонента уточняється, пояснюється значенням першого компонента. Детермінативні 
іменники передбачають: 

1. Нерівність складових компонентів (Wintertransfer – Transfer wann? – im Winter); 
2. Встановлення граматичної категорії всієї одиниці за останнім складовим компонентом (die Welt + der 

Sport = der Weltsport); 
3. Закріплену позицію БС, порушення якої призводить до зміни лексичного значення одиниці або повної 

втрати цього значення (Tischtennis – Tennistisch, Frauenfußball – Fußballfrauen) [5: 33].  
Серед детермінативних складних іменників спортивної тематики звертають на себе увагу такі, чиї перші 

або другі БС утворюють цілі серії або ряди (Reihen- або Serienbildung) [3: 143–144].  
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Найбільш продуктивними ініціальними компонентами, крім назв видів спорту (Fußballdatenflut, -
herrlichkeit, -Moment; Handballszene, -wunder, -prozess; Golfspiel, Weltrangliste, Match; Tennisjahr, -kariere, -
turnier; Ski-Klasse, -Ressort, -Test) виступають такі слова: 

Sportbetrieb, -beziehung, -entwicklung, -gymnastik, -hilfe, -kreis, -land. 
Torerfolg, -beteiligung, -bereich, -gelegenheit, -leute, -instinkt, -rekord. 
Spielanalyse, -anlage, -beobachtung, -berechtigung, -betrieb, -kreis, -rhythmus. 
Ballbesitz, -eroberung, -kontakt, -sicherheit, -verlust, - wechsel, -zauberer. 
Saisonarbeiter, -beginn, -debüt, -einsatz, -ende, -niederlage, -pleite, -verlauf. 
Transferliste, -recht, -spiel, -finale, -thema, -periode, -markt. 
Abwehraufgabe, -chance, -linie, -spiel, -stratege, -verband, -zentrum. 
Серед фінальних компонентів, що утворюють найчисельніші словотвірні ряди виділяється 

продуктивністю лише слово Spiel: 
-spiel: Abwehr-, Fortuna-, Gruppen-, Hauptrunden-, Rettungs-, Sturm-, Umschalt-, Zuschauergewinn- 
Екзоцентричні іменникові композити, або складні іменники ідіоматичного типу, на відміну від 

ендоцентричних утворень, не лише називають предмет, але й описують та характеризують його через 
асоціативний зв’язок з іншим предметом. Емоційність таких слів дозволяє журналісту передати не лише 
спортивну подію, а і його враження, ставлення до неї. Аналіз складних іменників з метафорично 
переосмисленим складником полягає у визначенні джерела їхньої мотивації та виокремленні їхніх 
класифікаційних груп. 

Слід зазначити, що в германістиці не існує єдиного погляду на екзоцетричні складні іменники 
(метафоричний тип композиції) [6: 78]. Уже сам відбір досліджуваного матеріалу різними авторами не 
вирізняється єдиним підходом. Відсутні чіткі критерії відбору одиниць для аналізу. Проблема полягає в 
тому, що в більшості випадків словотворчі структури розглядаються поза контекстом вживання. Проте, 
метафоричні складні слова представляють собою неоднорідний пласт лексики, оскільки метафорично 
переосмислюватися може будь-який із їх компонентів або все складне слово, тобто розуміння 
метафоричності та змісту залежить у цьому випадку від взаємодії значень обох компонентів і контексту, в 
якому функціонує мовна одиниця. Тільки в контексті вживання можна вважати складне слово 
Sportlerduktus детермінативним складним утворенням (почерк спортсмена) або ж складним іменником з 
метафорично переосмисленим другим БС (манера гри спортсмена); так само: Dauerbrenner – це не піч, що 
довго утримує тепло, а футболіст, який може грати весь матч, не потребуючи заміни; Schräglage – не 
нахил, а загрозливе становище спортивної команди (може вилетіти із змагання) після поразки. 

Пояснення екзоцентричних утворень (а саме їх продуктивного підтипу – бахувріхі) знаходимо у 
В. Фляйшера: "В екзоцентричному складному слові другий компонент не називає загальний термін: 
Langbein не Bein, як Holzhaus це Haus, але eine Person, die lange Beine hat і позначення Person не дано 
безпосередньо всередині складного утворення, а за його межами" [3: 125]. Загалом мова йде про 
найменування ознак, якостей людини. 

Особливістю екзоцентричних слів німецької мови є неможливість трансформувати таке утворення в 
атрибутивне словосполучення з тими ж БС. Так, Fußballzwerg (перифраза Гібралтару, коли ця країна брала 
участь у футбольному чемпіонаті) не розкладається в синтаксичну конструкцію, оскільки іменник Zwerg у 
свідомості людини асоціюється з карликом. Неможливо трансформувати Konter-Nadelstich, оскільки 
складне слово позначає болючу поразку у футбольному матчі у відповідь, а не укол голкою, як зустрічний 
удар. Tabellen-Klettertour – це не тур, учасники якого мають сходити на таблицю, а перемоги спортсмена 
(команди), за допомогою яких він (вони) піднімаються у турнірній таблиці. До екзоцентричних відноситься 
досить чисельна група слів, у яких означувальне, семантичний центр, розуміється імпліцитно, формально 
воно не виражене. Іноді їх вважають складними іменниками з нульовим означувальним, оскільки воно 
знаходиться за межами сполучення [7]. 

Відповідно до зв’язку з вихідною фразою ідіоматичні утворення поділяються на такі: 
1. Що прямо відображають початкову фразу: Abfahrts-Wahnsinn – Wahnsinn, der die Sportler bei der 

Abfahrt umfängt. 
2. Що мають асоціативні зв’язки з початковими словосполученнями: Kellerkinder – команди на 

останньому місці в спортивному рейтингу. 
3. Значення яких не виводиться із семантики їх БС: Herrenfahrer – учасник автомобільних гонок на 

власному автомобілі. 
Певні БС ідіоматичних складних іменників можна об’єднувати за ознаками: надприродне і жахливе 

(Tor-Phantom, Abstiegsgespenst, Abwehr-Albtraum), фізичні потреби організму (Siegeshunger, Titelhunger, 
Fußball-Durststrecke). 

Складні іменники з метафорично переосмисленими компонентами поділяємо на [8: 15]: 
1. Складні іменники, в яких джерелом метафоризації виступає другий компонент, а перший може бути 

використаний замість усього компонента, за умови втрати образності: Tenniszirkus, Tischtennis-Liebhaberei. 
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2. Складні іменники, в яких перший компонент є джерелом метафоричного образу, а другий може бути 
використаний замість усього слова: Vollgas-Sieg, Betonfußball. 

Експресивні назви осіб утворюються з використанням метафорично переосмислених складників, які 
відповідають таким типам метафори: 

1. Перенесення назви тварини на людину: Trainerfuchs, Tour-Pechvogel, Kampfstier. 
2. Перенесення за функцією / дією: Defensivreihe, Brückenspieler, Flügelflitzer. 
3. Перенесення за характером та / або поведінкою: Handball-Maniac, Mittelfeld-Abräumer, 

Rennmonster. 
Найбільшу групу серед утворень такого типу складають слова, БС яких вважаємо за Л. Ф. Рись 

оцінними стереотипами: Klub-Ikone, Ski-Ikone, Sportikone, Fußball-Idol, Aufstiegsheld, Pokalheld, Fußball-
König, Tor-König, Auswechsel-König, Einwechsel-König, Ski-Königin, Mittelfeld-Juwel, Sturm-Juwel, Snowboard-
Legende, Torhüter-Legende, Box-Legende, Basketball-Legende, Korbjäger, Punktejäger, Doping-Jäger, Ersatz-
Regisseur, Ex-Weltmeister-Regisseur, Jung-Regisseur, Konter-Flitzer, Flügelflitzer [2: 171]. 

Деякі ідіоматичні слова є багатозначними і їхні значення іноді не мають між собою нічого спільного. 
Тому слова потрібно розуміти дослівно, складаючи значення всього слова із значень їхніх БС окремо, 
наприклад Himmelsstürmer – це не титан; ідеаліст, а нападник від Бога; Zufallstreffer – не сліпа куля, а 
випадково забитий гол; Spitzenspiel – не (техн.) радіальний проміжок різі, а гра за участю команд-
чемпіонів; Engpass – не (економ.) дефіцит, а вузький пас, передача м’яча між футболістами команди-
супротивника; Goldmacher-Position – це не позиція алхіміка, а позиція, з якої спортсмен мав змогу 
отримати золоту медаль; Achtungserfolg – не холодний прийом актора публікою, а перемога, що має 
привернути увагу (наприклад, перемога з рахунком 1:1); Irrläufer – не лист, що доставлений не за адресою 
або корабель, що збився з курсу, а футболіст, який побіг у напрямку протилежному напрямку руху м’яча. 

У нашій вибірці присутні іменники, утворені на основі сталих та крилатих виразів. Вони також мають 
метафоричне значення:  

1. Spießrutenlauf від Spießruten laufen (зазнавати покарання батогами; відчувати на собі ворожі 
погляди): "Von der ersten Minute war das nicht nur ein Spießrutenlauf für Hakan, der Schiri hätte uns besser 
schützen müssen", wetterte der Bayer-Sportdirektor nach dem 0:1. 

2. Taktikspielchen від ein Spielchen machen (маленька гра; зіграти в карти): Guardiolas Taktikspielchen – 
So ein Spiel hatte Pep Guardiola in seiner Trainerlaufbahn noch nie erlebt. Der große Taktik-Tüftler, der sich vor 
jeder Partie haarklein auf den Gegner vorbereitet – ausgespielt von seinem Gegenüber Carlo Ancelotti. 

3. Jazz-Wurf від крилатого виразу Basketball ist Jazz (ідеальний кидок м’яча у баскетбольну корзину). 
Висновки. Не викликає сумніву, що неідіоматичні композити складають значно більшу групу серед 

складних іменників спортивної тематики. Їх мотиваційна база формується на основі синтаксикоподібних 
структур, тому їх значення виводиться із значення їхніх БС. 

Складні іменники ідіоматичного типу мають емоційно-оцінну насиченість, що накладає обмеженість на 
їх функціонування. Їх класифікація дозволяє зрозуміти глибинні семантичні відношення між компонентами 
композитів та простежити процеси метафоризації слів. 
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Радзион В. М. Синтаксико-семантическая классификация сложных существительных языка 
современных немецких спортивных СМИ. 

В статье проанализированы сложные существительные спортивной тематики за синтаксико-
семантической классификацией. Определяются эндо - и экзоцентрические композиты. 

Устанавливаются признаки детеминативных сложных существительных и их самые продуктивные 
инициальные и финальные компоненты. Экзоцентрические композиты, как образования с 

метафорически переосмысленными компонентами, классифицируются по разным принципам. 
Выделяются некоторые особенные типы идиоматических сложных существительных спортивной 

тематики. 

Ключевые слова: детерминативный композит, инициальный и финальный компоненты, 
экзоцентрическое сложное существительное, идиоматическое образование, метафорически 

переосмысленный компонент. 

Radzion V. M. Syntactic-Semantic Classification of Compound Nouns In the Language of Modern German 
Sport Media. 

The article provides a detailed analysis of compound nouns in sports subject areas applying the syntactic-
semantic classification. The composites are extracted from the newspaper and magazine texts of contemporary 

German sports journalism by the method of continuous sampling. Newspapers and magazines are the most 
popular in Germany and represent different regions of the country. The study is carried out in the structural 
method framework: the immediate constituent analysis, component and transformational analyses are being 

applied. Endo- and exocentric compounds (Boxwelt, Fußballzwerg) are determined within the framework. The 
characteristics of determinative compound nouns (inequality and component fixed position) and the most 

productive of initial and final components (Fußball-, Sport- and -spiel respectively) are described. Exocentric 
composites are classified with respect to their relationship with the original sentence; formations with 

metaphorically redefined components (Brückenspieler, Rennmonster, Trainerfuchs) – with respect to a kind of 
metaphor. A special type of idiomatic compound nouns in sports subject areas – the composite, one of the 

components of which is an estimated stereotype (Ikone, Idol, Legende, König), is specified. The study has found 
that endocentric compound words are more productive than exocentric ones, due to the limited possibilities of 

functioning of the last-mentioned. 

Key words: determinative composite, initial and final components, exocentric compound noun, idiomatic 
formation, metaphorically redefined component.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОПЕРАЦІЇ МАПУВАННЯ ЯК КОГНІТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ 
ФОРМУВАННЯ КОМІЧНОГО В МАЛІЙ ПРОЗІ ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМА Й О. ГЕНРІ 

У статті представлена когнітивна природа феномену комічного у художньому тексті, опис якого 
потребує інструментарію концептуального аналізу, зокрема застосування лінгвокогнітивних операцій 
мапування із теорії концептуальної метафори для визначення когнітивного підґрунтя комічного, а 
також використання процедур концептуального моделювання для реконструкції ментальних 

просторів як когнітивних інструментів формування комічного. Визначено, що когнітивним підґрунтям 
формування комічного в художньому тексті постають лінгвокогнітивні операції аналогового, 

субститутивного, контрастивного й наративного мапування. 

Ключові слова: комічне, когнітивний підхід, лінгвокогнітивна операція, мапування, мала проза. 

Актуальність теми дослідження зумовлена розкриттям когнітивної природи комічного й аналізу 
лінгвальних засобів його створення у художньому тексті з позиції когнітивної парадигми лінгвістики. 
Розкриття когнітивної природи феномену комічного потребує застосування когнітивного підходу, за 
допомогою якого визначається, який саме тип інформації закладається в текст під час його створення 
автором, встановлюється, які когнітивні операції з різноманітними мовленнєвими структурами і типами 
інформації, що передаються виключно за допомогою номінативних знаків, необхідно провести для того, 
щоб вилучити з тексту необхідні знання. За допомогою когнітивного підходу також можна виявити 
відповідність або невідповідність, яка існує між одиницями тексту, з одного боку, а з іншого, – тією 
інформацією, яку вони кодують, і ментальними структурами та їхніми елементами, які стоять за цією 
інформацією, і таким чином пояснити інконгруентну природу комічного. Проблема розуміння 
художнього тексту комічної спрямованості стоїть досить гостро в сучасному суспільстві: зміст 
гумористичного тексту спонукає адресата до мисленнєвої діяльності – найдивнішого процесу мислення, 
а не лише сприйняття готового, не рефлективного розуміння.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на високий ступінь зацікавленості проблемою, 
варто зробити акцент на спектральній різнорідності аспектів, підходів і поглядів на сутність комічного у 
ракурсі новітніх наукових парадигм, а саме в когнітивній, яка привертає увагу таких дослідників, як 
С. Аттардо, Л. І. Бєлєхова, М. М. Болдирєв, Н. С. Болотнова, Дж. Боскін, І. Ф. Бревдо, М. Джонсон, 
А. Кестлер, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Мінський, З. Д. Попова, О. М. Радаєв, В. Раскін, В. О. Самохіна, 
Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, М. Тернер, Дж. Фоконьє, Т. В. Цив’ян, Л. О. Чернейко та ін.).  

У межах когнітивної лінгвістики комічне трактують як когнітивний процес, породження якого 
ґрунтується на певних фундаментальних принципах, що формуються на основі спеціальних лінгвальних 
феноменів і схем їх використання (С. Аттардо, А. Є. Болдирєва, Н. С. Болотнова, В. Б. Касевич, М. Кларк 
А. П. Мартинюк, В. Г. Ніконова, А. В. Уткіна та ін.). Дослідники (Б. Дземідок, А. Кестлер, О. Н. Лук, 
Р. Мартін, В. З. Санніков, П. Танненбаум та ін.) наголошують, що важливою умовою створення 
комічного є відхилення від (або порушення) норм різних типів, що виявляється шляхом зіставлення 
ненормативних фактів, явищ і подій із нормативними і спричиняє появу двох змістових планів і, в 
результаті, – створення комічного ефекту як на мовному, так і на ситуативному рівнях. Зважаючи на 
комплексний характер комічного, цілком справедливою є думка про те, що неможливо досягнути 
адекватного опису такої складної категорії лише лінгвістичними методами. Вельми продуктивним 
підходом до вивчення реалізації категорії комічного у художньому творі постає, як вже було зазначено, 
когнітивний підхід, оскільки за його допомогою виникає можливість сформувати уявлення про 
когнітивну природу комічного, на що спираються основні положення теорії комічного.  

Мета дослідження постає в розкритті лінгвокогнітивної природи феномену комічного, якою вона є в 
художніх творах малої прози Дж. К. Джерома й О. Генрі як представників британської та американської 
лінгвокультур. 

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких завдань: 
– розкрити когнітивну природу феномену комічного, що передбачає визначення його 

когнітивного підґрунтя, яке створюється різними видами лінгвокогнітивних операцій мапування; 
– висвітлити основні лінгвокогнітивні операції мапування, які виступають когнітивним 

підґрунтям формування комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Когнітивна природа формування комічного в художньому 
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тексті, зокрема в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі, ґрунтується на різних видах поетичного мислення, 
які зумовлюють характер лінгвокогнітивних операцій і підпорядкованих ним лінгвокогнітивних процедур, 
спрямованих на осмислення предметів, явищ і подій навколишньої дійсності з метою упорядкування, 
категоризації знань про світ. Лінгвокогнітивними операціями (від лат. operatio "дія, спрямована на 
вирішення якогось завдання") вважаємо, слідом за Л. І. Бєлєховою [1: 182], різні види концептуального 
мапування як основного, фундаментального когнітивного процесу, що супроводжує пошук та опрацювання 
людиною будь-якої інформації, будь-яких опредметнених знань. Виділяють наступні види мапування, а 
саме: аналогове мапування, в основі якого лежить аналогове поетичне мислення, субститутивне, яке 
базується на асоціативному поетичному мисленні, контрастивне, зумовлене парадоксальним поетичним 
мисленням, наративне, підґрунтям котрого слугують параболічне й есеїстичне поетичне мислення [1: 217–
218]. Варто зазначити, що лінгвокогнітивні операції мапування складаються з різного роду 
лінгвокогнітивних процедур: узагальнення, розширення, ідентифікації, компресії, перспективізації та 
інтертекстуалізації [1: 218]. Важливим представляється те, що лінгвокогнітивні операції мапування та 
лінгвокогнітивні процедури формування комічного є першим етапом на шляху вивчення когнітивної 
природи комічного.  

У сучасній когнітивній науці прийнято вважати, що аналогове осмислення людиною одних об’єктів чи 
явищ крізь призму інших є основним когнітивним процесом, на якому ґрунтується когнітивна діяльність 
людини, і що саме аналогове мапування лежить в основі не лише метафори, а й метонімії та 
оксиморона [2: 37–77]. Відомий український когнітивний поетолог Л. І. Бєлєхова подальше розвинула 
теорію концептуального мапування, виокремлюючи різні види мапування (аналогове, субститутивне, 
контрастивне, наративне) як лінгвокогнітивні операції, що пояснюють формування різних типів словесних 
поетичних образів [1]. Аналогове мапування, в основі якого лежить аналогове поетичне мислення, є лише 
одним із видів концептуального мапування [1: 182]. 

У когнітивній лінгвістиці аналогове мапування розглядається як механізм концептуальної метафори, 
який полягає в проектуванні структур знання, що містяться в царині джерела на аналогічні структури 
знання царини мети. В основі метафоричного мислення – аналогове осмислення світу людиною, тобто 
встановлення аналогії між гетерогенними сутностями різної природи та переосмислення їх у термінах 
інших сутностей [3: 147]. Отже, концептуальна метафора, або метафорична концептуалізація, – це спосіб 
осмислення однієї галузі знань крізь призму іншої [4: 10]. Таким чином формується метафорична модель 
[Х подібне до (аналогічне) А], яка і є основним когнітивним засобом обробки інформації.  

Лінгвокогнітивна операція аналогового мапування, здійснення якої пов’язано з "проекцією ознак, 
властивостей і протилежних, але онтологічно споріднених, якостей сутностей царин джерела на сутності 
царин мети" [1: 217], передбачає перенесення не тільки ознак сутностей (атрибутивне мапування), а й 
причиново-наслідкових відношень між ними (релятивне мапування) та ситуацій, що ними описуються 
(ситуативне мапування) [1: 219].  

Найчастіше уживаною лінгвокогнітивною операцією, яка пояснює формування комічного в малій 
прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі, виявилося релятивне мапування. Так, у комічно маркованому контексті 
The man they had got now was a jolly, light-hearted, thick-headed sort of a chap, with about as much 
sensitiveness in him as there might be in a Newfoundland puppy [5: 58] виражено приховане порівняння 
(відсутні формальні ознаки порівняння типу as, as if або like) дорослого чоловіка і щеня Ньюфаундленда. 
Когнітивним підґрунтям уподібнення на основі загальної риси різнокласових об’єктів слугує базова 
концептуальна метафорична схема a man is an animal (людина є тварина). Така концептуальна модель є 
результатом лінгвокогнітивної процедури узагальнення ознак сутностей царини мети (the man (чоловік) 
→ a man (людина)) та області джерела (a Newfoundland puppy (щеня Ньюфаундленд) → an animal 
'тварина').  

Ознаки й якості сутності царини мети (a man (людина)) – jolly (веселий), light-hearted (безтурботний), 
thick-headed (тупоголовий), sensitive (чутливий) – не є притаманними сутності царини джерела (an animal 
(тварина)), тобто мапування не є атрибутивним. Осмислення концепту людина в термінах концепту 
тварина у наведеному контексті стає можливим завдяки релятивному мапуванню, тобто проектуванню 
відношень причиново-наслідкового характеру, в результаті чого сутності царин джерела й мети 
виражають схожі емоції, стани та почуття. Причиново-наслідкові відношення встановлюються між віком 
людини і характером її поведінки: тільки у молодому віці людина, як і тварина (маленьке щеня), може 
поводитися так весело й безтурботно, бути такою глупою і чутливою. Однак порівняння поведінки, стану 
й емоцій людини і тварини має відчутне комічне забарвлення: те, що сприймається доброзичливо у 
випадку маленької тваринки, для дорослої людини вже стає приводом для осміяння. Навмисному 
зниженню пафосних позитивних характеристик героя до сміхотворного рівня собачої прихильності 
автору допомагає саме прийом перетворення людини на тварину, оскільки з метою піднесення, 
наприклад, гідність собак порівнюють із благородством людей. 

Принцип аналогії слугує когнітивним підґрунтям у формуванні таких лексико-семантичних 
стилістичних прийомів, як метафора, персоніфікація, художнє порівняння, антономазія, гіпербола, 
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контекстуальні синоніми, але їх участь у створенні комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі є 
різною. 

Якщо в малій прозі Дж. К. Джерома за кількістю контекстних актуалізацій вагому роль у створенні 
комічного відведено метафорі, персоніфікації і художньому порівнянню, то в коротких оповіданнях 
О. Генрі таку роль відіграють контекстуальні синоніми і гіпербола, а метафора і персоніфікація не є 
такими активними. 

Актуалізація аналогового мапування, яке найчастіше складається з лігвокогнітивних процедур 
узагальнення, в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі унаочнює афористичність і легкість стилю й мови 
Дж. К. Джерома, що робить твори британського письменника універсальним і позачасовим явищем, 
оскільки його сміх поєднує гумористичне начало з філософським, та екстравертність, навмисну 
відвертість у створенні комізму ситуацій, які ґрунтуються в коротких оповіданнях О. Генрі, переважно, 
на соціальній основі. 

Отже, лінгвокогнітивні операції моделювання концептуальних метафоричних схем надають 
можливість визначити ті сутності, які в англійській та американській культурній свідомості стають 
об’єктами оцінного ставлення і створюють стихію комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі.  

Щодо субститутивного мапування, то воно базується на асоціативному поетичному мисленні, суть 
якого полягає в "проектуванні мисленнєвих зв’язків імплікаційного характеру на семантичне варіювання 
мовних одиниць" [6: 251]. Асоціативне мислення, на думку Л. І. Бєлєхової, – це здібність людського 
мозку осмислювати ціле через частину, а частину через ціле [1: 229]. 

У когнітивній лінгвістиці субститутивне мапування розглядається як механізм концептуальної 
метонімії. Концептуальна метонімія, або метонімічна концептуалізація, – це "когнітивний процес, у 
якому одна концептуальна сутність (джерело) забезпечує ментальний доступ до іншої концептуальної 
сутності (мети) в рамках однієї концептуальної сфери" [2: 39]. Під концептосферою (conceptual domain) 
розуміють поняттєве поле як цілісну галузь знання, "будь-яку зону концептуалізації, щодо якої 
характеризується семантична структура" [7: 547]. Метонімічна модель [Х (частина) стоїть замість А 
(ціле)], в якій за частиною чи ознакою відтворюється все ціле, є моделлю асоціативного осмислення світу 
людиною.  

Субститутивне мапування відбувається шляхом лінгвокогнітивної процедури заміщення, яка полягає 
у "пошуку серед спектру референційних значень концепту таких, що можуть заміщати одне одного" 
[1: 229]. Заміщення може бути зумовлене різними зв’язками між сутностями реального, а іноді й уявного 
світу: просторовими, часовими, інструментальними, функціональними, каузальними тощо. Так, 
просторові відношення існують, наприклад, між найменуванням місця, що використовується замість 
людей, які у цьому місці знаходяться (the bar = юристи, the House = члени Палати Лордів або Общин; 
аудиторія, клас = студенти, учні; місто = мешканці), або між назвою посуду, яке заміщає речовину, що у 
цьому посуді міститься (розлив відро = розлив воду, з’їв миску = з’їв борщ). Інструментальні зв’язки є 
очевидними, коли називається інструмент для виконання дії, а не сам виконувач (the best pens of the day = 
кращі сучасні письменники; hand = почерк).  

Наприклад, у комічно маркованому контексті з оповідання Дж. К. Джерома "Tommy and Co" – 
Returning to college with some other choice spirits at two o'clock in the morning, it occurred to young Grindley 
that trouble might be saved all round by cutting out a pane of glass with a diamond ring and entering his rooms, 
which were on the ground-floor, by the window. That, in mistake for his own, he should have selected the 
bedroom of the College Rector was a misfortune that might have occurred to anyone who had commenced the 
evening on champagne and finished it on whisky [8: 53] – метонімія champagne 'шампанське' вже не 
сприймається як троп, оскільки є результатом системного (укоріненого у свідомості людей) 
субститутивного мапування за прототиповою метонімічною моделлю [місце виробництва заміщує 
виріб], за якою Champagne (провінція у Франції, де виробляють шампанське) стоїть замість champagne 
(напій). Ситуацію, коли студент на підпитку, повертаючись додому пізно вночі, помилково попадає в 
кімнату ректора коледжу, була б скоріше трагічною, ніж комічною, якби не підсумок розповіді: a 
misfortune that might have occurred to anyone who had commenced the evening on champagne and finished it 
on whisky (подібне нещастя, втім, може трапитися з кожним, хто, з вечора прийнявшись пити 
шампанське, до ранку перейшов на віскі). 

Натомість у контексті Harris never weeps, he knows not why. If Harris's eyes fill with tears, you can bet it 
is because Harris has been eating raw onions, or has put too much Worcester over his chop [5: 19] метонімія 
Worcester (соус Ворчестер), (або Worcestershire sauce – ворчестерширський соус) є новим авторським 
утворенням, тропом, хоча когнітивним підґрунтям цієї метонімії слугує також прототипова метонімічна 
модель – [місце виробництва заміщує виріб], за якою назва англійського графства (Worcestershire – 
Вустершир) уживається замість англійського виробу – кисло-солодкого соусу, виготовленого на основі 
рису, цукру й риби. 

Субститутивне мапування, яке відбувається шляхом лінгвокогнітивної процедури заміщення, є 
когнітивним підґрунтям метонімії, синекдохи, парафрази та евфемізму, але аналіз комічно маркованих 
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контекстів у малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі показав, що тільки в творах Дж. К. Джерома для 
створення комічного вживається метонімія і синекдоха як її різновид, а в малій прозі О. Генрі такі 
лексико-семантичні стилістичні прийоми, когнітивним підґрунтям яких є субститутивне мапування, у 
створенні комічного не задіяні. 

У комічно маркованому контексті "Now for breakfast we shall want a frying-pan"– (Harris said it was 
indigestible; but we merely urged him not to be an ass, and George went on) [5: 30] ужито метонімію a frying-
pan (сковорідка), когнітивним підґрунтям якої є субститутивне мапування за прототиповою 
метонімічною концептуальною схемою – [те, що вміщує, стоїть замість вмісту], за якою (сковорідка, 
назва посуду) стоїть замість "м'ясо" (їжа на сковорідці). Створенню комічного у цьому контексті сприяє 
подвійна актуалізація буквального і фігурального значення слова a frying-pan (сковорідка), коли Гаррі 
заявив, що така їжа (сковорідка) є нелегкотравною (Harris said it was indigestible). Значною мірою 
підсилює комічний ефект спонукання друзів Гаррі "не бути ослом" (not to be an ass), тобто не сприймати 
все буквально. 

Отже, лінгвокогнітивна операція субститутивного мапування, яка є когнітивним підґрунтям лексико-
семантичних стилістичних прийомів метонімії і синекдохи в малій прозі Дж. К. Джерома, пояснює 
механізм створення комічного шляхом лінгвокогнітивної процедури заміщення референційних ознак 
двох різних сутностей, які належать до однієї концептуальної сфери. 

В той час контрастивне мапування базується на парадоксальному (контрастивному) поетичному 
мисленні, суть якого полягає в "проектуванні онтологічних властивостей однієї сутності на протилежні 
онтологічні властивості іншої сутності" [1: 230].  

У когнітивній лінгвістиці контрастивне мапування розглядається як механізм концептуального 
оксиморону. Концептуальний оксиморон, або оксиморонна концептуалізація, – це когнітивний процес 
осмислення явищ і подій, в якому створюється нове поняття в результаті поєднання протилежних, 
семантично несумісних понять і протиставлення їхніх суттєвих ознак і властивостей [9: 264].  

У структурі оксиморону – два компоненти, один із яких позначає об’єктивно існуючу рису або 
характеристику сутності, у той час як другий компонент розкриває суб’єктивне ставлення до неї, 
наприклад, low skyscrapers (низькі хмарочоси), a poor millionaire (бідний мільйонер), horribly beautiful 
(жахливо прекрасний), wittily foolish (дотепно дурний), hot snow (гарячий сніг), nice blackguard (приємний 
негідник), adoring hatred (обожнююча ненависть). Абстрактні моделі, що позначають глибинні 
семантичні процеси побудови словесних поетичних образів, в основі яких лежить семантичне 
неузгодження, надаються у вигляді таких схем: [X суперечить А; А суперечить X].  

Контрастивне мапування, подібно до аналогового та субститутивного мапування, здійснюється за 
умови наявності у сутностях, що мапуються, споріднених онтологічних властивостей, але, на відміну від 
аналогового та субститутивного мапування, у ході контрастивного мапування проектуванню піддаються 
лише такі ознаки сутностей, що знаходяться на периферії їх семантичного поля та є гіперонімами або 
антонімами порівняно з центральними, прототиповими ознаками цих сутностей. Лінгвокогнітивними 
процедурами контрастивного мапування є зіткнення та витиснення.  

Наприклад, оксиморон damaged by improvements (зіпсований вдосконаленням), реалізований у 
реченні Street damaged by improvements [10: 36], розкриває суб’єктивне ставлення письменника до 
наслідків промислового розвитку й урбанізації. Ознаки концепту improvement (поліпшення), 
(удосконалення), які знаходяться на периферії його семантичного поля, – (поліпшений), (удосконалений) 
– зіткаються з негативною аксіологічною характеристикою damaged (пошкоджений, зіпсований, 
зруйнований), тобто у ході контрастивного мапування споріднені онтологічні властивості компонентів 
оксиморонного виразу знаходяться в антонімічних відношеннях. 

Контрастивне мапування є когнітивним підґрунтям не тільки оксиморону, а й таких лексико-
семантичних стилістичних прийомів, як іронія, антитеза, зевгма, у яких також відбувається зіткнення 
полюсних ознак двох сутностей. Різниця між цими тропами полягає лише в їхній структурі: якщо в 
оксимороні протиставлення двох компонентів реалізується у межах одного словосполучення (наприклад, 
wise foolishness – мудра дурість), то антитеза – це конфронтація щонайменше двох фраз, що виражають 
опозиційні ідеї (наприклад, the age of wisdom, the age of foolishness – вік мудрості, вік дурості). Так, у 
комічно маркованому контексті That's Harris all over – so ready to take the burden of everything himself, and 
put it on the backs of other people [5: 23] надається характеристика Гаррі як людини, яка завжди готова 
прийти на допомогу іншим, зваливши весь тягар на себе (so ready to take the burden of everything himself) і 
– переклавши його на плечі інших людей (and put it on the backs of other people). У той час як зевгма 
створює комічний ефект шляхом актуалізації двох значень (прямого й непрямого) полісемантичного 
слова, вжитого в двох ідентичних синтаксичних структурах (наприклад, He possessed two false teeth and a 
kind heart. У нього було два вставних зуба і добре серце), іронія – це приховане глузування, коли 
зтикається пряме (буквальне) значення мовної одиниці і опозитивне йому контекстуальне значення 
(тобто мовець навмисно порушує принцип щирості висловлювання). Так, іронічний смисл комічно 
маркованого контексту – It is an ancient place, Streatley, dating back, like most river-side towns and villages, 
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to British and Saxon times. Goring is not nearly so pretty a little spot to stop at as Streatley, if you have your 
choice; but it is passing fair enough in its way, and is nearer the railway in case you want to slip off without 
paying your hotel bill [5: 148] – створюється завдяки опозиції прямого значення слова fair- непоганий, 
пристойний і його контекстуального вживання: готель Goring не є таким гарним місцем для відпочинку, 
як старовинний готель Streatley (Goring is not nearly so pretty a little spot to stop at as Streatley), проте він є 
досить пристойним (but it is passing fair enough in its way), оскільки знаходиться ближче до залізниці на 
той випадок, якщо ви захочете збігти, не заплативши свій рахунок у готелі (and is nearer the railway in 
case you want to slip off without paying your hotel bill). Тобто "пристойність" готелю вимірюється 
непристойними вчинками. 

Тільки в творах Дж. К. Джерома для створення комічного вживається антитеза, а в малій прозі 
О. Генрі – зевгма. Лексико-семантичний стилістичний прийом оксиморону, когнітивним підґрунтям 
якого є контрастивне мапування, у створенні комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі не 
задіяний. 

В ході дослідження було виявлено, що значне превалювання контекстних актуалізацій лексико-
семантичних стилістичних прийомів іронії, антитези і зевгми, когнітивним підґрунтям яких є 
лінгвокогнітивна операція контрастивного мапування, демонструє перевагу контрастивного мапування 
над субститутивним і аналоговим у процесі створення комічної тональності.  

Отже, лінгвокогнітивна операція контрастивного мапування, що відбувається шляхом 
лінгвокогнітивної процедури зіткнення та витиснення, лежить в основі формування комічного в малій 
прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі. 

Когнітивним підґрунтям формування комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі також 
виявлено лінгвокогнітивну операцію наративного мапування, яка є "проектуванням знань про відомі 
мотиви чи сюжети художньої літератури на новий поетичний текст шляхом їх переосмислення та 
інакомовного втілення в словесних поетичних образах" [1: 233].  

Операція наративного мапування здійснюється за допомогою лінгвокогнітивної процедури 
інтертекстуалізації, яка полягає у використанні прецедентного тексту – будь-якого тексту світової 
культури або його фрагменту, відомої історичної події або історичної особи – для створення нового 
образу. У визначенні спільного між прецедентним текстом (його темою, сюжетом чи ідеєю) і новим 
образом, що формується, і встановленні інтертекстуальних зв’язків між ними важливу роль відіграють 
фонові, енциклопедичні знання. 

Наративне мапування як лінгвокогнітивна операція проектування текстової ситуації з іншого тексту 
на новий образ є когнітивним підґрунтям таких лексико-семантичних стилістичних прийомів, як алюзія, 
цитація і алегорія, але, як показав аналіз комічно маркованих контекстів у малій прозі Дж. К. Джерома й 
О. Генрі, цитація й алегорія не застосовуються британським та американським письменниками для 
створення комічного, у той час як алюзія є доволі поширеною у матеріалі дослідження. 

Вербальними сигналами алюзії і, відповідно, – наративного мапування, слугують власні імена 
персонажів із Біблії, давньогрецької або римської міфології. Знання відповідних міфологічних і 
біблійних сюжетів допомагає у розкодуванні змісту інтертексту і проектуванні його на новий сюжет. 
Так, у комічно маркованому контексті Harris always does know a place round the corner where you can get 
something brilliant in the drinking line. I believe that if you met Harris up in Paradise (supposing such a thing 
likely), he would immediately greet you with: "So glad you've come, old fellow; I've found a nice place round the 
corner here, where you can get some really first-class nectar" [5: 19] алюзія породжена біблійним джерелом 
– Paradise. За біблійною легендою рай – це сад, в якому жили перші люди Адам і Єва до гріхопадіння; за 
релігійними уявленнями рай асоціюється з красивою, благодатною місцевістю, де блаженствують 
праведники після смерті, з тихим і спокійним щастям. Проектування відомих ознак раю як тихого, 
благодатного місця, куди попадають після смерті люди без гріхів і порочних схильностей, на нову 
ситуацію – таку всепоглинаючу схильність Гаррі до вживання алкогольних напоїв, що він знайшов би 
гарне місце для випивки навіть у раю (I've found a nice place round the corner here, where you can get some 
really first-class nectar), – створює комічний ефект. Отже, у результаті застосування лінгвокогнітивної 
операції наративного мапування, яка відбувається за допомогою лінгвокогнітивної процедури 
інтертекстуалізації, біблійна алюзія Paradise 'рай' стає ґрунтом для комічного переосмислення в тканині 
оповідання Дж. К. Джерома.  

Роль лінгвокогнітивної операції наративного мапування як когнітивного підґрунтя у формуванні 
комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі є незначною, про що свідчать результати досліджень 
контекстуальних утілень лексико-семантичного стилістичного прийому алюзії в аналізованих текстах. 
Лінгвокогнітивні операції мапування, метою яких є проектування змісту однієї сфери (царини джерела) 
на іншу (царину мети) і моделювання відповідних концептуальних схем, складають когнітивне підґрунтя 
формування комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі. Пояснення того, яким чином виникає 
комічний смисл в аналізованих текстах коротких оповідань, і застосування когнітивного інструменту 

 93



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

формування комічного у художньому тексті ґрунтується на основних положеннях теорії концептуальної 
інтеграції. 

Висновки. Когнітивним підґрунтям комічного в художньому тексті постають лінгвокогнітивні операції 
аналогового, субститутивного, контрастивного й наративного мапування та лігвокогнітивні процедури 
узагальнення (аналогове мапування), заміщення (субститутивне мапування), зіткнення та витиснення 
(контрастивне мапування), інтертекстуалізації (наративне мапування). 

Принцип аналогії слугує когнітивним підґрунтям у визначенні різниці або подібності між тими 
сутностями, які в англійській та американській культурній свідомості стають об’єктами оцінного 
ставлення. Процедури заміщення встановлюють зв’язки (просторові, часові, інструментальні, каузальні 
тощо) між двома різними сутностями, які належать до однієї концептуальної сфери. Процедури зіткнення 
постають когнітивною основою для проектування онтологічних властивостей однієї сутності на 
протилежні онтологічні властивості іншої сутності. Процедури інтертекстуалізації уможливлюють 
розкодування змісту інтертексту шляхом використання міфологічних і біблійних сюжетів і проектування 
його на нові сутності реального чи уявного світу.  

Перспективним видається висвітлення особливостей концептуальної інтеграції ментальних просторів 
як когнітивного інструменту комічного в малій прозі Дж. К. Джерома й О. Генрі. 
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Савина Ю. А. Лингвокогнитивные операции картирования как когнитивная основа формирования 
комического в малой прозе Джером К. Джерома и О. Генри. 

В статье представлена когнитивная природа феномена комического в художественном тексте, 
описание которого требует инструментария концептуального анализа, а именно использования 
лингвокогнитивных операций картирования из теории концептуальной метафоры для определения 
когнитивной основы феномена комического, а также использование процедур концептуального 
моделирования для реконструкции ментальных пространств как когнитивных инструментов 
формирования комического. Выявлено, что когнитивной основой формирования комического в 
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художественном тексте являются лингвокогнитивные операции аналогового, субститутивного, 
контрастивного и наративного картирования. 

Ключевые слова: комическое, когнитивный подход, лингвокогнитивная операция, картирование, малая 
проза. 

Savina Yu. O. Linguo-Cognitive Operations of Mapping as a Cognitive Basis of Comic Formation in 
J. K. Jerome and O. Henry’s Short Stories. 

The article is devoted to investigation the cognitive nature of the comic and verbal means of its creation in 
fiction of J. K. Jerome and O. Henry’s Short Stories by applying the linguo-cognitive approach to study the 

phenomenon of the comic in British and American writer’s fiction. Peculiarities of the taken material upscaled 
the linguo-cognitive hand lining of the comic phenomenon because of characterizing the national peculiarities 
that helps to describe writers’ sense of humour peculiarities and fix the writes’ humorous vector. Revealing the 
comic nature, that is presented in J. K. Jerome and O. Henry’s Short Stories on the cognitive level determined 

the necessity of using linguo-cognitive operations and procedures for reconstruction the cognitive basis, 
cognitive instruments and mechanisms of comic phenomenon. The paper analyses the cognitive basis of the 

comic phenomenon formation in writers’ short stories via revealing the linguo-cognitive operations of mapping. 
In general, the problem of linguo-cognitive nature of comic phenomenon that is realized in J. K. Jerome and 
O. Henry’s Short Stories must be analyzed via description different factors, such as: extralinguistic, genre, 

textual, verbal and cognitive. Linguo-cognitive method of revealing the comic phenomenon peculiarities was 
preferably used. It has been proved that cognitive nature of comic formation is based on the different types of 
poetic thinking, conditioned by the character of linguo-cognitive operations of mapping, such as analogical, 

substitutive, contrastive and narrative. 

Key words: comic, cognitive approach, cognitive nature, linguo-cognitive operation of mapping, short stories.
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ПЛЮРАЛІЗМ ПРОЯВУ МАСКУЛІННОСТІ У ПРОЗІ ТОНІ МОРРІСОН (НА МАТЕРІАЛІ 
РОМАНУ "УЛЮБЛЕНА") 

У статті зроблено спробу дослідити концепцію маскулінності на матеріалі роману "Улюблена" Тоні 
Моррісон. При цьому увиразнено роль проблематики расових та ґендерних відмінностей. Виявлено, що 

плюралізм прояву маскулінних якостей героями вказаного твору обумовлений об’єктивними та 
суб’єктивними соціальними факторами. Це дозволило дійти висновку, що письменниця відкидає 

стереотипність поняття маскулінності, закликаючи до гуманізації суспільства шляхом становлення 
неупереджених взаємовідносин. 

Ключові слова: маскулінність, ґендер, раса, фемінніcть, ідентичність, стереотипність, гуманізація, 
психологізм. 

Постановка проблеми. З розвитком феміністичного руху проблеми фемінності та маскулінності 
стали органічним об’єктом наукових зацікавлень дослідників. Особливо активно маскулінність почала 
досліджуватись у науковому полі на рубежі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. Назрівання у суспільстві гострої 
потреби усунути соціальну субординацію спонукала сучасних дослідників відійти від стереотипності 
увиразненої концепції, що передбачає домінування чоловіків та субординацію жінок, натомість 
розширюючи та доповнюючи поняття маскулінності [1]. 

Мета статті – дослідити концепцію маскулінності у прозі Тоні Моррісон, зокрема в її романі 
"Улюблена", та визначити варіативність прояву маскулінності протагоністами. 

Аналіз основних досліджень. Британський науковець Тім Едвардз в есе "Культури маскулінності" 
("Cultures of Masculinity", 2006) вказує на еволюцію значення маскулінності від її традиційного бачення 
як расового, класового та ґендерного домінування до полівалентності цього значення [2: 2]. Вчений 
відходить від синонімії "маскулінність – сила", що склалася історично. Австралійська дослідниця Рейуін 
Коннелл у своїй книзі "Маскулінності" ("Masculinities", 1995) розглядає стать як окремий пласт 
соціальної культури. Одна з перших дослідників концепції маскулінності аргументовано стверджує: 
стать має вирішальне значення, а соціальні ролі визначаються згідно очікувань та норм [3: 25]. Відтак, 
поведінка людини є окресленою заздалегідь. Це призводить до викривленого сприйняття соціальної 
реальності, оскільки перебільшується різниця між чоловіками і жінками; як наслідок, фактори класу, 
раси та статі стають неоднозначними, розмитими. Це, в свою чергу, провокує домінуючі групи до 
застосування влади над субординованими, адже маскулінність передбачає силу, незалежно від 
статі [3: 26–27]. Американський науковець Джон Бейнон у своєму есе "Маскулінність та культура" 
("Masculinities and Culture", 2002) трактує маскулінність як комплекс культурних особливостей, яка 
завжди обумовлена культурними, історичними та географічними чинниками [4: 1]. Дослідник розрізняє 
біологічні (чоловічі) та соціологічні (маскулінні) характеристики людини. Він стверджує, що риси 
маскулінності можуть бути властиві жінкам, а чоловікам – фемінні риси [4: 7]. Стрижневим фактором 
постає поведінка особи, а не ґендерна приналежність. Автор акцентує, що не слід розглядати особистість 
крізь призму стереотипів. При цьому він виділяє такі основні чинники, які дозволяють сприймати 
маскулінність на рівні тексту ("masculinity-as-a-text"): а) історичний; б) географічний; в) культура та 
субкультура; г) клас та професія; ґ) релігійні вірування; д) етнічний; е) віковий та психічний; 
є) орієнтація; ж) освіта; з) статус та стиль життя [4: 10]. Зважаючи на всі ці фактори, маскулінність не 
може бути сталим показником. Як тільки змінюється один із них, смислове наповнення цього поняття 
теж змінюється. Д. Бейнон назвав це явище "маскулінність-у-русі" ("masculinity-on-the-move") [4: 10]. 

Виклад основного матеріалу. Серед вищезазначених факторів є деякі незмінні (історичний, 
етнічний, культурний), які визначають спільні характеристики для певної групи осіб. Так, у межах 
певного історичного періоду, представленого в романах афро-американської письменниці 
Тоні Моррісон, вбачається різниця між комплексом маскулінних характеристик білих і чорношкірих 
героїв. Вони належать до різних етнічних груп, культур, соціальних класів і, відповідно, мають різні 
релігійні вірування й психологічні особливості, а також ведуть різний стиль життя. Єдиними спільними 
факторами для них є історичний період та географічне розташування. Тому узагальнення чоловічих 
персонажів у прозових полотнах Тоні Моррісон не є доцільним не тільки через протистояння різних 
ідеологій, але й через психологічні та етичні міркування. 

Смислове навантаження творів письменниці визначається фемінним дискурсом. Відтак чоловічі 
образи в її прозі – марґінальні. Авторка зображує страждання чорношкірої жінки у маскулінному світі, 
якій в умовах рабства доводилося виживати не тільки фізично, а й ментально. Мисткиня вказує 
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умовному реципієнтові на те, що найбільш складні життєві перипетії випадали на долю чорношкірої 
жінки. Щодо білих героїв чоловічої статі, то вони переважно виступали агресорами не тільки по 
відношенню до афро-американців, незалежно від статі та віку, але й щодо білих жінок. Первинним для 
них було втілення своїх задумів та задоволення своїх потреб. 

Стосовно висвітлення внутрішнього світу чорношкірого чоловіка бачення Тоні Моррісон є бінарним. 
З одного боку, вона представляє маскулінність афро-американських героїв, які відрізняються від білих не 
тільки кольором шкіри, а й наголошує на їхній відмові від насильства та орієнтації на цінності комуни. 
Мисткиня, як і вищезгадані науковці, вважає маскулінність не біологічним, а соціальним фактором, що 
визначається ґендерними, класовими та расовими характеристиками [5: 202]. Тут вона проводить 
паралель між афро-американськими чоловіками й жінками, відносячи їх до одного соціального 
прошарку, відмінного від світу білих. Чорношкірих героїв чоловічої і жіночої статі Тоні Моррісон 
ставить в один ряд [6: 28]. З іншого боку, чорношкірий чоловік уподібнюється білому, коли має перевагу 
над кимось іншим. Він так само прагне домінувати та проявляє агресію до слабших або підлеглих. Так, 
чорношкірі чоловіки зазвичай проявляли маскулінні ознаки щодо чорношкірих жінок, проте стосовно 
білих чоловіків та жінок змушені були проявляти фемінні якості як субординований клас. Вагомою є 
психологічна точність письменниці у розкритті чоловічих образів у романах, що визначається високим її 
умінням показати їх у взаємозв’язку з обставинами, які сприяли відродженню їхньої маскулінності / 
мужності. Вчинки героїв ґрунтуються на історичних подіях з неприкрашеною правдою. 

У романі Тоні Моррісон "Улюблена" найбільш зримо висвітлено проблеми маскулінності та 
відносність цього поняття. Авторка підкреслює антигуманність процесу позбавлення маскулінних 
якостей ("emasculating" [7: 10]) "Я-особи" за часів рабства, коли показники раси та етнічності мали 
вирішальне значення в житті кожного жителя Сполучених Штатів Америки. В умовах рабства афро-
американці зазнавали дегуманізації внаслідок відповідного до них ставлення з боку плантаторів. Вони 
вважали, що проявом маскулінності було оволодіння новими землями та підтримка патріархального 
устрою. Це призвело до того, що плоди расизму пожиналися багатьма поколіннями афро-американців 
навіть після відміни рабства у США. 

Втіленням білого демонізму постає шкільний вчитель з роману "Улюблена" – рабовласник плантації 
під іронічною назвою ''Рідний дім'', якому Тоні Моррісон свідомо не надає імені через його антигуманні 
вчинки. Він навчає дітей псевдонауковим теоріям стосовно природи та призначення афро-американців. 
Чоловік вважає чорношкірих окремим видом ссавців – середньою ланкою між тваринами та людьми. 
Цим він принципово відрізняється від попереднього власника Містера Ґарнера, який відносно лояльно 
ставився до своїх рабів і називав їх справжнім чоловіками. 

Текст мовою оригіналу: 
"… Now at Sweet Home, my niggers is men everyone of em." 
"Beg to differ, Garner. Ain't no nigger men." 
"Not if you scared, they ain't." Garner's smile was wide. "But if you a man yourself, you'll want your niggers 

to be men too." [8: 10]. 
Текст мовою мети: 
"Тепер у Рідному домі мої негри – чоловіки, кожен з них." 
"Не можу погодитися з тобою, Ґарнер. Жоден негр не може бути чоловіком." 
"Якщо ти боїшся, то не може. – Посмішка Ґарнера була широкою. – Але якщо ти сам – чоловік, ти 

захочеш, щоб і твої негри були чоловіками." (переклад – Л. У.). 
Жорстоке поводження шкільного вчителя змушує рабів втікати. Статус рабовласника та учителя 

передбачає домінування як прояв маскулінності по відношенню до рабів. Чорношкірі чоловіки, в свою 
чергу, позбавлені права на лідерство, і, відповідно, маскулінних якостей. Приречені на субординацію, 
вони набувають фемінних ознак. 

Образу шкільного вчителя протиставлений Пол Ді – його колишній раб з "Рідного дому". Він втік 
звідти і попрямував на Північ, як і багато інших рабів-утікачів з Півдня Сполучених Штатів, де режим 
контролю рабів був надзвичайно жорстким. Усі вони ризикували життям, проте смерть була для них 
кращою альтернативою, ніж повернення у неволю. Пол Ді – середньостатистичний афро-американець 
свого часу, який шукає своє місце у новому лібералізованому соціумі. Він мандрує землями Штатів 
протягом вісімнадцяти років, але повертається ще більше спустошеним, адже вже був не в змозі 
відповідати вимогам сучасності. Після довгих пошуків кращої долі Пол Ді дістався мети – оселився 
разом з Сетою та її дітьми, маючи намір створити повноцінну сім’ю і тим самим реалізувати себе як 
чоловік. 

Текст мовою оригіналу: 
"Only this woman Sethe could have left him his manhood like that. He wants to put his story next to hers. 
"Sethe," he says, "me and you, we got more yesterday than anybody. We need some kind of 

tomorrow [8: 273]." 
Текст мовою мети: 
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"Тільки ця жінка Сета могла б з легкістю зберегти йому його мужність. Він хоче поєднати їхні історії 
разом. 

"Сета, – сказав він, – я і ти, в нас більше вчора, ніж у будь-кого іншого. Нам потрібно бодай трохи 
завтра." (переклад – Л. У.). 

Разом з Сетою Пол Ді мав не просто спільне минуле, але й міг створити краще майбутнє, маючи 
волю, роботу, родину. Він піклується про її дітей, прагнучи стати головою в сім’ї. Проте це не 
подобається ні Денвер, ні Улюбленій, злий дух якої чоловік намагався вигнати з будинку. Тоді він 
проявив свою маскулінність у вигляді фізичної сили та турботи про родину Сети. 

Текст мовою оригіналу: 
"Well, I think the baby got plans," said Denver […]. Whatever they were or might have been, Paul D messed 

them up for good. With a table and a loud male voice he had rid 124 of its claim to local fame" [8: 37]. 
Текст мовою мети: 
"Ну, я думаю, дитина має плани", – сказала Денвер […]. Якими б вони не були чи могли би бути, Пол 

Ді зіпсував їх назавжди. За допомогою стола та гучного чоловічого голосу він позбавив будинок 124 від 
претензії на місцеву славу" (переклад – Л. У.). 

Коли привид припинив шкодити, чоловік вирішив, що позбувся його. Невдовзі біля будинку вони 
знайшли напівпритомну дівчину, яка поводилася дуже дивно. Вона назвалась Улюбленою. Її поведінка 
нагадувала дитячу попри те, що їй було вісімнадцять років. Згодом поведінка дівчини змінювалась, 
дедалі більше нагадуючи процес дорослішання. Вона повністю заволоділа увагою Сети, а згодом і її 
розумом. Улюблена прагнула отримати ту материнську любов і турботу, якої була позбавлена протягом 
багатьох років у потойбіччі. Вона спокусила Пола Ді, щоб завадити його відносинам з матір’ю. Після 
того, як Денвер про це дізналася, чоловік був змушений покинути їхню сім’ю. Цей епізод має 
метафоричне значення, оскільки Улюблена, як привид рабства, повернулася і знову примусила 
чорношкірого чоловіка посісти субординоване становище. Герой проявив слабкість і втратив свій 
авторитет. Відповідно, йому не вдалося проявити маскулінні характеристики, які б дозволили йому 
втримати лідерство в родині. Натомість Улюблена виявила ознаки маскулінності – егоїзм та лідерство у 
сім’ї [9: 429]. Таким чином, поняття маскулінності виходить за межі стереотипів і набуває додаткового 
змістового наповнення. Крім того, Пол Ді став жертвою насилля, як колись Сета, яка уособлює афро-
американських жінок, які піддавалися насиллю у рабстві. Улюблена змушує чоловіка побувати на місці 
жінки з її безвихідним положенням жертви. Вона демонструє йому можливості застосування влади 
сильнішого над слабшим. Таким чином, Тоні Моррісон закликає до розуміння та співчуття чоловічу 
половину людства в особі Пола Ді. 

Для героя проявом його маскулінності було й те, що він міг самостійно розпоряджатися власним 
життям після втечі з "Рідного дому". Для Пола Ді мужність та гуманність були однаково важливими, як 
для Сети материнство та гуманність [7: 10]. Тому він прагнув піклуватися про Сету і Денвер, 
намагаючись уберегти їх від привида. Йому це не одразу вдалося, проте він зміг проявити турботу після 
повернення до сім’ї вдруге. Чоловік допоміг коханій оговтатись від страждань після того, як її знову 
розлучили з Улюбленою, вигнавши привид з будинку за допомогою обряду екзорцизму. Сета і Пол Ді 
знайшли розраду один в одному, що допомагало їм заживляти душевні рани після довготривалого 
рабства. 

Одним із небагатьох рабів, які не втратили своєї маскулінності, був Галле. Він зумів піклуватися про 
свою родину усупереч неволі. Упродовж п’яти років раб працював по неділях, щоб заощадити гроші і 
викупити свою матір з рабства. Він був єдиним чоловіком у ''Рідному домі'', який створив сім’ю. Галле і 
Сета готувалися до справжнього весілля. Він спланував втечу для неї, своїх дітей та інших рабів, однак 
сам не зміг вирватися на волю. Його доля залишилася невідомою. За версією Пола Ді він помер від горя 
після того, як став свідком знущання над Сетою білих молодиків. Він не міг її захистити, бо був 
прив’язаний на горищі. Благородні вчинки Галле надали йому авторитет та повагу серед його 
побратимів. 

Стійкість до дегуманізації проявив і Сіксо, найбільш непокірний раб у "Рідному домі". Він намагався 
зберегти свою національну ідентичність, відмовляючись розмовляти англійською мовою. Герой 
стверджував: у ній немає майбутнього. Він знав багато африканських пісень та танців, виконання яких 
дозволяло його соратникам зрозуміти, що значить бути чоловіком за африканським стандартами 
[10: 112]. Це викликало захоплення ним серед рабів. Проте непокірність Сіксо стала причиною його 
смерті. Рабовласник лінчував його як непридатного раба. 

Примітним є те, що чоловічі образи чорношкірих героїв так само викликають співчуття, як і жіночі. 
Таким чином, роман Тоні Моррісон "Улюблена" позначений глибоким психологізмом: герої втрачають 
духовну і фізичну цілісність, опинившись в марґінальному становищі відносно суспільства та один 
одного. Письменниця підкреслює, що тільки сильні духом особистості змогли відновити свою 
ідентичність, тобто ті, які були наділені маскулінними якостями. 
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Висновки. Тоні Моррісон у своїй творчості, в романі "Улюблена" зокрема, висвітлює тематику 
соціальної нерівності як визначального фактору для домінування одних та субординації інших, 
майстерно зображуючи наслідки насильницького підкорення. Для афро-американських чоловіків вона 
представляє альтернативне джерело виявлення своєї маскулінності, що передбачає концентрацію на 
особистій філософії, а не на загальноприйнятих нормах, в основі якої – рівність та співпраця. Вона 
відкидає маскулінність, яка має економічне підґрунтя. Мисткиня критикує як расове домінування, так і 
патріархальність, коли чоловіки намагаються слідувати стереотипам задля суспільного схвалення 
[5: 203]. Письменниця закликає відмовитись від насилля, яке руйнує суспільство [5: 204]. Для здійснення 
цього важливою є насамперед гуманізація маскулінності як ключової складової у проявах домінування. 
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Угляй Л. В. Плюрализм проявления маскулинности в прозе Тони Моррисон  
(на материале романа "Любимица"). 

В статье осуществлено попытку исследовать концепцию маскулинности на материале романа 
"Любимица" Тони Моррисон. При этом акцентировано роль проблематики расовых и гендерных 

отличительностей. Определено, что плюрализм проявления маскулинных качеств героями указанного 
произведения зависит от объективных и субъективных социальных факторов. Это позволило прийти к 

итогу, что писательница отбрасывает стереотипность понятия маскулинности, призывая к 
гуманизации общества путем становления непредвзятых взаимоотношений. 

Ключевые слова: маскулинность, гендер, раса, феминноcть, идентичность, стереотипность, 
гуманизация, психологизм. 
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Uhlyay L. V. Pluralism of Manifestation of Masculinities in Toni Morrison’s Prose  
(Based on the Novel "Beloved"). 

With the development of the feminist movement, the problematics of femininity and masculinity has become an 
object of scholar’s scientific interests. Masculinity has been thoroughly studied in the late 80's – 90's of the 

XX century. The urgent need of the society to eliminate the social subordination motivated modern researchers 
to move away from the stereotype of the noted concept, which implies domination of men and subordination of 

women. Instead, they propose to expand and complement the concept of masculinity. In the process of 
researching the concept of masculinities based on the novel ''Beloved'' by Toni Morrison the author of the article 
uses works of the prominent foreign scholars, such as John Beynon, Raewyn Connell, Tim Edwards, Nancy Kang 

and Polk Kenneth. The scientists perform various aspects of masculinities and give this notion a new sense, 
which differ from the stereotypical one. For demonstrating that Toni Morrison’s protagonists from her novel 

'Beloved' were taken as bright examples. Her male and female characters combine both feminine and masculine 
qualities and manifest them in different ways depending on social background. Besides, the role of racial and 

gender distinctive features is underlined. As a result, those who demonstrate masculine features provoke others 
to extraordinary actions that lead to the changes in the inner world of both.  

Thus, pluralism of manifestation of the characters’ masculine qualities of this novel depends on the objective 
and subjective social factors. It leads to conclusion that Toni Morrison rejects stereotypical notions of 
masculinities, calling for the humanization of society by means of formation of unbiased relationships. 

Key words: masculinity, gender, race, feminity, identity, stereotype, humanization, psychologism. 
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ЧИТАТЕЛЬ В СОЗНАНИИ Ф. В. БУЛГАРИНА 

В статье рассматриваются основы авторской стратегии Ф. В. Булгарина, причины его литературного 
успеха в зависимости от его представления об адресате его творчества. Ф. Булгарин был первым 

русским писателем, рассматривавшим читательскую аудиторию дифференцированно, разделяя ее на 
социальные страты. Каждой страте должны быть адресованы тексты определенной эстетической и 
этической направленности. Фактически литератор превращается в слугу современной ему публики, 
исполняя ее желания. Это приносит быстрый успех, но в исторической перспективе обрекает на 

забвение. 

Ключевые слова: Фаддей Булгарин, Пушкин, ''Северная Пчела'', русская литература, роман, читатель, 
автор, ''Иван Выжигин'', декабристы, журналистика. 

Из профессиональных писателей и журналистов пушкинской эпохи Булгарин, вероятно, самый 
удачливый: читательский успех его ''Ивана Выжигина'' сопоставим лишь с успехом ''Бахчисарайского 
фонтана''. Сам он писал с гордостью: ''Много испытал я горя […] и, наконец, дожил до того, что могу 
сказать в глаза зависти и литературной вражде: что все грамотные люди в России знают о моем 
существовании!'' [1: 8–9]. 

Булгарин сформулировал credo в предисловии к роману ''Иван Выжигин'': ''Любить отечество, значит 
– желать ему блага. Желать блага есть то же, что желать искоренения злоупотреблений, предрассудков и 
дурных обычаев и водворения добрых нравов и просвещения. Бывает много случаев, где законы не могут 
иметь влияния на нравы. Благонамеренная сатира споспешествует усовершенствованию нравственности, 
представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего 
должны избегать и чему следовать'' [2: 24–25]. 

Первая часть приведенной цитаты представляет собой этическую авторскую программу, которую 
Булгарин последовательно претворял в жизнь. Именно этим, на наш взгляд, во многом были обоснованы 
его жанровые и стилевые пристрастия и литературное поведение в целом. 

Первый из его романов написан в 1825-1828 годах. Это роман ''Иван Выжигин'', посвященный жизни 
провинциальных низов. По словам Н. И. Греча, Булгарин ''писал его долго, рачительно и имел в нем 
большой успех. […]. Должно вспомнить, что он <''Иван Выжигин''. – А. Ф.> был, по времени, первым 
русским романом, и что им началась обличительная наша литература. Многие черты и характеры 
схвачены в нем удачно и умно'' [3: 695]. Булгаринский роман традиционен для русской литературы XVIII 
века, начиная от фабулы – истории героя, проходящего взросления через многочисленные искушения, но 
становящегося в конце романа достойным членом общества. Читатель ждет от романа занимательности, 
и его внимание ''занимают'' изображением провинциального разгула, любовной истории молодых людей, 
на брак которых не соглашаются родители, еврейской корчмы, притона игроков, киргизской орды, 
венецианского карнавала и константинопольского базара. Герои носят ''говорящие'' имена, что также 
традиционно для эпохи Просвещения: негодяй в романе – Грабилин, юрист – Законенко, игрок – Штосин 
(от названия карточной игры ''штос''), офицер-любовник – Миловидин и т.д. Одновременно проходит 
линия обличения нравов: в соответствии с традицией просветительского романа мерзости цивилизации 
показываются глазами либо подростка, либо ''естественного человека'', в роли которого выступает 
''киргизский философ'' Арсалан-султан. 

Перед нами – набор штампов, мотивов и ситуаций, знакомых читателю изначально по западным 
образцам, составлявшим корпус ''обязательного чтения'' тех, кого принято было называть ''публикой''. 
Неслучайно персонаж А. А. Шаховского характеризует ''Выжигина'' как ''первый, […] народный наш 
роман, / Который начали читать не по передним'' [4: 729]. Однако этот набор известен как образованному 
читателю, так и представителю социальных ''низов'', поскольку в качестве предтеч Булгарина не только 
Вольтер как автора ''Кандида'' и ''Простодушного'' и Лесаж, но и Василий Нарежный, Михаил Чулков, 
Матвей Комаров, а также авторы бесчисленных авантюрных романов куда менее оригинальных, но 
расходившихся тысячами экземпляров. 

Коммерческий успех булгаринского романа был несомненен: за неделю было распродано 
2.400 экземпляров [3: 695]. Критически относившийся к автору ''Выжигина'' А. А. Дельвиг объяснял это 
тем, что Булгарин уступил права на книгу дешевле, чем, если бы сам продавал тираж, а ''книги […], 
какого бы достоинства они ни были, сделавшись собственностию книгопродавцев, расходятся у нас 
хорошо, благодаря купеческой ловкости и оборотливости'' [5: 238]. 
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Анализируя список лиц, предварительно подписавшихся на ''Выжигина'', Ю. Штридтер отмечает: ''Из 
440 индивидуальных подписчиков 66 % чиновники и помещики, 27,5 % – офицеры и 6,5 % купцы. 52 % 
из провинции, 42 % из Петербурга и 6 % из Москвы. Эти цифры – ценные указания на то, какие круги 
уже заранее интересовались романом Булгарина'' [6: 345]. Общая численность покупателей романа 
составила примерно 7.000 [6: 345]. 

Реакция широкой публики на булгаринское произведение была отмечена критикой. Н. А. Полевой 
писал: ''В кабинетах, в гостиных, на бирже, в городах, в деревнях, в целой России ''Сочинения'' г-на 
Булгарина, и особенно ''Иван Выжигин'', составляют предмет разговоров. Просвещенные и неразумные, 
дамы, старики, офицеры, купцы, чиновники, даже девушки и дети толкуют о Булгарине, о его успехах 
литературных. Разговоры о ''Иване Выжигине'' составляют приправу холодных визитов, скучных 
посещений, столкновений деловых людей и сборищ за сытными обедами. Все это показывает, во-первых, 
что сочинения г-на Булгарина читаются во всей Русской России, во-вторых, что они обращают на себя 
общее внимание'' [7: 65]. Но оппоненты Булгарина считаться с этим не желали. ''Что есть люди, которые 
читают ''Выжигина'' с удовольствием и, следовательно, с пользою, это доказывается тем, что ''Выжигин'' 
расходится, – писал И. В. Киреевский. – Но где же эти люди, спросят меня. Мы не видим их точно так 
же, как и тех, которые наслаждаются ''Сонником'' и книгою ''О клопах''; но они есть, ибо и ''Сонник'', и 
''Выжигин'', и ''О клопах'' раскупаются во всех лавках'' [8: 76]. 

Работу над своим самым известным романом Булгарин начинает в тот период жизни, когда 
идеологически он близок к декабристам, сотрудничает с К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым, 
издающими ''Полярную Звезду'', и завершает после поражения восстания. И как в рылеевских ''Думах'' он 
отмечал, прежде всего, ''чистейшую нравственность'', так годом позже он будет писать управляющему III 
отделением М. Я. фон Фоку: ''Никто в целой России не заботится внушать многочисленнейшему 
сословию, крестьянам, понятий о их обязанностях к государю, обязанностях, от которых зависит 
общественное благо и спокойствие. Такую огромную и непросвещенную массу народа трудно всегда 
удержать одною силою в пределах долга. Надобно действовать на них нравственно'' [9: 105]. 

Столь мгновенное перевоплощение можно, разумеется, объяснить попыткой мимикрировать и 
приспособиться к новым обстоятельствам. А. И. Рейтблат считает, что ''Булгарин – это, пожалуй, первый 
в русской литературе случай описанного Д. Оруэллом двоемыслия, когда постоянно думается одно, а 
говорится или пишется, в тех или иных целях, – другое'' [9: 87]. По мнению исследователя, в душе 
Булгарин остался прежним – союзником Бестужева и Рылеева, – а в повседневной жизни был вынужден 
двоедушничать, встав на службу правительству. Дело, на наш взгляд, обстояло несколько сложнее. 

Разумеется, поводы для стремительной мимикрии у редактора ''Северной пчелы'' были: его ''польское'' 
происхождение и служба во французской армии уже сами по себе казались окружающим 
подозрительными, что отражалось и в многочисленных эпиграммах. Но мы можем говорить и о 
внутренних предпосылках, облегчивших это ''приспособление''. Это связано с тем, как Фаддей 
Венедиктович воспринимает читательскую аудиторию и свою социальную роль как литератора. 

Для Булгарина существуют четыре группы читательской аудитории (четыре страты общества): 
''Знатные и богатые люди. [...] Среднее состояние. Оно состоит у нас из а) достаточных дворян, 
находящихся в службе, и помещиков, живущих в деревнях; b) из бедных дворян, воспитанных в 
казенных заведениях; c) из чиновников гражданских и всех тех, которых мы называем приказными; d) из 
богатых купцов, заводчиков и даже мещан. Это состояние самое многочисленное, по большей частью 
образовавшееся и образующееся само собою, посредством чтения и сообщения идей, составляет так 
называемую русскую публику. [...] Нижнее состояние. Оно заключает в себе мелких подьячих, 
грамотных крестьян и мещан, деревенских священников и вообще церковников и важный класс 
раскольников'' [10: 581–582]. К четвертой группе он относит ученых и литераторов. Подобная 
социальная дифференциация публики до Булгарина не рассматривалась ни одним русским 
писателем [11: 98–107]. 

Булгарин как практик и теоретик литературного дела – дитя XVIII века. Он просветитель в 
буквальном смысле слова, неслучайно одним из главных критериев истинной талантливости для него на 
протяжении всего литературного пути оставалась образованность автора. Первую и четвертую 
читательские группы просвещать не имеет смысла, ибо они ''просвещены'' по определению. Третью 
группу, именуемую Булгариным ''нижним состоянием'', Фаддей Венедиктович попросту не знает. Но 
группа вторая, являющаяся для него ''публикой'', в не меньшей степени нуждается в просвещении, в том, 
что присвоило себе ''первое сословие'' – высший свет, аристократия. Булгарин был свидетелем двух 
попыток переустроить мир: он был добровольным участником наполеоновских походов и невольным 
участником деятельности первых декабристских обществ. И то, и другое потерпело поражение. Следует 
просветить человеческую массу, ''публику'', подготовить ее к адекватному восприятию демократических 
преобразований общества и государства. 

Именно к такому выводу приходит Булгарин. В последекабрьском творчестве он обращается к той же 
социальной страте, что и до 14 декабря. Неслучайно именно у него хранятся архив К. Ф. Рылеева, 
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авторский список комедии А. С. Грибоедова ''Горе от ума''. Для него это не только память о друзьях, но и 
бесценные образцы литературного творчества: их просветительский пафос одновекторно направлен. Но, 
в отличие от них, Булгарин более прагматичен и ''профессионален'': для осуществления своей программы 
он использует те реальные условия, в которых живет и работает. Николай I, испуганный восстанием, 
сопровождавшим его восшествие на престол, обращает внимание на необходимость усиления 
''служилого'' элемента – ''личных дворян'', то есть людей, всецело зависящих от воли начальства, не 
имеющих иной собственности, кроме нажитой на государственной службе. Новые дворяне – выходцы из 
чиновников, унтер-офицеров – являлись наиболее надежной опорой трона, но одновременно они 
составляют большинство ''публики'', к которой обращается Булгарин со своей просветительской 
программой. Свой гражданский и литературный долг Фаддей Венедиктович видит в служении 
государству и публике. Враги ''публики'' – враги служащего ей литератора. 

И здесь появляется излюбленный всяким сатириком, каким является и Булгарин, прием ''негативного 
примера''. Булгаринская ''публика'' – аналог того, что в Германии называлось ''филистерами''. Вспомним, 
что ''романтический герой'' появляется в литературе как положительный тип, противостоящий 
филистерской среде, ''толпе''. Такими были в большинстве герои Байрона и Гофмана. Но, как пишет Жан-
Поль, ''как раз прекраснейший цвет романтики обречен терпеть ужасную судьбу – быть зверски 
ощупанным, ощипанным и растоптанным той толпой, которая сидит и казнит толпу пишущую для толпы 
читающей'' [12: 127]. ''Толпа читающая'' должна получить и получает ''негативный пример'' в форме 
наиболее романтического жанра эпохи – исторического романа, автором которого и становится 
сознательный выразитель ее идеологии – Булгарин. Мы имеем в виду роман ''Димитрий Самозванец''. 
Как утверждает современный исследователь, ''отказавшись от приемов Скотта или не сумев ими 
воспользоваться, Булгарин сделал своего Самозванца романтическим героем байроновского типа, и 
романтические штампы преобладают в его изображении'' [13: 113–114]. На наш взгляд, это был вопрос 
принципиальный. Создай Булгарин Димитрия неким предшественником Уэверли из одноименного 
романа или Генри Мортона из ''Пуритан'', к чему призывает его спустя 160 лет после написания 
''Димитрия Самозванца'' М. Г. Альтшуллер [13: 289], и он достигает прямо противоположного эффекта: 
преступный самозванец, разрушитель Отечества, мог бы легко снискать читательские симпатии. 
Байронический же герой – в булгаринском романе это Лжедимитрий-Иваницкий – заведомо антипатичен 
публике в силу своего презрения к окружающим. Конфликт между Пушкиным и Булгариным по поводу 
''Бориса Годунова'' имеет еще один ракурс: пушкинский Самозванец, в сущности, герой сродни вальтер-
скоттовским. 

Преследуя ту же цель развенчания романтического героя, Булгарин создает и второй исторический 
роман – ''Мазепа''. Неслучайно выбирается сюжет, уже обработанный Байроном и Пушкиным (в 
''Полтаве''). В предисловии к ''Мазепе'' прямо на это указывается: ''Лорд Байрон и А. С. Пушкин 
воспользовались лучшими эпизодами из жизни Мазепы: романтическою любовью его в юности и в 
старости, с занимательными и ужасными последствиями сей необузданной страсти. [...] Я ограничился 
политическим характером Мазепы'' [2: 369]. Но выше Булгарин оговаривается: ''В романе я предпринял 
представить очерки характера Мазепы, так как я понял его по истории и по преданиям. Мазепа был один 
из умнейших и ученейших вельмож своего века, и, чтобы быть великим мужем, ему недоставало только 
– добродетели! Без нее не сделали его счастливым ум, ученость, почести, богатство и власть. Вот тема 
моего романа!'' [2: 369]. Исторический роман Булгарина, декларированный им как политический, 
является одновременно и романом нравоописательным. Булгарин остается верным себе: любое его 
произведение ставит конечной целью утверждение добродетели в читательском сознании и 
совершенствование человеческой личности. 

В силу обозначенных нами причин мы можем определить тип взаимоотношений Булгарина с 
читающей публикой как ''демократический''. Основными чертами этого типа мы бы назвали следующие: 

– Принципиальная поддержка автором господствующих в читательской массе идейных течений; 
подчеркнутое уважение к читателю. Показательно, что Булгарин собрание сочинений конца 1820-х – 
начала 1830-х гг. посвящает ''Читающей русской публике, в знак уважения и признательности'' [14: 3]. 

– Сознательная установка на расширение читательской аудитории, выражающаяся в таком отборе 
изобразительных средств, при котором эстетика произведения содержит наименьшее количество 
непривычного (Эстетика штампа.) 

– Отбор тем, которые максимально объединяли бы читающую аудиторию, – например, прошлое 
отечества, нравственное совершенствование личности, но не профессионально-литературные или 
идейно-политические. 

Главное отличие ''литературных демократов'' от ''литературных аристократов'' как раз и заключается в 
их готовности идти в ногу с читательской массой и удовлетворять ее запросы, как идейные, так и 
эстетические. И разница между Булгариным как ведущим теоретиком и практиком ''демократического 
лагеря'' и, например, А. A. Орловым, состоит в том, что для Орлова читательский успех есть конечная 
цель его литературной деятельности, выражающаяся в финансовом обогащении, а Булгарин считает его 
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средством распространения исповедуемых им идей и величественно ''принимает'' сопутствующее ему 
материальное благополучие как вознаграждение за труды на общественном поприще. 

И здесь возникает одна парадоксальная, казалось бы, по отношению к Булгарину тема – тема диалога 
с читателем. Парадоксальная потому, что сама по себе установка на диалог возникает тогда, когда есть 
разница в позициях, но никак не в случае совпадения позиций автора и читателя. Скорее, можно 
говорить о диалоге по поводу булгаринских текстов, возникшем в читательской среде. О. М. Сомов 
констатировал: ''''Выжигина'' прочли люди всех состояний: знатный барин, скромный чиновник, 
провинциальный помещик, купец и мещанин искали в этом романе применений, каждый по своим 
понятиям и соображениям, и каждый, может быть, находил их. От сего такое различие в мнениях: 
критиками ''Выжигина'' сделались уже не журналисты и литераторы, а так сказать, вся масса его 
читателей: одни хвалили, другие корили, и всяк ценил его сообразно с своими видами и 
отношениями'' [15: 86]. 

Эта тема применительно к Фаддею Венедиктовичу подразумевает еще одного участника 
сложившейся коллизии – Пушкина. 

В 20-е – начало 30-х годов Пушкин вступает в диалог с массовым читателем, отстаивая свою новую 
эстетическую программу. Это связано с работой поэта над романом в стихах ''Евгений Онегин''. 
Одновременно с этим Булгарин начинает выпускать первую массовую российскую газету – ''Северную 
Пчелу''. Текст ''Евгения Онегина'' представляет собой зафиксированную на бумаге историю полемики 
поэта с читательской аудиторией и признание им своего поражения. Мирный характер расставания 
автора и читателя в ''Онегине'' не смягчает горечи автора, не сумевшего подчинить себе читательскую 
волю, но и не пожелавшего подчиниться воле победителя [16]. Неслучайно Пушкин констатирует: 
''''Литературная газета'' была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа 
писателей'' [17: 89] – публика читала других авторов. В свою очередь, именно 1826-1837 годы становятся 
годами расцвета булгаринских изданий, будь то романы или периодические издания. Особенным 
успехом пользовалась ''Северная Пчела'', ставшая рупором общественного мнения, что был вынужден 
признать даже императорский двор [18: 409]. Этот успех свидетельствует, что Булгарин нашел свою 
аудиторию. Разразившаяся война между двумя писательскими группировками – ''литературными 
аристократами'' во главе с Пушкиным и Дельвигом и группировкой Булгарина – Греча (''грачи-
разбойники'', как называл их Пушкин) – на практике была не войной за читателя (у них был просто 
разный читатель), а войной читателей, рассматривать ее нужно как борьбу читательских и социальных 
сословий, а не противостояние эстетических принципов – это как раз вторично. И Булгарин эту войну 
явно выигрывал; как отметил Н. А. Полевой, в этот период не являвшийся союзником автора 
''Выжигина'', ''огромный успех в России есть уже следствие: он бывает только отражением победы над 
немногими законодателями литературными'' [7: 69]. 

Неслучайно в разгар борьбы с ''литературными аристократами'' Булгарин публикует статью ''Встреча 
с Карамзиным (Из литературных воспоминаний)''. Не принадлежа к числу ярых поклонников 
историографа, Булгарин, тем не менее, одним из первых выступает с воспоминаниями о нем. Он 
пытается ответить литературным противникам, взывая к авторитету, бесспорному для них. Показательна 
характеристика, которую дает Булгарин Карамзину: ''Он знал в совершенстве искусство беседовать, 
которое вовсе различно с искусством рассказывать. Хороший рассказчик нравится нам иногда, когда 
мы расположены слушать; но человек, умеющий поддерживать разговор и сообщать ему 
занимательность, нравится всегда, ибо он умеет быть и слушателем и рассказчиком'' [2: 673]. Это упрек 
не названному в очерке Пушкину, не желающему в 30-е годы следовать велению читательской 
аудитории – говоря словами Булгарина, ''слушать, поддерживать разговор и сообщать ему 
занимательность''. К самому себе Фаддей Венедиктович этот упрек отнести не может: читательские 
настроения он улавливает точно. 

Следует обратить внимание на контекст, который создает Булгарин себе как литератору. Он лично не 
претендует в глазах читателя на звание гения. Но он встает рядом с гением, личность которого освящена 
мученической кончиной. Это А. С. Грибоедов. ''Издание газеты, в которой на протяжении более чем трех 
десятков лет популяризировалось на все лады творчество одного писателя, вероятно, является 
беспрецедентным в истории мировой литературы. Начиная с первых же номеров "Северной Пчелы" и 
почти до самой смерти ее хозяина, в газете постоянно по поводу и без повода цитировалось "Горе от 
ума", упоминался его автор'' [19: 172]. 

Причем выбор кумира лежит в русле традиционного булгаринского подхода: Грибоедов для него 
един как литератор-просветитель и патриот-чиновник. Неслучайно Булгарин игнорирует политическую 
сущность комедии (то есть, сводит художественную функцию Чацкого к функции резонера в 
классицистической комедии, вроде фонвизинского Стародума), сосредотачиваясь на том, что роднит ее 
более всего с эпохой Просвещения: цель комедии, по Булгарину, – ''осмеяние недостатков общества и, 
следовательно, общая польза и нравственность'' [20: 353]. Фаддей Венедиктович последователен и как 
друг, и как литератор-моралист. 

104 



Філологічні науки. Випуск 1 (83). 

Но и Грибоедов остается в этот период литератором ''для немногих''. Булгарину удалось разомкнуть 
этот читательский круг, расширить его благодаря универсальности своей литературной – в первую 
очередь, журналистской деятельности. Историкам литературы нужно смириться с тем, что, независимо 
от нашего отношения к политической физиономии Булгарина – отношения, сформированного под 
воздействием его противников, – именно он оказался во главе победителей, ''литературных демократов''. 
Неслучайно последующая борьба с Булгариным носила идейный, а не эстетический характер: ни один из 
его современников не смог завоевать внимание и любовь читательского слоя, который сформировал 
Булгарина и сам был сформирован Булгариным. 

Причем, в конечном счете, Фаддей Венедиктович сам, приучая современного ему читателя к чтению, 
стал невольным соучастником этого убийства, превратив его в самоубийство. Он просто не сумел 
эволюционировать в соответствии с запросами реальной читательской аудитории. На это ''отставание'' 
обратил внимание уже в 1829 году Николай Полевой: ''Автор ''Военной шутки'' и ''Модной лавки'' <Ф. В. 
Булгарина. – А. Ф.> все тот же; он даже стал ныне гораздо совершеннее; но публика и требования ея 
переменились'' [7: 71]. Символически разрыв между Булгариным и его читателями обозначен отъездом 
редактора ''Северной Пчелы'' в эстляндское имение Карлово: вроде бы, недалеко от главного 
литературного центра России, Петербурга, – но в стороне от мейнстрима. 
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Федута О. Й. Читач у свідомості Ф. В. Булгаріна. 

У статті розкриваються основи авторської стратегії Ф. В. Булгаріна, причини його літературного 
успіху в залежності від його уявлення про адресат своєї творчості. Аналізується авторське кредо 
письменника, яке полягає у трактування любові до батьківщини як ''бажанні їй блага''. Під благом 

автор розумів прагнення митця викорінювати зловживання, забобони й погані звички та спрямовувати 
свій художній талант на поширення в суспільстві доброї моральності і просвіти. Доводиться, що 

етична авторська програма Ф. Булгаріна пояснювала здебільшого його жанрові і стильові вподобання й 
літературну поведінку в цілому. Ф. Булгарін був першим російським письменником, який розглядав 
читацьку аудиторію диференційовано, розділяючи її на соціальні страти. Кожній страті мали бути 

адресовані тексти певної естетичної та етичної спрямованості. Фактично літератор 
перетворюється на слугу сучасної йому публіки, виконуючи її бажання. Це приносить швидкий успіх, але 

в історичній перспективі зрікає на забуття. 

Ключові слова: Фадей Булгарін, Олександр Пушкін, ''Північна Бджола'', російська література, роман, 
читач, автор, ''Іван Вижигін'', декабристи, журналістика. 

Feduta A. I. The Reader in the Minds of F. V. Bulgarin. 

The article deals with the fundamental concepts of the author's strategy of F. V. Bulgarin. The paper 
concentrates on the main reasons for his literary success depending on his beliefs about the addressee of his 

work. Much attention is given to F. V. Bulgarin. He was the first Russian writer, who investigated the readership 
discriminatingly, dividing it into social strata. The author highlights that each strata must be addressed to the 

works of a certain aesthetic and ethical orientation. In fact, the writer becomes the servant of his audience, 
fulfilling her wishes. The author comes to the conclusion that it brings quick success, but in the historical 

perspective foredooms to oblivion. 

Key words: Thaddeus Bulgarin, Pushkin, "Severnaya Pchela", Russian literature, the novel, the reader, the 
author, "Ivan Vyzhigin", the Decembrists, journalism. 
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ПОЕТІВ-
СИМВОЛІСТІВ 

Статтю присвячено аналізу лексико-стилістичних засобів та їх ролі у поетичному мовленні німецьких 
поетів-символістів: Стефана Георга, Гуго фон Гофмансталя та Райнер Марії Рільке. Визначено та 
охарактеризовано основні лексичні засоби, що посилюють емоційну виразність поетичного мовлення 

поетів-символістів. Представлена інтерпретація лексичних засобів з точки зору стилістики. 
Розглядаються лексико-стилістичні засоби поетичного мовлення, такі як метафора, метонімія, 

порівняння та епітет. 

Ключові слова: лексико-стилістичні засоби, метафора, метонімія, порівняння, епітет, поетичне 
мовлення. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. В 
зв’язку з підвищеною зацікавленістю до досліджень функціонування мовних засобів в різних сферах 
мовленнєвої діяльності все частіше лексичні одиниці вивчаються з точки зору їх стилістичної 
значимості. Це цілком закономірно, оскільки об’єктом лінгвістичного стилістичного аналізу є мова в 
процесі її функціонування. Творчість поетів – майстрів художнього слова – відіграє визначну роль у 
розвитку будь-якої національної літературної мови. Усвідомлення ролі відомих поетів в історії 
літературної мови є однією із важливих завдань дослідження поетичного мовлення. Загальною 
проблемою є дослідження мовлення художньої літератури, позначене підвищеною емоційністю та 
образністю, насичене стилістичними засобами. Поетичне мовлення (мовлення художньої літератури) 
характеризує своєрідність певного літературного напряму. Символізм – напрям у поезії, який 
використовує художній символ замість образу, що відтворює певне явище. Поети – символісти розуміли 
поета як божество, оскільки він інтуїтивно відчував шлях до істини. А інтуїція ототожнювалася з 
містичним прозрінням, бо за її допомогою поет пізнавав правду. Заглиблюючись у світ духовних 
переживань особистості й шукаючи "οдвічну істину'', поети-символісти використовували такі лексико-
стилістичні засоби, як метафора, метонімія, порівняння, епітет.  

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми свідчить про значний інтерес 
лінгвістів до поетичного мовлення поетів різних епох. Теоретико-методологічним підґрунтям для 
вивчення поетичного мовлення поетів-символістів є праці В. фон Гумбольдта, О. О. Потебні, 
В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Ю. М. Лотмана, Р. О. Будагова, Р. Барта, Г. Ґ. Ґадамера, 
Я. Мукаржовського, Р. Якобсона та багатьох інших. Проблеми поетичної мови та тісно пов’язаних з нею 
понять поетичності та поетики аналізувалися в роботах таких дослідників, як Ю. М. Тинянов, 
В. Б. Шкловський, Я. Славіньський, В. П. Григор’єв, С. Ф. Гончаренко, В. Шмідт, І. І. Ковтунова. У цих 
дослідженнях розглядаються основні риси поетичної мови, надається характеристика поетичної функції, 
визначається підхід до поняття поетичності. 

Впродовж минулого століття і дотепер поетичне мовлення поетів-символістів перебуває у фокусі 
літературознавчих (Л. Н. Сорокіна, О. В. Елісеева, В. Г. Адмоні, А. Г. Березіна) та власне лінгвістичних 
студій (О. М. Черевченко, І. П. Черкасова, Г. М. Засеева). 

Спеціальні ж лінгвістичні дослідження лексико-стилістичних засобів поетичного мовлення німецьких 
поетів-символістів у сучасному мовознавстві фактично відсутні.  

Мета дослідження полягає у висвітленні та аналізі лексико-стилістичних мовних засобів поетичного 
мовлення німецьких поетів-символістів. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких 
завдань: виявлення лексико-стилістичних засобів в ліриці німецьких поетів-символістів Стефана Георге, 
Гуго фон Гофмансталя, Е. М. Рільке; інтерпретація віршів з точки зору стилістичної значимості. 
Матеріалом дослідження слугували вірші Стефана Георге ''Mein garten …'', ''Der Herr der Insel'', ''Komm in 
den totgesagten park…'', ''Der Mensch und der Drud''; Гуго фон Гофмансталя ''Die Ballade des äußeren 
Lebens'', ''Vorfrühling'', ''Reiselied'', ''Über Vergänglichkeit'', ''Mache freilich …,''; Е. М. Рільке ''Das Portal'', 
''Der Dichter'', ''Blaue Hortensie'', ''Die Sonette an Orpheus'', ''Römische Fontäne'', ''Das Karussell'', ''Archäischer 
Torso Apollos'',''Duineser Elegien''. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. "Поетичне 
мовлення – це мовлення віршів, яке досягло такого рівня структурно-змістової організації, на якому 
забезпечується поетична комунікація" [1: 40]. Семантичний та емоційно-експресивний потенціал 
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авторських новотворів досить великий, цим пояснюється їх активне вживання у поетичному 
(віршованому) мовленні. 

Мова поезії є досить широким полем для вивчення, оскільки поети використовують велику кількість 
різноманітних лексичних мовних засобів. 

Мовні засоби виразності традиційно називають риторичними фігурами. Це такі стилістичні звороти, 
метою яких є посилення виражальності мовлення. Риторичні фігури роблять мовлення розмаїтим і 
яскравішим, а значить, привертають увагу читача, збуджують в ньому емоції, примушують замислитися. 
Під риторичними фігурами, або стилістичними прийомами, ми розуміємо способи, шляхи і моделі 
"оживлення'' мови. З часів виникнення літератури існували різні класифікації і дефініції стилістичних 
фігур, а їх кількість доходила до сотні. І. В. Арнольд розрізняє зображувальні (засоби образності / тропи) 
і виражальні засоби (фігури мовлення) мови. Засоби образності – це такі типи переносного вживання слів 
як порівняння, метафора, метонімія, епітет і т.д. До виражальних засобів за І. В. Арнольд належать 
особливі синтаксичні структури, такі як інверсія, риторичне питання, паралельні конструкції, повтор, 
контраст. Найбільш характерними засобами образності для символізму є порівняння, метафора та її 
види, метонімія, епітет [2].  

Серед всіх тропів метафора відрізняється своєю експресивністю, володіє необмеженими 
можливостями зближення різних предметів і явищ, по-новому усвідомлює предмет, метафора здатна 
розкрити його внутрішню природу.  

Варто зазначити, що стилістичні засоби (тропи), на відміну від виражальних засобів, не є мовними 
феноменами. Вони формуються у мовленні і більшість з них, як правило, поза контекстом не існує. 
Відповідно до принципів їх утворення стилістичні засоби поділяють на три типи: фонетичні, лексико-
семантичні та синтаксичні. В основному всі стилістичні засоби є результатом переосмислення значення 
слів, словосполучень і синтаксичних структур, що дозволяє одиницям мови набувати додаткових значень 
та стилістичної цінності [3]. 

Тропи – основа художнього (поетичного) мовлення, якраз завдяки їм поет може побачити і 
підкреслити нові, неочікувані зв’язки світу. Ще Аристотель писав, що неможливо навчити поета 
створювати метафори, це ознака таланту, оскільки для створення вдалої метафори необхідно помічати 
несподівані риси подібності [4].  

Тропи досить поширені в поезії, покликані не лише індивідуалізувати мовлення автора, а й збагатити 
його емоційними нюансами, увиразнити художнє зображення. 

В загальному (лінгвістичному) розумінні слова тропи – це слова і висловлення, які вживаються в 
переносному значенні. Найпростішим видом тропа є порівняння. Точно кажучи, називати порівняння 
тропом не зовсім коректно, значення слів у порівняння не змінюється, але традиційно, будь-яке 
порівняння відносять до тропів. Розрізняють порівняння логічні і образні. Логічні порівняння характерні 
для наукового, офіційно-ділового та розмовного стилів. Вони додають до предмета нову інформацію. 
Образне порівняння охоплює одну якусь найвиразнішу ознаку, часом несподівану, і робить її основною, 
ігноруючи всі інші [5: 359].  

Лірика поетів-символістів багата на порівняння, наприклад, у Гуго фон Гофмансталя є такі 
порівняння: ″Herüberglitt aus einem kleinen Kind / Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd. So eins mit 
mir als wie mein eignes Haar″ [6: 252 ]. ″Und da sitzen sie wie zu Hause, / Leichten Hauptes und leichter 
Hände″ [6: 253]. ″Das Innerste ist offen ihrem Weben / Wie Geisterhände in versperrtem Raum″ [6: 253]. 

У ранній ліриці Е. М. Рільке намагається повністю відмовитися від повсякденності, оскільки його 
ідеалом є ″leise Tage und Träume bauen″. У віршах цього періоду панує атмосфера сну, мрії, тут повністю 
стерті межі між реальним та уявним. Головним джерелом художньої творчості поета є інтуїція, осявання. 
Прикладами можуть слугувати такі порівняння: ″Träume scheinen mir wie Orchideen″ [7: 42], ″und leise 
rieseln seine Töne / wie Blütenregen in das Land″ [7: 43], ″In den weißen Wiesenquellen lallt es / wie ein 
Stammeln kindischen Gebets″ [7: 46], ″Er treibt der Wind im Winterwalde / die Flockenherde wie ein Hirt,″ 
[7: 47], ″Du musst das Leben nicht verstehen, / dann wird es werden wie ein Fest″ [7: 56], ″Ich möchte werden 
wie die ganz Geheimen:″ [7: 57]. Е. М. Рільке намагався відшукати найбільш точні, виражальні засоби 
(слова), відмовляючись від зовнішніх прикрас і досягав точної відповідності художньої форми змісту 
поетичного висловлення.  

Для Е. М. Рільке характерно прагнення до ієратичного (священного, жрецького) символу. Він 
набагато стриманіше С. Георге, але світогляд, ієратичність роблять його представником символізма.  

Широко використовує порівняння і С. Георге з метою художнього зіставлення одного предмета з 
іншим: ″Der früchte nimmer gebrochene läste / Glänzen wie lava im pinien-hain.″ [6: 243]; ″wenn er seine 
flügel / Gefärbt wie mit dem saft der Tyrer-schnecke″ [6: 244]; ″Die wehende saat ist wie gold noch″ [6: 245]. 

Стефан Георге – одна із значних культурних фігур сучасної Німеччини, який поєднував естетизм з 
світоглядом. Він вимагав, щоб символ здійснювався у всіх сферах життя, думки і творчості. Аналізуючи 
лірику Стефана Георга, ми помітили, що поет відмовився від правил написання іменників з великої 
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літери та від певних граматичних правил. Поет вважає, що між речами не існує меж, що речі повинні 
проникати один в одного. Він був першим, хто назвав вірші єдиною художньою формою літератури.  

Порівняння використовуються в ліриці поетів-символістів з метою посилення її образності, створення 
яскравих образів і вирізнення будь-яких істотних ознак предметів або явищ, а також з метою виявлення 
авторських оцінок і емоцій.  

Метафора – це приховане порівняння, коли одна частина порівняння виступає замість іншої. Те, що 
метафора є прихованим порівнянням, визнається всіма лінгвістами, розбіжності викликає тільки питання, 
що повинно бути прихованим. Деякі вчені вважають, що достатньо прибрати слово-зв’язку, і із 
порівняння отримуєш метафору. Важливим критерієм різниці між порівнянням і метафорою є те, що в 
порівнянні увиразнюється схожість, а в метафорі – подібність двох предметів. З цього приводу 
Н. Д. Арутюнова пише, "якщо в класичному випадку порівняння тричленно (А подібно з Б за ознакою С), 
то метaфора в нормі двочленнa (А є Б)" [4: 28]. 

Вірші поетів-символістів багаті на метафори. У вірші Е. М. Рільке "Das Portal" споруда, якій належить 
цей портал (собор) ототожнюється з живим організмом: портал як вуха споруди, що дослуховуються до 
стогону народу, його смутку. Собор – це місце, куди приходять люди, з тим щоб залишити тут свою тугу, 
печаль ″waren sie einst die Muschel eines Ohres / und fingen jedes Stöhnen dieser Stadt″ [7: 190], просити 
вибачення у бога. У вірші ″Der Dichter″ поет використовує персоніфікацію, щоб підкреслити 
швидкоплинність життя, ″Du entfernst dich von mir, du Stunde / Wunden schlägt mir dein 
Flügelschlag / Allein: was soll ich mit meinem Munde? / mit meiner Nacht? Mit meinem Tag?″ [7: 195], час 
набуває образу птаха, який відлітає в далечінь. Темі скороминучості, перебіжності присвячено вірш 
"Blaue Hortensie", де сухі, матові і без блиску квіти гортензії, вже не блакитного кольору ″So wie das letzte 
Grün in Farbentiegeln / sind diese Blätter, trocken, stumpf und rauh / hinter den Blütendolden, die ein 
Blau / nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln″ [7: 195–196] відображають колір від інших предметів 
″und wie in alten blauen Briefpapieren / ist Gelb in ihnen, Violett und Grau″ [7: 196]. Оскільки блакитний 
колір має переносне значення ″Sie spiegeln es verweint und ungenau, / als wollten sie es wiederum verlieren, 
/″ [7: 196], то стає зрозумілим привласнення автором кольорів людської якості. Квіти сумують за 
втраченим життям.  

У вірші "Die Sonette an Orpheus" представлено алегоричний образ зими. Зима у вірші – це вчитель 
весни, виступає в образі старця з білою бородою. Цей стилістичний прийом надає ліричному твору 
казкового відтінку ″Frühling ist wiedergekommen / Die Erde ist wie ein Kind, das Gedichte weiß″; / ″Streng 
war ihr Lehrer. Wir mochten das Weiße an dem Barte des alten Manns″ [7: 306]. 

Гуго фон Гофмансталь розуміє метафору не як просте перенесення значення, а як перенесення змісту 
з сфери містичного в сферу мови за допомогою магічних здібностей поета. Основним моментом 
виникнення образної метафори у Г. фон Гофмансталя є осяяння. В цьому надприродному стані поета 
формується метафора, тобто метафора виникає з "серця речей", а виявлені в ній ідеї набувають 
словесного висловлення, запозиченого з "зовнішнього життя". У своєму "внутрішньому" образі поетичне 
слово може бути схожим на повсякденне. Слова у Г. фон Гофмансталя – "запечатані слова". На думку 
поета вони виявляються як "судини божого святого духу, правди" [8: 390]. Поет вибирає будь-який 
об’єкт і проникає в його потаємний зміст. "Все, що є, існує, життя (буття) і значення утворюють єдність; 
отже, все буття і є символом" [8: 391]. У вірші "Die Ballade des äußeren Lebens" слово "вечір" – у 
молодого поета є символом, який лише віддалено слугує виявленню життєвих явищ: швидкоплинності, 
мудрості; символ набуває багатозначності, і як висновок – неясності. Символ "вечір" в даному вірші 
означає згасання, відмирання і мудрість. Символ на думку автора є втіленням загального в єдине. Отже, 
символ у Г. фон Гофмансталя – це безглузде існування світу; особливо чітко це представлено за 
допомогою метафор в "Terzinen über Vergänglichkeit", ″Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen: / Wie 
kann das sein, dass diese nahe Tage Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen? Als dass man 
klage: / Dass alles gleitet und vorüberrinnt″ [6: 252]. У вірші ″Manche freilich …″ поет зображує людство 
як одну людину, як нерозривну єдність, тобто всі ми завжди разом – хто є, був і буде. Цю думку поет 
підкріплює метафорами ″Doch ein Schatten fällt von jenen Leben / In die anderen Leben hinüber, / Und die 
leichten sind an die schweren / Wie an Luft und Erde gebunden:″, ″Noch weghalten von der erschrockenen 
Seele / Stummes Niederfallen ferner Sterne″ [6: 253].  

Епітет як різновид тропа вивчали багато видатних науковців: О. В. Веселовський, В. С. Ващенко, 
В. В. Виноградов, В. М. Жирмунський, О. О. Потебня. 

Епітети – це художні визначення, які виділяють властивості, якості, істотні сторони, ознаки, 
передають враження, ставлення автора; завдають настрій; створюють образ; характеризують, оцінюють. 
Головна функція епітета в ліриці – прикрашальна, цей троп викликає в уявленні читача суцільну картину 
предмета або явища, створює образ. Стилістична функція епітета – створення художньої виразності, яка 
поєднується з позитивною або негативною оцінкою.  

В нашому дослідженні ми будемо керуватися визначенням епітета за Е. Різель і Е. Шендельс, які 
розуміють епітет "як різновид визначення, обставини або звертання, яке відрізняється від звичайного 
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визначення переносним характером слова та наявністю в ньому експресивності, за допомогою якої 
характеризується ставлення автора до предмету оповіді" [9: 238]. Е. Різель і Е. Шендельс розрізняють 
такі види епітетів: конкретні (sachlich-konkretisierende), емоційно-оцінні (emotional-bewertende), постійні 
(stehende), неочікувані (unerwartete), улюблені (Lieblingsepitheta), тавтологічні (tautologische) [9: 238–
244].  

Розглянемо ці види епітетів на матеріалі віршів німецьких поетів-символістів. Конкретні епітети 
можна зустріти не тільки в будь-яких видах усного та писемного мовлення, але й в художньому 
мовленні. Завдяки використанню поетами конкретного епітета у свідомості читача виникає уявлення про 
колір, форму, звук, запах і т.д. Ступінь образності конкретного епітета залежить від контексту.  

У С. Георге є такі конкретні епітети ″grauer schein″ (сіре сяйво), ″staubige dünste der mandel-öle″ 
(густий мигдаль) та емоційно-оцінні епітети ″verborgene höhle″ (прихована печера), ″leblose vögel″ 
(мертві птахи): неочікуваний оцінний епітет ″dunkle grosse schwarze blume″ (темна, велика, чорна квітка) 
[6: 243]. У цьому вірші поет відтворює простір похмурого світу поетичної фантазії. Символом цього 
світу є "темна, велика, чорна квітка", яка поєднує в собі холодне удавання уявного світу (чорних квітів не 
існує) і непроглядну самотність ліричного героя. Чорний колір вважається символом трагізму і смутку. 
Думка про те, що спокутувати вину можна лише жертвою, висловлена поетом у вірші "Der Herr der Insel" 
за допомогою конкретних епітетів ″edle steinen″ (самоцвітне каміння), ″schwerer, niedrer flug″ (важкий, 
низький політ), ″dunkle wolke″ (темна хмара), ″die weissen segel″ (білі вітрила), ″die grossen schwingen″ 
(великі крила); емоційно-оцінних епітетів ″kühler windhauch″ (холодний подих вітру), ″die süsse stimme″ 
(солодкий голос), ″goldene federn″ (золоті крила), ″goldene funken″ (золоті іскри), ″gedämpfte 
schmerzeslauten″ (приглушені звуки болю) [6: 244]. Поетичний епітет золотий передає не тільки колір, а 
й лірично-романтичне уявлення поета про світ. 

Функція епітета як образного поетичного визначення є різноманітною. Практично в кожному вірші 
Г. фон Гофмансталь використовує епітет, який допомагає читачу краще побачити зображуваний предмет, 
виразніше представити асоціацію. В його поезії зустрічаються конкретні епітети ″kahle Alleen″ (голі алеї), 
″starke Schwingen″ (сильні крила), ″steigt aus blumigem Gelände″ (з квіткової місцевості), ″aus einem 
kleinen Kind″ (з маленької дитини) [6: 251], ″mein eignes Haar, meine Lider″ (моє власне волосся, мої 
повіки) [6: 253]. Але поет надає перевагу емоційно-оцінним епітетам, таким як, ″seltsame Dinge″ (дивні 
справи), ″dämmernde Röte″ (невиразне почервоніння), ″durch flüsternde Zimmer″ (повз кімнату, яка 
шепоче) [6: 250], ″Früchte spiegelnd ohne Ende″ (нескінченно віддзеркальні плоди), ″die alterslosen Seen″ 
(озера, які не старіють), ″die leichten Winde″ (легкі вітри) [6: 251]. В період розквіту поезії Гуго фон 
Гофмансталя, основною темою його ліричних творів стає таємниця світу, а також незбагненність руху 
часу, сутність життя та смерті. Якраз смерть як найстрашніша загадковість буття є основною у вірші 
"Manche freilich … ". Явище зовнішньої дійсності сприймається поетом як символ, який вказує на 
таємницю. Для розкриття таємниці смерті поет використовує, як правило, емоційно-оцінні епітети: ″das 
verworrene Leben″ (безпутне життя), ″erschrockene Seele″ (злякана душа), ″stummes Niederfallen ferner 
Sterne″ (безмовне падіння далеких зірок), ″ganz vergessener Völker Müdigkeiten″ (забутих народів утома), 
″schlanke Flamme oder schmale Leier″ (стрункий спалах або вузькі ліри) [6: 253]. Світ в поетичних творах 
автора постає в двох вимірах: зовнішні явища природи, життя і смерть, і прихований зміст зовнішніх 
явищ. Таке розуміння світу притаманне німецьким поетам-символістам. 

Для лірики Е. М. Рільке характерні всі види епітета. Для опису природи, а точніше римських 
фонтанів, у вірші "Römische Fontäne" поет послуговується конкретними епітетами ″alter runder 
Marmorrand″ (старий, округлений мармуровий край), ″unbekannter Gegenstand″ (незнайомий предмет), 
″schöne Schale″ (чудова чаша) [6: 254]. У вірші "Das Karussell", навпаки, надає перевагу емоційно-
оцінним епітетам ″bunte Pferde″ (строкаті коні), ″das atemlose blinde Spiel″ (сліпа, задихана гра), ″und 
manchesmal ein Lächeln, ein seliges″ (блаженна усмішка) [6: 255].  

В циклі "Duineser Elegien" поет стверджує, наскільки суттєвим є "існування людини та життя взагалі. 
Е. М. Рільке пише в елегіях про важливі моменти в житті будь-якої людини: про безтурботне дитинство, 
одвічне кохання, смерть. В будь-якому випадку, ліричний герой в елегіях – це поет, але поет 
розгублений, скорботний. Символами в елегіях є образи ангелів, але вони недоступні; їх присутність 
свідчить про недосконалість людини: ″ein jeder Engel ist schrecklich″. Але цей парадокс поет підкреслює, 
вживаючи неочікуваний епітет. Для увиразнення теми людської приреченості, смерті поет використовує 
емоційно-оцінні епітети ″das Schöne als des Schrecklichen Anfang″ (красота як страшний початок), 
″dunkler Schluchzer″ (глухе, невиразне схлипування), ″das verzogene Treusein einer Gewohnheit″ (хибна 
вірність звичці), ″die erweiterte Luft″ (розширене повітря), ″die großen fremden Gedanken″ (великі, чужі 
думки), ″ihr berühmtes Gefühl″ (її відоме почуття), ″die erschöpfte Natur″ (виснажена природа), ″diese 
ältesten Schmerzen″ (ці старі страждання), ″die ununterbrochene Nachricht″ (безперервне повідомлення), 
″versprechende Dingen″ (обіцяні справи), ″die ewige Strömung″ (вічна течія), ″erschrockener Raum″ (злякана 
кімната) [6: 256–259].  
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Художник слова за допомогою різних засобів привертає увагу читача на предмет, явище, 
розкриваючи внутрішню форму зображуваного як естетичної цінності. Особливим засобом образного 
зображення, який потребує творчого осмислення предмета і який спричиняє естетичне переживання є 
метонімія. Метонімія – це троп, образний переносний вираз, в якому предмет замінюється іншим, але не 
за подібністю, а за суміжністю і реально існуючими між ним зв’язками [5: 443].  

Метонімію часто розглядають як різновид метафори, але між ними існують суттєві відмінності: при 
метафоричному переносі назви зіставлених предметів повинні бути обов’язково подібними, а при 
метонімії такої подібності немає; метафору легко перетворити на порівняння, метонімію – ні [10: 136].  

У ліричному тексті метонімія цікава тим, що ніби висвітлює найважливіше слово, фокусує на ньому 
увагу. У віршах С. Георге чітко відчувається пригніченість, меланхолія, зосередженість та безнадійність 
поета, зображена за допомогою метонімії: ″Mein garten bedarf nicht luft und nicht wärme″ [6: 243], ″Die 
Fischer überliefern″, ″Die freunde des gesanges näher schwammen″, ″Gescheiterte nur hätten ihn 
erblickt″ [6: 244], ″Dort nimmt das tiefe gelb das weiche grau″ [6: 245], ″Aus buschig krausem kopfe lugt ein 
horn ...″ [6: 246], ″Vertrocknet bald dein nötigstes: der quell″ [6: 246], ″Dein schlimmstes weisst du selbst 
nicht: wenn dein sinn″ [6: 247]. 

Неабияку роль відіграє метонімія у поезії Гуго фон Гофмансталя: ″аn dömmernder Röte / Flog er 
vorbei″ [6: 250], ″Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt″ [6: 252], ″Daß alles gleitet und vorüberrinnt″ 
[6: 252]. Поет володіє магічним хистом оживляти те, що він поетизує. Вірш ″Manche freilich …″ руйнує 
часові відмінності та просторові межі як сон, ″Manche freilich müssen drunten sterben″ [6: 253], ″Und mein 
Teil ist mehr als dieses Lebens″ [6: 253]. Вживання метонімії сприяє художній виразності поетичного 
мовлення поета. Цей троп, у взаємодії із іншими засобами здатний створювати картини та образи.  

Образні переносні вирази характерні для лірики Е. М. Рільке ″Zwar manche sind an Wagen 
angespannt″ [6: 255], ″doch alle haben Mut in ihren Mienen″, ″Ein Rot, ein Grün, ein Grau 
vorbeigesendet″ [6: 255], ″welche dem einzelnen Herzen mühsam bevorsteht″ [6: 257], ″Jene, du neidest sie 
fast, Verlassenen, die du so viel lebender fandst als die Gestillten″ [6: 257]. Поет намагався відобразити за 
допомогою метонімії життя кожної душі – повну переживань, незрозумілих, неспокійних настроїв, 
тонких почуттів, швидкоплинних вражень. Поет-символіст був новатором поетичного вірша, наповнював 
його новими, яскравими виражальними образами. 

Висновки. В статті ми розглянули своєрідність лексико-стилістичних засобів поетичного мовлення 
німецьких поетів-символістів. Проаналізувавши окремі вірші німецьких поетів-символістів 
Стефана Георга, Гуго фон Гофмансталя та Еріх Марії Рільке ми дійшли наступних висновків: 
характерними засобами поетичного мовлення поетів-символістів найбільш частотними є метафора, 
метонімія, порівняння та епітет. Лірика поетів-символістів насичена даними лексико-стилістичними 
засобами. Для поетичного мовлення німецьких поетів-символістів важливі всі ці засоби; тільки у 
сукупності вони сприяють чіткому розумінню змісту ліричного тексту. Важливою ознакою поетичного 
мовлення поетів-символістів є використання образних символів. Така своєрідна традиція відобразилась і 
в особливостях вживання лексико-стилістичних засобів.  

Перспективи подальшого дослідження проблеми. Безумовно, лексико-стилістичні засоби 
поетичного мовлення поетів-символістів не обмежуються описаними лексичними засобами. В 
подальшому ми розглянемо синтаксичні засоби поетичного мовлення. Увесь цей комплекс проблем, 
поряд з іншими лексико-стилістичними та синтаксично-стилістичними засобами поетичного мовлення, є 
завданням для наших подальших наукових досліджень.  
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Ходаковская Н. Г. Лексико-стилистические средства поэтической речи немецких поэтов-
символистов. 

Статья посвящена анализу лексико-стилистических средств и их роли в поэтической речи немецких 
поэтов-символистов: Стефана Георге, Гуго фон Гофмансталя и Райнер Марии Рильке. Определены и 
охарактеризованы основные лексические средства с точки зрения стилистики. Рассматриваются 
лексико-стилистические средства поэтической речи, такие как метафора, метонимия, сравнение и 

эпитет. 

Ключевые слова: лексико-стилистические средства, метафора, метонимия, сравнение, эпитет, 
поэтическая речь. 

Khodakovska N. G. Lexical-Stylistic Means Poetic Speech German Symbolist Poet. 

Due to the increased interest of the study of the functioning of linguistic resources in different areas of speech 
lexical units are studied in terms of their stylistic significance. The purpose of the study is to analyse the lexical-

stylistic means of the poetic language German Symbolist poets. Achieving this involves solving the following 
tasks: to identify lexical and stylistic means in German poetry Symbolist poets Stefan George, Hugo von 

Hofmannsthal and E. M. Rilke; interpretation of poetry in terms of stylistic significance. To lexical and stylistic 
means in our study belong metaphor, metonymy, comparison and epithet. Research material is Stefan George 

poem "Mein Garten ...", "Der Herr der Insel", "Komm in den Totgesagten Park ...", "Der Mensch und der 
Drud"; Hugo von Hofmannsthal "Die Ballade des Äußeren Lebens", "Vorfrühling", "Reiselied", "Über 

Vergänglichkeit", "Mache freilich ...", E. M. Rilke "Das Portal", "Der Dichter", "Blaue Hortensie", "Die Sonette 
an Orpheus", "Römische Fontäne", "Das Karussell", "Archäischer Torso Apollos", "Duineser Elegien". After 

analyzing the poems of German Symbolist poets Stefan George, Hugo von Hofmannsthal and Erich Maria Rilke 
we reached the following conclusions: the most frequent typical means of poetic speech of Symbolist poets are 

metaphor, metonymy, comparison and epithet. The data of Symbolist poet’s lyrics rich lexical and stylistic 
means. For poetic speech of German Symbolist poets are important these facilities; but collectively they 

contribute to a clear understanding of the lyrical content of the text. An important feature of poetic speech of 
Symbolist poets is the use of visual symbols. This kind of tradition is reflected in the features and use of lexical 

and stylistic tools. 

Key words: lexical-stylistic means, metaphor, metonymy, comparison, epithet, poetic speech. 
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ІДІОСТИЛЬ ПИСЬМЕННИКА ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА МЕТОДИ ЙОГО 
ВИВЧЕННЯ 

У статті розглянуто теоретичні праці, які є основоположними для вивчення явища ідіостилю, 
проаналізовано ряд сучасних дефініцій понять "індивідуальний стиль", "ідіостиль", "ідіолект" та 

встановлено різницю між ними; з’ясовано особливості вивчення ідіостилю в межах різних лінгвістичних 
напрямків та здійснено порівняльний аналіз останніх методик дослідження ідіостилю авторів художніх 
творів. На основі виявлених головних рис ідіостилю запропоновано загальну дефініцію поняття та 

власний алгоритм дослідження ідіостилю письменника. 

Ключові слова: ідіолект, мовна картина світу, мовна особистість, алгоритм дослідження ідіостилю, 
художній текст, концепт. 

Постановка проблеми. У статті в загальному виді ставиться проблема дослідження індивідуальних 
особливостей творчості того чи іншого письменника. Все більше дослідників сходяться на думці, що 
кожен видатний письменник вирізняється своїм оригінальним стилем та світобаченням, особливості яких 
можна виокремити, досліджуючи мову його творів. Вивчення специфічних рис мови письменника дає 
змогу відтворити процес його мислення, доповнити вже існуючі уявлення про творчу особистість, 
покращити розуміння проблематики його творів та творчого задуму. Таке вираження внутрішнього світу 
письменника за допомогою мови його творів у сучасній лінгвістиці пов’язують з явищем ідіостилю. 
Проблема ідіостилю постійно перебуває в центрі уваги різних філологічних дисциплін, а саме 
лінгвістики, літературознавства, перекладознавства, психолінгвістики, стилістики, когнітології та 
риторики, що свідчить про багатоаспектність та актуальність цього явища.  

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Проблема вивчення ідіостилю 
має свою історію. У мовознавстві XX сторіччя такі вчені, як Ю. М. Тинянов, Р. О. Якобсон, 
В. В. Виноградов, Ю. М. Караулов, Б. М. Ейхенбаум, Б. О. Ларін, Ю. М. Лотман досліджували поняття 
"індивідуальний стиль". Усіх дослідників об’єднує спільна позиція щодо таких складових 
вищезазначеного явища, як системність, специфічність, цілісність, формально-змістова єдність, 
поєднання загального та індивідуального, історичний розвиток. У сучасних працях використовується 
переважно термін "ідіостиль", введений у лінгвістичний обіг В. П. Григор’євим [1]. Важливі теоретичні 
розробки поняття "ідіостиль" належать І. А. Тарасовій (лінгвокогнітивний аспект) [2], Н. С. Болотновій 
(комунікативний аспект) [3], В. А. Піщальниковій (психолінгвістичний аспект) [4], М. П. Котюровій 
(функціонально-стилістичний аспект) [5], О. Г. Фоменко (лінгвотипологічний аспект) [6]. Усі згадані 
вчені співвідносять ідіостиль із внутрішнім світом та світоглядом письменника. 

Ідіостиль ставав предметом вивчення численних дисертаційних робіт у вітчизняному та зарубіжному 
мовознавстві впродовж останнього десятиріччя. Як правило, вивчається ідіостиль письменника чи поета 
в цілому, як у роботі О. В. Мазепової "Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі" [7], або 
якийсь його аспект чи складова, наприклад, домінантні мовосимволи в ідіостилі Ю. І. Яновського 
("Ідіостиль Ю. І. Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини ХХ ст." 
(Л. В. Домилівська)) [8]. 

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Незважаючи на тривалий і стійкий інтерес 
до явища ідіостилю, до сих пір не існує єдиної позиції як у визначенні його головних рис, так і у 
вживанні терміна (ідіостиль, ідіолект, індивідуальний стиль). Більш того, у сучасному мовознавстві одні 
визначення ідіостилю є вузькими, інші – ширшими, тому його складові також не співпадають. У 
результаті методи дослідження ідіостилю в різних дослідників суттєво відрізняються. Все це, на нашу 
думку, пояснює необхідність розробки моделі ідіостильового аналізу. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – виявити головні риси явища ідіостилю, на 
основі чого запропонувати його узагальнену дефініцію та змоделювати універсальний алгоритм 
дослідження ідіостилю письменника. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:  

– вивчити сучасні дефініції понять "ідіостиль", "індивідуальний стиль" та "ідіолект", наявні в 
словниках та роботах інших дослідників; 

– проаналізувати особливості вивчення ідіостилю в межах різних лінгвістичних напрямків; 
– провести аналіз існуючих підходів до вивчення ідіостилю; 
– запропонувати власний універсальний алгоритм дослідження ідіостилю письменника.  
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Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Чільне місце в 
історії розвитку та становлення поняття ідіостилю займають В. В. Виноградов та Ю. М. Караулов. Згідно 
з В. В. Виноградовим, індивідуальний стиль письменника – це "система индивидуально-эстетического 
использования свойственных данному периоду развития художественной литературы средств словесного 
выражения" [9: 85]. В. В. Виноградов є також винахідником терміну "образ автора", що, на думку 
дослідника, виступає організаційним центром або стрижнем композиції художнього твору та відіграє 
величезну роль у системі як індивідуального стилю, так і стилю цілих літературних напрямків [10: 25]. 
Під "образом автора" дослідник розуміє "концентрированное воплощение сути произведения, 
объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем 
рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом 
целого" [10: 118].  

Ю. М. Караулов ввів у широкий науковий обіг поняття "мовна особистість", під яким він розуміє 
"совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, 
б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой 
направленностью" [11: 245]. Дослідник запропонував виокремлювати в структурі мовної особистості три 
рівні: 1) вербально-семантичний, що відображає ступінь володіння мовою (включає лексичні, фонетичні, 
граматичні та синтаксичні засоби); 2) когнітивний рівень, який характеризує характерну мовній 
індивідуальності картину світу (поняття, ідеї, концепти, системи цінностей); 3) мотиваційний рівень 
(прагматичний), що охоплює комунікативно-діяльнісні потреби особистості, мотиви, що нею рухають, 
настанови та цілі [11: 37–38].  

Розглянемо дефініції ідіостилю та індивідуального стилю, подані в різних словникових статтях. У 
словнику лінгвістичних термінів за редакцією О. С. Ахманової 1969 року видання міститься таке 
тлумачення поняття: "стиль индивидуальный – совокупность основных стилевых элементов, неизменно 
присутствующих в произведениях данного автора в определенный период его творчества и 
распространяющихся на все его творчество в целом; своеобразие приемов словоупотребления, 
конструкций и т.п., характеризующее устную и/или письменную речь отдельного лица, независимо от 
его отношения к писательской деятельности" [12: 455].  

"Стилистический энциклопедический словарь русского языка" за редакцією М. М. Кожиної пропонує 
декілька визначень ідіостилю. На початку статті дається вузьке визначення поняття: "совокупность 
языковых и стилистико-текстовых особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а 
также отдельных носителей данного языка" [5: 95]. Далі авторка словникової статті (М. П. Котюрова) 
розширює поняття, апелюючи до терміну мовної особистості Ю. М. Караулова: "идиостиль – это стиль 
языковой личности во всем многообразии проявления специфики ее уровней (вербально-семантического, 
когнитивного, мотивационного) в текстоподражающей деятельности и в структуре, семантике и 
прагматике текста в рамках того или иного функционального стиля речи" [5: 96]. Отже, дослідниця 
пропонує вивчати ідіостиль письменника, спираючись на рівневу модель мовної особистості, розроблену 
Ю. М. Карауловим, але, беручи до уваги функціонально-стильові особливості тексту. У статті про 
комунікативну стилістику, що міститься у цьому ж словнику, Н. С Болотнова також звертається до 
ідіостилю, підкреслюючи, що це поняття наповнюється новим, ширшим за об’ємом змістом у порівнянні 
з традиційним поняттям "індивідуально-авторський стиль". Дослідниця стверджує, що ідіостиль має 
комплексний характер, різноаспектно виражає соціально-історичну сутність, національні, індивідуально-
психологічні і морально-естетичні особливості людини; в ідіостилі проявляється його світогляд і знання 
про світ (концептуальна картина світу та тезаурус), загальна і мовна культура в їх текстовому 
втіленні [5: 157]. 

Енциклопедія "Українська мова" ототожнює поняття індивідуального стилю з ідіолектом та визначає 
його як "сукупність мовно-виражальних засобів, які виконують естетичну функцію і вирізняють мову 
окремого письменника з поміж інших; своєрідність мови окремого індивіда. Це поняття насамперед 
стосується стилю майстра слова, письменника. Стиль індивідуальний залежить від творчої 
індивідуальності автора, його світосприйняття та світовідчуття, ставлення до явищ навколишньої 
дійсності та їх оцінки" [13: 603]. У статті також зазначено, що "системність стилю індивідуального 
ґрунтується на зв’язку мови і мислення, на витворенні мовної картини світу, в якій поєднано загальне та 
індивідуальне, загальне й одиничне" [13: 603]. 

Дуже істотно з наведених дефініцій відрізняється перша, оскільки вона пропонує спрощене розуміння 
"ідіостилю" і включає в поняття тільки своєрідність використання стильових елементів та лексичних 
одиниць у творах автора. На наш погляд, таке тлумачення розкриває поняття тільки частково, тому є 
застарілим і не відповідає сучасному рівню розвитку лінгвістичних досліджень. Усі інші представлені 
вище поняття дуже схожі між собою, оскільки мають спільні або синонімічні ключові слова в своїх 
дефініціях: "естетична функція", "світосприйняття та світовідчуття автора", "мовна картина світу", 
"індивідуально-психологічні і морально-естетичні особливості людини", "світогляд автора і знання про 
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світ", "прояв ознак таланту автора". Таким чином, сучасні визначення ідіостилю мають більш складний і 
комплексний характер, пропонуючи рухатись від традиційного уявлення про стиль письменника як 
такий, що включає індивідуалізоване використання мовних одиниць або стилістичних прийомів, у 
сторону його когнітивного розуміння, тобто як явища, що відтворює авторську картину світу у мові 
твору.  

Слід також зауважити, що всі автори словникових статей, окрім Н. С. Болотнової, розглядають 
поняття "ідіостиль" та "індивідуальний стиль" як рівнозначні, тому часто взаємозамінюють їх. 
Н. С. Болотнова вважає термін "ідіостиль" сучаснішим за "індивідуальний стиль", оскільки під ним 
мають на увазі нове та ширше за своїм змістом лінгвістичне явище. У цій роботі ми погоджуємося з 
дослідницею та вважаємо правильним використовувати термін "ідіостиль".  

З усіх проаналізованих словникових статей про ідіостиль викликає питання дефініція з енциклопедії 
"Українська мова", в якій поняття "індивідуальний стиль" є рівнозначним поняттю "ідіолект". Щоб 
розібратися, чи є правильним ототожнювати ці два поняття, ми вважаємо доцільним звернутися до 
визначень ідіолекту в інших словникових статтях.  

"Лингвистический энциклопедический словарь" за редакцією В. М Ярцевої дає таке визначення 
ідіолекту: "совокупность формальных и стилистических особенностей, свойственных речи отдельного 
носителя данного языка" [14: 171]. "Литературный энциклопедический словарь" за редакцією 
В. М. Кожевникова та П. О. Ніколаєва пропонує розуміти під ідіолектом "индивидуальный язык, особые 
навыки данного индивидуума в определенный период времени" [15: 114]. Також у статті зазначається, 
що ідіолект виступає найголовнішою складовою ідіостилю [15: 114]. "Літературознавчий словник-
довідник" за редакцією Р. Т. Гром’як трактує ідіолект як "індивідуальне мовлення, що пояснюється 
місцем проживання, віком, фахом, соціальним станом, загальним рівнем культури певної людини" 
[16: 294].  

Майже всі автори словникових дефініцій співпадають у думці і пов’язують ідіолект саме із 
специфічними рисами мови автора, до яких можуть належати лексичні, семантичні, стилістичні або 
граматичні особливості текстів, що їм породжуються. З цього випливає, що ідіолект є складовою 
ідіостилю, оскільки відтворює перший рівень структури мовної особистості – вербально-семантичний (за 
Ю. В. Карауловим).  

До такої ж думки приходять В. В. Леденьова та О. О. Селіванова. Під ідіолектом В. В. Леденьова 
розуміє "индивидуализированную "версию" общенародного языка", а ідіостиль трактується дослідницею 
як "индивидуально устанавливаемая языковой личностью система отношений к разнообразным 
способам авторепрезентации средствами идиолекта" [17: 38–40]. З останньої дефініції випливає, що 
поняття ідіостилю та ідіолекту співвідносяться як "ціле" – "частина". О. О. Селіванова визначає ідіолект 
як "індивідуальний різновид мови, що реалізується в сукупності різних ознак мовлення окремого носія 
мови, а в письмовому мовленні виявляє риси ідіостилю" [18: 167]. 

У сучасному мовознавстві є низка ґрунтовних досліджень та цілих напрямків, що займаються 
вивченням ідіостилю. Поняття ідіостилю є ключовим у комунікативній стилістиці тексту, головним 
теоретиком якої виступає Н. С. Болотнова. Комунікативна стилістика насамперед вивчає організацію 
діалогу автора і читача і її комунікативний ефект завдяки проведенню експериментів, метою яких є 
виявлення читацьких асоціацій, стимульованих текстовими структурами різного типу [3: 11].  

Іншим напрямком, в межах якого вивчається ідіостиль, є когнітивна лінгвістика (І. В. Тарасова, 
І. В. Бидіна, О. Г. Малишева, В. А. Маслова, М. А. Бабуріна, Л. В. Зубова, Н. В. Козловська, 
В. Ю. Прокоф’єва). Як правило, дослідження ідіостилю в когнітивній лінгвістиці полягає у вивченні 
мовної репрезентації концептів як базових складових картини світу письменника, семантичних та 
асоціативно-смислових полів, що співвідносяться з концептами. Предметом когнітивного дослідження 
також може виступати ціла концептосфера письменника, яка моделюється через виявлення ієрархії 
концептів та встановлення взаємозв’язку між ними [2: 7]. 

Заслуговує уваги також лінгвопоетичний напрямок дослідження ідіостилю (В. П. Григор’єв, 
М. Л. Гаспаров, І. І. Ковтунова, Н. О. Кожевникова, Є. В. Красильникова, Є. А. Некрасова). У 
лінгвопоетиці досліджуються естетично значеннєві мовні засоби виразності, особливості ритму та рими, 
словотворчість письменника, особливості синтаксису, ключові слова та образи, їх роль у відтворенні 
світосприйняття поету.  

У психолінгвістиці (В. А. Піщальникова, М. Л. Левченко) ідіостиль розуміється як "система логико-
семантических способов репрезентации доминантных личностных смыслов концептуальной системы 
автора художественного текста, объективированная в эстетической деятельности и предполагающая 
индивидуальную трансформацию языковых выражений" [4: 49]. Під домінантним особистісним смислом 
у межах цього напрямку розуміють інваріантний особистісний смисл, що виникає в результаті певної 
взаємодії концептів. 

У функційно-стилістичному аспекті ідіостиль вивчають М. П. Котюрова, І. В. Самойлова, 
Р. К. Терешкіна. У функціональній стилістиці ідіостиль розуміють як "совокупность доминирующих 
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отличительных свойств речи индивида, проявляющихся в употреблении языковых единиц – как в 
качественном, так и в количественном отношениях – в рамках данного функционального стиля, жанра, 
текстовой категории [5: 97]. М. П. Котюрова зазначає, що ідіостиль співвідноситься не з мовленнєвою 
особистістю взагалі, а з мовленнєвою особистістю у певній соціальній ролі суб’єкта мовлення. Згідно з 
дослідницею, основним методологічним принципом аналізу ідіостилю вченого, письменника, публіциста 
у аспекті функціональної стилістики полягає у встановленні впливу екстралінгвістичних факторів на 
формування ідіостилю даної мовленнєвої особистості [5: 98]. 

Деякі дослідники (Т. О. Гридіна, Ю. С. Паюлі, С. В. Берестюк Д. О. Морозов) розглядають 
лінгвокреативну творчість письменника як елемент ідіостилю. Об’єктами дослідження у цьому напрямку 
часто виступають оказіоналізми, неузуальні граматичні форми, мовна гра. При цьому вчених, що 
досліджують лінгвокреативне мислення конкретних авторів, цікавлять не лише власне мовні явища і 
процеси, а й авторські інтенції і уявлення про світ, що стоять за ними. 

О. Г. Фоменко моделює ідіостиль письменника у лінгвотипологічному аспекті. Цей напрямок, разом 
із пошуком індивідуального у мові ідіостилю письменника, веде пошук лінгвотипологічних складових, 
що зближують різні ідіостилі письменників у опануванні потенціалу мови свого часу [6].  

Часто науковці комбінують методи дослідження ідіостилю, але навіть в межах одного лінгвістичного 
напрямку схеми аналізу можуть дуже відрізнятися.  

А. І. Іванова у своєму дисертаційному дослідженні пропонує розглядати особливості індивідуального 
стилю Джона Кітса на різних мовних рівнях, показуючи їх взаємозв’язок та взаємообумовленість, а 
також ураховувати лінгвопоетичні особливості твору. Окрім того, досліджуються особливості ритмічної 
організації поезії Джона Кітса та характеризується її строфіка. Порівневий аналіз доповнюється аналізом 
найчастотніших лексем у поезії автора та їх сполучуваністю [19: 17]. 

Метод аналізу ідіостилю А. І. Іванової дуже близький до лінгвопоетичного, оскільки вона досліджує 
мовні прийоми та їх взаємообумовленість у побудові художнього світу поету. Дослідниця також 
торкається когнітивного аспекту при аналізі лексичних сполучень частотних одиниць та встановленні їх 
ролі у відображенні внутрішнього світу автора.  

І. А. Тарасова пропонує суто когнітивний аналіз ідіостилю. Матеріалом для дослідження в 
дисертаційній роботі І. А. Тарасової виступає поезія Г. В. Іванова та І. Ф. Анненського. На першому етапі 
дослідниця виділяє та описує основні засоби вербальної експлікації концептів різного типу в текстах 
Г. В. Іванова та І. Ф. Аненського. Треба зазначити, що вона класифікує концепти на предметні (з ядром, 
що чуттєво сприймається), гештальти (концепти з понятійним змістом, що поєднують у собі чуттєві та 
раціональні ознаки), топологічні (образно-схематичні) та емоційні концепти. У структурі кожного 
концепту виділяються понятійний, предметний, образний, асоціативний, символічний та ціннісно-
оціночний шари. Дослідницею було проаналізовано вербалізацію в творчості поетів таких концептів: 
роза, життя, смерть, політ, щастя, вічність, сяйво, торжество. Паралельний опис вербалізації 
концептів у творчості двох авторів дозволив виокремити індивідуальні когнітивні ознаки концептів, 
окрім того, у деяких випадках дослідниця зверталася до творчості інших поетів [2: 51–92].  

Далі І. А. Тарасова досліджує когнітивні структури, які є "результатом взаємодії концептів, формою 
їх ментальної організації" (фрейми, сценарії, метонімічні та метафоричні моделі, концептуальні поля). На 
останньому етапі І. А. Тарасова аналізує національно-культурні концепти в полі індивідуальної 
свідомості. За допомогою вже наявних досліджень лінгвокультурних концептів, статей асоціативних та 
тлумачних словників та мовного матеріалу творів Г. В. Іванова та І. Ф. Анненського дослідниця 
намагається з’ясувати співвідношення загального та індивідуального, узуального та оказіонального, 
архаїчного і сучасного у структурі концептів Росія, душа, сніг [2: 144–156].  

Запропонована концепція дає змогу повно та ретельно проаналізувати відображення світосприйняття 
поетів у їх творах. Те, що об’єктом аналізу виступали твори різних періодів творчості, дозволило 
прослідити зміну настрою та розумінь поетів. Недостатньо зрозумілим, на нашу думку, у цій схемі є 
відбір концептів. Тобто, чому саме ці концепти, а не інші стали предметом аналізу. Дослідниця відмічає, 
що слова-номінанти концептів є ключовими словами у творах письменників. Незважаючи на те, що 
джерелом відбору ключових слів у поезії Г. В. Іванова став "Словарь ключевых слов поэзии 
Г. В. Иванова", упорядником якого є також І. А. Тарасова, залишається незрозумілим, за яким 
принципом слід обирати ці слова.  

У руслі лінгвокогнітивної поетики також виконано дисертаційне дослідження А. В. Сивкової, 
присвячене вивченню ідіостилю М. В. Гоголя [20]. Об'єктом цього дослідження є основні художні 
концепти Бог і чорт, допоміжні свято і дорога, а також особливий концепт "емоційно-реактивної 
природи" – сміх. Вербалізація всіх цих концептів досліджується у творах "Ніч перед Різдвом" та "Мертві 
душі". А. В. Сивкова досліджує лексико-семантичні поля зазначених концептів, а саме їх ядерні та 
периферійні компоненти, а також структурні та функціональні особливості в цілому. Важливим етапом 
дослідження є з’ясування відношень між концептами, які збагачують лексично-семантичні поля один 
одного [20]. 
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Якщо порівнювати дослідження А. В. Сивкової з дослідженням І. А. Тарасової, то можна дійти 
висновку, що вони дуже схожі, окрім способу аналізу самих концептів. На нашу думку, алгоритм 
вивчення концептів, що вживається у А. В. Сивкової, є більш прийнятним для вивчення прозових творів, 
на відміну від пошарового, який передбачає більш "багатий" мовний матеріал поетичних творів.  

О. В. Мазепова у своїй дисертації "Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі" вивчає 
вербально-семантичний та когнітивний рівні мовної особистості поета (концепція Ю. М. Караулова). 
Тому предметом дослідження виступають концептосфера поетичної картини світу Сохраба Сепехрі 
(когнітивний рівень), а також граматичні особливості та стилістичні засоби організації тексту у творах 
митця (вербально-семантичний) [7].  

М. Ю. Мухін протиставляє традиційному інтуїтивному філологічному моделюванню новий метод 
дослідження ідіостилю, який базується на статистичній обробці лексем твору письменника [21]. Модель 
аналізу, розроблена дослідником, складається з наступних етапів: а) порівняльна вибірка індивідуально-
авторської частотної лексики, семантична розмітка контекстів і побудова концептуальних профілів 
авторів; б) виявлення ознак авторських концептуальних систем; в) порівняльна вибірка індивідуально-
авторських лексичних біграм (лексичних пар), побудова синтагматичних профілів авторів і виявлення 
особливостей лексичної синтагматики в їх творах [21: 11–12]. 

Автор не розглядає концепти, які вербалізуються в творах письменника, натомість об’єктом його 
аналізу становляться денотативні сфери (1-ий аспект ідіостильового дослідження), реалізовані в різних 
текстах автора індивідуально-авторською частотною лексикою, індивідуальна єдність яких становить 
концептуальну систему письменника. Ознаки концептуальних систем виявляється на основі 
концептуальних профілів автора – оригінального кількісного співвідношення денотативних сфер і груп в 
його текстах. До індивідуально-частотної лексики відноситься набір слів, що часто зустрічаються в 
різних творах одного письменника і є нехарактерними для текстів інших авторів.  

Другий аспект дослідження ідіостилю М. Ю. Мухіним полягає у вивченні індивідуальних 
особливостей авторської синтагматики. Оригінальне кількісне співвідношення контекстних партнерів 
текстових лексичних універсалій (слів, що часто використовуються всіма авторами) в різних текстах 
одного письменника утворює синтагматичний профіль. Як зазначає дослідник, істотною для 
синтагматичного профілю є лексика, що проявляє в цих текстах максимальну синтагматичну активність, 
тобто, що поєднується з найбільшою кількістю оригінальних контекстних партнерів [21: 33–34].  

На думку М. Ю. Мухіна, традиційний інтуїтивний філологічний аналіз ідіостилю надає 
неформалізовані висновки, які важко оцінити кількісно. Запропонована методика обробки матеріалу дає 
змогу підтвердити, доповнити та скорегувати наукові або читацькі уявлення про ідіостиль різних авторів.  

З огляду на об’єм матеріалу, що обробляється (по декілька творів у кожного письменника), та 
двоаспектність підходу ми вважаємо цей метод досить точним. Недоліком цієї методики, на нашу думку, 
є те, що вона перш за все орієнтована на порівняльний аналіз творів декількох авторів, оскільки один із 
критеріїв відбору індивідуальної частотної лексики є її неповторюваність у творах різних авторів. Цей 
аспект ускладнює використання запропонованого методу при вивченні ідіостилю одного письменника.  

Л. В. Домилівська у дисертаційному дослідженні "Ідіостиль Юрія Яновського в контексті 
лінгвоестетичних парадигм I половини ХХ ст." аналізує функціонально-стилістичну та семантичну 
природу ідіостилю Ю. І. Яновського як систему мовноестетичних символів [8]. Хоча і Л. В. Домилівська 
не спирається на алгоритм аналізу концептосфери, запропонований у когнітивній лінгвістиці, її 
дослідження також виконано у цьому руслі. Замість фреймів дослідниця виділяє "мовосимвольні 
простори" (або тематичні групи), замість ключових слів, що номінують концепти, виділяються слова-
номінанти символів. Як і в І. А. Тарасової, у дослідженні Л. В. Домилівської концептуальні ознаки 
виявляються шляхом аналізу тропеїчних номінацій. Однак, зосередження дослідниці на символах 
виключає понятійний та предметний аналіз концептів.  

О. І. Грищенко у дисертації "Ідиостиль Н. Моршена" поєднує лінгвопоетичний та літературознавчий 
методи дослідження ідіостилю [22]. Предметом дослідження у роботі є два ключові аспекти ідіостилю 
(на думку дослідника) – поетичні новоутворення поета та інтертекстуальність. У ході роботи дослідник 
аналізує всі поетичні новоутворення, принципи їх утворення та вживання, а також літературні алюзії, 
цитати, їх функціонування та художню значущість у поезії поета. Обидва аспекти були розглянуті в 
історичному ракурсі, тобто, враховуючи періоди творчості М. М. Моршена.  

На нашу думку, дисертаційне дослідження О. І. Грищенко гарно відтворює авторську манеру письма 
поета, особливості словотворчості, його індивідуальний почерк, але для повного відтворення ідіостилю 
роботі бракує когнітивного дослідження, присвяченого концептуальній картині світу письменника. 
Автор дійсно робить спробу описати світосприйняття письменника, розглядаючи процес виникнення 
новоутворень та особливості функціонування інтертексту у його поезії, але цей аналіз носить лише 
фрагментарний характер, оскільки на першому плані все ж таки залишаються саме лінгвістичні 
механізми цих явищ. 
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М. В. Панкратова вивчає ідіостиль І. Л. Лиснянської у двох аспектах одночасно – стилістичному та 
лінгвокогнітивному [23]. Дослідниця розглядає не тільки стилістичні особливості організації прийомів 
контрасту, повтору та порівняння, але й їх змістову сторону, їх значення у вираженні авторського 
світогляду. Так, наприклад, вчена встановлює, що прийоми антитези дозволяють розкрити специфіку 
авторських уявлень відносно важливих філософських категорій, оскільки у їх складі використовуються 
різні концепти світу, концепти уявлень про людину, моральні концепти, а також концепти соціальних 
понять та відношень. Спираючись на методику В. А. Маслової (вивчення ядра та периферії концептів), 
дослідниця вивчає такі бінарні концепти: життя / смерть, добро / зло, душа / тіло, небо / земля, 
рай / пекло, святий / грішник, минуле / сучасність, минуле / майбутнє, ліричний герой / лірична героїня і т. 
д. Вивчення всіх цих концептів у їх опозиції дає можливість дослідниці з’ясувати світосприйняття 
автора, її мовну картину світу [23: 13–14].  

Отже, порівняльний аналіз досліджень ідіостилей різних авторів показав, що в основі алгоритму 
вивчення ідіостилю лежить розуміння самого поняття. Ті дослідники, які тлумачать ідіостиль у вузькому 
сенсі (сукупність мовних засобів, властивих мові поета), вивчають лексичні, семантичні, стилістичні або 
граматичні особливості текстів письменника чи поета, ті, які під ідіостилем розуміють відтворення у 
мові текстів авторського світосприйняття, обов’язково досліджують концептосферу автора, у якій 
реалізується мовна картину світу. Часто науковці поєднують вивчення концептосфери автора з 
вивченням особливостей вживання стилістичних прийомів, новоутворень, організації синтаксису, 
лексичних особливостей. Така комбінація підходів дає змогу більш повно розглянути особливості 
ідіостилю письменника, оскільки вона охоплює вербально-семантичний та когнітивний рівень 
проявлення мовної особистості (термінологія Ю. М. Караулова). 

Найоригінальнішим з усіх проаналізованих досліджень ідіостилю, на нашу думку, є дисертація 
М. Ю. Мухіна, яка заснована на статистичному аналізі текстів чотирьох письменників. Автор виконує 
суцільний автоматичний морфологічний аналіз обраних текстів, що дозволяє уникнути суб’єктивної 
оцінки при виокремленні цілого пласту частотної лексики та порівняти особливості її вживання з іншими 
письменниками. Такий спосіб виключає "опасность принять социально-групповое или жанровое за 
индивидуальное", про яку говорив В. В. Виноградов [9: 312]. 

Проаналізовані моделі дослідження ідіостилю не прояснили принципів відбору ключових слів-
репрезентантів концептів, окрім статистичного дослідження М. Ю. Мухіна. При вивченні прозового 
твору єдиним джерелом виокремлення ключових-домінант концептів є текст, на відміну від аналізу 
поетичних творів, де дослідники спираються на використання різних словників образів поетів та 
словників ключових слів поезії певної мови. У такому випадку, на нашу думку, дослідник повинен 
додатково звертатися до тематики, жанрової та ідейної своєрідності творів письменника, а також брати 
до уваги факти його біографії, оскільки життя та творчість нероздільні. Все це допоможе виокремити 
потенційні концепти, які можуть бути вербалізовані у романах.  

Альтернативним або перевірочним методом нам здається автоматичний статистичний пошук слів-
репрезентантів концептів, використовуючи комп’ютерні програми. Ми пропонуємо здійснити цей аналіз 
таким чином: вичленення частотної лексики (без урахування імен, службових слів та текстових 
лексичних універсалій (рука, голова, говорити)) → розподіл її за тематичними групами → виділення 
слів-номінантів концептів. При аналізі вже конкретних концептів ми також вважаємо зручним 
звернутися до автоматичного пошуку сполучень ключових слів.  

Важливим етапом дослідження ідіостилю письменника нам вважається порівняння когнітивних ознак 
ключових концептів, виявлених у письменника, з когнітивними ознаками тих саме концептів у 
сучасників письменника або представників однієї течії. Таке порівняння підтвердить або спростує 
оригінальність та індивідуальність письменника.  

Мовні засоби та стилістичні прийоми перш за все окреслюють ідіолект письменника, що є складовою 
ідіостилю, хоча останні також можуть відтворювати світосприйняття автора, як це було доведено у 
дослідженні ідіостилю І. Л. Лиснянської М. В. Панкратовою [23]. Найбільш системний та показовий 
аналіз мовних засобів у творах письменника, на наш погляд, є їх аналіз на різних мовних рівнях, що 
використовувався у роботі А. І. Іванової. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. На основі здійсненого 
теоретичного огляду можна зробити висновок, що розуміння поняття ідіостилю визначає спосіб його 
дослідження. На нашу думку, щоб повністю охарактеризувати ідіостиль письменника, необхідно 
дослідити своєрідність усіх його проявів. Тому ми пропонуємо таке узагальнене розуміння ідіостилю: 
ідіостиль – це система використання мовних засобів та стилістичних прийомів різних мовних рівнів, а 
також певних лексичних одиниць чи їх комбінацій, які здатні не тільки вирізнити мову автора з-поміж 
інших письменників, але й відтворити його світосприйняття. Отже, наш алгоритм аналізу ідіостилю 
письменника (автора прозових творів) виглядає таким чином: 

– літературознавче вивчення особливостей творчості письменника та основних його біографічних 
фактів для виокремлення можливих вербалізованих концептів у його творах; 
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– автоматична обробка текстів автора з метою знаходження частотних лексем; 
–  класифікація лексики за денотативними сферами (тематичними групами); виокремлення 

ключових слів-репрезентантів художніх концептів;  
– опис структури художніх концептів та виявлення відношень між ними;  
– порівняння мовної репрезентації досліджуваних концептів письменника з репрезентацією цих 

концептів у інших авторів (сучасників письменника або представників тієї ж самої течії); 
– аналіз особливостей вживання мовних та стилістичних засобів на різних рівнях мови, визначення 

їх місця у мовній картині світу письменника.  
Перспективним напрямом для майбутнього дослідження стане практичне застосування 

запропонованого алгоритму для аналізу ідіостилю американського письменника Дена Брауна.  
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Черник Е О. Идиостиль писателя как лингвистический феномен и методы его изучения. 

В статье рассматриваются теоретические работы, которые являются основоположными для 
изучения идиостиля, анализируется ряд современных дефиниций понятий "индивидуальный стиль", 
"идиостиль", "идиолект" и определяется разница между ними; выясняются особенности изучения 
идиостиля в пределах разных лингвистических направлений и проводится сравнительный анализ 
последних методик исследования идиостиля авторов художественных произведений. На основании 

выявленных главных черт идиостиля предложено обобщенное определение понятия и алгоритм полного 
исследования идиостиля писателя. 

Ключевые слова: идиолект, языковая картина мира, языковая личность, алгоритм исследования 
идиостиля, художественный текст, концепт. 

Сhernyk O. O. Idiostyle of a Writer as a Linguistic Phenomenon and Its Study Methods. 

The research deals with the analysis of the notion "idiostyle" and designing an algorithm to apply while studying 
idiostyle of a writer. 

In the course of the research, it has been found out that the term of idiostyle is more modern than the term of 
individual style as it possesses a wider linguistic meaning and includes not only a unique linguistic style but also 

a reflection of the author’s perception of the world in the language of their works. "Idiolect" is understood by 
researchers as a constituent of idiostyle and includes specific features of the author’s language. 

Taking into consideration the content of the generalized notion of idiostyle and the advantages and 
disadvantages of the analyzed models of idiostyle study, the article has offered its own algorithm consisting of 
the following steps: 1) study of the main literary features of writer’s works and basic biographic facts for the 

preliminary selection of the concepts which can be verbalized in their works; 2) computer-based processing of 
author’s texts to find frequent lexical units; 3) classification of vocabulary by denotative spheres (thematic 

groups); selection of key words representing artistic concepts; 4) description of the structure of artistic concepts 
and determination of relations between them; 5) comparison of the linguistic representation of writer’s concepts 
with the representation of the same concepts in the works of other contemporary writers or representatives of the 

same literary direction; 6) analysis of the use of linguistic and stylistic means on different linguistic levels, 
determination of their role in the linguistic picture of the world of the writer. 

Key words: idiolect, linguistic picture of the world, linguistic identity, algorithm to study idiostyle, literary work, 
concept. 

 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Янишина Л. С., 2016 
122 

УДК 811.111 
Л. С. Янишина, 

аспірант 
(Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, м. Київ) 

yanyshyna@mail.ru 
ORCID:0000-0003-4191-7715 

НЕОЛОГІЗМИ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ XIX СТОЛІТТЯ  
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ) 

Стаття присвячена комплексному дослідженню процесів розвитку словникового складу англійської мови 
XIX століття на матеріалі прозових художніх творів. З корпусу лексики англійських романів XIX 
століття виокремлено та проаналізовано неологізми англійської мови XIX століття – новотвори, 
запозичення та семантичні неологізми. Приклади неологізмів розглядаються з погляду їх утворення, 

належності до певної граматичної категорії та предметної сфери. 

Ключові слова: запозичення, категорія, лексика, новотвори, семантичні неологізми. 

Постановка проблеми. Художня література увібрала в себе найактуальніші й найуживаніші 
неологізми XIX століття, сприяючи в такий спосіб їхньому поширенню та засвоєнню мовцями. Сюди 
увійшли новотвори, що виникли внаслідок дії різних чинників – як внутрішньомовних процесів, так і 
зовнішніх факторів. Зокрема, мова йде про різнотипні словотвірні процеси, наслідком яких є новотвори, 
запозичення іншомовної лексики та явища перейменування або вторинної номінації, внаслідок яких 
виникають семантичні неологізми. 

Збагачення мовної системи новою лексикою, спричинене потребою у найменуванні нових предметів і 
понять, що виникли внаслідок еволюції самого суспільства, науково-технічного прогресу, інтеграційних 
процесів, економічного розвитку, а також прагненням до створення нових засобів вираження, знайшло 
своє відображення у творах знаних авторів, що є представниками названого періоду (таких, як В. Скотт, 
В. М. Теккерей, Ч. Діккенс, Ш. Бронте, Дж. Еліот, Т. Майн Рід, В. Вілкі Коллінз, Л. Керрол, 
Р. Л. Стівенсон, О. Уайльд та інші). Дослідження такого типу перетворень та їхнє відображення у різних 
письмових джерелах, зокрема в художній літературі, залишається досить важливою темою для сучасної 
науки про мову. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти мовних змін є предметом аналізу багатьох 
наукових праць. Так, зокрема, проблемам збагачення лексичного складу мови присвячено роботи 
таких дослідників, як І. В. Арнольд [1], Ю. А. Зацний [2], О. І. Смирницький [3], L. Bauer [4], 
L. Bloomfield [5], G. Cannon [6], T. R. Lounsbury [7], L. P. Smith [8]. 

Проте питання, стосовні причин та шляхів утворення англійських неологізмів ХІХ ст., особливостей 
їхньої інтеграції та функціонування у різноманітних жанрах художньої літератури цього періоду, досі 
залишаються актуальними також через відсутність наукових праць, присвячених системному аналізові 
відповідної лексики. 

Метою статті є виявити, класифікувати та визначити особливості утворення та функціонування 
неологізмів ХІХ ст. в англійських прозових художніх творах. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок постійного прогресу і вдосконалення різних сфер життя 
людей виникає потреба у нових поняттях і номінаціях. Відповідно, мова не може залишатися осторонь і 
реагує на нові потреби суспільства активацією різних словотвірних процесів, що спричинює виникнення 
новотворів. Досліджуючи стан мови у певний історичний період, можна дійти висновків стосовно 
суспільного устрою, рівня культури, ступеня розвитку науки у суспільства певного періоду. 

Важливо наголосити на тому, що, на фактично одностайну думку лінгвістів, найчутливішою до всіх 
змін, які відбуваються у суспільстві, є лексико-семантична система. Словниковий склад мови змінюється 
щодня. Щоправда, темпи змін у різних групах лексики неоднакові. 

Проте з мінливістю мови співіснує інша її риса – тенденція до стабільності, що виявляється в 
систематизованості внутрішньомовних відношень, унормованості її структури, традиційності мовних 
законів. 

У самій будові мови закладено великі можливості оновлення мовних засобів. Система словотворення 
завжди готова до продукування нових слів, як тільки з’являється потреба в таких словах. Саме тому і 
виникають новотвори.  

XIX століття можна вважати одним із найважливіших і найпродуктивніших періодів історії 
Великобританії як у плані економічного і культурного росту, так і з огляду на активний розвиток мовної 
системи. Особливість цього періоду полягає в тому, що у різних сферах життя суспільства відбувалися 
постійні зміни, що, звичайно, не могло не позначитися на словниковому складі мови. 

Інтенсивна розбудова інфраструктури і залізниці дозволила налагодити зв’язки між віддаленими 
територіальними одиницями, що значно полегшувало можливість спілкування різних груп населення. 



Філологічні науки. Випуск 1 (83). 

Сфера економіки в цей час відзначилася промисловою революцією і розвитком капіталізму, що значною 
мірою посприяло виникненню нових технічних та економічних термінів. Зовнішня ж політика була 
спрямована на колонізацію нових територій. Як зазначає історик англійської мови Лінда Маґлстоун, у 
1900 році Британська імперія займала 20 % території всього світу і нараховувала 400 мільйонів 
населення. Кількість англомовних громадян, що у 1800 році становила 26 мільйонів, на кінець століття 
зросла до 126. Внаслідок цього, англійська мова не тільки посилила свій вплив на інші мови світу, а й 
увібрала до свого складу значну кількість запозичень із багатьох неєвропейських мов. 

За способом уведення до мови неологізми поділяються загалом на лексичні – новотвори або 
запозичення, та семантичні – нові значення вже відомих слів. 

Існує значна кількість досліджень, присвячених словниковому складу англійської мови. Особливий 
інтерес становлять питання класифікації та характеристики різних типів лексики, причини, наслідки та 
різновиди змін у словнику, різні типи неологізмів та багато інших питань англійського мовознавства. 
Однак чимало аспектів, пов’язаних із функціонуванням мовної системи в певні історичні періоди 
розвитку мови, досі не стали предметом окремого дослідження. 

Питаннями утворення, функціонування та класифікації нової лексики займається неологія. Під 
поняттям неології (залежно від контексту) маємо на увазі як галузь мовознавства, що вивчає неологізми, 
так і сукупність усіх неологізмів. 

Що ж до визначення самого поняття словникового складу мови, то, за І. В. Арнольд [1], словниковим 
складом мови є сукупність усіх слів і еквівалентів слів, що в ньому містяться. Подібної думки 
дотримується також багато інших мовознавців.  

Питання про неологізми досі залишається неоднозначним і актуальним, оскільки навіть визначення 
терміна "неологізм" є предметом дискусій. На наш погляд, досить повне визначення, що враховує всі 
ознаки неологізму, запропоновано О. О. Селівановою [9] в її термінологічній енциклопедії, згідно з ним 
неологізм – це слово або словосполучення, використані мовою в певний період на позначення нового або 
вже наявного поняття в новому значенні, що усвідомлюються як такі носіями мови.  

При цьому важливо враховувати те, що неологізми "за визначенням" стають частиною пасивного 
словникового складу мови, але з часом "найстійкіші" нові слова засвоюються нею й переходять до 
розряду загальновживаної лексики. За таких умов статус неологізму втрачається. Тому можна говорити 
про певну умовність і відносний характер терміна і позначуваної ним категорії.  

Слід зазначити, що корпус новотворів, що виступають у проаналізованих нами творах, досить 
неоднорідний. Кількість неологізмів у творі залежить головним чином від особистості автора. Важливу 
роль відіграють його соціальний статус, рівень освіти, місце проживання, риси характеру і вподобання. 
Наприклад, у романах Ч. Діккенса, Дж. Еліот та У. М. Теккерея знаходимо більше прикладів неологізмів, 
ніж у романах інших авторів. Можливо, це пояснюється тим, що названі автори проживали в містах і 
значно більше контактували з різними представниками тогочасного англійського суспільства. Найменшу 
кількість морфологічних неологізмів було виявлено в творах В. Скотта та Дж. Остін. Оскільки це автори 
кінця XVIII – початку XIX століття, то основу лексичного складу їхніх творів складає лексика саме XVIII 
століття, і лише декілька неологізмів XIX століття були використані ними.  

Проте не останню роль відіграють індивідуальні риси та погляди на світ автора. Свідченням цього є 
твори сестер Бронте. Незважаючи на спільність походження, умов виховання та проживання, подібність 
жанрових характеристик, кількість новотворів у їхніх романах різниться. Найбільше їх знаходимо в 
романі Ш. Бронте "Джейн Ейр". У цьому випадку можна говорити про те, що різниця в кількості 
використаних у романі неологізмів спричинена саме суб’єктивністю світогляду певного автора. Однак ці 
відмінності неістотні. Саме тому, аналізуючи неологічний склад творів різних авторів, можна зробити 
загальні висновки стосовно мовної ситуації певного століття. 

У проаналізованих творах було виокремлено 602 приклади новотворів. Із них 458 є такими, що 
утворені за допомогою афіксів – це 335 суфіксальних та 123 префіксальних неологізмів. 

Серед розглянутих прикладів морфологічних неологізмів переважають утворені за допомогою афіксів 
за такими схемами: V+Suf=N (bewilderment, dismissal, stunner, accompanist), N+Suf=A (exceptional, prosy, 
documentary, snobbish), N+Suf=V (colloquise), V+Suf=A (embracive), A+Suf=V (olden), A+Suf=N 
(outspokenness), A+Suf=Adv (blandly), Pref+A=A (indefinable, undemonstrative, irrealizable), Pref+gerundive 
of V=A (uncompromising), Pref+V=Adv (agrin), Pref+V=V (prearrange), Pref+N=N (unpunctuality), 
Pref+Adv=Adv (unpromisingly). 

Не менш поширеним способом словотворення є словоскладання. Це пояснюється низкою причин: 
морфологічними (відносно невелика кількість суфіксів), лексичними (порівняно невелика кількість 
відносних прикметників) і синтаксичними (наявність в англійській мові таких синтаксичних 
конструкцій, які сприяють їхнім змінам і перетворенню на складне слово). Зазвичай англійські 
неологізми, що утворилися за допомогою цього способу, мають у своєму складі дві основи і дуже рідко – 
три або більше. Серед прикладів проаналізованих неологізмів переважають складні слова, що утворені за 
моделями N+N (dreamland, cardboard, markswomen), N+A (lifelong), V+N (scapegrace), A+N (hardbake). 
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Важливу роль у словотвірних процесах, характерних для англійської мови XIX століття, відігравало 
скорочення слів. Оскільки в англійській мові переважають одно- й двоскладові слова, особливо часто 
скороченню підлягають багатоскладові слова-запозичення. Основними причинами утворення таких 
неологізмів видаються схильність до раціоналізації мови та економія мовних зусиль. У проаналізованих 
творах переважна більшість скорочених слів – це різні види усічень (sham, cab, phoby). Хоча скорочені 
слова використовуються у різних сферах життя і діяльності людини, в тому числі у художній літературі, 
виникають вони найчастіше в розмовній мові. 

Серед проаналізованих прикладів скорочень знаходимо такі, що утворилися від скорочення 
словосполучень. Так, наприклад, англійський іменник cobra утворився внаслідок скорочення повної 
назви тварини (порт.) cobra de capello. 

Значну частину серед морфологічних новотворів складають неологізми, утворені за допомогою 
конверсії. Проаналізовані приклади неологізмів, що виникли внаслідок конверсії, можна поділити на 
групи відповідно до схеми їх утворення. Найпродуктивнішими виявилися схеми N→V (to scarp), V→N (a 
scrunch), A→V (to tidy). Питання про конверсію спричинило багато дискусій стосовно її сутності, часу 
виникнення тощо.  

Розгляд матеріалу художніх творів засвідчив, що XIX століття стало досить продуктивним періодом в 
історії англійської мови щодо запозичень нових слів із різних мов світу. Запозичені слова приходили до 
англійської мови внаслідок пожвавлених економічних, політичних та культурних зв’язків і 
використовувалися для найменування як нових понять і речей, так і для вже відомих. Неологізми-
запозичення поширювалися різними шляхами – через безпосереднє спілкування, ділову переписку, 
літературу.  

Значну роль відіграла художня література, насамперед романи, оскільки автори часто 
використовували популярну іноземну лексику, а також невідомі більшості мовців "екзотичні" слова. 

Англійська література ХІХ ст. характеризується різноманіттям напрямів і жанрів. Кількість 
запозичень у художніх творах відомих авторів цього періоду також істотно різниться. Це спричинено, 
зокрема, індивідуальним стилем автора, літературним напрямом та жанром, до якого належать його 
твори.  

Початок століття ознаменувався появою напряму романтизму із властивим йому протестом проти 
класичної розсудливості, правил, захопленням старовиною та екзотикою. Саме в цей період зросло, 
зокрема, зацікавлення шотландською культурою та побутом, що знайшло відображення в творчості 
В. Скотта. В центрі літературних ідей романтизму – природа та сільський антураж. Тому в творах 
письменників початку ХІХ ст., а саме засновника історичного роману В. Скотта, авторки готичних 
романів М. Шеллі та романістки, яку називали провісницею епохи реалізму, – Дж. Остін – знаходимо 
найменше прикладів запозичень.  

На зміну ідеям романтизму з характерною для нього ідеалізацією тихого провінційного життя, 
приходить епоха реалізму – панування промислової буржуазії, її вивищення над аристократією, епоха 
шаленого темпу життя у промисловому місті, практичності й зацікавлення долею звичайних працівників. 
Яскравими представниками цього періоду стали Ч. Діккенс та В. Теккерей. Зацікавлення міським життям 
зумовило використання у творах лексики, поширеної і "модної" в той час у міському середовищі. За 
таких обставин, до творів авторів середини ХІХ ст., зокрема таких відомих романісток, як Ш. Бронте, 
А. Бронте, Е. Бронте, Е. Гаскел, Дж. Еліот та автора детективних романів В. В. Колінза потрапила велика 
кількість іншомовної лексики, серед якої кількісно переважають французькі запозичення.  

Наприкінці ХІХ ст. відроджуються ідеї індивідуалізму та естетизму. Молоді представники буржуазії, 
що отримали свої статки у спадок, не докладаючи значних зусиль, цікавляться мистецтвом, музикою, 
літературою. Вони стають прихильниками естетичного напряму, в центрі уваги якого перебувають 
витончені переживання.  

Одним із яскравих представників цього напряму став О. Уайльд. Оскільки у його творах особлива 
увага приділяється мистецтву, їхній лексичний склад багатий на запозичення з французької, німецької та 
італійської мов, латини.  

Індустріалізація промисловості зумовила швидке зростання темпів урбанізації. Як протест проти 
цього явища виникає ніцшеанство, у центрі якого – культ сили, гіпертрофований естетизм.  

Література цього періоду характеризується появою нового жанру – пригодницького роману, 
найвідомішими представниками якого були Р. С. Стівенсон, Т. М. Рід, Г. Хаггард. Лексичний склад 
романів цих авторів вирізняється великою кількістю запозичень із неєвропейських мов. У Т. М. Ріда це 
американізми та запозичення з іспанської мови, у Г. Хаггарда це запозичення з різних африканських мов, 
арабської мови, канадського варіанта англійської мови.  

Лексичному складові усіх проаналізованих творів притаманна наявність певної частки іншомовної 
лексики, проте кількість і характер запозичень різниться не тільки залежно від періоду написання твору, 
але й від індивідуальності автора. Неологічний склад творів деяких романістів, що працювали в одному 
напрямі, значно відрізняється.  
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Завдяки тісним контактам із багатьма європейськими країнами, в ХІХ столітті в англійській мові 
з’явилася чимала кількість іншомовної лексики. Звичайно, найбільшу частину складають запозичення з 
французької мови (blouse, crochet, chiffonier). Проте не менше значення мають надходження з ґельської 
(шотландської) (yarpha, lameter), латини (platinum, myth) та грецької мови (kleptomania). Дещо менша 
частка нової лексики припадає на німецьку (poodle), їдиш (yahrzeit), норвезьку (langspiel), іспанську 
(stampede), італійську (fiasco), ірландську (to streel), польську (britzka) та інші мови.  

Унаслідок колонізаційної політики Британією були захоплені величезні території поза межами 
Європи. Це посприяло запозиченню нової лексики з багатьох неєвропейських мов: мови африкаанс 
(cartle), гінді (chutney), турецької (yataghan), арабської (bismillah), мови зулу (іnduna), мови тсвана (tsetse) 
тощо. Окремо слід сказати про слова, типові для американського варіанта англійської мови (to smarten). 

Семантичний словотвір виявився досить продуктивним способом поповнення лексичного складу 
англійської мови XIX століття новими одиницями. Багато лексем зі старого фонду змінили своє 
значення, при цьому нове значення або залишилося співіснувати разом зі старим, або повністю витіснило 
його з ужитку. 

Кожне слово проходить свій власний шлях розвитку. З моменту своєї появи у мові воно може безліч 
разів набувати нових значень, втрачати деякі старі, ставати полісемантичним чи однозначним, 
запозичуватися іншими мовами і т.д. 

Людське суспільство постійно розвивається та набуває нового досвіду. Саме прагнення до творчості 
та до пізнання всього нового, притаманне тільки людським істотам, врешті спричиняє рух уперед до 
нових здобутків та винаходів.  

Досвід, як відомо, – поняття безмежне, він набувається та передається через покоління, і ця передача 
відбувається саме за допомогою мови, усної чи писемної. Нові поняття, що виникають унаслідок 
розвитку суспільства для того, щоб не зникнути, а увійти в життя людини, мають бути названі, тобто 
певним чином означені.  

Якщо з яких-небудь причин створення окремого слова для нового поняття неможливе чи небажане, 
відбувається використання старого лексичного матеріалу. Отже зміна значень уже наявних у мові 
лексичних одиниць дозволяє не створювати для кожного нового поняття окреме слово, що істотно 
розширює використання внутрішньомовних ресурсів. 

Питання про семантичний словотвір так само є досить неоднозначним. Проте, оскільки внаслідок 
набуття словом нового значення відбувається номінація нових речей та явищ, а словниковий склад мови 
поповнюється новою одиницею, його можна вважати окремим способом словотвору. 

Серед причин виникнення семантичних новотворів називають прагнення до економії 
внутрішньомовних словотвірних ресурсів, вживання слова у новому для нього функціональному стилі. 
Також причиною може бути виникнення неоднозначності, прагнення мовців до надання вже відомим 
словам виразності та емоційного забарвлення. 

Існує декілька класифікацій типів зв’язку між значеннями полісемантичного слова. Приклади 
семантичних неологізмів були розподілені нами відповідно до схеми, запропонованої російським 
мовознавцем М. В. Нікітіним. 

Існують три основні типи змістовних зв’язків – імплікаційний, класифікаційний і знаковий 
(конвенційний, семіотичний). 

Імплікаційні зв’язки – це когнітивний аналог реальних зв’язків сутностей об’єктивного світу, їхньої 
взаємодії та залежностей. Це відображення зв’язків між речами, між частиною і цілим, між річчю і 
ознаками, між ознаками. Одне поняття передбачає, викликає думку про інше, тобто імплікує інше 
поняття, якщо передбачається якась залежність, взаємодія, зв’язок відображуваних ними сутностей. 
Імплікаційні зв’язки значень широко представлені в семантичних структурах багатозначних слів. Не всі, 
але більшість із них можуть бути описані як метонімічні. 

Класифікаційні зв’язки – розумовий аналог розподілу ознак у речах. Об’єктивною основою 
класифікаційних зв’язків понять і значень є спільність сутностей об’єктивного світу за їхніми ознаками. 
На відміну від імплікаційних зв’язків, у цьому випадку сутності об’єктивного світу не поєднані якими-
небудь реальними відносинами, зв’язками, залежностями, взаємодіями, але виявляють певну спільність 
ознак. Зв’язок між двома сутностями встановлюється у свідомості, але відображає не який-небудь 
реальний зв’язок сутностей, а спільність притаманних їм ознак. 

Класифікаційні зв’язки бувають двох типів: 1) гіпо-гіперонімічні; 2) симілятивні. 
Гіпо-гіперонімічні зв’язки встановлюються між поняттями різного рівня узагальнення. Залежно від 

напряму зв’язку, тобто залежно від того, яке поняття і яке значення багатозначного слова береться за 
вихідне, розрізняють зв’язок спеціалізації (інклюзивний) і зв’язок генералізації (ексклюзивний). 

Симілятивний класифікаційний зв'язок має місце в тому випадку, коли спільна частина не вичерпує 
змісту жодного з концептів: окрім спільних семантичних ознак, концепти містять ще ознаки відмінні для 
кожного з них. Симілятивні зв’язки зазвичай описуються як метафоричні. 
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Серед проаналізованих прикладів семантичних неологізмів найчисленнішу групу становлять лексеми 
з імплікаційним типом зв’язку (69 %). Загалом такий тип зв’язку може бути описаний як метонімічний. 
Менш чисельну групу складають одиниці з класифікаційним типом зв’язку (31 %).  

Висновок. Як показує аналіз, найбільшою мірою неологічними є твори авторів середини ХІХ ст.: 
Вільяма Теккерея (кількість неологізмів у його романах становить третину від загальної кількості 
проаналізованих лексичних одиниць), Джордж Еліот, Чарльза Діккенса, Шарлотти Бронте. Однак, з 
іншого боку, неологічний склад романів Оскара Уайльда та Генрі Райдера Гаґарда, які є представниками 
кінця ХІХ ст., не поступається таким авторам середини століття, як Вільям Вілкі Коллінз, Емілія Бронте 
та Елізабет Гаскелл. Найменшу ж кількість неологізмів було виявлено у романах авторів початку 
століття – Вальтера Скотта, Мері Шеллі, Джейн Остін, а також Льюїса Стівенсона, творчість якого 
припадає на кінець століття. Такий нерівномірний розподіл неологізмів у творах представників різних 
періодів ХІХ ст. доводить, що кількість нової лексики, використаної у певному художньому творі, 
значною мірою залежить від стилю й уподобань самого автора і лише частково від того, коли було 
написано твір. 

Найбільшу кількість новотворів знаходимо в групі іменників. Саме субстантивні утворення 
становлять 56 % від загальної кількості виявлених неологізмів. Словниковий склад англійської мови 
істотно розширився також завдяки прикметниковим утворенням, розглянута група прикметників досить 
численна й складає 30 % від загальної кількості нових слів. Значно меншою кількістю представлена 
група дієслів – їхня кількість складає всього 9 %. В усіх проаналізованих типах неологізмів група дієслів 
становить меншість. Група прислівників склала близько 5 %. На основі схеми секторів загальної картини 
світу англомовного суспільства, побудованої укладачами ''The Oxford Dictionary of New Words'' (2nd ed., 
1999), виявлено, що більшість проаналізованих прикладів неологізмів належить до сфери суспільного 
життя і дозвілля – 79 %. Значно менший відсоток складають ті, що стосуються сфери ''людина і 
суспільство'' – 6 %, навколишнього середовища – 3 % та ділової сфери – 3 %. Дещо поступається 
кількісно корпус лексем, належних до таких галузей, як наука і техніка (2,5 %), медицина (2 %), 
образотворче мистецтво і музика (2,5 %). Найменшу кількість неологізмів виявлено у сферах, стосовних 
політики (1 %), військової справи та зброї (1 %).  

Перспективи досліджень полягають у подальшому поглибленому вивченні та аналізові лексичного 
складу англійської мови XIX століття на матеріалі творів художньої літератури цього періоду. 
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Янишина Л. С. Неологизмы в словарном составе английского языка XIX века (на материале 
прозаических литературных произведений). 

Статья посвящена комплексному изучению процессов развития лексического состава английского языка 
XIX века на материале художественных произведений. Из корпуса лексики английских романов XIX века 

отобраны и проанализированы неологизмы английского языка XIX века – новообразования, 
заимствования и семантические неологизмы. Примеры неологизмов рассматриваются с точки зрения их 

образования, принадлежности к определенной грамматической категории и предметной сфер.  

Ключевые слова: заимствования, категория, лексика, новообразования, семантические неологизмы. 

Yanyshyna L. S. Neologisms of the English Vocabulary of the XIXth Century (on the Material of Prosaic 
Literary Works). 

The thesis is devoted to the study of the development of English lexical structure of the XIXth century on the 
material of novels. It deals with the analysis of neologisms of the XIXth century – morphological neologisms, 

borrowings, semantic neologisms. 
The research focuses on the ways and means in which English vocabulary has grown. The main types of 

innovations in the English language of the XIXth century (borrowings, lexical neologisms) have also been 
characterised. The main sources of borrowings have been described. Peculiar features of semantic neologisms 

and productive word-formation types in the English language have been established. Lexical peculiarities of the 
novels and their function in the processes of development and enrichment of the English language have been 

determined. 
The number of neologisms is different in different novels. Such authors of the middle of the XIXth century as 
William Makepeace Thackeray, George Eliot, Charles Dickens, Charlotte Brontë used great amount of new 
words in their novels. But on the other hand, in the novels by such authors of the end of the XIXth century as 
Henry Rider Haggard and Oscar Wilde the number of neologisms is nothing less than in the works by Emily 

Jane Brontë, Elizabeth Gaskell and William Wilkie Collins, authors of the middle of the same century. The least 
number of neologisms was found in the novels by authors of the beginning of the century (Walter Scott, Mary 

Shelley, Jane Austen) and in those by Robert Louis Stevenson, author of the end of the XIXth century. So we can 
conclude that the amount of new words in a novel depends not only on the period when it was written, but on the 

tastes and preferences of the author. 

Key words: borrowings, category, lexical neologisms, vocabulary, semantic neologisms. 
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