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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
УДК 37.015.31-057.874
С. М. Овчаров,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
У статті проаналізовано психолого-педагогічні засади розвитку креативних здібностей школярів.
Розглянуто основні способи стимуляції творчої активності учнів на уроках та педагогічні умови
формування їхнього креативного потенціалу. Перелічено найпоширеніші форми сучасних нетрадиційних
уроків, наведено основні вимоги до них. Особливу увагу приділено урокам-іграм, їх типам та
особливостям проведення.
Одним із найголовніших завдань сучасної школи в наш час є виховання особистості, здатної
ухвалювати самостійні нестандартні рішення, знаходити вихід із різних ситуацій, тобто людини, здатної
до творчості. Формування й розвиток креативних здібностей школярів є дуже важливим, і це формування
повинне бути засноване на сучасних підходах до організації навчально-виховного процесу.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов розвитку креативних
здібностей учнів середніх шкіл та описі можливих форм і методів формування їхнього творчого
потенціалу в сучасному навчально-виховному процесі.
У наш час немає єдності у визначенні понять "творчість", "креативність", "творча діяльність",
"творчий потенціал" тощо. Різні науковці мають свої погляди на їх трактування. Наприклад,
Я. А. Пономарьов указував, що творчість розглядається як механізм розвитку, як взаємодія, що веде до
розвитку [1: 9]. Л. С. Виготський писав, що творчою діяльністю ми називаємо таку діяльність людини,
яка створює щось нове. "Звичайно, вищі досягнення творчості до цих пір доступні лише вибраним геніям
людства, але в щоденному житті, що оточує нас, творчість є необхідною умовою існування, і все, що
виходить за межі рутини і у чому полягає хоч йота нового, зобов’язано своїм походженням творчому
процесу людини" [2: 96]. Творчість – це діяльність, що породжує якісно нове; творчість виражає сенс
людської діяльності, що полягає в збільшенні розмаїття людського світу в процесі культурної міграції [3:
18]. "Креативність – це здатність дивувати й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних
ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здібність до глибокого усвідомлення свого досвіду" [4:
351]. І подібних прикладів трактування цих понять можна навести багато.
Одним із найважливіших моментів, який потрібно враховувати при організації навчання,
спрямованого на розвиток творчих здібностей школярів, є проблема створення креативного навчальнорозвиваючого середовища. Воно характеризується, насамперед, сприятливим психологічним кліматом
спілкування вчителя й учнів, який забезпечує атмосферу взаємної пошани, дружелюбності, делікатності,
створює комфорт і умови для творчої роботи, розкриває потенційні можливості кожної особистості. До
засобів впливу на психологічний клімат належать: демонстрація доброзичливості педагога до своїх
вихованців, знаки уваги, інтер’єр класної кімнати, різноманітні форми роботи, зокрема, й нестандартні,
як на уроках, так і в позаурочний час, мовні, мімічні, мнемонічні засоби тощо.
Творці теорії розвиваючого навчання виділяють декілька найбільш стійких позицій, які сприяють
створенню на уроці творчої атмосфери:
– вчитель повинен навчитися демонструвати дітям живе мислення. Він має виступати не як носій
деякої готової інформації, а як людина, що знає, яким чином виникають знання;
– знання на уроках не повинні бути лише репродуктивними, вони виводяться, формулюються шляхом
колективних роздумів на основі наявних знань і фактів з минулого досвіду дітей;
– основною метою уроку є не пошук і розв’язання певної кількості навчальних завдань, а створення
таких педагогічних ситуацій, у яких повинна виникнути думка, де постійно працює дитяча інтуїція,
здогадка, творча уява тощо.
Головним завданням вчителя при цьому має бути не "донести", "пояснити" й "показати", а
організувати сумісний пошук розв’язання певної проблеми. Такі умови навчання вимагають від учителя
уміння вислухати думки всіх учнів, стати на позицію кожного з них, щоб зрозуміти логіку їхнього
міркування, проаналізувати відповіді й пропозиції дітей та непомітно привести їх до правильної
відповіді.
© Овчаров С. М., 2011
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Проте не будь-яка діяльність розвиває творчі здібності, а тільки та, в процесі якої виникають
позитивні емоції. Пізнавальна потреба характеризується відчуттям задоволення від розумової роботи.
Експериментально доведено, що розумова робота, яка виконується за потребою, обов’язково пов’язана з
вираженою діяльністю центру позитивних емоцій [5: 36].
Що стосується молодших школярів, то їх творча діяльність повинна бути спрямована не стільки на
розв’язання технічних навчальних завдань, скільки на винахід того, що реальніше й ближче до них, а
саме: самостійне складання прикладів, завдань, загадок, кросвордів; вислів оригінальної гіпотези;
написання твору-казки, метафори, прислів’я, віршів; винахід рухомої або дидактичної гри, придумування
нової властивості об’єкту і її практичне застосування; обговорення варіантів виконання завдання;
виготовлення іграшок, різноманітних виробів тощо.
При організації роботи з формування креативності школярів варто враховувати, що дітям із
випереджаючим розвитком інтелекту й творчими стремліннями необхідне не тільки відповідне розумове
навантаження, але й своєчасне керівництво вчителя. Дуже багато для дітей із високими розумовими
можливостями може дати і звичайна середня школа, тільки якщо там є Вчитель з великої літери [6: 72].
Справа в тому, що сучасний учитель опинився в досить складній ситуації, коли знання, інформація, а
разом з ними й технологія її здобування, швидко змінюються, освіта насилу встигає відстежувати ці
зміни. Саме така стрімка динаміка, що відбувається в суспільстві на сучасному етапі розвитку соціальних
і культурних змін, високий рівень розвитку сучасних технологій викликає необхідність перенесення
уваги педагогів з процесу передачі готових знань на процес здобування знань, тобто на розвиток
мислення й творчих здібностей учнів. Зрозуміло, що важливою передумовою розв’язання зазначеної
проблеми є формування педагогом власної креативності. Педагогічною аксіомою сьогодення має бути
теза: щоб успішно розвивати креативні здібності учнів, сучасний вчитель сам повинен бути творчою
особистістю, прагнути до подолання в собі сили інерції, шаблону, формальності у викладанні
навчального матеріалу.
Дж. Гілфорд виділив такі способи стимуляції творчої активності учнів:
– забезпечення сприятливої атмосфери в процесі навчання. Доброзичливість вчителя, його відмова
від гострої критики в адресу дитини сприяє вільному прояву дивергентного мислення;
– збагачення навколишнього середовища найрізноманітнішими новими для нього предметами й
стимулами з метою розвитку його допитливості;
– заохочення до вислову оригінальних ідей;
– забезпечення можливостей для вправи й практики. Широке використання питань дивергентного
характеру стосовно найрізноманітніших областей навчального та позанавчального характеру;
– використання особистого прикладу творчого підходу до розв’язання різноманітних проблем;
– надання дітям можливості активно ставити питання [7: 4].
На думку більшості сучасних дослідників, креативність піддається розвитку особливо ефективно в
періоди дошкільного й молодшого шкільного віку. Незважаючи на дану від природи здібність до
творчості, кожна людина може реалізувати її на різному рівні. Тільки цілеспрямоване навчання дасть
можливість забезпечити високий рівень розвитку закладених творчих здібностей людини. При цьому
варто враховувати, що традиції й орієнтири в навчанні можуть або стимулювати, або пригнічувати
креативні здібності особистості. Це залежить від того, з якими типами завдань дитина зустрічається в
процесі навчання. Завдання закритого типу з єдиною правильною відповіддю не формують таких
важливих якостей креативного мислення, як оригінальність й самостійність думки. Цю функцію можуть
виконати тільки завдання відкритого типу, що припускають повну самостійність у виборі способу
розв’язання і наявність великої кількості можливих відповідей.
Однією із найголовніших особливостей креативного навчання є те, що педагог повинен періодично
проводити нетрадиційні уроки, тобто він повинен вміти пристосувати навчальну програму під
індивідуальні особливості дітей. Звичайно, ніхто не вимагає відміни традиційних уроків як основної
форми навчання й виховання учнів. Мова йде про додання тому або іншому виду діяльності
оригінальних, нестандартних прийомів, що активізують творчу активність учнів на уроках, підвищують
інтерес до знань, сприяють розумовому розвитку дітей з урахуванням їх віку і особистих здібностей.
Нетрадиційний урок, на наш погляд, повинен відповідати таким основним вимогам:
– розширювати й заглиблювати знання учнів, отримані на попередніх уроках;
– підвищувати допитливість і інтерес до предмету, стимулювати працездатність учнів;
– допомагати вчителеві вивчати індивідуальні здібності учнів, виявляти серед них найбільш
обдарованих;
– розвивати й вдосконалювати учня на основі поєднання добровільної роботи з обов’язковістю її
виконання;
– сприяти отриманню учнями не тільки певної суми знань, але й усвідомленню ними значущості та
унікальності науки, що вивчається;
– ставити учня в умови дослідника, що відшукує важливі теоретичні й практичні закономірності;
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– включати у навчальний процес елементи цікавості, які необхідні для життєрадісної діяльності;
– містити матеріал доступний для учнів, відповідний рівню їхнього розвитку.
У той же час нетрадиційний урок не повинен відволікати увагу учнів від основного змісту навчальної
програми, заважати поглибленню й розширенню їх знань.
Найбільш розповсюдженими видами сучасних нетрадиційних уроків є уроки-конкурси; урокивистави; комп’ютерні уроки; уроки-творчі звіти; бінарні уроки; уроки-казки; уроки-фантазії; уроки
пошуку істини; уроки-концерти; уроки-діалоги; уроки-ігри; уроки-конференції; уроки-подорожі; урокисемінари; інтегровані уроки; уроки-екскурсії тощо.
Окремо варто зупинитись на методиці організації та проведення уроків-ігор. Ігрові форми навчання
широко застосовуються на уроках із різних предметів. Це зрозуміло, тому що гра – один із
найважливіших способів пізнання навколишнього світу, надзвичайно значущий у дитячому віці.
Перелічимо найпоширеніші форми сучасних ігрових уроків:
– ділова гра, час якої може займати весь урок або декілька занять;
– дидактична гра;
– логічна гра;
– рольові ігри (інсценування);
– ігрова організація навчального процесу з використанням ігрових завдань (урок-змагання, урокконкурс, урок-подорож, урок-казка, урок-КВК);
– ігрова організація навчального процесу з використанням завдань, які зазвичай пропонуються на
традиційному уроці (знайди помилку, постав правильно питання, що "в коробочці лежить" тощо);
– використання гри на певному етапі уроку (знайомство з новим матеріалом; закріплення знань,
умінь, навичок; повторення й систематизація вивченого); ігровий момент уроку (ребуси, кросворди,
шаради тощо);
– різні види позакласної роботи (КВК, екскурсії, вечори, олімпіади тощо), які можуть проводитися
між учнями різних класів однієї паралелі та інші.
Розглянемо основні функції гри як засобу навчання:
– гра – ефективний засіб виховання пізнавальних інтересів і активізації навчальної діяльності учнів;
– правильно організована з урахуванням специфіки матеріалу гра тренує пам’ять, допомагає учням
здобути певні уміння й навички;
– гра стимулює розумову діяльність учнів, розвиває увагу й пізнавальний інтерес до предмету;
– гра – один із прийомів подолання пасивності учнів на уроці;
– у складі команди кожен учень несе відповідальність за весь колектив, кожен зацікавлений у
кращому результаті своєї команди, кожен прагне щонайшвидше і успішніше справитися із
завданням. Таким чином, змагання сприяє посиленню працездатності всіх учнів класу.
Будь-яка гра повинна сприяти розв’язанню основного навчального завдання уроку (наприклад,
закріплення знань). Проте не варто перебільшувати освітнього значення дидактичних ігор, оскільки вони
не можуть бути джерелом систематичних і точних знань та повинні використовуватися тільки в
поєднанні з іншими формами навчання. При цьому важливо пам’ятати про ті вимоги, які педагогічна
наука висуває до організації навчальних ігор. Перелічимо основні з них: гра повинна ґрунтуватися на
вільній творчості й самодіяльності учнів; гра повинна викликати в учнів позитивні емоції, зокрема
задоволення від вдалої відповіді; мета гри обов’язково має бути досягнутою учнями на уроці; важливим
елементом гри має бути змагання між командами або окремими учасниками, що привчає до чіткого
дотримання встановлених правил, активізує діяльність школярів; гра повинна будуватися з урахуванням
вікових особливостей учнів.
Отже, уроки-ігри, як і інші нетрадиційні уроки, вимагають ретельної підготовки, детального
планування ходу уроку з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і класу загалом. Але особливу
увагу при цьому варто звертати на активізацію діяльності всіх учнів класу. Проте при проведенні
нетрадиційних уроків потрібна міра. У загальній системі навчання місце нетрадиційних уроків
визначається самим вчителем залежно від змісту навчального матеріалу, конкретних умов проведення, а
також від індивідуальних особливостей самого вчителя.
Розвиток творчої активності школярів здійснюватиметься ефективніше, якщо буде виконуватись ряд
педагогічних умов:
– вдосконалення змісту освіти здійснюється по багатьом напрямам, зокрема допускає включення в
навчальний план факультативів і спецкурсів, які сприяють розвитку пізнавальних потреб і творчої
активності учнів;
– реалізуються ідеї профільного навчання, за допомогою варіативних навчальних планів, що
враховують пізнавальні можливості й потреби учнів;
– організована співтворчість вчителів і учнів шляхом їх залучення у навчально-дослідницьку та
науково-дослідну діяльність.
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Отже, з метою формування креативних здібностей школярів у процесі навчання необхідно
поєднувати їх наочно-пізнавальну й творчу діяльність. Цілеспрямоване тренування гнучкості мислення,
асоціативності, використання фантазії, інтуїції, уяви, дослідницьких методів навчання – все це сприяє
розвитку творчих здібностей учнів. Крім того, однією із найголовніших умов розвитку креативних
здібностей школярів є створення креативного навчально-розвиваючого середовища. Воно
характеризується атмосферою взаємної пошани, дружелюбності, делікатності, створює комфортні умови
для творчої роботи й розкриття індивідуальних здібностей кожної особистості, сприяє формуванню й
розвитку креативного потенціалу учнів.
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Овчаров С. М. Психолого-педагогические принципы развития креативных способностей
школьников.
В статье проанализированы психолого-педагогические принципы развития креативных способностей
школьников. Рассмотрены основные способы стимуляции творческой активности учеников на уроках и
педагогические условия формирования их креативного потенциала. Перечислены распространенные
формы современных нетрадиционных уроков, представлены основные требования к ним. Особое
внимание уделено урокам-играм, их типам и особенностям проведения.
Ovcharov S. M. The Pedagogical and Psychological Principles of the Student’s Creative Abilities
Development.
The article analyzes the pedagogical and psychological principles of the students' creative skills development.
The main stimulation ways of students' creative activities on the lessons and the pedagogical conditions of their
creative potential formation are distinguished. The most highly widespread forms of the modern untraditional
lessons and the main demands to them are listed. The special attention is paid to the game lessons, their types
and the peculiarities of such lessons.
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СУЧАСНІ ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ ДО ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто питання розвитку вищої галузевої освіти житлово-комунального господарства
України та виникнення нових вимог ринку праці. Висвітлено шляхи щодо покращення сумісності освіти
економістів із сучасними галузевими вимогами житлово-комунального господарства. Обґрунтовано, що
підвищення вимог соціального замовлення до кваліфікації випускника вищої школи і потреби самого
випускника, який виходить на конкурентний ринок праці, зумовлюють необхідність упровадження
змісту та технологій навчання, зорієнтованих на результат.
В умовах сучасного розвитку постіндустріального суспільства, змін економічних відносин і
реформування житлово-комунального господарства виникає необхідність постійної трансформації
галузевої вищої освіти як профільних фахів, так і загальних, до яких відносяться економічні
спеціальності.
Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці філософів, педагогів, психологів, які
досліджували: філософські засади професійної етики (С. М. Архангельський, Н. А. Бенедиктов,
В. А. Малахов, Є. Г. Федоренко); джерела та механізми професійної діяльності (Л. І. Божович,
О. Г. Дробницький, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); формування особистості (Л. І. Божович,
С. Л. Рубінштейн); організацію колективної пізнавальної діяльності (Х. Й. Лійметс); єдність свідомості й
діяльності (О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); професійну майстерність педагогів (І. А. Зязюн,
В. А. Кан-Калік, А. С. Макаренко, В. А. Семиченко); психолого-педагогічні особливості професійної
підготовки майбутніх фахівців (В. Г. Ананьєв, І. В. Горлинський, В. І. Дяченко, В. А. Семиченко);
професійну підготовку й виховання студентів (Н. А. Липовська, О. А. Панченко).
Метою дослідження є визначення ключових компонентів концепції галузевої вищої освіти майбутніх
фахівців-економістів сфери житлово-комунального господарства та напрямки формування їх професійної
компетентності.
Сучасне житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – складний комплекс галузей, що забезпечують
утримання та функціонування житлового фонду країни, надають послуги населенню та іншим
споживачам з водо-, газо-, тепло- і електропостачання. Галузеві особливості управління зумовлені
високою питомою вагою основних засобів в економіці країни, визначальним впливом соціальних
факторів на ринкові перетворення, орієнтацією загального результату діяльності на умови економічного
розвитку конкретного населеного пункту, значним впливом сезонних коливань та випадкових факторів
[1-3]. Якщо до вищесказаного додати законодавчу базу держави, яка постійно змінюється, новітні
технології, які все більш пропонуються житлово-комунальному господарству, то можна передбачити, що
з кожним роком навантаження на економіста у сфері ЖКГ будуть тільки зростати, а це потребує
постійного освітянського реформування, починаючи від спеціалізованих навчальних закладів до
самоосвіти економіста сфери ЖКГ.
Важливим чинником, що впливає на кадрову ситуацію у сфері ЖКГ є система освіти та професійного
розвитку фахівців, від якої залежить якість функціонування та оперативність виконання завдань
житлово-комунального господарства. Особливе місце в професійному розвитку відведено вищій освіті,
професійним знанням, умінням та навичкам, підвищенню кваліфікації фахівців, спрямованості програм
навчання безпосередньо на безперервність, наступність, цілеспрямованість та актуальність. Сьогодні
зарано говорити про сприятливу ситуацію, що склалася в галузі професійної підготовки фахівців,
зокрема економістів.
На плечі сучасного економіста вищевказаної сфери покладено вирішення проблем, які стосуються
найбільш гострих сучасних питань проведення житлово-комунальної реформи – переходу підприємств
житлового господарства на повну самоокупність. В умовах жорстких фінансових обмежень логічним і
найбільш перспективним напрямком проведення реформи є оптимізація експлуатаційних витрат на
утримання житлового фонду, яку теж проводить економіст. Також фахівець повинен давати аналітичну
оцінку щодо спроможності населення сплачувати житлово-комунальні послуги, застосовувати методику
нормування витрат на утримання житлових будинків з різними технічними характеристиками, а також
вміти розробляти механізми по контролю якості надання мешканцям комунальних послуг,
удосконаленню господарських правовідносин, спрямованих на стимулювання ресурсозбереження та
радикальне покращення стану платежів населення за квартплату.
Отже, сучасний економіст галузі ЖКГ повинен розбиратися в перелічених проблемах та
використовувати всі важелі для оптимізації рішення тієї чи іншої поставленої задачі. Але виховати
такого спеціаліста можна завдяки вищій школі. Для реалізації навчальної ролі вищої школи
© Бабіна В. В., 2011
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пріоритетним є забезпечення якості освіти з урахуванням потреб економіки, громадян і суспільства
загалом. Розв’язання проблеми якості залежить від запровадження компетентного і кредитного підходів,
які роблять вищу освіту прозорою, зрозумілою в межах європейських кваліфікаційних рамок для
європейського простору вищої освіти та навчання впродовж життя, національних систем кваліфікацій.
Спеціальної уваги заслуговує дослідницько-інноваційна роль вищих навчальних закладів [4; 5].
Можливість реалізації індивідуальних навчальних планів забезпечується модульно-блоковою
системою побудови. Так, наприклад, відмічено, що модульна побудова навчального курсу спонукає
самостійно вивчати дану науку, дозволяє осмислювати свої переживання й емоції, будувати
індивідуальну картину світу.
Позитивним фактором модульного навчання є те, що зміст навчального матеріалу, без порушення
його логіки, стискується до потрібних тимчасових інтервалів, надалі конструюється в окремі блокимодулі, подається за допомогою специфічних традиційних методів і форм навчання. Такий підхід
дозволяє створити умови для вибору індивідуальної траєкторії руху навчального курсу [6].
У вищих навчальних закладах, які готують фахівців для житлово-комунальної сфери, для підготовки
освітньо-професійного рівня бакалавр обов’язкові дисципліни становлять у середньому до 60 %
загального обсягу навчального часу. Більше 20 % курсів є елективними, 20 % відведено факультативам.
Такий принцип побудови навчальних програм дає можливість відносно легко змінити вибрану при вступі
до ВНЗ спеціальність на першому й навіть на другому році навчання. При цьому курси, які були
обов’язковими для однієї спеціальності, можуть бути зараховані як вибіркові для іншої. Можливість
вибору предметів з різних блоків забезпечує гнучкість всієї системи підготовки фахів ЖКГ [5: 255-256].
Не менш важливе питання розвитку галузевої освіти в Україні – виробнича практика студентів ВНЗ,
яка є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної підготовки фахівців, основним завданням
якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавр,
спеціаліст, магістр.
Під час проходження практики у студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності,
практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому
етапі залежить професійне становлення майбутнього спеціаліста.
Основним завданням вишів є підготовка кваліфікованих фахівців, професійною рисою яких буде
вміння отримувати та генерувати нові знання. Для досягнення цієї мети поряд із використанням
перелічених вище форм співпраці необхідно внести відповідні зміни в навчальні програми вищих
навчальних закладів. Процес таких змін повинен бути спрямований як на підвищення ролі самостійної та
індивідуальної роботи в навчальному процесі, так і на посилення науково-дослідної компоненти в планах
і програмах вищої освіти. Передусім, треба створити умови для залучення студентів до науководослідної діяльності шляхом участі в науково-практичних студентських семінарах і конференціях,
публікації збірників наукових праць для студентів, а також створення механізмів реалізації студентських
дослідних проектів за результатами проведення відповідних наукових конкурсів [2; 3].
Саме вирішення всіх вищенаведених проблем дає можливість застосовувати безупинний процес
професійно-практичної підготовки студентів шляхом придбання практичних навичок на всіх етапах
навчання: лекційних і практичних заняттях, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик.
Зокрема існує ще один напрям, який дозволяє реалізувати та доповнити придбану вищу освіту, це
післядипломне безперервне навчання, яке дає змогу підвищити фахівцю свій рівень
конкурентоспроможності на ринку праці.
На думку В. Антонюка та Ю. Дорофєєва, формування безперервної освіти є актуальним завданням
усіх регіонів України і, особливо, для найбільш індустріально розвинених регіонів, наприклад, Донбасу.
Це обумовлено тим, що інноваційний розвиток вимагає вдосконалення та оновлення виробництва з
урахування останніх досягнень техніки і технології, а постійне оновлення знань і навичок працівників є
необхідною умовою цього процесу [7: 15].
Глобалізаційні тенденції, євроінтеграційні процеси вимагають докорінної модернізації сучасної вищої
школи, що поряд із національно-історичними здобутками, на жаль, обтяжена багатьма проблемами, які
необхідно якнайшвидше вирішувати.
Галузева система вищої освіти ЖКГ України не встигає за змінами сучасних економічних та
інноваційних умов, які народилися в країні внаслідок глобалізації економіки та розвитку ринкових
відношень. Тому сприяє негнучкість системи освіти; слабкий рівень співпраці навчальних закладів і
підприємств у процесі підготовки кадрів, який вводить істотні диспропорції в професійнокваліфікаційній структурі; слабке залучення студентів до науково-дослідницької праці; нерозвиненість
системи післядипломної освіти; недостатній рівень підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, що є
гальмуючим фактором впровадження ведучих організаційних умов та інноваційних технологій у
житлово-комунальне господарство.
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Підвищення вимог соціального замовлення до кваліфікації випускника вищої школи і потреби самого
випускника, який виходить на конкурентний ринок праці, зумовлюють необхідність упровадження
змісту та технологій навчання, зорієнтованих на результат.
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Бабина В. В. Современные отраслевые требования к высшему профессиональному образованию.
В статье рассмотрены вопросы развития высшего отраслевого образования жилищнокоммунального хозяйства Украины и возникновения новых требований рынка труда. Освещены пути
по улучшению совместимости образования экономистов с современными отраслевыми
требованиями жилищно-комунального хозяйства. Выявлено, что повышение требований
социального заказа к квалификации випускника высшей школы и требований самого выпускника,
который выходит на конкурентный рынок труда, вызывают необходимость внедрения содержания
и технологий образования, ориентированных на результат.
Babina V. V. The Modern Industry Demands for the Higher Vocational Education.
The article deals with the higher sector education development of the housing municipal economy in Ukraine
and the emergence of the new labour market requirements. The ways improving the economists' education with
the modern field municipal housing economy requirements are highlighted. It has been discovered that the
advance of the social order to the higher school graduate and the graduate's requirements cause the necessity of
the education contents and technologies implementation, oriented on the result.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ
У статті розглянуто модель особистісно орієнтованого навчання, яку ми розглядаємо як процес
організації самостійної роботи студентів. Особистісно орієнтований підхід при організації
самостійної роботи передбачає виявлення і врахування індивідуальних психологічних особливостей
студента, його здібностей і схильностей, що забезпечує індивідуалізацію фахового навчання і виховання,
формування творчої індивідуальності.
Практика показує, що у зв’язку з високими темпами науково-технічного прогресу, отриманих у ВНЗ
знань, вмінь та навичок, які вимагає від випускника професійна діяльність не досить. Крім того,
випускники вітчизняних ВНЗ підготовлені більше, як виконавці. Вони мало готові до постійної
самоосвітньої діяльності, ще не здатні адекватно реагувати на професійні умови, які швидко змінюються,
нестандартно мислити, брати на себе відповідальність і швидко приймати потрібні рішення. Тому,
розглядаючи професійну культуру як продукт навчання, ми пов’язуємо появу даного продукту,
насамперед, з саморозвитком індивіда, з його не стільки технологічним, скільки з особистісним
зростанням [1].
Таким чином, важливою складовою методологічної бази нашого дослідження є ідеї особистісно
орієнтованого підходу до підготовки фахівців з високим рівнем професійної культури, метою якого, як
відзначила Є. Бондаревська: "не сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути
людину в людині й закласти в ній механізми самоосвіти, самореалізації, самозахисту, самовиховання й
інші, необхідні для становлення самобутнього особистісного образу й діалогічної, і безпечної взаємодії з
людьми, природою, культурою, цивілізацією" [2: 11]. У 60-90 роки про необхідність використання
особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі акцентувалося в працях В. Давидова,
А. Петровського, О. Савченко, В. Сухомлинського, Б. Федоришина та ін.
Ця теорія спирається на дослідження, орієнтовані на особистісно розвиваючі функції навчання й
виховання (І. Бех, Г. Бал, С. Гончаренко, В. Рибалка, В. Сєрікова, І. Якиманська).
Основною метою особистісно орієнтованої парадигми освіти ми бачимо в її здатності ліквідувати
руйнівний вплив науково-технічної революції, повернутися до проблем людини, розвинути у майбутніх
фахівців та реалізувати на практиці механізм високої культури самоосвіти, вирішити протиріччя між
вимогами суспільства до підготовки професійних фахівців і можливостями освітньої системи.
Тому завданням даної статті є дослідження особистісно орієнтованої парадигми навчання, та спроби
реалізувати на практиці механізм самоосвіти при підготовці майбутніх фахівців засобами самостійної
роботи.
Ідеї самореалізації, саморозвитку, самовизначення й самоактуалізації, проголошені синергетикою,
гуманістичною філософією й психологією (М. Бердяєв, А. Маслоу, К. Роджерс, Ж. Сартр, В. Франкл,
Е. Фромм та ін.) виявилися особливо затребуваними в сучасній соціокультурній ситуації, що визначило
появу особистісно-орієнтованої парадигми освіти, спрямованої на перетворення студента в справжнього
суб’єкта навчального процесу, який повноцінно реалізує в ньому свій спосіб життєдіяльності, свою
індивідуальність, свій творчій потенціал, а викладача – в організатора, координатора діяльності студента,
у сполучену ланку між ним і культурою, що забезпечує входження студента в культуру й
самовизначення в ній.
Ми поділяємо думку О. Савченко, якій вказує, що найголовнішими ознаками особистісно
орієнтованої освіти є багатоваріативність методик, уміння організовувати навчання одночасно на різних
рівнях складності, затвердження всіма способами цінності емоційного благополуччя й позитивного
ставлення до світу, тобто внутрішня мотивація [3: 25].
Особистісно-орієнтоване навчання передбачає реалізацію в навчальному процесі особистісного
підходу, який у педагогіці визначається так: "Особистісний підхід – орієнтація на особистість як ціль,
суб'єкт, результат і головний критерій його ефективності. Він передбачає опору в освіті на природній
процес саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості, створення для цього умов" [4].
Особистісно-орієнтований підхід при організації самостійної роботи передбачає виявлення і
врахування індивідуальних психологічних особливостей студента, його здібностей і схильностей, що
забезпечує індивідуалізацію фахового навчання і виховання, формування творчої індивідуальності.
Упровадження особистісно-орієнтованого навчання веде до зміни підходів в організації самостійної
роботи студентів, про що йдеться в дослідженнях В. Луценко, М. Сичової, М. Чобітька, О. Якубовської
та ін.
© Продан І. В., 2011
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Дійсно, знання, отримані у процесі самостійної роботи, є найбільш повними та міцними. Формування
вмінь працювати самостійно, формування творчих вмінь у суб’єкта діяльності варто розглядати в якості
основних завдань самостійної роботи. Успішне оволодіння обраною спеціальністю можливо при умові
активної і інтенсивної діяльності самого студента, тобто його самостійної роботи [5: 27].
Аналіз наукової літератури дозволяє виділити основні підходи до визначення такого поняття, як
"самостійна робота". Так, низка науковців вказують, що самостійна робота – це: 1) різноманітні види
індивідуальної та групової пізнавальної діяльності студентів, які здійснюються ними на аудиторних
заняттях і в позааудиторний час (Р. Нізамов, Н. Сагіна); 2) різноманітні типи навчальних завдань, які
виконуються під керівництвом викладача (М. Гарунов, Л. Зоріна, Н. Нікандров, П. Підласистий,
М. Скаткін); 3) система організації роботи, при якій управління навчальною діяльністю студентів
відбувається за відсутності викладача і без його безпосередньої допомоги (В. Граф, І. Ільясов, В. Ляудіс,
О. Чиж); 4) робота студентів, яка проводиться за спеціальним індивідуальним навчальним планом,
складеним на основі врахування індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей студентів
(С. Архангельський, Л. Деркач, І. Шайдур).
Ми розглядаємо самостійну роботу як спеціально організовану навчально-пізнавальну діяльність
студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, спрямовану на самостійне виконання
навчальних завдань та формування самостійності, активності та творчих здібностей особистості.
На наш погляд, сутність самостійної роботи полягає в тому, що вона уявляє собою засіб організації і
управління самостійною діяльністю студентів. Мета самостійної роботи полягає в формуванні
самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості студента, суть якої полягає в уміннях
систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю
викладача [6].
Як нам уявляється, найбільш істотною ознакою самостійної роботи є наявність опосередкованого
управління самостійною діяльністю студентів.
У методиці вищої школи самостійна робота розглядається в двох аспектах: як специфічна форма
навчальної діяльності і як засіб навчання (прийом). Самостійна робота є обов’язковим компонентом
навчальної та науково-дослідницької роботи студентів. Її ефективність значною мірою визначає якість
професійної підготовки у ВНЗ [7].
У даному випадку, по місцю виконання самостійна робота поділяється на аудиторну; позааудиторну
під керівництвом викладача (індивідуальна, консультаційна робота); позааудиторну, опосередковану
через програмний матеріал, мультимедійну техніку. По формі звітності: письмова та усна.
Ми підтримуємо думку дослідників, які вважають, що засобами організації і реалізації самостійної
роботи є автоматизовані курси навчання, навчальні програми, програмні посібники, а прийомами
самостійної роботи є, відповідно, робота з навчальними посібниками, виконання лабораторнопрактичних робіт, комплексних завдань.
У свою чергу самостійна робота студентів відрізняється від інших видів роботи тим, що студент сам
ставить собі мету, для досягнення якої він обирає собі завдання і вид роботи. Ступінь самостійності
індивідуальної роботи може бути різна. Спочатку студенти виконують завдання з попереднім
(фронтальним) розбором, копіюючи зразок, спираючись на інструкцію або алгоритм. По мірі оволодіння
знаннями і вміннями ступінь самостійності зростає, студенти можуть працювати по більш загальним, не
деталізованим завданням. Самостійна робота під контролем викладача може бути однаковою або різною
по змісту і формі, викладач повинен підібрати індивідуальні завдання для студентів усіх рівнів
підготовки, забезпечити дидактичними матеріалами.
Передусім,
самостійна
робота
припускає
використання
пояснювально-ілюстрованого,
репродуктивного, частково-пошукового, дослідницького методів навчання.
Аналізуючи отримані дані, ми можемо зробити висновок, що самостійна робота студентів у контексті
особистісно-орієнтованого навчання може бути ефективно реалізована при виконанні наступних
напрямків:
1. Визначення характеру самостійної роботи згідно виду майбутньої професійної діяльності.
2. Відбір та дозування навчального матеріалу.
3. Розробка методичного забезпечення.
4. Створення системи лабораторно-практичних робіт.
5. Наявність тестових завдань з ключем для самоконтролю.
Проаналізувавши ідею особистісно орієнтованого підходу до підготовки фахівців, ми визначили, що
особливу актуальність набуває розвиток у майбутніх фахівців високої культури самоосвіти, яку ми
розглядаємо як процес організації самостійної роботи студентів у ВНЗ.
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Матеріал надійшов до редакції 18.04. 2011 р.
Продан И. В. Использование личностно ориентированного обучения в процессе формирования
профессиональной культуры будущих специалистов в ВУЗе.
В статье рассмотрена модель личностно ориентированного обучения, которую мы рассматриваем как
процесс организации самостоятельной работы студентов. Личностно ориентированный подход при
организации самостоятельной работы предусматривает выявление и учет индивидуальных
психологических особенностей студентов, его способностей и склонностей, которые обеспечивают
индивидуализацию обучения и воспитания, формирование творческой индивидуальности.
Prodan І. V. The Use of Personality-Oriented Education in the Future Experts' Professional Culture
Formation in the University.
This article considers a model of personality-oriented education, which we regard as the process of organizing
students' independent work. The personally-oriented approach in the independent work organization involves the
identification and registration of the students' individual psychological characteristics, their abilities and
inclinations, which provide the individualized training and education, formation of the creative personality.
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СИСТЕМА ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ
ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ДО ВИМОГ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У статті розглядається проблема забезпечення успішності процесу адаптації молодших школярів до
вимог навчального процесу через систему проектувальних завдань. Розглянуто види адаптації (психічна,
фізіологічна, соціальна, соціально-психологічна), розкрито сутність методу проектів, подано
класифікацію проектів, наведено деякі проектувальні завдання на прикладі роботи над проектом,
показано вплив проектувальних завдань на адаптацію молодших школярів.
Актуальність проблеми. В умовах сучасних змін у соціальній, політичній, економічній сферах
життя Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та життєвий простір Європи. У
державі здійснюється модернізація освітянської діяльності, метою якої є створення умов, за яких
більшість людей, скориставшись усіма здобутками й перевагами національної системи освіти та науки,
стануть соціально мобільними, активними й творчими в європейському співтоваристві.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті, Закон України "Про освіту"
утверджують дитину як найвищу цінність, а одним із головних напрямів освітянської діяльності
визначають стратегію забезпечення життєздатності дитини, що передбачає її гармонійну адаптацію та
функціонування в соціальному середовищі.
Тому нині проблема адаптації молодшого школяра до засвоєння сукупності суспільних норм і правил
поведінки як запоруки успішної діяльності у процесі навчання та подальшому дорослому житті набуває
актуальності.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням проблеми адаптації молодших школярів займалися
Л. І. Божович, Н. І. Гуткіна, Т. Т. Кравцов, Є. Є. Кравцова, які розглядали систему взаємовідносин
дитини з оточуючим світом. Цілісним підходом до проблеми шкільної дезадаптації вирізняються
дослідження Б. М. Головко, О. А. Головко, В. Є. Кагана, І. В. Крук, О. Ю. Осадько та ін.
Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури показав, що проблему адаптації вивчали вчені
різних галузей знань: філософії, медицини, біології, психології, педагогіки тощо, що зумовило
відмінність підходів не лише до розв’язання питань з цієї проблеми, а й до трактувань поняття
"адаптація" та визначення її видів.
Під адаптацією (від лат. аdapto – пристосовую) розуміємо динамічний процес, завдяки якому рухливі
системи живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, необхідну для існування
розвитку продовження роду. Процес адаптації відбувається тоді, коли в системі "організм – середовище"
виникають значні зміни, що забезпечують формування нового гомеостатичного стану, який дає змогу
досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і поведінкових реакцій.
Адаптаційний процес торкається всіх рівнів організму: від молекулярного до психічної регуляції
діяльності. Вчені виділяють декілька видів адаптації, а саме: психічна; фізіологічна; соціальна;соціальнопсихологічна.
Психічна адаптація – це процес взаємодії особистості з середовищем, в якому особистість повинна
враховувати особливості середовища й активно впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх
основних потреб і реалізацію значимих ланок. Процес взаємодії особистості й середовища полягає в
пошуку та використанні адекватних способів задоволення основних потреб.
У процесі психічної адаптації відбувається пристосування дитини як особистості до існування у
школі згідно з її вимогами та власними потребами, мотивами та інтересами. Психічна адаптація
здійснюється шляхом засвоєння норм і цінностей шкільного колективу.
Характерною властивістю особистості є її працездатність, уміння витримувати певні навантаження, тому
важливого значення набуває фізіолоічна адаптація молодших школярів, адже саме у школі учень проводить
більшість часу свого активного життя за період навчання. Фізіологічна адаптація – це сукупність
фізіологічних реакцій, що лежать в основі пристосування організму до змін навколишніх умов і спрямованих
на збереження відносної сталості його внутрішнього середовища. У результаті фізіологічної адаптації
підвищується стійкість організму до холоду, тепла, нестачі кисню, змін барометричного тиску та інших
чинників. Дані медичних обстежень свідчать про те, що близько 50 % оглянутих молодших школярів мають
різні відхилення від норми, що впливає на успішність навчання в школі.
Адаптація соціальна – інтегративний показник стану дитини, який відображає її здатність адекватно
сприймати навколишню дійсність, ставлення до людей, подій вчинків, уміння спілкуватися, вчитися,
працювати, відпочивати, регулювати поведінку відповідно до сподівань інших.
© Шкільова Г. М., 2011
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Біологічна організація людини є основою, на якій будується психічна і соціальна діяльність людини,
включаючи й адаптивну. Фізіологічна адаптація виникає під впливом спадкового механізму людини, що
підкріплюється психічною адаптацією, або мотивується психікою людини у процесі відповідної
адаптації. Тому причини, що детермінують як біологічну, так і психічну адаптацію, мають соціально
зумовлений характер – зміни соціальної дійсності. Крім того, й сама людина є продуктом соціальних
відносин. Тобто і біологічна, і психологічна адаптація – явища соціально зумовлені, і в цьому розумінні
їх можна назвати "соціально-біологічними", "соціально-психологічними". Причому, детерміновані
соціальними причинами явища обох видів адаптації мають соціальний характер. З таких позицій
соціальна адаптація (у широкому розумінні), що містить зумовлені біологічну та психологічну адаптації,
а також власне соціальну, є не чим іншим, як адаптацією людини загалом.
Важливою складовою адаптаційного процесу, як зазначає С. П. Нечай, є емоційне реагування
організму на навколишнє середовище [1].
Під соціально-психологічною адаптацією молодших школярів варто розуміти пристосування учнів до
умов навчально-виховного процесу у школі шляхом установлення стійких міжособистісних стосунків між
дитиною, учителем та членами первинного колективу на основi спілкування (за О. І. Проскурняк) [2: 9].
Основними критеріальними характеристиками соціально-психологічної адаптації дітей (за
Т. М. Лазоренко) є: ефективність навчальної діяльності; засвоєння шкільних норм поведінки; успішність
соціальних контактів; емоційне благополуччя; взаємодія (у тому числі спілкування) молодшого школяра
з людьми, що його оточують [3: 3].
Якщо навколишнє середовище ставить перед особистістю молодшого школяра такі вимоги, до яких
йому важко пристосуватися, виникає загроза дезадаптації.
Дезадаптація – це формування неадекватних механізмів пристосування людини до умов
навколишнього середовища, порушень у поведінці, конфліктних стосунків, психогенних захворювань і
реакцій, підвищеного рівня тривожності, дисгармонійного розвитку особистості.
Якщо учень не в змозі пристосуватися до вимог, які висуває перед ним школа, виникає шкільна
дезадаптація – втрата дитиною навчальної мотивації, низька успішність, конфліктність у спілкуванні з
учителями й однолітками, схильність до асоціальної поведінки, низька самооцінка, домінування
негативного емоційного напруження.
Мета статті полягає у розкритті впливу проектуальних завдань на адаптацію молодших школярів до
вимог навчально-виховного процесу.
Виклад основного матеріалу. Найважливішою людиною у житті молодшого школяра, що допомагає
йому адаптуватися до нових умов школи є вчитель, ставлення якого має велике значення для молодшого
школяра, тому вчителю вкрай необхідно розуміти причини неадекватної поведінки учнів класу, вміти
створювати доброзичливу атмосферу, добирати завдання, в яких учень має можливість виявити
доброзичливе ставлення та повагу до інших. Єфективним засобом забезпечення успішності процесу
адаптації молодших школярів є проектувальні завдання.
Проектуванню та методу проектів присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних науковців.
Дослідниками розроблено низку класифікацій та типологічні ознаки проектів (Е. Г. Арванітопуло,
Є. С. Полат), визначено етапи проектів та їх структуру (В. В. Гузеєв, Г. К. Селевко, І. Д. Чечель),
розроблено психолого-педагогічні умови впровадження методу проектів у навчально-виховний процес
загальноосвітньої школи (Е. Г. Арванітопуло, Н. Ю. Пахомова, М. Л. Пелагейченко, Т. Ю. Подобєдова,
Н. І. Поліхун, Н. Б. Самойленко, С. М. Ящук) та вищих навчальних закладів (В. Ю. Стрельніков),
досліджено умови формування професійної компетенції засобами методу проектів (М. В. Елькін),
виявлено особливості проектування виховного процесу (О. М. Коберник, І. І. Коновальчук,
Є. Ю. Литвиновський).
Проектування – діяльність, спрямована на створення проекту.
Проект – спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, що є важливою та
цікавою для учнів, яка має бути завршена практичним результатом, оформленим у вигляді конкретного
продукту діяльності [4: 36].
Сучасні науковці активно досліджують метод проектів. Зокрема, О. Мариновська зазначає, що під
словосполученням "метод проектів" багато дослідників розуміють і певний комплекс ідей, і достатньо
чітку педагогічну технологію, і конкретну практику роботи педагогів, і систему організації навчання.
Спостерігається варіативність трактувань, однак, виконується одна важлива функція – вирішення
проблеми на основі свідомого прийняття суб’єктом мети [5: 22]. Поліфункціональність методу проектів
пов’язана зі специфікою завдань, що призводить не тільки до різного термінологічного тлумачення
методу проектів, але й розширення сфери поліфункціональності. Відповідно до змістового та
процесуального наповнення, метод проектів визначають як метод навчання, педагогічну технологію,
систему навчання, форму його організації, педагогічну модель. Г. Селевко розглядає метод проектів як
педагогічну технологію за такими параметрами:
– рівень і характер застосування (метатехнологія – може застосовуватись на різних ступенях освіти);
– філософська основа (залежить від позиції суб’єкта);
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– методологічний підхід (дослідницький та діяльнісний);
– провідні фактори розвитку (психогенні та соціогенні);
– наукова концепція освоєння досвіду (діяльність і розвиток);
– орієнтація на особистісні сфери і структури (знання, вміння та навички; сфера діяльніснопрактичних якостей);
– характер змісту (адаптивно-варіативний);
– вид соціально-педагогічної діяльності (управління);
– тип управління навчально-виховним процесом (вчитель-консультант, самоуправління учнів);
– домінуючі методи (проблемні);
– організаційні форми (альтернативні);
– домінуючі засоби (вербальні, програмовані, практичні);
– напрям модернізації (на основі активації);
– характер виховних взаємодій (особистісно-орієнтований) [6: 229].
Дослідник О. Новіков звужує метод проектів до форми організації навчання на підставі комплексного
характеру діяльності всіх його учасників щодо отримання освітнього продукту за певний проміжок часу,
вирішення конкретних проблем, набуття знань, які за дидактичним значенням виходять за межі певного
навчального предмета та пов’язують учня з реальними соціальними проблемами [7].
Отож, підсумувавши різні позиції дослідників щодо сутності методу проектів, можна стверджувати,
що метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність суб’єктів (учитель / викладач,
учень / студент, керівник), яка реалізується на підставі використання сукупності різноманітних методів,
засобів навчання, а з іншого – необхідність інтегрування знань, уміння використовувати знання з різних
галузей науки, техніки [8: 3]. Це інструмент, який створює унікальні передумови для розвитку
самостійності учня в осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість та творчий потенціал.
Метод проектів вважають перспективним тому, що він спрямований на зв’язок із реальною життєвою
практикою, створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє
розвитку інтелектуальних здібностей, забезпечуючи успішність процесу адаптації молодших школярів до
процесу навчання.
З огляду на різні підходи щодо класифікації проектів у педагогічній літературі, пропонуємо
розрізняти їх та такими параметрами (за Є. С. Полат):
– домінуюча діяльність у проекті (дослідницькі, творчі, рольові, ігрові, інформаційні, практикоорієнтовані);
– предметно-змістова галузь (монопроект, міжпредметний проект);
– склад учасників (індивідуальні, колективні, парні, групові);
– характер партнерських взаємодій між учасниками (кооперативні, змагальні, конкурсні);
– характер контактів учасників (клас, школа, місто, країна);
– характер координації проекту (безпосередній, прихований);
– тривалість його виконання у часі [4].
Інформаційні проекти спрямовані на навчання цілеспрямованого збирання інформації, де кінцевим
продуктом може бути лист, опитування, оформлення стенду. Дослідницькі проекти вимагають чіткого
визначення загальної проблеми дослідження, його головної мети, конкретних завдань та методів розв’язання.
Ігрові проекти передбачають виконання ігрових ролей у моделях і можуть здійснюватися у формі уявної
подорожі, конференції, журналістського розслідування. У творчих проектах не завжди можна чітко визначити
структуру. Продуктом творчого проекту можуть бути вірші, оповідання, казки, малюнки, колажі. Кінцевим
продуктом практичних проектів може стати газета, веб-сторінка, суспільна акція.
Але це не єдиний підхід до класифікації проектів. Низка сучасних дослідників [9: 59] подають,
доповнюють, розширюють класифікацію проектів: створювальний; споживчий; проект розв'язання
проблем; фізико-математичний; технічний; проект-вправа.
Сучасні дослідники мають різні точки зору щодо ефективності та результативності індивідуальних
(персональних) або групових проектів та їх використання. Є. С. Полат вважає, що ефективність роботи
значно зросте, якщо в ній приймає участь група співдружності. У проектній групі формуються навички
співдружності; проект може бути виконаний найбільш глибоко та різнобічно; на кожному етапі
виконання проекту є свій ситуативний лідер (лідер-генератор ідей, лідер-дослідник, лідер-оформлювач);
у межах проектної групи можуть бути підгрупи, які пропонують різні рішення та шляхи розв’язання
проблеми, виникає елемент змагання, підвищується мотивація учасників до навчання. Все це впливає на
успішність процесу адаптації молодших школярів.
Особливість проектування на уроках у початковій школі полягає в тому, що ця дільність спрямована
не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування та набуття нових (також і шляхом самоосвіти) у
процесі практичної діяльності.
При розробці проектувальних завдань для учнів молодших класів учитель передбачає, що у процесі їх
виконання учні, працюючи у групах або парами, набудуть навичок навчання у співробітництві, дискутуванні,

15

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Педагогічні науки

проведенні невеликих досліджень, виконанні різних соціальних ролей, висловлюванні своїх думок,
відстоюванні їх, а також у толерантному ставленні до думок та ідей інших членів групи.
Так, у ході роботи над проектом "Здоровенькі були" (в межах навчального предмету "Я і Україна")
вчитель запропонував учням 3 класу відповісти на запитання: "Яким чином їжа впливає на наше здоров’я?". У
процесі виконання проектувальних завдань учні дізнавалися про вітаміни, білки, жири та вуглеводи. З метою
визначення найулюбленіших снеків молодших школярів, проведено соціологічне дослідження, вивчено
складові компоненти чіпсів і сухариків та їх вплив на організм людини, зроблено висновки, запропоновано
інші продукти для вживання на перерві та обґрунтовано цей вибір. Результатом роботи над цим проектом став
бюлетень із порадами щодо забезпечення правильного харчування.
Проектувальні завдання створюють позитивний емоційний стан на уроці, мотивують учнів до навчання та
спілкування між собою. Завдяки таким завданням створюються ситуації успіху, молодші школярі вчаться
допомагати один одному, отримують задоволення від процесу розв’язання подібних завдань. Унаслідок
застосування проектувальних завдань школа не перестає бути цікавою для молодших школярів.
Таким чином, ми розглядаємо соціальну адаптацію як інтегративний показник стану дитини, який
відображає її здатність адекватно сприймати навколишню дійсність.
Висновки. Проектувальні завдання є єфективним засобом забезпечення успішності процесу шкільної
адаптації молодших школярів, адже при їх виконанні зберігається мотивація до навчання, учні
набувають навичок спілкування з однолітками та дорослими, збагачують свій соціальний досвід,
відчувають себе успішними завдяки особистому внеску у спільну працю.
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Шкилёва А. М. Система проектировочных заданий как условие обеспечения успешной адаптации
младших школьников к требованиям учебного процесса.
В статье рассматривается проблема обеспечения успешной адаптации младших школьников к
требованиям учебного процесса через систему проектировочных заданий. Рассмотрены виды
адаптации (психическая, физиологическая, социальная, социально-психологическая), раскрыта сущность
метода проектов, приведена классификация проектов, раскрыты некоторые проектировочные задания
и показано их влияние на адаптацию младших школьников.
Shkilyova A. M. The System of the Project Tasks as the Basis Ensuring a Successful Adaptation of Junior
Pupils to the Requirements of the Educational Process.
The article discusses the problem of ensuring a successful adaptation of junior pupils to the requirements of the
educational process through the project tasks. Also the types of adaptation (psychic, physiological, social,
social-psychological), the essence of the project method, a classification of projects are shown. The article
depicts some project tasks and shows their influence on the adaptation process of the younger pupils.
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ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ НІМЕЦЬКИХ СЛІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИМИ ГОВОРАМИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті аналізуються особливості фонетичної та семантичної асиміляції німецьких
запозичень в українських південно-західних говорах. Тут розглядаються причини поширення
німецьких лексем, наголошується на варіантності запозичених слів та здійснюється спроба
співставлення їхньої фонетики і семантики у синхронії та діахронії з німецькими
відповідниками із різноманітних діалектів.
Запозичення з німецької мови мають в українській мові давню історію. Як зазначають
О. Г. Муромцева і В. В. Скачкова, на це є конкретні історичні причини: 1) контакти східних слов’ян з
германо-норманськими племенами ще до утворення Київської держави; 2) династичні, політичні та
економічні зв’язки Київської Русі (Х – ХІ ст.) з німецькими землями; 3) торговельні та воєнні стосунки
Галицького (Х – ХII ст.), а згодом Галицько-Волинського князівства з німецькими землями (ХIII – XIV
ст.); 4) проникнення Магдебурзького права, діяльність ремісничих цехових організацій, які, як правило,
складалися з представників німецького етносу і німецька колонізація Галичини й Буковини (друга
половина XIV ст.); 5) приєднання у XIV – XV ст. значної частини української території до Великого
князівства Литовського, що вело війну з німецькими рицарями та торгувало із країнами Західної Європи;
6) панування Польщі на українських територіях з другої половини ХVІ ст., посилення впливу польської
мови, на яку безпосередній вплив мала німецька; 7) приїзд у Східну Україну німецьких фахівців з різних
галузей промисловості з кінця XVII – початку XVIII ст. внаслідок реформ у Росії, що значно активізує
переклади з німецької мови; 8) колонізація південноукраїнських земель, в тому числі німцями, у кінці
XVIII ст. [1].
Вплив німецької мови на різні українські говори вивчали А. Рот "Германские заимствования в
лексике украинских говоров Карпат" [2], Д. Костюк "Германізми в діалектній лексиці української мови"
[3], М. Кочерган "Німецькі лексичні запозичення в південно-західних говорах української мови" [4],
О. Гвоздяк, Г. Меліка "Запозичення лексики німецького походження в українській говірці
Ужгородщини" [5], О. Майор "Germanische Interferenzen in den ukrainischen Mundarten" [6],
В. Лопушанський і Т. Пиц "Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України" [7],
О. Огуй "Міжмовна інтерференція на Буковині початку ХХ ст." [8], Х. Вільперт "Німецькі запозичення в
гуцульських говірках" та її ж магістерська робота "Die deutschen Lehnwörter im Huzulischen" [9; 10],
О. Гаврилів "Germanismen im Ukrainischen in Galizien" [11], О. Гвоздяк "Запозичення з німецьким
етимоном у структурі українських говірок Закарпаття" [12], Т. Пиц "Територіальні й часові нашарування
запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України" [13] і "Пряма і
опосередкована роль німецької мови у поширенні іншомовних лексем у південно-західні говори
української мови" [14] та інші.
Крім того, різного роду відмінності німецьких лексем у німецькій мові від їхніх запозичених
відповідників у слов’янських мовах давно відзначені мовознавцями. Сюди належать З. Савченко
"Немецкие лексические заимствования в украинских говорах на Буковине" [15] та "К вопросу о звуковых
изменениях немецких заимсвований в буковинских говорах" [16], М. Онишкевич "Германізми в
бойківському діалекті" [17], Г. Сеник "Фонологічна інтерференція на Буковині як наслідок німецькоукраїнського мовного контакту" [18], О. Давиденко "Фоно-орфографічна асиміляція німецьких
запозичень українській мові" [19], В. Скачкова "Немецкие лексические заимствования в современном
украинском литературном языке [20] та інші мовознавці. Вони намагаються вивести правила фонетичної
адаптації німецьких слів в українській мові та діалектах, але дуже часто не звертають достатньої уваги на
варіантність німецькомовних запозичень в українських говірках, що і зумовлює актуальність теми.
Одна лексема може повторюватися у різних говорах із зміненою голосною чи приголосною. Безперечно,
слова під час процесу запозичення зазнають змін. Однак чи варто усі відмінності від німецької
літературної мови автоматично визначати як фонетичну асиміляцію германізмів на слов’янському
ґрунті? Аналізуючи це варто пам’ятати, що українці, як і інші слов’янські народи, довгий період історії
німецько-слов’янських взаємин вступали у прямий чи опосередкований контакт не з носіями німецької
© Пиц Т. Б., 2011
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літературної мови, а – діалектів. Простеження варіантності запозичених слів з німецької мови в
українських діалектах південно-західної групи та співставлення їхньої фонетики і семантики у синхронії
та діахронії з німецькими відповідниками і є метою даної статті.
З метою вивчення фонетичної та семантичної асиміляцій німецьких запозичень у південно-західному
наріччі опрацьовано такі словники говіркової лексики: "Словник бойківських говірок"
М. Й. Онишкевича [21], "Матеріали до словника буковинських говірок" за редакцією Ю. О. Карпенка,
К. М. Лук’янюка [22], "Матеріали до словника західноволинських говірок" М. М. Корзонюка [23],
"Гуцульські говірки. Короткий словник" за редакцією Я. Закревської [24], "Південнолемківська говірка й
діалектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець", "Північно-наддністрянська говірка й
діалектний словник с. Романів Львівської області" О. Горбача [25; 26], "Наддністрянський реґіональний
словник" Г. Шила [27]. Додатково опрацьовано етимологічні [28-30] та історичні словники [31; 32].
На основі опрацьованої наукової літератури встановлено, що варіантність лексеми у багатьох
випадках може означати приналежність до різних німецьких діалектних основ. Наприклад, німецькою
літературною назвою (гробо)копача є Gräber, проте крім варіанту погребáрь у бойківському говорі
зустрічаємо тут та інших діалектах різновиди грáбар, гробáрь. Відповідними німецькими формами є свн.
grabære, снн. grover та сілезьке greber. Інший приклад: варіанти до бойківського і наддністрянського
цьвак "цвях" надибуємо у баварській формі zwack, гуцульського цьвек "те саме", бойківського,
наддністрянського цьвєк "те саме" – свн. zwec "те саме", лемківського, гуцульського – цвик, цьвик "те
саме" – у свн. zwic "те саме". Волинське стурцувáте "обробляти куванням в торець залізний стрижень з
метою потовщення його", буковинське і гуцульське сторцувáти "cтавити сторч" знаходимо у
середньоверхньонімецькому періоді – storzen, sturzen. Основою для бойківського фляща "пляшка" та
гуцульського флєша "те саме" слугували паралельні форми свн. vlasche і vlesche "те саме", а свн. haller,
heller "дрібна монета з міді або срібла" знайшли своє відображення у бойківськобу гáлярь "монета" та
наддністрянському гéл’ир "те саме". Вважаємо, що волинське шéнка "одна з трьох рейок у верстаті"
належить до снн. schene "гомілкова кістка; дерев’яна чи металева рейка", а наддністрянське шинка "те
саме, що й шéнка" до свн. schin(e) "те саме, що й снн. schene". Те саме з бойківською і гуцульською
лексемою региль / рéґіль "основна дерев’яна частина плуга" та наддністрянською риґіль / риґля / риґлі
"основна дерев’яна частина плуга; платва на плоті; перегородка між током і засторонком; середні
горизонтальні поперечки". Діалектною основою для першої є свн. rigel – дерев’яна перекладина;
поперечка, а другої – cнн. regel – поперечна жердина.
Крім варіантності слів у різних діалектах чи одному часовому проміжку (синхронії) є також варіанти
у історичному розвитку мови (діахронії). Свідченням цього може слугувати поступовий перехід свн.
[s]>[š] з XIII ст. на початку слова перед p, t, l, m, n, w, а також перед голосними і в інтервокальній позиції.
Ця зміна віддзеркалюється у німецьких запозиченнях в українських діалектах. Так буковинський і
гуцульський говори передають свн. storzen, sturzen (сторцувáти) з початковим [s], а наддністрянський з
[š] – шторцувáти. Натомість волинські говірки містять обидва різновиди – стурцувáте і штурцувáте.
Це відобразилось і у похідних – гуцульському стóрцом та стóрзом і наддністрянському штóрцом,
наштóрц. Те саме відбулось з нвн. Strudel. Бойківські говірки фіксують з одного боку стрýцля стрýцень,
а з іншого – штрýдель.
Перехід свн. [s] в [š] перед n можна зобразити на прикладі свн. snit. Давнішу форму с(ь)ніт нотують
наддністрянський, бойківський і гуцульський діалекти, а новішу – шніт лише гуцульський. Це
стосується й свн. snûr. Так, гуцульський говір містить згадку про обидва різновиди снур і шнур(ь).
Наддністрянський і лемківський, натомість, зберегли лише пізнішу форму шнур. Цей перехід зберігся і в
похідних – бойківських говірках снýрок та шнýрок. У гуцульських – лише перший варіант.
Перехід свн. [s] в [š] перед р можна продемонструвати на прикладі свн. speiche. Так, бойківський
говір зберігає обидва варіанти назви слова – сприха і шприха, а наддністрянський – лише другий. Сюди ж
відносяться волинське спáцір і гуцульське шпацирувáти.
Отже, перед опрацюванням правил фонетичної адаптації німецьких запозичень варто, на нашу думку,
ретельно дослідити варіантність слів у німецьких діалектах та різних часових періодах розвитку
німецької мови. Після цього необхідно відокремити фонетичні процеси, притаманні німецькій мові та
діалектам від змін, що відбулись у мовах-реципієнтах з урахуванням змін у мовах-посередниках.
Різні випадки зміни семантики (розширення, звуження, зміна значення слова) німецьких лексичних
запозичень у південно-західних говорах української мови вже описані раніше у публікації
М. П. Кочергана [4].
Автор теж звертає увагу на те, що лексично-семантичні варіанти можуть вказувати і на джерело
запозичення. Наприклад, слово Tasse в німецькій мові має значення "чашка", а в говірках української
мови таца вживається у значенні "піднос". Останнє притаманне австрійському варіантові німецької
мови, звідки воно й було запозичене. На південнонімецьке чи швейцарське джерело вказує й говіркове
значення слова маґлíвка, маґлівниця (Mangel), яке тільки тут вживається на означення качалки для
прасування білизни.
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Однак, варто відзначити й те, що деякі одні і ті ж слова запозичувалися українськими говорами
декілька разів, але із різним значенням. Наприклад, це стосується лексеми кóльба, що у бойківському та
гуцульському говорах має значення "загнута частина палиці", у першому також "палиця із загнутим
верхнім кінцем", що виводиться з свн. kolbe – колба; дрюк, ломака; булава. Інше значення "приклад
гвинтівки", поширене майже в усіх південно-західних українських говорах, утворене швидше всього вже
від нвн. Kolben "те саме". Інший приклад, буковинська лексема лáтер / лáтир "одиниця ємкості дров,
каменю від 2 до 8 м2" та бойківська лáта "12 куб. м. дров" виводяться з свн. lāhter "сажень (міра довжини
і міра дров)", однак наддністрянська кл’áфтир "сажень дробленого каменю" походить вже з нвн. Klafter
"те саме", про що свідчить наявність початкового приголосного k відсутнього у свн. lāhter. Прийнято
вважати, що лексема гáльма / гамýло "ланцюг у возі, за допомогою якого гальмують; частина ткацького
верстата, гальмо", що побутує у наддністрянському говорі, бере початок з двн. *hamal "путо для тварин".
Проте, основою для наддністрянського гамýлец "ланцюг у возі, за допомогою якого гальмують" та
буковинського гамýлица "вуздечка" виступає нвн. Hemmholz "дерев’яне гальмо", про що свідчить звукова
будова лексем.
Таким чином, неможливо всебічно розглядати різного роду асиміляції іншомовних запозичень лише
на основі літературної мови чи діалектів мови-приймача без залучення даних з історії та діалектології
мови-реципієнта. Лише після цього можна розробляти правила адаптацій запозичених слів у мовіприймачі.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у співставленні та аналізі німецьких запозичень у
розмаїтих групах лексики української мови чи її говірок з їхніми відповідниками у різноманітних групах
німецьких діалектів (верхньонімецьких, середньоверхньонімецьких і нижньонімецьких) та розмежуванні
фонетичних і семантичних змін, які зазнають лексеми у німецьких і українських говорах.
Умовні скорочення
двн. – давньоверхньонімецьке; нвн. – нововерхньонімецьке; свн. – середньоверхньонімецьке; снн. –
середньонижньонімецьке.
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Пыц Т. Б. К проблеме адаптации немецких слов юго-западными говорами украинского языка.
В статье анализируются особенности фонетической и семантической ассимиляции немецких
заимствований в украинских юго-западных говорах. Здесь рассматриваются причины распространения
немецких лексем, подчеркивается вариантность заимствованных слов и осуществляется попытка
сопоставления их фонетики и семантики в синхронии и диахронии с немецкими соответствиями из
разных диалектов.
Pyts Т. B. To the Problem of Adaptation of German Words in the Ukrainian South-Western Dialects.
The article deals with the particularities of phonetic and semantic assimilations of German loan words in the
Ukrainian south-western dialects. The causes of extension of German lexemes in the Ukrainian dialects are
considered here, the variance of borrowings is emphasized and the attempt to compare their phonetics and
semantics in the synchrony and diachrony with the German equivalences from the different dialects is realized.
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ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МОВНИХ ВАРІАНТІВ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ДІАЛЕКТІВ
У статті йдеться про принципове розрізнення національних варіантів від територіальних діалектів.
Вказуються їх основні диференціюючі фактори, обґрунтовується вживання термінів "національний
варіант мови" та "національний варіант літературної мови". Увага акцентується на питанні
своєрідності мови, в тому числі і літературної. Наведена таблиця соціолінгвістичних критеріїв
розрізнення національних мовних варіантів та діалектів мови.
Проблема
територіального
і
національно-державного
варіювання
полінаціональних
плюрицентричних мов за останні десятиліття перебуває в центрі уваги соціолінгвістів та варіантологів.
Більшість відомих нам авторів погоджуються, що національні варіанти літературної мови варто
відрізняти від так званих територіальних або регіональних варіантів, точніше кажучи від визначених
сукупностей місцевих особливостей, які можуть розвиватися в будь-якій літературній мові, яка
сформувалася на основі помітно відмінних між собою діалектів (як, наприклад, в німецькій або в
італійській мовах), або в мові з досить обширною територією розповсюдження (російська мова,
американський варіант англійської мови, іспанська мова в Мексиці чи Аргентині та ін.).
Метою статті є розгляд диференціюючих факторів національних варіантів мови та територіальних
діалектів. Нерідко лінгвісти, які спеціально не досліджували процес формування національних варіантів
однієї мови, схиляються до того, щоб трактувати їх як деякі регіональні мови або різновиди, оскільки
насправді варіант завжди припускає наявність своєї території функціонування. Проте таке уявлення
виявляється помилковим, оскільки територіальні різновиди мови виникають на основах, які принципово
відрізняються від умов, в яких розвиваються національні варіанти мови. Хоча як національному варіанту,
так і територіальним різновидам літературної мови властиве культивування місцевих (діалектних,
ареальних) мовних особливостей, в національних варіантах ця місцева специфіка диференціюючих
факторів є, як вище зазначено, лише одним із джерел розвитку, тоді як середовищем живлення для
територіального варіанта служить саме місцевий (діалектний, ареальний) мовний матеріал. При цьому
сукупність згаданих місцевих рис територіального варіанту, як правило, не володіє статусом складової
частини кодифікованої норми, тобто має своєрідний субстратний характер, тоді як в національних
варіантах подібна специфіка має нормативний характер. Принципова розбіжність між територіальними і
національним варіантом полягає і в функціональному статусі цих різновидів, оскільки національний
варіант виконує всі суспільні функції (засіб офіційного спілкування, діловодства, навчання в школі і т.і.),
які належать літературній мові, в той час як територіальний різновид реалізується, як правило, в усному
спілкуванні і може набувати стилістичного значення в художній літературі [1: 81].
На необхідність розрізнення національних варіантів мови від територіальних (регіональних) різновидів
літературної мови справедливо звернув увагу австрійський германіст І. Райффенштайн. На початку своєї
доповіді на читаннях в Марбурзькому університеті (ФРН), на які були запрошені дослідники мовних
процесів в Австрії, Швейцарії, ФРН і НДР, І. Райффенштайн звернув увагу на те, що, якщо упорядники
читань, запросивши доповідачів з подібною тематикою, хотіли б говорити про регіональні аспекти
німецької літературної мови, то їм варто було б зробити докір в тому, що вони не включили в програму
доповіді про розвиток німецької мови в нижньонімецькій мовній області, в Баварії або Баден-Вюртемберзі.
Це не є випадковим опущенням, оскільки малося на увазі обговорити питання німецької літературної мови
в чотирьох німецькомовних національно-державних спільнотах [2: 15].
Ведучи мову про національні варіанти, варто далі зазначити, що як і в національно-гомогенних (одна
мова – одна нація) мовах, структура варіантів має власну ієрархію форм існування цієї мови. Передусім,
разом з літературною мовою в межах національної території виділяються місцеві (територіальні)
діалекти. Між цими полярними різновидами форм існування мови (літературною мовою і діалектами)
виділяються, як правило, також проміжні утворення у вигляді різних форм побутово-розмовної мови.
Так, в австрійському варіанті німецької мови, разом з літературною мовою (Hochsprache) і місцевими
діалектами (Bauernmundarten), виділяються у сфері побутово-розмовних форм мови напівдіалекти
(Stadtmundarten), територіальні побутово-розмовні мови (Verkehrsmundarten) і австрійська побутоворозмовна мова (österreichische Umgagssprache), тобто сукупна структура мови складається з п’яти
основних мовних утворень [3: 18]; з іншого боку, в німецькомовній Швейцарії в структурі мови
виділяються лише місцеві (кантональні) діалекти і літературна мова, а в функції міжкантонального
(германо-швейцарського) засобу спілкування (побутово-розмовна мова) використовуються місцеві
(алеманські) діалекти (Schwyzerdütsch), які деколи визначаються в якості національного діалекту
("Nationaldialekt"
–
R. Zimmer)
або
німецько-швейцарської
побутово-розмовної
мови
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("deutschschweizеrische Umgagssprache" – E. Strübin), оскільки всі ці алеманські діалекти однорідні і
взаємозрозумілі в національних (німецько-швейцарських) межах. Таким чином, загалом п’ятичастинній
структурі австрійської німецької мови може бути протиставлена двочастинна мовна структура
німецькомовних швейцарців. Все це свідчить про те, що національний варіант формує власну
соціофункціональну модель ("функціональну парадигму" – М. М. Гухман), тобто сукупність форм
існування мови, в межах якої реалізуються мовні потреби даного соціуму (національного суспільства) у
всіх життєвих ситуаціях. У цьому відношенні національний варіант нічим не відрізняється від окремої
національної мови, яка, як відомо, окрім літературної мови включає в себе територіальні діалекти й інші
форми наддіалектної мови (побутово-розмовні форми мови). Звідси, говорячи про національний вимір
лише літературної мови, ми використовуємо визначення національного варіанту літературної мови;
якщо ж мати на увазі сукупність форм, в яких існує мова даної нації (літературна мова, побутоворозмовні форми мови, діалекти), можна говорити про національний варіант мови.
Узагальнюючи характеристику істотних властивостей і ознак національних варіантів мови, варто
зупинитися на питаннях своєрідності мови, в тому числі і літературної, яка обслуговує членів мовних
спільнот (етнічні мовні групи), які компактно проживають в інонаціональних (іноземних) державах. Ці так
звані острівні мови не наділені ідентичними з національним варіантом функціями і використовуються
принципово в інших умовах (застосування в повсякденному житті рідного діалекту, вплив інонаціональної
державної чи офіційної мови, ситуація субординативного білінгвізму). Своєрідність використання норми
літературної мови, яка розвивається під впливом цих факторів, не відзначається стабільністю. В умовах
відсутності власної кодифікації норми спостерігається орієнтація на основну ("метропольну") кодифіковану
норму даної літературної мови [1: 83].
Рудольф Мур бачить різницю між національним варіантом і діалектом у статусі, який приписують
окремим варіантам, це означає, що одна і та сама лінгвістична одиниця, в одній країні може мати
"стандартний статус", а в іншій – винятково "регіональний статус" [4: 112]. Одним із прикладів є
"Jänner", який поруч із "Januar" служить в Австрії стандартом, проте в Південній Німеччині є
регіональним варіантом. Істотним, на його думку, є також те, що регіональні варіанти, які розглядаються
неодноразово як "діалект" (не будучи ним насправді на основі частого вживання) належать до типових
ознак національного варіанту. В Австрії на цій основі прийшли до великих відмінностей між
повсякденно практикуючою мовною поведінкою і пропонованою публічною нормою. Це створює
суттєве психічне і соціальне напруження і збентеження. Ця проблема може вирішитися лише тоді, коли
на основі функціональної та комунікативно спрямованої дефініції виходити зі стандартної мови, що є
(щонайменше в Австрії) двома стандартами: стандарт внутрішній для спілкування всередині країни і
стандарт зовнішній для спілкування за кордоном.
Існують побоювання, що на основі цього феномену можна прийти до поділу мови, тобто до
відокремлення окремих країн від загального мовного простору. Таке побоювання висловлюється частіше
з приводу Австрії. На основі сучасних засобів масової комунікації, гігантських потоків товарів і туристів
Рудольф Мур не бачить такої небезпеки. Радше можна спостерігати протилежність, а саме – поступове
уподібнення і вирівнювання, при чому, звичайно, менші нації приймають (повинні приймати) більше від
домінуючих націй, аніж навпаки.
Проте австрійський мовний варіант відзначається не лише використанням діалектизмів як
стилістичних засобів, що є звичним явищем, але й має давню діалектну традицію. Врешті на противагу
діалектам стандартна мова (і її національний варіант – Е. Я. Варениця) є "носієм і передавачем культури,
науки й політики, використовується в літературі, масмедіа, школах, університетах, у церкві, у всіх інших
громадських сферах" [5: 18].
Узагальнюючи сказане, наведемо таблицю відмінностей між діалектом та національним варіантом
мови [6].
Таблиця 1.
Соціолінгвістичні критерії розрізнення національних мовних
варіантів та діалектів мови
Національний варіант
Діалект
Соціальний
Слугування усьому "колективу
Регіональне обмеження частковою
фактор
зносин" – суверенній нації
комунікативною спільнотою
Відношення до Літературне закріплення, кодифікація
Відхилення,
оказіональне
норми
вживання в літературі
Форма реалізації Усна й письмова
Переважно усна, розмовна
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Функції
Відношення
стандартної
мови
Структура

до

Національний варіант
Всеохоплююча
суспільна
поліфункціональність,
набір
функціональних стилів
Ізоморфність, переважання інваріантних
елементів

Діалект
Функціональна обмеженість

Літературна, розмовна мова, територіальні
діалекти

Переважно
мова

Перевага елементів-відмінностей
розмовно-побутова

Отже,
всеоб’ємність,
поліфункціональність
національного
варіанту
протистоїть
монофункціональності діалектів [7: 42]. Таким чином, не варто ототожнювати національні мовні
варіанти і територіальні діалекти лише за їх зовнішніми проявами – набором суто лінгвістичних
специфічних рис і структурних відмінностей.
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Вареница Э. Я. Национальный языковой вариант и территориальные диалекты.
В статье речь идет о принципиальном различии между национальными вариантами и диалектами.
Указываются их главные дифференцирующие факторы, обосновывается употребление терминов
"национальный вариант языка" и "национальный вариант литературного языка". Акцентируется
вопрос о своеобразии языка, в том числе и литературного. Приведена таблица социолингвистических
критериев различия национальных языковых вариантов и диалектов языка.
Varenytsya E. Y. The National Language Variant and Territorial Dialects.
The article deals with the principal difference between the national variants and dialects. The main
differentiating factors are pointed out. The application of the terms "the national variant of the language" and
"the national variant of the literary language" is motivated. The question about the originality of the language,
including the literary is emphasized. The table of the sociolinguistic criteria of the difference between the
national language variants and the dialects of the language is given.
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ОСНОВНІ ВИДИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
СФЕРИ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ
Статтю присвячено структурно-функціональному дослідженню англійської термінології геодезії та
кадастру. Розглянуто види термінів-словосполучень залежно від їх структури. Встановлено їх основні
лексичні категорії та моделі. Проаналізовно частотність вживання двокомпонентних та
трьохкомпонентних термінів-словосполучень. Отримані результати представлено у вигляді таблиці.
В останні роки можна простежити значні зміни, що стосуються процесів розвитку та функціонування
мови, яка, як відомо, складається з двох головних пластів – загальновживаної та наукової лексики. Важливе
місце у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних науковців (О. М. Бєляєвої, В. В. Виноградова,
В. В. Лейчика, Б. Н. Головіна, А. В. Крижанівської, М. І. Мостового, Т. І. Панька, А. В. Суперанської,
Е. Жильбера, Й. Сміта, А. Ширмера та інших) посідає дослідження фахових термінологій та лексичних
одиниць, які широко використовуються у їх межах.
Водночас перед багатьма лінгвістами та термінологами постає проблема, пов’язана не тільки із
вивченням та аналізом слів, але і з їх систематизацією та приведенням до відповідних норм, що діють у
певному мовному суспільстві. Тобто важливе місце займає робота над укладанням словників,
енциклопедій та іншої наукової літератури, що, передусім, базується на двох процесах – уніфікації та
стандартизації лексики.
Уніфікація – це упорядкування термінологій різних галузей науки, техніки, економічного та
культурного життя і всередині терміносистем відповідно до понять, ними позначуваними, і на
міжгалузевому рівні.
Стандартизація – це вироблення терміна-еталона, який би відповідав усім лінгвістичним та логічним
вимогам, що висувалися до терміна, і використовувався б у межах певної терміносистеми та на
міжгалузевому рівні.
Основи стандартизації заклав О. Вюстер, який у свій час займався цим питанням, а також Д. Лотте. В
Україні стандартизацію термінів здійснює Держстандарт. Існує вона і на міжнародному рівні. У роботі з
міжнародними стандартами великого бачення набуває міжнародний банк даних. [1: 156].
Дана стаття базується на аналізі фахової мови геодезії та кадастру і стосується проблем вивчення
термінологічних одиниць даних галузей (а саме термінів-словосполучень), які на сучасному етапі
розвитку науки характеризуються конкретними лексико-семантичними процесами і явищами.
Актуальність дослідження полягає у вивченні не просто термінів як окремих понять, а також
термінологічних систем, в яких вони функціонують; необхідності ретельного аналізу термінологічних
словосполучень, які відіграють важливу роль у збагаченні словникового складу англійської мови.
Об’єктом дослідження є наукова фахова мова галузей геодезії та кадастру.
Предметом аналізу виступають структурно-функціональні особливості термінів-словосполучень, їх
види та моделі.
Матеріалом дослідження слугували терміносполуки, отримані шляхом суцільної вибірки із
держстандартів по геодезії та кадастру.
Головною метою є детальний аналіз термінів-словосполучень вищезазначеної галузі, визначення їх
видів та моделей творення.
Відповідно до поставленої мети виконуються наступні ключові завдання: вивчення основних
тенденцій та проблем дослідження термінологічних словосполучень; виокремлення структурних та
семантичних особливостей терміносполук у фаховій мові геодезії і кадастру; класифікація термінівсловосполучень відповідно до основних моделей їх будови; визначення частотності вживаності
аналізованих термінологічних утворень.
Проблема дослідження термінології та терміна, як її головного елемента є досить актуальною в наш час,
адже як вітчизняні, так і зарубіжні науковці розглядають дані поняття по-різному. На думку Ж. Марузо
термінологія будь-якої галузі визначається як система термінів, які використовуються для вираження
понять, притаманних певній науці [2]. Т. І. Панько визначає її як не просто системою термінів, а сукупністю
термінів, що входять у певну термінологічну систему і мають свою специфіку [1: 148].
Згідно з Т. Канделакі термін – це слово чи словосполучення, що вимагає для встановлення свого
значення в певній системі понять побудови дефініцій [3: 72]. М. Кондаков вважає його словом чи
словосполученням, що є точною назвою строго визначеного поняття [4: 594].
Вагомого значення набуває визначення терміна М. І. Мостовим, який розглядає його як слово або
словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значенням, що відбиває одне
поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва. На його думку, сукупність термінів як
© Грибіник Ю. І., 2011
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лексичних засобів найменування становить термінологію, до складу якої входять терміни-слова, термінисловосполучення та інші термінологічні утворення [5: 191].
За підрахунками фахівців у галузі термінознавства термінологічні словосполучення становлять 60-75 %
від загальної кількості термінологічних одиниць, що зумовлено можливістю останніх майже повністю
покривати певне понятійне поле окремої терміносистеми [6]. Термінам-словосполученням, що виступають
найменуваннями конкретних понять предметної галузі, притаманні специфічні лексико-семантичні ознаки,
характерні для термінологічних одиниць, а також існує певна обмеженість у їх використанні. Виокремлені
нами в фаховому дискурсі геодезичні терміни-словосполучення (285 досліджуваних одиниць) варто
диференціювати за типом їхньої структури на:
1. Прості словосполучення (становлять 78 % від загальної кількості дібраних прикладів), що
складаються, як правило, з двох слів, одне з яких є головним, а інше – залежним: map appearance, central
meridian, political map, geodetic azimuth, vertical plane, деякі з них містять у своєму складі словакомпозити (3 %) [7; 8].
2. Складні словосполучення (становлять 22 % від загальної кількості дібраних прикладів), в яких
залежні слова визначають різні аспекти значення стрижневого слова і до складу яких можуть входити
прийменники: normal gravity acceleration, geodetic zenith distance, plastic relief map, technological plan of
map edition [7; 8].
Залежності від синтаксичної структури словосполучення та граматичної моделі, прості геодезичні
терміни-словосполучення (78 %) утворюються поєднанням слів наступних лексико-семантичних
категорій:
– іменник + іменник;
– прикметник + іменник;
– дієприкметник + іменник.
Варта уваги і думка таких лінгвістів, як А. В. Супераньскої та Н. В. Васильєвої, які класифікують ТС
на: вільні (де кожний з компонентів – термін, що може вступати в двосторонній зв'язок), зв’язані (де
ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термінсловосполучення) та багатокомпонентні терміни-словосполучення (такі терміни можуть бути три-,
чотири- і більше компонентними) [9: 130-137].
Трикомпонентні терміни-словосполучення є також часто вживаними в досліджуваній термінології і
складають 18 % терміносполук, утворюються на основі бінарних словосполучень. До них належать
наступні моделі:
– іменник + прикметник (або дієприкметник) + іменник (містить слова як термінологічного, так і
нетермінологічного характеру, причому носієм основного термінологічного значення є переважно
іменник);
– прикметник + прикметник + іменник (характеризується тим, що в ній другий прикметник
виконує уточнюючу функцію, а приєднаний до нього ще один прикметник диференціює даний вираз за
певними ознаками);
– іменник + іменник + іменник (складається із слів-іменників, що мають термінологічне значення);
– прикметник + іменник + іменник;
– дієприкметник + прикметник + іменник;
– дієприкметник + іменник + іменник.
Результати кількісного аналізу двохкомпонентних та трьохкомпонентних термінів-словосполучень
представлено у таблиці 1.
Таблиця 1.
№

Двокомпонентні терміни-словосполучення
Модель

Приклади

1.

Прикметник
іменник

+

2.

Іменник +
іменник

3.

Дієприкметник +
іменник

editorial plan, polyconic projection, conformal
latitude, central meridian, astronomic azimuth,
horizontal plane, astronomic leveling, graphic
scale, topographic map.
earth spheroid, screen plate, outline draft,
zenith distance, gravity potential, correction
copy, geoid height, area distortion.
tinting schedule, combined projection, training
map, advanced document, advanced sheet,
derived projection.
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Кількість
одиниць

Відсоток

135

58 %

83

36 %

13

5,6 %

231

100%
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Трьохкомпонентні терміни-словосполучення
1.

Іменник
іменник
іменник

+
+

2.

Прикметник
іменник
іменник
Іменник
прикметник
(дієприкметник)
іменник
Прикметник
прикметник
іменник

+
+

3.

4.

+
+
+
+

gravity acceleration anomaly, map element
background, locality information data, line
movement method, ground quality method,
ground quantity method, line image method.
astronomic zenith distance, geodetic zenith
distance, rectangular map grid, verbal length
scale, normal gravity acceleration.
original of geographical base, standard
geographical base, sheet numbering system,
line of equal distortion, method of cartographic
symbols.
direct geodetic problem, inverse geodetic
problem, external perspective projection, polar
spherical coordinates, standard geographical
base.
coloured map appearance, registered map
print, photographic hill shading, dashed detail
of map.
generalized conic projection, generalized
cylindrical projection.

20

37 %

17

31 %

7

13 %

5

9%

3
6%
Дієприкметник +
іменник
+
іменник
6. Дієприкметник +
2
4%
прикметник
+
іменник
Разом
54
100%
Аналіз дослідження дозволяє зробити висновок, що двокомпонентні моделі є більш продуктивними в
термінології геодезії та кадастру, ніж трьохкомпонентні. Серед них найбільш вживаними виступають
сполучення іменника та прикметника. Незначну частину становлять терміни, які в своїй граматичній
структурі мають прийменники та інші службові частини мови: deviation of the plumb line, method of
cartographic symbols, points of zero distortion (2 %).
У досліджуваній термінології також спостерігається тенденція до використання багатокомпонентних
моделей (термінів-словосполучень, до складу яких входять чотири, п’ять, шість чи навіть більше
компонентів), що пояснюється прагненням виразити нові диференційні ознаки і надати терміну більшої
семантичної точності. За рахунок введення нового компонента в словосполучення розширюється і
поглиблюється поняття про певні якості предмета, що вирізняють його із ряду подібних за спеціальними
інтегральними ознаками. Проте незалежно від кількості складових компонентів термін залишається
єдиним знаком. Терміни-словосполучення виражають єдині цілісні поняття. Вони більш стійкі порівняно
з вільними словосполученнями загальнолітературної мови.
Щодо сфери геодезії та кадастру, то у державних стандартах зафіксовані, передусім, чотирьох та
п’яти компонентні терміни-словосполучення (4 %), а саме: technological plan of map edition, normal aspect
of map projection, transversal system of polar spherical coordinates, oblique system of polar spherical
coordinates, preparation of map base editing original та інші, які у своєму складі можуть містити
прийменники (55 %), чи вживатись без них (45 %).
Дослідження показує, що реально існуючу термінологію геодезій та кадастру не можна обмежувати
однослівними термінами. Терміносполучення, що входять до її складу виступають як один із найбільш
поширених структурних типів термінологічних утворень. Їх поява пов’язана з синтаксичним способом
творення термінів, сутність якого полягає в об’єднанні двох або більше зв’язаних у граматичному і
смисловому відношенні слів, що становлять собою складне позначення явища чи предмета, і який є
доволі продуктивним.
Перспективою подальшого дослідження є більш детальний аналіз термінологічних одиниць фахової
мови геодезії та кадастру, включаючи не лише терміни-словосполучення, але і терміни-слова та композити,
а також класифікація термінологічних одиниць по групах згідно структурних та семантичних ознак.
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Грыбинык Ю. И. Основные виды и функциональные модели терминов-словосочетаний области
геодезии и кадастра.
Статья посвящена структурно-функциональному исследованию английской терминологии геодезии и
кадастра. Рассматриваются виды терминов-словосочетаний в зависимости от их структуры.
Определены их основные лексические категории и модели. Анализируются частотность употребления
двухкомпонентных и трикомпонентнных терминов-словосочетаний. Полученные результаты
представлены в таблице.
Grybinyk Yu I. The Main Types and Functional Models of Terminological Word-Combinations in the Sphere
of Geodesy and Cadastre.
The article is devoted to the structural and functional study of English terminology in the sphere of geodesy and
cadastre. Special attention has been paid to the types of terminological word-combinations. Their basic lexical
categories and patterns have been singled out. The frequency of usage of two and three-component
terminological word-combinations is analyzed. Received results are shown in the table.
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ФРАЗОТВОРЕННЯ ЯК СПОСІБ НОМІНАЦІЇ ДИКОРОСЛИХ РОСЛИН В УКРАЇНСЬКИХ
ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРКАХ
У статті розглянуто фразотворення дикорослих рослин в українських південнобессарабських
говірках. Визначено схеми та моделі, за якими творяться флорономени. Виявлено, що
фразотворення є активним способом флорономінації, в межах якої найбільшу інтенсивність
проявляє непредикативна когеренція. Переважають флороназви, утворені за схемою:
немотивована назва рослини (її частини) + прикметник на позначення особливостей
морфологічної будови, росту цвітіння або поширення цієї рослини (її частини).
Одним із найважливіших напрямків сучасної діалектології є дослідження номінації різних
тематичних груп, зокрема ботанічної лексики. Студії лінгвістів (І. В. Сабадош [1; 2], Л. Д. Фроляк [3],
О. А. Малахівська [4; 5], Л. А. Москаленко [6; 7], О. Ф. Миголинець [8], О. Тимко [9], Р. С. Омельковець
[10], М. В. Поістогова [11], Р. Л. Сердега [12], А. О. Скорофатова [13], І. В. Гороф’янюк [14],
М. М. Ткачук [15; 16]) присвячені проблемам флорономінації, охопили майже весь український
діалектний континуум, окрім ареалу межиріччя Дністра і Дунаю, в якому склалась особлива система
номінації, що виражається у інтенсивності функціонування та продуктивності різних способів номінації.
Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою у системному вивченні говіркового масиву
зазначеного ареалу. Взявши за основу матеріали власних польових записів 60 українських
південнобессарабських говірок, розглянемо один із способів номінації дикорослин рослин –
фразотворення, яке передбачає комбінаторну взаємозалежність компонентів словосполучення або
речення [13: 54].
На цій території назви об’єктів флори, утворені шляхом фразотворення, становлять 42 % від загальної
кількості досліджуваних мотивованих номінативних одиниць. Визначають непредикативну та
предикативну когеренцію як спосіб творення флорономенів. Непредикативна когеренція включає до
свого складу словосполучення, утворені за схемами:
1) немотивована назва рослини + прикметник на позначення місця зростання цієї рослини, наприклад:
пол’оﺍвий хвошч (пол’еﺍвой хвошч; пол’еﺍвий хвошч), хвошч пол’еﺍвой (хвошч пол’оﺍвий) ‘хвощ польовий,
Equisetum arvense L.’, доﺍмашн’а ﺍм’ата ‘кучерява м’ята, Mentha spicata L.’, ﺍнаша хаﺍз’айс’ка (м’ята)
‘кучерява м’ята, Mentha spicata L.’, вод’аﺍна ﺍл’іл’ійа, ﺍл’іл’ійа морﺍс’ка ‘латаття біле, лілія водяна біла,
Nymphaea alba L.’, доﺍмашн’а ﺍнаша кропиﺍва ‘кропива жалка, Urtica urens L.’, плавн’оﺍва кропиﺍва, р’ечﺍнайа
кропиﺍва, берегоﺍва кропиﺍва, доﺍмашн’а кропиﺍва ‘кропива дводомна, Urtica dioica L.’, роªﺍмашка пол’оﺍва,
роªﺍмашка степоﺍва, роªﺍмашка лугоﺍва ‘ромашка непахуча, Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz.’,
роªﺍмашка доﺍмашн’а, ﺍнаша роªﺍмашка ‘ромашка лікарська, Chamomilla recutita L.’, поﺍлин степоﺍвий ‘полин
гіркий, Artemisia absinthium L.’, поﺍлин’ цﺍвинтарна ‘полин звичайний, чорнобиль, Artemisia vulgaris L.’,
каﺍнадс’ка тоﺍпол’а ‘тополя канадська, Populus deltoides’, р’ічкоﺍва верﺍба ‘верба, Salix L.’;
2) немотивована назва рослини + прикметник на позначення кольору цієї рослини, як-от: б’іла
ﺍл’іл’ійа, лаﺍтат’а ﺍб’іле ‘латаття біле, лілія водяна біла, Nymphaea alba L.’, блисﺍкуч’ій бурﺍйан ‘портулак
городній, Portulaca L.’, золоﺍтиста траﺍва ‘портулак городній, Portulaca L.’, поﺍлин’ жовтозеﺍлена ‘полин
гіркий, Artemisia absinthium L.’, голуﺍба йаﺍлина ‘ялина голуба Picea Pungens’, зеﺍлена йаﺍлина ‘ялина
європейська, Picea abies’, ﺍб’іла тоﺍпол’а ‘тополя біла, Populus alba’, ﺍчорна тоﺍпол’а ‘тополя чорна,
Populus nigra L.’, ﺍб’іла аﺍкац’ійа ‘біла акація, Robinia pseudoacacia’, ﺍжовта аﺍкац’ійа ‘жовта акація,
Caragana arborescens Lam.’, ﺍрозова аﺍкац’ійа ‘рожева акація, Robinia viscosa Vent.’, ﺍчорна шовﺍковиц’а,
ﺍб’іла шовﺍковиц’а, ﺍрозова шовﺍковиц’а, черﺍвона шовﺍковиц’а ‘шовковиця, Morus’, ﺍб’ілий буﺍзок,
ф’іоﺍлетовий буﺍзок, ﺍсин’ій буﺍзок ‘бузок, Syringa L.’, лох серебﺍристий ‘маслинка, Elaleagnus’, ﺍб’ілий
гﺍриб ‘білий гриб, Boletus edulis’, бл’іﺍда поﺍганка ‘бліда поганка, Amanita phalloides’, ﺍб’ілий гﺍриб
‘печериця, Agaricus’ ;
3) немотивована назва рослини (її частини) + прикметник на позначення особливостей морфологічної
будови, росту, цвітіння або поширення цієї рослини (її частини), наприклад: пусﺍтий цв’іт, пусﺍта
кﺍв’ітка, пусﺍта вﺍйаз’; ﺍм’ата листﺍкова, пﺍросто ﺍм’ата ‘м’ята перцева, Peppermint (Mentha piperita)’,
обикноﺍв’ен:а ﺍм’ата, кﺍручена ﺍм’ата, ﺍм’ата ﺍм’елка, просﺍта ﺍм’ата ‘кучерява м’ята, Mentha spicata L.’,
ﺍм’елка кропиﺍва, просﺍта кроﺍпива, пﺍросто кропиﺍва, таﺍка кропиﺍва, маﺍлен’ка кропиﺍва, ﺍм’елка кропиﺍва,
обикноﺍв’ен:а кропиﺍва, абикнаﺍв’ена маﺍлен’ка кропиﺍва, оﺍбична кропиﺍва ‘кропива жалка, Urtica urens L.’,
двоﺍдомна кропиﺍва, виﺍсока кропиﺍва, широкоﺍлисна кропиﺍва ‘кропива дводомна, Urtica dioica L.’, темﺍйан
повﺍзучий ‘чебрець звичайний, Thymus serpyllum L.’, шчаﺍвел’ обикноﺍв’ен:ий ‘щавель, Rumex acetosa’,
шчаﺍвел’ просﺍтой ‘щавель кінський, Rumex Confertus Willd’, роªﺍмашка ﺍм’елка, роªﺍмашка обикноﺍв’ен:а
ﺍм’елка, роªﺍмашка маﺍлен’ка, таﺍка роªﺍмашка ‘ромашка лікарська, Chamomilla recutita L.’, роªﺍмашка
© Дакі О. А., 2011
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кﺍрупна, роªﺍмашка веﺍлика ‘ромашка непахуча, Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz.’, поﺍлин’
виﺍсока, поﺍлин просﺍтий, поﺍлин мохﺍнатен’кий, поﺍлин звиﺍчайний ‘полин звичайний, чорнобиль, Artemisia
vulgaris L.’, ﺍмертве ﺍдерево, суﺍхе ﺍдерево ‘засохле стояче дерево’, тоﺍпол’а п’ірам’іﺍдал’на ‘тополя чорна,
Populus nigra L.’, конусопоﺍд’ібний ﺍтопол’ ‘тополя чорна, Populus nigra L.’, пр’аﺍма тоﺍпол’а ‘тополя
чорна, Populus nigra L.’, розﺍлога тоﺍпол’а ‘тополя біла, Populus alba’, широкоﺍлиста тоﺍпол’а ‘тополя,
Populus’, чолоﺍв’іча тоﺍпол’а ‘тополя, Populus’, ж’іﺍноча тоﺍпол’а ‘тополя, Populus’, верﺍба лоﺍзиста
‘верба, Salix L.’, ламﺍка верﺍба ‘верба, Salix L.’, ниﺍзен’ка верﺍба ‘верба, Salix L.’, верﺍба обикноﺍв’ена
‘верба, Salix L.’, ﺍтутове ﺍдерево ‘шовковиця, Morus’, пусﺍта шовﺍковиц’а ‘неродюча шовковиця’, ﺍдика
масﺍлина ‘маслинка, Elaleagnus’, ﺍдикий шчаﺍвел’ ‘щавель кінський, Rumex Confertus Willd’, ﺍдика
кропиﺍва, ﺍдика кропиﺍва ‘кропива дводомна, Urtica dioica L.’, поﺍлин ﺍдикий ‘полин звичайний, чорнобиль,
Artemisia vulgaris L.’, ﺍдика верﺍба ‘верба, Salix L.’, роﺍмашка ﺍдика ‘ромашка непахуча, Tripleurospermum
perforatum (Merat) M. Lainz.’;
4) немотивована назва рослини + прикметник на позначення консистенції цієї рослини, як-от: ﺍжирна
траﺍва, ﺍжирний бурﺍйан ‘портулак городній, Portulaca L.’;
5) немотивована назва рослини + прикметник на позначення застосування / незастосування цієї
рослини, наприклад: л’еﺍч’ебна ﺍм’ата ‘м’ята перцева, Peppermint (Mentha piperita)’, роªﺍмашка л’еﺍч’ебна,
роªﺍмашка ﺍл’ікарс’ка, роªﺍмашка л’еﺍкарств’ена, роªﺍмашка чайоﺍва ‘ромашка лікарська, Chamomilla
recutita L.’, ﺍчайна ﺍм’ата ‘кучерява м’ята, Mentha spicata L.’, боршчоﺍвий шчаﺍвел’ ‘щавель, Rumex
acetosa’, сйеﺍдобн’і гриﺍби ‘їстівні гриби’, йіст’івﺍн’і гриﺍби ‘їстівні гриби’, хоﺍрош’і гриﺍби ‘їстівні гриби’,
парﺍшив’і гриﺍби ‘неїстівні гриби’, н’ес’еﺍдобн’і гриﺍби ‘неїстівні гриби’, отﺍруйн’і гриﺍби ‘неїстівні гриби’,
соﺍбач’і гриﺍби ‘неїстівні гриби’, йадоﺍвит’і гриﺍби ‘неїстівні гриби’, плоﺍх’і гриﺍби ‘неїстівні гриби’;
6) немотивована назва рослини + прикметник на позначення дотикових, одоративних або смакових
властивостей цієї рослини, наприклад: ﺍм’ата паﺍхн’уча ‘кучерява м’ята, Mentha spicata L.’, лиﺍмон:а
ﺍм’ата ‘котяча м’ята справжня (котовник, лимонна м’ята), Nepeta cataria’, жﺍгуча кропиﺍва, жалﺍка
кропиﺍва, жаﺍл’уча кропиﺍва, пеﺍкуча кроﺍпива, коﺍл’уч’а кропиﺍва ‘кропива жалка, Urtica urens L.’, поﺍлин
г’ірﺍкий, поﺍлин воﺍн’учий ‘полин гіркий, Artemisia absinthium L.’, поﺍлин’ сﺍлатка, поﺍлин ﺍгет’ не г’ірﺍкий
‘полин звичайний, чорнобиль, Artemisia vulgaris L.’.
Фітономени, утворені внаслідок когеренції, ускладненої семантичними перетвореннями, становлять
20, 7% від загальної кількості досліджуваних мотивованих назв. До словосполучень, в яких один із
компонентів або словосполучення загалом зазнають семантичної трансформації метафоричного,
метонімічного типу та трансформації семантичного обсягу належать:
а) словосполучення з одним семантично трансформованим компонентом:
1) трансформація метафоричного типу (чистого або ускладненого деривацією):
– трансформоване головне слово (за однією із наведених нижче семантичних моделей) + прикметник
у прямому значенні:
Модель ‘рослина’ → ‘інша рослина, яка загалом або якоюсь своєю частиною подібна до цієї
рослини’, як-от: земл’аﺍн’і гоﺍр’ішки, земл’аﺍний гоﺍрошок, гоﺍр’ішки земл’аﺍн’і, степоﺍвий гоﺍр’ішок,
степоﺍв’і гоﺍр’іхи, степоﺍв’і гоﺍр’ішки, земл’аﺍна гоﺍр’іха, земл’аﺍной аﺍр’ех, з’емﺍнийе гоﺍр’ішки, коﺍл’учий
гоﺍр’ішок, ﺍдик’і гоﺍр’ішки, степоﺍвий гоﺍрошок ‘чина бульбиста, Lathyrus tuberosus L.’, ﺍчорна бузиﺍна,
ﺍдика ﺍморква, ﺍдика бузиﺍна ‘болиголов плямистий, Conium maculatum L.’, ﺍб’ілий ﺍлотос ‘латаття біле,
лілія водяна біла, Nymphaea alba L.’, ﺍдикий виноﺍград ‘плющ, Hedera’, ﺍдика аﺍкац’ійа ‘софора, Sophora’,
ﺍдика ﺍроза, пусﺍта ﺍроза ‘шипшина, Rosa’;
Модель ‘людина (за родом занять, зовнішнім виглядом) або частина тіла людини’ → ‘рослина, яка
загалом або якоюсь своєю частиною подібна до цієї людини або її частини’, наприклад: ﺍжилава ﺍбабка
‘подорожник, Plantago lanceolata L.’;
– трансформоване залежне слово (прикметник) + головне слово в прямому значенні, наприклад: глуﺍха
кропиﺍва ‘кропива глуха біла, Lamium album L.’, перﺍцова ﺍм’ата, ﺍперечна ﺍм’ата ‘м’ята перцева,
Peppermint (Mentha piperita)’, кучеﺍр’ава ﺍм’ата ‘кучерява м’ята, Mentha spicata L.’, плаﺍкуча верﺍба ‘верба,
Salix L.’, верﺍба поﺍниклайа ‘верба, Salix L.’, скаﺍжена траﺍва ‘свинорий пальчатий, Cynodon Dactylon’;
2) трансформація метонімічного типу (чистого або ускладненого деривацією):
– трансформоване головне слово (за однією із семантичних моделей, що наведені нижче) +
прикметник у прямому значенні:
Модель ‘місце’ → ‘рослина, яка на цьому місці росте’, наприклад: бол’ﺍшой подоﺍрожн’ік
‘подорожник, Plantago lanceolata L.’;
– трансформоване залежне слово (прикметник) + головне слово в прямому значенні, наприклад:
хоﺍлодна ﺍм’ата ‘м’ята перцева, Peppermint (Mentha piperita)’, ﺍкур’ача кропиﺍва, бдж’оﺍлина кропиﺍва
‘кропива жалка, Urtica urens L.’, к’інс’ﺍкий шчаﺍвел’ ‘щавель кінський, Rumex Confertus Willd’, коﺍн’ача
роﺍмашка ‘ромашка непахуча, Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz.’, соﺍбачий шчаﺍвел’ ‘щавель
кінський, Rumex Confertus Willd’, соﺍбача кропиﺍва ‘собача кропива звичайна, Leonurus cardiaca L.’,
ﺍкоз’ача верﺍба ‘верба, Salix L.’, гаﺍд’учий гﺍриб ‘бліда поганка, Amanita phalloides’;
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3) трансформація семантичного обсягу:
– розширення значення головного слова: веﺍлика коﺍл’учка ‘будяк акантовидний, Carduus acanthoides L.’;
– звуження значення головного слова: воﺍн’уча траﺍва ‘болиголов плямистий, Conium maculatum L.’;
кﺍрепка траﺍва ‘пирій повзучий, Elytrigia repens L.’, сорн’аﺍкова траﺍва ‘свинорий пальчатий, Cynodon
Dactylon’, воﺍн’уче ﺍз’іл’:а ‘боже дерево, Artemisia abrotanum’;
б) словосполучення, яке загалом зазнає семантичної трансформації, а саме:
1) трансформації метафоричного типу. Зазвичай трансформація здійснюється за такими
семантичними моделями:
Модель ‘частина тіла (продукт життєдіяльності) людини (тварини, міфічної істоти) із зазначенням
власника’ → ‘рослина, яка загалом або якоюсь своєю частиною подібна до цієї частини’, наприклад:
ﺍбабушкини ﺍзупки, ﺍбаб’іни ﺍзуби ‘якiрцi сланкі, Tribulus terrestrіs L.’; ﺍт’ошчине ﺍсало ‘портулак городній,
Portulaca L.’; ﺍбабине ﺍсало ‘портулак городній, Portulaca L.’, гуﺍсина ﺍлапка, ﺍгус’ач’і ﺍлапки ‘спориш,
Polygonum aviculare L.’, ﺍгус’ача ﺍлапка, сﺍвин’аче ﺍушко ‘грицики звичайні, Capsella bursapastoris L.’,
ﺍмишач’і хﺍвостики, миﺍшин’і хﺍвостики, ﺍгус’ач’і ﺍлапки, ﺍд’ев’іч’а ﺍч’ест’ ‘деревій звичайний, Achillea
millefolium L.’, ведﺍмеже ﺍушко ‘лопух, Arctium L.’, м’едﺍв’еже ﺍухоª, ﺍзайаче ﺍушко, ﺍзайач’і ﺍушка
‘коров’як, ведмеже вухо, Verbascum thapsus L.’;
Модель ‘предмет власності людини (тварини, міфічної істоти) із зазначенням власника’ → ‘рослина,
яка загалом або якоюсь своєю частиною подібна до цього предмета’, наприклад: пасﺍтуша ﺍсумка
‘грицики звичайні, Capsella bursapastoris L.’, соﺍбача ﺍрипка ‘полин гіркий, Artemisia absinthium L.’,
пеﺍтр’ів баﺍт’іх, петﺍровий баﺍт’іг ‘цикорій дикий, Cuchorium intybus L.’, миﺍкит’ів баﺍт’іх ‘цикорій
дикий, Cuchorium intybus L.’;
Модель ‘рослина та її характеристика’ → ‘інша рослина, яка загалом або якоюсь своєю частиною
подібна до цієї рослини’, як-от: ﺍмокрий ш’ір ‘зірочник середній, Stellaria media (L.)’, ﺍсин’і пом’іﺍдори
‘пасльон чорний, Solanum nigrum L.’, соﺍбача кропиﺍва ‘кропива глуха біла, Lamium album L.’, соﺍбача
кропиﺍва ‘кропива дводомна, Urtica dioica L.’, ﺍдика ﺍм’ата ‘розхiдник звичайний, будра плющовидна,
Glechoma hederacea L.’, соﺍбача м’ата ‘собача кропива звичайна, Leonurus cardiaca L.’, ﺍдикий молоﺍчай
‘пижмо звичайне, Tanacetum vulgare L.’, ﺍв’ін’ача пахﺍн’уча ‘боже дерево, Artemisia abrotanum L.’;
2) трансформації метонімічного типу: ﺍкур’аче пﺍросо ‘мишій, Setaria P.B.’, соﺍбач’е ﺍмило ‘меліса,
Melissa officinalis L.’;
3) трансформації метафорично-метонімічного типу, наприклад: сﺍвин’ача каﺍпуста‘портулак городній,
Portulaca L.’, ﺍзайач’і гоﺍр’ішки, сﺍвин’ач’і гоﺍр’ішки ‘чина бульбиста, Lathyrus tuberosus L.’, гаﺍд’уча
пеﺍтрушка ‘болиголов плямистий, Conium maculatum L.’, гаﺍд’уча бул’коﺍта, гаﺍд’уча траﺍва ‘болиголов
плямистий, Conium maculatum L.’, ﺍвовча ﺍйгода, соﺍбач’е ﺍдерево ‘пасльон чорний, Solanum nigrum L.’,
соﺍбача ﺍм’ата ‘розхiдник звичайний, будра плющовидна, Glechoma hederacea L.’, соﺍбача ﺍкашка
‘деревій звичайний, Achillea millefolium L.’, соﺍбача роﺍмашка ‘ромашка непахуча, Tripleurospermum
perforatum (Merat) M. Lainz.’;
4) трансформації метонімічно-синекдохічного типу: ﺍд’ецка траﺍва ‘череда, Bedens tripartita L.,
ﺍчортова траﺍва ‘пирій повзучий, Elytrigia repens L.’, ﺍчортова коﺍл’учка ‘якiрцi сланкі, Tribulus terrestrіs
L.’, глистоﺍг’ін:а траﺍва ‘пижмо звичайне, Tanacetum vulgare L.’, ﺍмат’ір ﺍбожйа, ‘боже дерево, Artemisia
abrotanum L.’, ﺍбоже ﺍдерево, ﺍбожа траﺍва.
Флорономени, утворені шляхом пропозитивної номінації, становлять 1 % досліджуваних
мотивованих фітономенів. Серед предикативних номінативних одиниць виділяємо:
а) напівпредикативні номінативні одиниці: кропиﺍва йаﺍка ﺍжалиц’а ‘кропива жалка, Urtica urens L.’,
кропиﺍва шо не куﺍсайец’а ‘кропива дводомна, Urtica dioica L.’, поﺍлин шчо не воﺍн’айе ‘полин звичайний,
чорнобиль, Artemisia vulgaris’ L., верﺍба шо на ставﺍк’е ‘верба, Salix L.’, ﺍіва шо пﺍлаче аж до земﺍл’і
‘верба, Salix L.’;
б) речення: мﺍн’ата лиﺍмоном ﺍпахне ‘котяча м’ята справжня (котовник, лимонна м’ята), Nepeta cataria’.
Проаналізований матеріал демонструє, що фразотворення є активним способом флорономінації, в
межах якої найбільшу інтенсивність проявляє непредикативна когеренція. Переважають флороназви,
утворені за схемою: немотивована назва рослини (її частини) + прикметник на позначення особливостей
морфологічної будови, росту, цвітіння або поширення цієї рослини (її частини). Менш продуктивною
виявилась пропозитивна номінація.
Вивчення флорономінації усього українського діалектного простору, в тому числі ареалу межиріччя
Дністра і Дунаю, розкриває перспективи зіставлення діалектних матеріалів з різних регіонів України.
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Даки Е. A. Фразообразование как способ номинации дикорастущих растений в украинских
южнобессарабских говорах.
В статье рассмотрено фразообразование дикорастущих растений в украинских
южнобессарабских говорах. Определены схемы и модели, по которым возникают флорономены.
Выявлено, что фразообразование является активным способом флорономинации, в пределах
которой наибольшую интенсивность проявляет непредикативная когеренция. Преобладают
флорономены, образующиеся по схеме: немотивированное название растения (его части) +
прилагательное, которое обозначает особенности морфологического строения, роста, цветения
или распространения этого растения (его части).
Daki O. A. Creation of Phrases as a Way of Nomination of Wild Plants in the Ukrainian South-Bessarabian
Subdialects.
The article deals with the creation of phrases of wild plants in the Ukrainian South-Bessarabian subdialects. The
schemes and the models of floronomination are defined. It is discovered that creation of phrases is the active
way of floronomination within the boundaries of which the non-predicative coherence is the most intensive. The
floronomens prevail that are created according to the scheme: non-motivated plant name (its part) + adjective
denoting morphological structure, growth, blossom or the expansion of the plant (its part).
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М. Д. Єфремова,
викладач
(Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка)
БОРИС ГРІНЧЕНКО – ПЕРЕКЛАДАЧ НІМЕЦЬКОЇ ПОЕЗІЇ
У статті проаналізовано переклади Б. Грінченка з німецької поезії (на прикладі перекладів віршів
Й. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне). Досліджено мовно-стилістичні особливості цих перекладів та їх вплив
на розвиток виражальних засобів української літературної мови. Аналіз цих перекладів здійснено в
зіставленні з перекладами П. Куліша, Д. Загула, М. Рильського, Л. Первомайського, М. Лукаша,
І. Качуровського. Показано, що переклади Б. Грінченка за своїми художніми якостями не поступалися
еталонним російським перекладам В. Жуковського, на які орієнтувалися більшість тогочасних освічених
українських читачів. І тим ці переклади виконували функцію утвердження повностатусності
української мови, становлення її на однаковий щабель з іншими європейськими мовами, зняття
стереотипу "мови для хатнього вжитку".
Починаючи від старокиївської доби, перекладна література відігравала надзвичайно важливу роль у
нашому культурному житті і як виховний засіб, і як засіб самовиразу нації і збагачення її мови.
Переважна більшість помітних українських письменників минулого ставали подвижниками
перекладацької справи. Своїм знаряддям, поряд з оригінальною творчістю, вони часто обирали переклад,
що був для них водночас ефективним засобом підвищення власної майстерності.
На межі XIX і XX століть розгорталася масштабна перекладацька діяльність Бориса Грінченка. Це
відбувалося на тлі дії урядових заборон на українську мову, коли згідно з чинним Емським актом 1876 року
друк будь-яких перекладів українською мовою категорично заборонявся, а сама література українською
мовою штучно обмежувалася до рамок творів на селянську тематику "для хатнього вжитку". Легальна
можливість друку перекладів Б. Грінченка в межах Російської імперії з'явилася тільки 1905 року – і отже
цією можливістю письменник тішився лише кілька останніх років свого життя. Водночас переклади
Б. Грінченка (навіть виконані до 1905 року) були зорієнтовані на максимально широку читацьку аудиторію.
Вони відзначаються природністю мови, стилістичним багатством і тактом, тонким розумінням
особливостей першотворів. Борис Грінченко першим порушив питання проблеми взаємовідносин
українського перекладу та читача, обстоював необхідність якнайширшої перекладацької роботи.
Проблеми історії та суспільної ролі українського художнього перекладу не є новими, їх вивченням
займалися О. Білецький, Р. Гром'як, О. Дорошкевич, М. Жулинський, О. Забужко, Р. Зорівчак,
Н. Калениченко, С. Кіраль, В. Коптілов, Г. Кочур, М. Москаленко, М. Новикова, А. Погрібний,
С. Павличко, В. Радчук, М. Стріха, О. Чередниченко та інші дослідники. Водночас досі відсутнє
системне й цілісне дослідження, спеціально присвячене перекладацькій діяльності Б. Грінченка, його
дружини (підписувала переклади як "Марія Загірня") та дочки Насті Грінченко.
Метою статті є дослідити переклади Б. Грінченка з німецьких поетів у зіставленні з пізнішими
перекладами, показати, яке місце посідали ці переклади в загальному процесі утвердження модерної
української літератури й розвиткові виражальних засобів української літературної мови.
У різні роки Б. Грінченко переклав поезії Й. Гете, лірику та драми Ф. Шиллера, вірші Г. Гейне. Вибір
текстів для його перекладів очевидно зумовлений як потребами заповнення культурних "прогалин"
(численних з огляду на несприятливі умови розвитку "бездержавної" української літератури під гнітом
Валуєвської та Емської заборон – про це див. монографії С. Павличко [1] та М. Стріхи [2]), так і загальним
настроєм доби. У підсумкову книгу віршів Б. Грінченка "Сонце сходить" [3], що мала репрезентувати його
поетичну творчість перед тогочасним читачем (1914), відомий літературознавець, літературний критик і
громадський діяч С. Єфремов вмістив поміж оригінальних поезій і 6 перекладів. З них – три переклади
німецьких класиків: "Лісовий цар" Гете, "Як землю ділено" Шиллера, "Лорелея" Гейне.
Надалі зупинимося на аналізі саме цих віршів – як "презентаційних" для самого Б. Грінченка і як
"хрестоматійних", упізнаваних кожною освіченою людиною того часу.
За твердженням відомого українського перекладознавця В. В. Коптілова [4], історія українських
перекладів балади Й. В. Ґете "Вільшаний король" – це історія поступового, дедалі глибшого проникнення
перекладачів у зміст і стиль славетного твору Ґете, дедалі повнішого оволодіння його своєрідною
ритмікою. Балада Ґете поліфонічна і особливу трудність при її перекладі становить відображення
чотирьох голосів – хворого сина, батька, Вільшаного короля та об'єктивного викладу автора на початку й
наприкінці поезії. Адже кожен із цих голосів має свою інтонацію, свою манеру говорити: мова автора
стримана, енергійна, стисла; мова сина уривчаста, схвильована; мова батька поєднує заспокійливі
інтонації з тривожними; мова Вільшаного короля загрозлива й наступальна.
Перший український переклад балади Ґете зробив Пантелеймон Куліш. У своєму перекладі П. Куліш
раз у раз порушує стиль Ґетевої балади, нагромаджуючи пестливі форми іменників, властиві загалом для
ранньої доби українського перекладу, замінює чоловічу риму жіночою, часто вживає прийом ретардації:
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Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Синка на сідельці везе під полою...
Es ist der Vater mit seinem Kind;
... Чого се ти, синку, очиці ховаєш?
На думку В. Коптілова, для цього перекладу характерне "порушення правди художніх образів", – саме
з огляду на застосований перекладачем усе той-таки народно-поетичний стиль:
Die schönste Jungfrau sitzet
"Коханий мій хлоню, ходімо зо мною,
Dort oben wunderbar,
Гулятимем гарно-прегарно з тобою,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Квітками в нас пишно лука процвітає,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Парчею матуся мене зодягає".
На думку В. Коптілова, (який, згідно з висновком М. Стріхи розвивав тут "зеровську" методологічну
настанову [2], за якою "одомашнення" й "фольклоризація" були своєрідною "дитячою хворобою" ранніх
українських перекладів) Куліш надто українізував реалії; перевагою версії Б. Грінченка стало те, що він
рухався в бік "західноєвропейського колориту" (хоч до кінця теж не звільнився від табуйованої
"народнопоетичності"); а натомість Загул і Рильський вже цілком подолали цю "дитячу хворобу" [4].
Не менш цікава заувага В. Коптілова й щодо формальних аспектів версій чотирьох перекладачів.
Куліш переклав дольники Гете "правильними" амфібрахіями, а чоловічі рими оригіналу замінив
жіночими; й від цього балада стала радше елегійною, а не трагічною. Б. Грінченко відновив чоловічі
рими, Д. Загул – дольники, а М. Рильський послідовно зробив текст гранично "рубаним". При цьому
Куліш розсудливий, експресію пом'якшує, у Грінченка й Загула емоційність вища, а Рильський і тут
досягнув найвищого результату.
Наступний у часі переклад балади Ґете належить Б. Грінченку. Перекладач вдається до чотиристопового
амфібрахію – віршового розміру, обраного свого часу Жуковським для свого відомого російського
перекладу. Цей розмір, хоч і не є аналогом авторського, все ж таки ближчий до першотвору, ніж
розтягнений за рахунок жіночої клаузули рядок Куліша. Б. Грінченко дуже вдало відтворює схвильовану
мову дитини, що контрастує з розважливою, але перейнятою прихованою тривогою мовою батька:
Mein Sohn, was birgst du so bang dein
– Чом личко сховав ти, мій синку малий?
Gesicht? – Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
– Ой, тату! Чи бачиш? – Он цар лісовий:
Den Erlkönig mit Krоn' und Schweif?
У довгій кереї, в короні... дивись!
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
– То, синку, тумани навкруг простяглись.
Тим переклад Б. Грінченка виграє порівняно з еталонним російським перекладом Жуковського
(відомим усім тодішнім освіченим читачам в Наддніпрянській Україні), в якому дитина тремтіла ще до
зустрічі з Лісовим Царем, де батько змальований старим, а перше марення сина носить описовий
характер [5: 458]:
Родимий! Лесной царь в глаза мне сверкнул!
Переклад Грінченка незрівнянно вищий від Кулішевого тим, що в ньому вловлено потрібну
інтонацію. "Вільшаний король" Гете добре знав серце дитини, знав, чим його заманити, що
запропонувати і Б. Грінченко майстерно це відтворив:
Den Schiffer im kleinen Schiffe
– "До мене мій хлопче! В дібровах густих
Ergreift es mit wildem Weh;
Дочок уродливих побачиш моїх:
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Вестимуть таночок і будуть співать,
Er schaut nur hinauf in die Hоh.
Співаючи будуть тебе колихать."
Відповідність інтонації оригіналу Б. Грінченко зберігає і при відтворенні мовної партії автора. Це, на
думку В. Коптілова, особливо добре відчувається в останній строфі. В оригіналі фінальний чотиривірш
відрізняється від усіх інших. Грінченко тримається ближче до психологічної атмосфери поезії Ґете,
гостріше відтворює передчуття трагічної розв'язки [4]:
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Наляканий батько не їде – летить ...
Er hält in Armen das ächzende Kind,
А хлопець нудьгує, а хлопець кричить.
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
Добіг він додому і дивиться він:
In seinen Armen das Kind war tot.
В руках уже мертвий лежить його син.
Третій переклад "Вільшаного короля" зробив Дмитро Загул. Він зумів наблизитися до ритміки
оригіналу, остаточно відмовитись від використання амфібрахію. Проте, за спостереженням В. Коптілова
[4], репліки персонажів звучать дещо кострубато й неприродно, втискаючи думку в рядок. Ця
кострубатість виявляється і в перекладі заключної строфи поезії, що, зокрема, призводить до
невиправданого пропуску слова в першому рядку, й до відверто недоречних, задля рими вжитих "кількох
хвилин" у передостанньому рядку, й до постановки під логічний наголос наприкінці інших рядків не
найважливіших (а то й випадкових) слів:
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
А батько ще швидше – схопив його жах,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
І стогне у нього син на руках.
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
Доїхав додому за кілька хвилин;
In seinen Armen das Kind war tot.
В руках уже мертвий лежав його син.
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Наступним у часі перекладачем балади Ґете став Максим Рильський, який максимально наблизився
до ритміки першотвору та розмаїтими лексичними засобами підкреслив мотив страху, лиховісного
передчуття. Варто зауважити, що жоден із перекладачів до Рильського не наважився вжити у тексті
романтичної балади таке неестетичне слово, як "хвіст" (німецьке слово з оригіналу Shweif може означати
не лише "шлейф", але й "хвіст", але не в собаки, а в лева, комети чи диявола) [5]. У Куліша Вільшаний
цар "в короні вітластій, кудлатий, патлатий", а у наступних перекладах він "У довгій кереї, в короні"
(Б. Грінченко), "В короні й кереї король лісовий" (Д. Загул) (порівняймо: "В короне, с густой бородой" у
В. Жуковського). Жоден з цих перекладачів не врахував того, що Вільшаний король – не тільки
фантастичний персонаж Ґете, а ще й видиво хворої дитини. Відтак, за В. Коптіловим "хвіст" Вільшаного
короля – це атрибут дитячого уявлення про щось страшне й вороже. Проте, як зазначає М. В. Стріха,
Грінченко із Загулом цілком умотивовано переклали Schweif як "керея" (роблячи при цьому наголос у
словосполученні "Вільшаний цар" саме на останньому слові), а Рильський підкреслив саме демонічність,
"вільшаність" балади Гете [2]:
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Король вільшаний он там стоїть!
Den Erlkönig mit Krоn' und Schweif
– Він у короні, хвостатий пан!
У своєму відомому аналізі В. В. Коптілов віддає рішучу перевагу перекладові М. Рильського [4].
Натомість М. В. Стріха відзначає: кожен з цих перекладів був орієнтований на свою добу й мав власного
читача [2]. І в цьому ряді переклад Б. Грінченка має окреме значення, оскільки саме він підніс українське
перекладацтво на рівень стандартів, яких дотримувалося перекладацтво російське в особі свого
визнаного лідера В. А. Жуковського (на ці стандарти орієнтувалися більшість освічених тогочасних
українських читачів). Водночас при аналізі перекладів вірша Гете варто пам'ятати влучне спостереження
М. Цвєтаєвої з відомого есею "Двоє "Лісових царів" [5]. Поетеса вважала: краще перекласти "Лісового
царя", ніж це зробив Жуковський – неможливо; хоча у нього – це інший Лісовий цар, аніж у Гете. Так
само кожен з українських перекладачів запропонував свого "Вільшаного короля", і серед них версії
Б. Грінченка належить почесне місце.
Твори німецького письменника-романтика Фрідріха Шиллера українською мовою перекладали
Пантелеймон Куліш, Борис Грінченко, Олена Пчілка, Борис Тен, Микола Лукаш та ін. Вірш Шиллера
"Як землю ділено" – своєрідний маніфест романтичної поезії. Своїм перекладом Б. Грінченко поклав
основу, від якої потім відштовхувався Лукаш, який у 1960-ті рр. видав вибір лірики Шиллера [6].
Розглянемо кілька уривків з цих перекладів у зіставленні з оригіналом. У Бориса Грінченка "поділ
землі" відбувається так:
Da eilt', was Hаnde hat, sich einzurichten,
Хто руки мав – біжить усяке брати,
Es regte sich geschаftig jung und alt.
Сипнув народ по всіх землі кутках;
Der Ackermann griff nach des Feldes Frиchten,
Мужик лани почав мерщій орати;
Der Junker birschte durch den Wald.
Метнувсь панок стріляти по лісах [3: 194].
Як видно, переклад Б. Грінченка не лише поетичний, але й доволі точний. Der Junker цілком
умотивовано перекладено як "панок". Лишень колоритне jung und alt (молодий і старий) перекладено
нейтральним "народ". Переклад М. Лукаша дуже близький до попередньої версії і змістовно, і
інтонаційно (обоє перекладачів вживають "канонічний" п'ятистоповий ямб шиллерівського оригіналу).
Проте його лексика по-лукашівському дещо яскравіша:
Заворушивсь одразу люд рукатий,
Старе й мале біжить – бери, хапай!
Зайняв у полі займанщину ратай,
Метнувся пан на лови в гай.
Відтворено у другому рядку й колоритне jung und alt оригіналу.
На нашу думку, основною перевагою перекладу Б. Грінченка є те, що він не лише адекватно
відтворює зміст оригіналу, ритмічно зручний для читання, мелодійний і витриманий у характерній для
романтичної поезії тональності:
"Wenn du im Land der Träume dich verweilet",
– Як згаяв часу мріях, то зо мною
Versetzt der Gott, "so hadre nicht mit mir.
Не сперечайсь! – йому прорік Зевес:
Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?"
Де ж був, як Світ тут ділено? – "З тобою" –
"Ich war", sprach der Poet, "bei dir."
Поет сказав – "я був серед небес"
Напевно, версія М. Лукаша має свої переваги, але й переклад Б. Грінченка зовсім не втратив свого
художнього й пізнавального значення.
Б. Грінченко перекладав не лише лірику, а й драматургію німецького романтика. Драма Шиллера
"Вільгельм Телль" – історія боротьби швейцарців за свою свободу проти австрійського гніту. Відтак
волелюбні настрої головного героя були відверто суголосні самому письменнику, який перекладав драму
на початку 1890-х. Переклад Б. Грінченка мав сценічну історію. Вже в радянський час згідно з
постановою Вищої Науково-Репертуарної Ради при відділі Мистецтв Головполітосвіти НКО УСРР від 15
квітня 1926 року п'єса була дозволена до вистави [7].
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Герої Шиллера, самі відкинуті суспільством, викривають у своїх промовах сильних світу, виступають
на захист пригноблених. Дуже яскраво в творі відбито почуття протесту проти всякого гніту:
Небесна правдо! Коли хтось визволить цей край з неволі?
Люди не знають що на них чекає, чи зміниться щось на краще:
Терпіть же, скільки змоги, намісницьке знущання! Може швидко все зміниться, як інший імператор
настане в нас. Під Австрію ж пішовши, навіки ви в неволю віддастесь.
Новий намісник відверто знущається з людей, змушує їх поклонятись своєму брилеві, щоб навчити
людей "гнути спину", бути покірними, а також навмисно будує на території в'язницю.
Мужі з країни Урі! Ви бачите цей бриль, – почепим зараз ми на стовпі високому його ... І так велить
намісник, щоб бриля шановано, немов його самого.
Народ пригнічений, вся надія лише на Вільгельма Телля, який вбиває намісника і рятує рідний край:
Тепер кінець неволі! Вбезпечено від тебе вже невинність, не будеш більше шкодити країні.
Проте надії письменника на те, що переклад пробудить волелюбні почуття в українських селян, не
справдилися. У фактично першій розвідці, присвяченій рецепції творів світової літератури українськими
селянами [8], письменник чесно визнає: "Вільгельма Телля" селяни слухали з великим зацікавленням, але
вбачали в головному героєві "зовсім не борця за рідний край, а тільки оборонця своєї сім'ї, "а то тільки
так прийшлося". Справжні ж наміри Б. Грінченка виявилися очевидними тільки для читачів з кола
нечисленної тоді української інтелігенції.
Ранній етап знайомства України з Гейне характерний вільними перекладами його творів та вільним
ставленням перекладачів до змісту і форми оригіналів, яке виливалося в українізацію переспівів з Гейне,
створювалися варіації на позичені теми, використовуючи звичну поетичну фразеологію, ритміку,
інтонації [9]. Як зазначає В. В. Коптілов: справжнє знайомство України з Гейне почалося в 1892 р., коли
у Львові вийшли перші дві збірки його творів. У перекладах Лесі Українки і Максима Стависького було
видано "Книгу пісень", а в перекладах І. Франка "Вибір поезій" Г. Гейне. Наприкінці XIX ст. ліричні
твори німецького поета перекладають М. Коцюбинський, П. Грабовський, П. Куліш, М. Вороний,
К. Білиловський, на початку XX ст. – П. Мирний, Б. Грінченко, А. Кримський. А згодом з'являються
переклади Д. Загула, В. Кобилянського, Й. Дейча, Л. Первомайського, В. Коптілова, інших перекладачів
[4]. Порівняймо переклади хрестоматійного вірша Гейне "Лорелея", зроблені Б. Грінченком, відомим
перекладачем радянської доби Л. Первомайським [9] та визначним теоретиком і практиком українського
перекладу І. Качуровським [10], який упродовж останніх десятиліть живе і працює в Мюнхені.
Оригінал Гейне написаний дольником, де число наголошених складів у рядку фіксоване (три), а число
ненаголошених – може сильно варіюватися, надаючи віршеві інтонаційної різноманітності. У перекладі
Грінченка натомість – ритмічно правильний розмір – трьохстопний амфібрахій. До того ж перекладач
полегшує собі завдання, залишаючи риму лише в другому й четвертому рядкові:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
І сам я не знаю чого се
Daß ich so traurig bin,
Такий обгорта мене сум,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
І все старосвітська казка
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Не йде та не йде мені з дум.
Первомайський відтворює дольник оригіналу – дольником. В окремих строфах цей дольник звучить
легко й природно, як-от у першій:
Не знаю що стало зо мною,
Сумує серце моє;
Мені ні сну, ні спокою
Казка стара не дає.
Проте вже при початку третьої строфи:
Die schönste Jungfrau sitzet
Незнана красуня на кручі
Dort oben wunderbar,
Сидить у самоті
другий рядок сприймається вже не як дольник, а як правильний тристоповий ямб, не лише руйнуючи
ритміку, але й ускладнюючи читання. Так само як тристоповий ямб звучить у Первомайського й останній
рядок вірша ("зробила Лорелей"). Формальні підстави для цього дає оригінал ("Die Lorelei getan"). Але
для українського читача, який до цього оригіналу не зазирав, враження від поезії може стертися.
Очевидно, відчуваючи це, І. Качуровський [10] переклав ці два рядки повноцінними дольниками
("Чудесна сидить краса", "тепер Лореляй оця"). Проте враження від цього перекладу псує відверто
невправна передостання строфа:
Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Плавця у човні малому
Ergreift es mit wildem Weh;
Охоплює дикий біль:
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Забувши про рифи при тому,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.
Він дивиться вгору відтіль.
Натомість переклад Б. Грінченка досі лишається найлегшим для читання і сприймання:
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Die schönste Jungfrau sitzet
Чудової вроди дівчина
Dort oben wunderbar,
У пишному сяйві зорі
Ihr gold 'nes Geschmeide blitzet,
Своє золотеє волосся
Sie kämmt ihr goldenes Haar,
Розчісує там на горі.
Варто зауважити, що зацікавлення Б. Грінченка поезією Г. Гейне аналізованим віршем не
обмежуються. Зокрема, в лютневому і травневому числах "Нової громади" за 1906 рік Б. Грінченко дав
вправний переклад відомої книги німецького поета "Північне море". Цей переклад характеризує
лексична виразність і велике ритмічне різноманіття (від своєрідного ритмізованого білого вірша на
різностоповій ямбічній основі – до білого чотиристопового хорея). І відтак він якнайкраще вписується в
концепцію модернізації українського письменства, здійснюваної на межі ХІХ – ХХ саме через переклад
творів світової літератури, що була предметом аналізу в книжках С. Павличко [1] та М. Стріхи [2].
На завершення відзначимо: своїми перекладами Б. Грінченко розвивав виражальні засоби української
мови. І, якщо ранні українські переклади (Гулак-Артемовський, Куліш та ін.) прикро вражали окремих
читачів своєю надмірною фольклоризацією, то читач межі ХІХ – ХХ століть розумів: переклади
Б. Грінченка за своїми художніми якостями не поступаються еталонним російським перекладам
В. Жуковського. І тим в умовах офіційних урядових заборон ці переклади виконували функцію
утвердження повностатусності української мови, демонстрували її придатність для відтворення
вершинних творів світового письменства і тим ставили її на однаковий щабель з іншими європейськими
мовами, знімали з української мови накинутий ззовні стереотип "мови для хатнього вжитку". Хоча
минуло вже багато років, та переклади Б. Грінченка не лише втратили своєї ваги, а й підказали пізнішим
перекладачам (насамперед М. Лукашеві) шляхи подальшого наближення до оригіналу.
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Ефремова М. Д. Борис Гринченко – переводчик немецкой поэзии.
В статье проанализированы переводы Б. Гринченко из немецкой поэзии (на примере переводов стихов
И. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне). Исследованы языково-стилистические особенности этих переводов и их
влияние на развитие выразительных средств украинского языка. Анализ этих переводов осуществлен в
сопоставлении с переводами П. Кулиша, Д. Загула, М. Рыльского, Л. Первомайского, М. Лукаша,
И. Качуровского. В статье рассматривается историческое значение переводов Б. Гринченка, которые по
своим художественным качествам не уступали эталонным русским переводам В. Жуковского, на которые
ориентировалось большинство образованных украинских читателей того времени. Эти переводы выполняли
функцию утверждения полноценного статуса украинского языка, становления его на одинаковую ступень с
другими европейскими языками, снятия стереотипа "языка для домашнего употребления".
Yefremova M. D. Borys Grinchenko as the Translator of German Poetry.
The author has analyzed the translations by B. Grinchenko from German poetry on the examples of the poems by
Goethe, Schiller and Heine. Lingually-stylistic peculiarities of these translations are explored, as well as their
influence on the development of expressive means of the Ukrainian language. The analysis of these translations
is based on the comparison with the translations by P. Kulish, D. Zagul, M. Ryl'sky, L. Pervomaysky, M. Lukash,
I. Kachurovsky. It has been shown that Grinchenko's translations didn't yield the artistic qualities to the
standard Russian translations by V. Zhukovskiy, which were the guideline for the majority of well-educated
Ukrainian readers of that time. And thus, these translations contributed to the process of establishment of full
status of the Ukrainian language at the same level with the other European languages, overcoming the
stereotype of "being a household language".
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ДОРОБОК РОМИ ФРАНКО: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
У статті здійснено загальний огляд перекладів української літератури англійською мовою, виконаних
сучасною канадською перекладачкою Ромою Франко. Запропоновано хронологічну періодизацію виданих
перекладів, за якою виділено три основних періоди. Проаналізовано деякі відгуки читачів на видані книги.
Виділено основні закономірності в структурі укладання збірок, а також наведено перелік країн та
регіонів, у яких відбувається поширення зазначених книг.
У ХХІ столітті зростає вага України на міжнародній арені. Після здобуття незалежності 1991 року
наша держава, ще нещодавно асоційована в світі з Радянським Союзом / Росією, встановлює самостійні
дипломатичні зв’язки, виступає як самостійний суб’єкт у численних міжнародних обмінах, зокрема й
культурних. Водночас має місце велика кількість мовних контактів, серед яких значне місце посідають
контакти між українською та англійською мовами. Історично склалося так, що їх інтенсивності сприяють
всебічні зв’язки між Україною та Канадою, де мешкає численна українська діаспора і де здійснюється її
політична, економічна, освітня, наукова, перекладацька та інші види діяльності.
Дослідження здобутків Роми Франко як перекладача та представника української діаспори у Канаді
дозволяє, по-перше, доповнити корпус даних про сучасний стан українсько-англійського перекладу, подруге, проаналізувати особливості перекладу української прози англійською мовою, по-третє, дізнатися
більше про рецепцію української літератури в англомовному світі. Це актуалізує подальші системні
розвідки, спрямовані на всебічне дослідження лінгвістики англомовного тексту, що у свою чергу може
сприяти подальшому глибшому вивченню як германського мовознавства, так і перекладознавства.
До цього часу вже відомі наукові праці, присвячені як перекладам, так і діяльності української
діаспори у різних країнах. Так, проблеми перекладознавства порушували Г. Агаян, А. Бірюков, О. БурдаЛассен, В. Демецька, З. Зарубіна, Р. Зорівчак, Н. Кальниченко, В. Карабан, В. Кикоть, М. Кириллова,
Е. Косенко, І. Корунець, М. Новикова, В. Приходько, В. Радчук, Е. Селіванова, М. Стріха, Ю. Чала,
О. Чередниченко, А. Шелудько та інші. Зокрема особливостям перекладу з української мови на
англійську приділили увагу Л. Вергун, Б. Колодій, К. Кузьміна, Р. Поворознюк, О. Сизова, М. Сливка та
інші. Різні види діяльності української діаспори у Канаді розглядали Ю. Балицька, Н. Горбатюк,
Н. Гриньох, В. Губарець, П. Гуцал, Л. Дибчук, О. Дзвінчук, Ю. Заячук, М. Чобанюк та інші.
При аналізі загального масиву перекладів української художньої літератури англійською мовою деяку
інформацію про сучасні переклади можна отримати з журналу "Ukrainian Literature: A Journal of
Translations", який видається науковим товариством імені Шевченка у Нью-Йорку (США). Зокрема
видано два номери журналу (2004 та 2007 року), у змісті яких зазначені такі імена перекладачів, як
Анатоль Біленко, Світлана Кобець, Патрік Корнесс, Майкл Найдан, Уляна Пасічник, Ольга Рудакевич,
Іван Теплий, Ярина Якуб’як та інші [1: 4; 2: 4].
Утім, варто зазначити, що у перекладознавстві англо-українському напрямку перекладу досі
традиційно приділено більше уваги, ніж українсько-англійському. Відчувається брак сучасних
досліджень про перекладачів і переклади художньої літератури з української мови англійською. А тим
часом саме такі дослідження надзвичайно важливі, оскільки образ української культури (й України
загалом) у світі створюється значною мірою завдяки англомовним перекладам.
Відтак метою цієї статті є огляд перекладацького доробку Роми Франко у контексті її діяльності в
українській діаспорі в Канаді, аналіз бібліографії її праць як перекладача, педагога та громадського діяча,
короткий огляд критичної літератури та відгуків читачів на її праці.
Для повнішого уявлення про Рому Франко як персоналію вважаємо за необхідне навести про неї деякі
біографічні дані. Оскільки тема ще не розроблена в Україні на достатньому рівні, звернемося до
Інтернет-джерел. Наприклад, на сайті Конгресу Українців Канади (англ. – Ukrainian Canadian Congress)
міститься коротка біографічна довідка. Згідно з нею Рома Франко (Стратичук) після здобуття середньої
освіти у 1954 році навчалася у Саскачеванському університеті, де отримала диплом магістра
славістичних студій. У 1990 році здобула ступінь доктора філософії в університеті міста Торонто.
Протягом професійної діяльності викладала у вищій школі, очолювала програму обміну з університетом
м. Чернівці у 1982-1986 роках, займалася громадською роботою, брала активну участь у роботі
Української освітньої ради Канади (англ. – Ukrainian Educational Council of Canada). У 1998 році була
пошанована державною нагородою. Переклади художньої літератури розпочала після завершення
науково-педагогічної кар’єри у 1996 році [3].
Один із прес-релізів видавництва "Language Lanterns Publications", яке було засноване Ромою Франко
та її сестрою Сонею Морріс (1933-2007), містить інформацію про те, що за свою перекладацьку
діяльність Рома Франко була нагороджена Премією імені Дж. Луцкого за літературний переклад з
© Козачук А. М., 2011
37

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки

української мови (англ. – George S. N. Luckyj Ukrainian Literature Translation Prize), започаткованою
Канадською Фундацією українських студій (англ. – Canadian Foundation for Ukrainian Studies) 3 червня
2009 року, на честь чого також на факультеті слов’янських мов та літератур Університету м. Торонто
встановлено меморіальну дошку [4; 5: 9; 6: 9].
Протягом останніх років Рома Франко здійснює переклади української художньої літератури
англійською мовою, які публікуються видавництвом "Language Lanterns Publications" у м. Торонто.
Розглянемо перелік книг, виданих цим видавництвом. У одному з найновіших видань – третьому томі
"Conflict and Chaos" серії "Desperate Times" наведено повний список публікацій видавництва, який
складається з 20 назв, наведених у хронологічній послідовності відповідно до року видання. Так, з 1998
по 2000 роки було випущено першу серію "Women’s Voices in Ukrainian Literature" з 6 томів по 480
сторінок кожен ("The Spirit of the Times", "In the Dark of the Night", "But…The Lord Is Silent", "From Heart
to Heart", "Warm the Children, O Sun" та "For a Crust of Bread"). До серії увійшли переклади прозових
творів О. Пчілки, Н. Кобринської, Дніпрової Чайки, Л. Яновської, О. Кобилянської, Є. Ярошинської,
Г. Григоренка, Л. Українки та інших. У 2001 році було опубліковане так зване "фантастичне оповідання
для дітей" Я. Стельмаха під назвою "Once in a Strange, Faraway Forest" (96 сторінок) та збірка малої прози
А. Дімарова "Broken Wings" (7 оповідань, загальний обсяг – 320 сторінок). У 2002 році вийшла книга "A
Hunger Most Cruel: The Human Face of the 1932-1933 Terror-Famine in Soviet Ukraine", присвячена
Голодомору 1932-1933 років, з перекладами оповідань А. Дімарова, Є. Гуцала та О. Звичайної (288
сторінок). У 2004 році було видано 2 книги – "Passion’s Bitter Cup" та "Riddles of the Heart" – по 352
сторінки у кожній, до яких увійшла проза М. Чернявського, І. Франка, Г. Хоткевича, М. Коцюбинського,
П. Мирного, В. Винниченка та інших. У 2006 році вийшла збірка "Behind Decorum’s Veil" та серія
"Turbulent Times" з трьох томів ("Winds of Change", "Beacons in the Darkness" та "Fateful Crossroads") – до
цих видань увійшли переклади творів І. Франка (загальний обсяг книг – 1572 сторінки). У 2008 році було
опубліковано 2 збірки перекладів малої прози "From Days Gone By" та "Down Country Lanes" (по 416
сторінок кожна) з творами Ю. Федьковича, І. Франка, Б. Грінченка, Г. Хоткевича, П. Куліша,
П. Мирного, Б. Лепкого, В. Винниченка та інших. Список публікацій завершує серія "Desperate Times" з
трьох томів ("Brother Against Brother", "Between the Trenches" та "Conflict and Chaos") по 416 сторінок з
перекладами прози М. Чернявського, Б. Грінченка, Г. Хоткевича, Б. Лепкого, Д. Марковича,
С. Васильченка, В. Винниченка та інших [6: 410].
З наведеного переліку видно, що видання перекладів української художньої літератури можна
поділити на декілька періодів. Так, першим періодом умовно можна визначити 1998-2000 роки, коли
були видані переклади так званої "жіночої прози". За словами самої Роми Франко, вона разом із сестрою
припинила роботу над серією через те, що попит на переклади жіночої прози серед представників
української діаспори виявився дещо меншим за очікуваний [7]. Другим періодом (2001-2002 роки) можна
умовно назвати переклади української прози радянської доби, до якого також увійшли переклади
оповідань про Голодомор 1932-1933 років. Третій період (з 2004 року до наших днів, найдовший)
включає так звану "чоловічу прозу" другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. У ньому
можна окремо виділити підперіод (2006 рік), коли було видано 4 книги з перекладами творів І. Франка до
150-ї річниці з дня народження письменника. До речі, у інтерв’ю газеті "Наша дорога", розповідаючи про
переклади творчості письменника, Рома Франко зазначила, що І. Франко – її улюблений український
письменник, який творив у дуже багатьох жанрах і також був перекладачем художньої літератури.
Список перекладених Ромою Франко творів І. Франка не обмежується цими чотирма виданнями. До
інших книг видавництва увійшло ще 7 прозових творів письменника. При цьому перекладачка
намагалася обирати саме такі твори, які раніше не були перекладені англійською, мотивуючи це тим, що
українська література дуже багата і різноманітна, і тому перекладати щось уже раніше перекладене є
гаянням часу [7].
Але книги, описувані нами у цій статті, не є просто книгами, в яких подано тексти перекладів
української літератури. Так, у кожній книзі є передмова, в якій подано інформацію про видавництво та
конкретне видання, короткий огляд зображуваної у творах епохи та історичні передумови написання
творів. Наприклад, у першому томі "Brother Against Brother" серії "Desperate Times" поміщено передмову
до всієї серії. У ній описано політичну ситуацію на території сучасної України у 1900-1930 роках та
обґрунтовано вибір певних творів для публікації зв’язком їх сюжетної лінії та реальними подіями, а
також певною тематичною єдністю [5: 7; 6: 7]. Також варто зазначити, що у різних томах однієї і тієї ж
серії текст передмови ідентичний. Після всіх текстів перекладів у кожній книзі вміщено глосарій. У
анотації укладачів вказано, що він покликаний допомогти читачу краще зрозуміти реалії і сприйняти
текст [8: 400]. Повнішу картину про тексти дозволяють також отримати надруковані після глосарію
короткі біографічні довідки про всіх письменників, твори яких увійшли до конкретної збірки.
Проаналізуємо відгуки читацької аудиторії на перелічені нами видання. Так, на сайті Інтернет-магазину
з продажу літератури "Amazon.com" є декілька оглядів та коротких коментарів. Наприклад, до книги
"Winds of Change" (переклади творів Івана Франка, 1-й том серії "Turbulent Times") як розгорнутий
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позитивний відгук подано передмову до книги, в якій розповідається про саму серію, Івана Франка,
історичне підґрунтя описаних подій, видавництво та команду, яка працювала над перекладом (перекладач,
редактори). Тобто структура передмови подібна до вже раніше розглянутої нами у цій статті. На цю ж
книгу є іще один загалом позитивний відгук [9]. Особливо багато відгуків зібрала книга, яка не увійшла до
жодної серії, але присвячена дуже актуальній для дослідників та дискусійній у наш час темі – Голодомору.
Так, один з відгуків на книгу "A Hunger Most Cruel: The Human Face of the 1932-1933 Terror-Famine in Soviet
Ukraine" можна охарактеризувати як "загалом позитивний", інші як "позитивні". Якщо один із дописувачів
критикує стиль перекладу як "сухий", "застарілий" і такий, що не відповідає за своєю якістю важливості
описуваних подій, то інший вважає книгу обов’язковою для прочитання всім, хто цікавиться
східноєвропейською та українською історією [10].
Відгукам на першу серію книг "Women’s Voices in Ukrainian Literature" було присвячено семінар,
проведений у 2000 році в Українському музеї у Канаді. Репортаж про роботу семінару опубліковано у
газеті "The Ukrainian Weekly". У ньому зокрема йдеться про те, що видання серії сприяло не лише
поширенню української літератури, але навіть дало поштовх новій хвилі гендерних досліджень у Канаді
[11: 9].
Крім перекладів, Рома Франко також займалася укладанням навчально-методичної літератури. Зокрема
відомо про укладений нею і виданий у 1994 році навчальний комплект з української мови для англомовних
студентів "Ukrainian for Speakers of English", який складається з двох підручників, хрестоматії, двох робочих
зошитів та аудіододатку на касеті або компакт-диску. Комплект отримав схвальний відгук як засіб для
вивчення української мови на початковому та базовому етапі вивчення [12].
Сама Рома Франко висловила задоволення активністю читацької аудиторії та великою кількістю
позитивних відгуків, зазначивши, що для багатьох дописувачів біографічні відомості про письменників
та власне тексти творів були справжнім відкриттям. За її словами, найбільше відгуків отримала серія
перекладів "жіночої прози", збірки "Passion’s Bitter Cup" та "Riddles of the Heart" а також книга "A Hunger
Most Cruel" [7].
Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що переклади Роми Франко видаються та розповсюджуються
не лише для української діаспори у Канаді. Наприклад, на офіційному сайті видавництва "Language Lanterns
Publications" опубліковані списки магазинів, через які реалізується друкована продукція видавництва, а також
установ, до яких видавництво її надіслало. Так, придбати вказані книги можна не лише у Канаді (провінції
Альберта, Саскачеван, Манітоба та Онтаріо), але і у США (штати Нью Джерсі, Нью Гемпшир, Орегон),
Великій Британії та Австралії, інтернет-магазинах [13].
Збірки також надіслані до ряду бібліотек Канади (провінції Онтаріо, Нова-Скотія, Британська
Колумбія, Саскачеван, Манітоба, Альберта та інші; всього – 51 бібліотека), вищих навчальних закладів
Канади (ті самі провінції, всього – 44 заклади) та США (штати Массачусетс, Аризона, Юта, Нью-Йорк,
Пенсильванія, Іллінойс, Огайо, Айдахо, Індіана, Айова, Вірджинія, Меріленд, Коннектикут, федеральний
округ Колумбія та інші; всього – 62 заклади), різних громадських організацій, установ та редакцій ЗМІ
Канади та США (25 назв) [14].
В Україні деякі книги отримали вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації, серед яких
університети Бердянська, Вінниці, Глухова, Горлівки, Дніпропетровська, Донецька, Дрогобича,
Житомира, Запоріжжя, Івано-Франківська, Ізмаїла, Кам’янця-Подільського, Києва, Кіровограда, Кривого
Рога, Луцька, Львова, Мелітополя Миколаєва, Ніжина, Одеси, Острога, Переяслава-Хмельницького,
Полтави, Рівного, Сімферополя, Слов’янська, Сум, Тернополя, Умані, Харкова, Херсона, Черкас,
Чернівців та Чернігова (всього – 45 закладів з 35 міст) [15]. З цього списку видно, що примірники
описаних у цій статті книг надіслані в усі регіони України, а саме у 22 області (крім Закарпатської та
Луганської) та АР Крим.
Підсумовуючи написане, зазначимо, що на сьогодні перекладацький доробок Роми Франко
складається лише з прози, переважна більшість творів є малою прозою. Вісімнадцять з двадцяти виданих
книг з перекладами є збірками, усі книги можна класифікувати за трьома періодами. Книги, об’єднані у
серії, як правило, мають однакову структуру, однакову передмову та однаковий обсяг. Видання
розповсюджуються у декількох країнах, для поширення інформації про них активно використовується
глобальна мережа Інтернет. Таким чином, можемо зробити висновок про значний внесок Роми Франко у
загальний перекладацький доробок української художньої літератури англійською мовою. Він може бути
предметом для подальших досліджень у стилістиці англійської мови, перекладознавстві, лексикографії,
теорії літератури, компаративістиці та інших галузях гуманітаристики.
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Козачук А. М. Переводы Ромы Франко: общий обзор.
В статье выполнен общий обзор переводов украинской литературы на английский язык, выполненных
современной канадской переводчицей Ромой Франко. Предлагается хронологическая периодизация
изданных переводов, в соответствии с которой выделяются три основных периода. Анализируются
некоторые отзывы читателей на изданные книги. Выделяются основные закономерности в структуре
составления сборников, а также приводится перечень стран и регионов, в которых происходит
распространение указанных книг.
Kozachuk A. M. Translations by Roma Franko: General Overview.
The article deals with the general overview of translations of Ukrainian literature into English by a
contemporary Canadian interpreter Roma Franko. The 3-period’s chronological periodization of the published
translations has been posed. Some readers’ reviews and comments on the published books have been analyzed.
The regularity of the compilation structure has been marked; the list of the countries and regions, where the
described books are distributed, has been supplied.
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АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ: ТИПИ
МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ
У статті класифіковано особливості магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука,
подається аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі,
протиставляється зображення демонічних образів, визначено психологічні типи відьом та
класифіковано ступінь "прирученості" демонізму, охарактеризовано використання фольклорних
мотивів у творенні магічного.
Порівняльний аналіз роману Дж. Апдайка "Іствікські відьми" та повісті В. Шевчука "Горбунка Зоя"
виводить на передній план головну проблему – художнє моделювання образу жінки в культурі Америки
та України і, зокрема, фольклорними засобами демонізації цього образу, підходи українського та
американського письменників до зображення магічного. Актуальність теми спричинена тим, що у
постколоніальній культурі важливим елементом є міжкультурна комунікація. Необхідним для сучасного
суспільства є усвідомлення національної ідентичності та, водночас, важливим є процес інтеграції у
світову спільноту. Порівняння роману Дж. Апдайка з повістю В. Шевчука сприяє виокремленню
спільних та відмінних рис у підходах письменників до зображення дійсності, у застосуванні різних
прийомів для цього. Відбувається ідентифікація національних ознак та звернення уваги на суто
українське трактування стилю магічного реалізму.
Мета дослідження – простежити типи магічного реалізму через протиставлення демонічного образу
жінки-відьми В. Шевчука та чоловіка-диявола Дж. Апдайка, визначити ступінь "прирученості"
демонізму українського та американського письменників, відмінні психологічні типи відьом,
охарактеризувати використання фольклорних мотивів у творенні магічного.
Предмет дослідження – розгляд специфіки демонізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, аналіз
функціонування образу відьми в українській та американській культурі, аналіз наукової концепції
Г. Грабовича.
У дослідженні було використано такі методи, як культурно-історичний (при визначенні ментальних
особливостей обох суспільств), компаративний (для порівняння роману Дж. Апдайка "Іствікські відьми"
з повістю В. Шевчука "Горбунка Зоя").
Творчість В. Шевчука вивчали М. Павлишин, Л. Тарнашинська, А. Горнятко-Шумилович,
Г. Грабович, особливості магічного реалізму були розглянуті Ю. Покальчуком та А. Кравченком.
Аналізом роману Дж. Апдайка "Іствікські відьми" займалися М. Мельников, М. Етвуд, С. Яковенко.
Роман Дж. Апдайка, вийшовши у світ 1984 року, відразу став популярним в Америці, а з часом і в
світі завдяки екзотичній темі твору та простоті сюжету. Головні героїні – пересічні жінки з актуальними
проблемами сучасного суспільства. Вони розлучені, мають дітей, потребують грошей та мріють про
чоловіків і кохання. Поряд з цим автор торкається другорядних проблем таких, як рівноправ’я жінок,
адюльтер у сім’ї, виховання дітей.
Персонаж-чоловік Дарілл ван Хорн в романі "Іствікські відьми" репрезентує патріархальний погляд
на жінок-відьом. І таким чином через гендерний конфлікт Дж. Апдайк подає екзотичну тему.
В українській літературі після "Конотопської відьми" Г. Квітки-Основ’яненка така тема була
поставлена в рамки – чи то народницької чи то радянської ідеології. В. Шевчук з 60-х років ХХ ст. по
суті неофіційно відновлював культурний код, який втілювали містичні жіночі образи. Маскулінізація
образу української чаклунки Зої (повість "Горбунка Зоя" В. Шевчука, 1995 р.) на тлі американського
роману достатньо помітна і відчутна. Зоя володіє таємничою силою, хоча автором не вказано, як у
випадку ван Хорна, чи та сила справді є частиною демонічної сторони людини.
Г. Грабович у статті "Кохання з відьмами" узагальнює дві основні тенденції української критики в
оцінці творчості В. Шевчука: графоманія та орнаменталістика. Першу він не підтримує, а другу
намагається поглиблено розгорнути в кількох аспектах. На думку ученого, для В. Шевчука у темах
потойбічного та демонічного є щось глибинне та важливе, адже він попри тоталітарні обмеження
залишався прив’язаним до неї протягом кількох десятків років. Аналізуючи український варіант
магічного реалізму, Г. Грабович вказує на головну ознаку – "прирученість демонізму" [1: 279]. Іншими
словами, цей демонізм не викликає у читача панічного страху. Пом’якшення демонічних елементів
свідчить про запити і рецепцію українських читачів.
Враховуючи концепцію Г. Грабовича, порівняємо твори В. Шевчука і Дж. Апдайка. Є очевидним
факт, що в американського письменника демонізм "не приручений", тобто, такий, що може психологічно
руйнувати наївного читача чи, навпаки, гартувати його шляхом протидії страху.
© Кондратьєва А. Є., 2011
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Натомість В. Шевчук оберігає читача від психологічного потрясіння і читач залишається, так би
мовити, психологічно не загартованим у жанрі "жахів". Наприклад, у повісті "Горбунка Зоя" щоразу,
коли головна героїня починає використовувати магічні здібності, В. Шевчук зм’якшує як сам процес
ворожіння, так і його результат. Українська відьма не використовує спеціальних прийомів чи ритуалів
для чарування. Головною силою її відьмацтва, за словами чотирьох юнаків, – є постійна присутність Зої
у їх снах, думках та бажаннях. Все, що є Зоїними безпосередніми діями, стосується лише зустрічей з
товариством. В. Шевчук наділяє її містичною енергією: якщо вона випадково з’являється перед
хлопцями, то обов’язково у темряві, з очима, як "мідні бляшки" [2: 34], що символічно передає пітьму у
душах чоловіків, яку жінка контролює.
Головною помстою горбунки було "покарання щастям" [2: 42]. В. Шевчук облагороджує мету відьми
– у розв’язці стає відомо, що її єдиною метою впливу на чоловіків було народження дитини. Отже,
демонізація жіночого образу набула позитивних рис.
У Дж. Апдайка відьми своїми діями завжди завдають руйнівного ефекту. Усі обряди передбачають
шкоду та деструкцію чи навіть смерть. Читач американського письменника мусить бути психічно
стійким, здатним не лякатися натуралістичних сцен, містичних діянь. Зрозуміло, що процес читання
може стати або психологічною травмою, або уроком особливого естетичного досвіду. Наприклад,
Дж. Апдайк детально представляє низку ритуалів, які розбудовує на основі жаху та споріднених
негативних емоцій. Усе те, що не влаштовувало американських героїнь-відьом у їхньому житті, було
скоректовано ними за допомогою магії (негода, мор на тварин, покара несимпатичних їм людей,
використання надприродних сил для розваг).
Відьми Дж. Апдайка є егоїстичними жінками, які керуються примхливими ексцентричними
бажаннями. Можна погодитись зі словами А. Окініної, що "героїні у Апдайка вийшли найгіршого
побутово-стервозного типу" [3: 7]. Їхні ревнощі та заздрощі зруйнували як дружбу, сімейне життя, так і
буття оточуючих.
Г. Грабович у вказаній статті виводить генезу інтерпретації образу відьми від середньовічної ідеї:
"жінка – потенційна відьма". У різній мірі ця ідея підтримується як Дж. Апдайком у романі "Іствікські
відьми", так і В. Шевчуком у повісті "Горбунка Зоя". У Дж. Апдайка сила відьми підкріплювалася
бажанням помсти, а помста – емоціями ненависті. У В. Шевчука головна героїня живе для того, щоб
"спокусити та звести чоловіка" [1: 46]. Головним засобом для цього служить, як зазначає Г. Грабович,
"краса-потворність" [1: 285]. Погоджуючись із висновком літературознавця, додамо, що Зоя є відьмою не
стільки за своєю суттю, як з точки зору чоловіків, "через юнацький, самоствердно-інфантильний погляд"
[1: 286]. Саме вони назвали її відьмою на підставі "логічного умовиводу": якщо вона потворна, але тим
не менше їм до вподоби, – значить вона – відьма.
Сутність демонічної жіночості (і жінки взагалі) – в її активному началі, що сприймається В. Шевчуком
не як пережиток матріархату, а як суть і наслідок прадавньої культури, що постає складовою нашої
культурної самототожності і визначає специфіку жіночості "в українських умовах". Таким чином,
В. Шевчук створює "культурний міф української жіночості", який репрезентується у матріархальній
культурі через зображення демонічного образу жінки [1]. У повісті В. Шевчука стає очевидним, що
чоловіки наділяють жінку магічними властивостями, якщо остання намагається зайняти першість, бути
незалежною від протилежної статті, мати можливість на самовираження. Тому цілком можливе
ототожнення жінки із відьмою, цілком не маючи для цього об’єктивних підстав.
Жінку шанують доти, поки чоловік є рабом своїх власних страхів, спільником власної безпорадності.
Тому культ жінки підтримується страхом, а не любов’ю. Горбунка Зоя своїми магічними здібностями
демонструє рівність, якщо не зверхність над чоловіками. Адже відьомські сили це те, чого парубки не лише
не можуть пояснити, усвідомити, але й ніколи не будуть ні володіти, ні розуміти. Тому їхній страх
виявляється у злості та подекуди зневажливому ставленні до відьми.
Жінки Дж. Апдайка відкрилися як відьми тільки після того, коли позбулися чоловіків. Тобто шлюб
стримував природу магічних сил жінок. Вони вважали, що шлюб з чоловіком обмежує їх як особистостей
та перетворював їх життя на суцільну рутину.
Материнські обов’язки і відносна фізична слабкість не давали змоги жінкам брати активну участь у
військових діях, політичних протестах, у завоюванні світу, природи, зовнішніх багатств, положенні у
суспільстві. Сьюкі, будучи редактором газети, і Бренда Парслі, виконуючи обов’язки священика,
намагаються зламати стереотипи про непридатність жінок виконувати чоловічу роботу.
Фінансово незалежна жінка має більше шансів на самовираження, тому кожна з відьом Дж. Апдайка
працює, що допомагає їм самореалізовуватись. Александра займається ліпленням фігурок, Джейн грає на
віолончелі, а стихією Сьюки є слово, написання книги.
Простежується головний принцип В. Шевчука у творенні магічного: він послуговується фольклорними
засобами та слов’янськими народними віруваннями, при цьому не руйнуючи фольклорно-міфологічні
образи й сюжети, не трансформуючи їх в норми сучасного стилю, а залишає за ними символічну
таємничість, смислову поліфонію.
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Отже, на відміну від фольклорного типу магічного реалізму В. Шевчука, Дж. Апдайк використовує
урбаністичний підхід зображення магічного, якому притаманна атмосфера динаміки міста. Тому його
образ відьми є результатом маскультури.
Завдяки використанню авторами різних типів магічного реалізму відбувається протиставлення жінки
та чоловіка, які уособлюють в собі образ демонічної сили. Головною ознакою зображення демонічного у
повісті "Горбунка Зоя" В. Шевчука та у романі "Іствікські відьми" Дж. Апдайка виступає ступінь
приручення демонізму. В українській повісті демонізм "приручений" настільки, що не викликає у читача
страху; в американському романі автор значно понижує поріг вразливості читача внаслідок накопичення
жахів. Як результат жінка-відьма в американській літературі є деструктивною, егоїстичною, а в
українській – набирає позитивних рис, спрямовує свою містичну енергію на влаштування як власного
життя, так і самоствердження оточуючих.
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Кондратьева А. Е. Американско-украинский культурный контекст: типы магического реализма.
В статье классифицированы особенности магического реализма в творчестве Дж. Апдайка и
В. Шевчука, подается анализ функционирования образа ведьмы в украинской и американской культуре,
противопоставляется изображение демонических образов, определены психологические типы ведьм и
классифицирована степень "прирученности" демонизма, охарактеризовано использование фольклорных
мотивов в создании магического.
Kondratieva A. Ye. American and Ukrainian Cultural Context: the Types of Magical Realism.
The article deals with the features of magical realism in the works by J. Updike and V. Shevchuk. The functions
of the image of witches in the Ukrainian and American culture are described. It is also defined the psychological
types of witches and characterized the degree of "the taming" of the demonism. There is an analisys of the
folklore motives for creating a magical. The demonic images in the American and Ukrainian literature are
contrasted.
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(Житомирський агротехнічний коледж)
УКРАЇНСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЛАКУНИ І ШЛЯХИ ПОШУКУ ЇХ ВІДПОВІДНИКІВ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
У цій статті аналізуються особливості виникнення лексичних лакун, безеквівалентної і фонової
лексики в українській і російській мовах, досліджується етимологія лексичних лакун у цих мовах
та розглядаються шляхи їх перекладу на англійську мову із врахуванням особливостей варіанту
та інваріанту локальної культури українського та російського етносів. Обґрунтовано, що при
перекладі лексичних лакун, безеквівалентної і фонової лексики треба звертатися до описового
перекладу і тлумачення цих лексем, до креолізмів, завдяки чому читач отримує уяву про
особливості побуту народу.
До лексичних лакун, безеквівалентної і фонової лексики, передусім, належать лексичні одиниці, які
вживаються для визначення історичних реалій та різних етнографічних явищ. Ці слова належать до тієї
чи іншої локальної культури. З точки зору художньої літератури вони набувають певного інтересу під
впливом відмінностей вербальної поведінки, яка відрізняє одну локальну культуру від іншої, і може
служити одним із джерел культурологічних співставлень, що допомагають виявити специфіку вербальної
поведінки.
Для виявлення цієї специфіки необхідно використовувати метод встановлення лакун, котрий можна
охарактеризувати як метод співставлення понятійних мовних та емотивних категорій двох локальних
культур. Метод встановлення лакун у вербальному аспекті локальної культури інтерпретується як метод
сприймання певних лексичних одиниць з позицій мовної культури реципієнта, який використовує
правила своєї мовної культури.
Метод встановлення лакун можна також інтерпретувати у термінах варіанту та інваріанту певної
вербальної поведінки, характерної до тієї чи іншої локальної культури. Лакуни є наслідком неповноти
або перевантаженості досвідом лінгвокультурної спільності, внаслідок чого не завжди можна поповнити
досвід однієї лінгвокультурної спільності досвідом іншої лінгвокультурної спільності. Лакуни є явищем,
яке належить конотації, що сприймається як набір традиційно дозволених для даної локальної культури
способів інтерпретації фактів, явищ і процесів вербальної поведінки [1:121-123].
Розглядаючи лакуни, безеквівалентну та фонову лексику в українській мові, потрібно звертати увагу
не тільки на їх фіксацію в якості особливих лексичних одиниць, але і з’ясовувати їх етимологію. Адже
досить часто лакуни виникають внаслідок взаємовпливу окремої локальної культури на іншу у щільному
ареалі. Стосовно етимології лакуни, безеквівалентні і фонові одиниці складають чотири тісно пов’язані
між собою групи:
1. Власне українські безеквівалентні і фонові найменування:
а) утворені на індоєвропейському мовному ґрунті: лан, постоли, віно.
Іменник лан має давнє походження і належить до спільної індоєвропейської лексики, зокрема до її
кельто-германського шару. Прослідкуємо ці ізоморфні риси на прикладі декількох паралелей:
Гот. – Д-ісл. –Д-англ. – Д-нім.
land – land – land –lant
У кельтських мовах д-ірл. land, lann, валлійське llan – незаймана земля, бретонське lann.
В українській мові іменник лан фіксується в тлумачних словниках у значенні "оброблена частина
поля". Напевно, внаслідок тісного спілкування давніх слов’ян і кельтів в українській мові в
синонімічному ряду слів, які передають поняття "широкий степ, оброблене поле", ми також маємо
іменник лан [2: 125]. Ще одна лексема віно належить до слів власне індоєвропейського походження. У
тлумачному словнику ця лексема значиться як "майно, що його записував чоловік на ім’я жінки, аби
забезпечити її право на спадщину в разі розлучення чи його смерті".
Порівняймо: рос. вено, польс. wiano, чес. veno, лат. venum – продажне.
До цієї категорії можна також віднести таке оціночне слово, як гони – старовинна українська міра
довжини. Якщо прослідкувати етимологію цієї лексеми, то можна дійти до висновку про її спільність з
німецьким іменником der Gang – хід.
Лядо – етнографізм, який був письмово зафіксований у Житомирському Поліссі доктором
філологічних наук, професором М. В. Никончуком і внесений їм до Діалектологічного словника
української мови. У давній українській мові в кінці І тисячоліття нашої ери існували носові звуки. Тому
це слово могло мати звукову форму лендо із лексичним значенням "поле". Саме ця фонетична форма
була запозичена угорцями під час їхнього просування на захід, на Паннонську рівнину. У сучасній
угорській мові існують лексичні одиниці lengyel, lengyel nyelv, Lengyelország відповідно із лексичним
значенням "поляк, польська мова, Польща". На сьогодні етнографізм лядо зафіксований
© Кондратюк С. Ю., 2011
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Діалектологічним словником української мови з лексичним значенням "звільнена від лісу ділянка поля".
До власне слів-реалій належить також ще й етнографізм борода. Це слово має лексичне значення "кущик
жита чи пшениці, залишений господарем після жнив". Поява цієї лексичної одиниці з таким значенням
пов’язана з подібністю одинокого кущика зернових до бороди на чисто виголеному обличчі людини і
утворена засобом метафоризації.
Лексема "постоли", яка зафіксована в словниках як шкіряне взуття на м’якій підошві, є, безперечно,
лакуною, хоча і має спільне слов’яно-балтське походження. Ця лексема зафіксована в українській мові
(постоли), в білоруській (пасталы), в російській (постолы), в польській (postol), в латиській (pastalas), в
литовській (pastolas, pastolis). Під впливом балтських мов лексема постоли потрапила до естонської мови
(pastal, pastel, pastlad), і до прибалтійсько-німецького діалекту (Pasteln) [3: 204-205].
б) лакуни, утворені на спільнослов’янському мовному ґрунті: подоляк, поліщук, галушка тощо.
в) лакуни, утворені від староукраїнських діалектизмів і лексем сучасної української мови: бойки,
лемки, хохол, кацап.
До цієї категорії належать назви етнічних груп та етнічні прізвиська. Ці назви включають етнічні
єдності, назви колишніх племен, які утворили цей народ: укр.: уличі, поляни древляни.
У назвах цих давніх племен знайшли своє відображення особливості місцевості та умови їх
проживання. Так, зокрема, плем’я уличів назвали так тому, що вони проживали в кутку, або як тоді
казали в уличе, а саме в місцевості між Дунаєм і Прутом. У назві племені полян своє відображення
знайшли ландшафтні умови проживання. До цієї категорії відносяться такі назви племен та етнічних
груп, як древляни, поліщуки, волиняки, верховинці. Отже, можна зробити висновок, що на відміну від
назв германських племен саксів, франків, алеманів назви слов’янських племен головним чином
утворювались шляхом використання відмінних від германcьких племен етнопсихологічних мотивацій
при самоназиванні своїх етнічних спільностей.
До категорії лексем сучасної української мови належать також гіпонімічні слова, тобто лексеми, у
значенні яких родове поняття розшаровується на ряд видових категорій. Сюди належать такі лексеми, як
крашанка і писанка. Крашанка – це пофарбоване куряче яйце. Писанка – це розмальоване декоративне
дерев’яне яйце.
Так, українці та росіяни святять яйця в церкві. Однак, нанесення особливого орнаменту на писанки є
характерним тільки для українців. Мистецтво розпису писанки своїм корінням сягає далеких часів
язичництва, коли в яйці знаходили своє відображення творчі сили природи. У деяких писанках
відображені архітектурні та сюжетні мотиви. Досить поширеними є геометричні узори писанки. Відомо
багато геометричних розписів, про тонку модуляцію яких свідчать складені з кутів "напівклинчики",
"сорокаклинчики" та "жовтоклинчики". Широко використовуються орнаментальні композиції з такими
поетичними назвами, як "місяці", "сонце гріє" та інші. Писанки в Україні відзначаються
поліфункціональністю: писанки обрядові, ігрові, декоративні тощо. Обрядова функція писанок пов’язана
з першими днями паски. Зі свячених писанок починався Великодній обід. Їх дарували на знак пошани,
любові, побажання добра. Писанка зберігалась неначе оберіг. Вона служила об’єктом забави для дітей та
молоді. З ними проводили ігри: "навбитки" (з двох гравців виграє той, чиє яйце, падаючи, залишається
цілим); "навкатка" (необхідно з відстані влучити в писанку, котячи своєю по землі). Своєрідною
локальністю позначені писанки, характерні для усіх регіонів України. На Слобожанщині й Покутті
зустрічаються крапанки, на Бойківщині й Лемківщині – так звані шпилькові і крапанки. Для Київщини
характерними є такі типи розпису писанок, як яблучка, безконечник і крапанка. На Полтавщині
зустрічаються "звізди" та гребінчики. Полісся відоме таким способом розпису, як "берегиня". Буковина
славиться розписами "божа ручка", "чопірчук", "равлик" і "рушничок". Для Львівщини характерним є
розпис писанки під назвою "кучерявий Марко". Покуття відоме розписом "деревце" та "вітряк".
Особливої вишуканості з розпису писанок досягла Гуцульщина. Тут відомими є такі види розпису, як
"воскресна", "звізди", "кучерява", "пацьорки", "юрок", "буйтури", "гуцулка", "риби". Лемківщина
славиться такими видами розпису, як "сонце" та "ружа". Ці назви безумовно належать до
безеквівалентної лексики. Вони є важливими в культурному житті українців.
г) історизми та етнографізми, утворені на індоєвропейському ґрунті.
До цієї категорії можна віднести слова, які передають особливості історичного розвитку українського
народу. Це, наприклад, такі слова-реалії, як: гетьман – гетьманський – гетьманувати; гайдук –
гайдуцький; рекрут – рекрутський.
Хоча ці лексеми сприймаються як суто українські, однак вони є іншомовними запозиченнями.
Лексема гетьман є запозиченням з німецької мови. У сучасній німецькій мові існує лексема Hauptmann з
лексичним значенням капітан. Ця лексична одиниця має професійне значення "капітан – офіцерський
чин в армії". В епоху пізнього середньовіччя цей іменник міг вживатись в дещо іншому значенні, як
"керівник, головна особа". Процес запозичення цієї лексичної одиниці супроводжувався спрощенням
основи. Для української мови не є характерною наявність нейотованих дифтонгів. Так, дифтонг au в
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лексемі haupt виник в середньонімецький період внаслідок дифтонгізації вузького довгого голосного [u]
в дифтонг [au].
Однак, ця чисто німецька звукова форма не могла зберегтися в українській мові. Дифтонг звузився і
зник. Повнозвуччя в українській мові повністю виключало можливість існування в одному слові зовсім
поряд глухих приголосних [п] і [т]. Тому один із цих ізоморфних звуків зник, чим пом’якшив наступний
приголосний [т’], і полегшив вимову. [4: 45]. В українській історії лексема гетьман отримала інше
лексичне значення, а саме "керівник, обраний в процесі прямого таємного голосування, ватажок вільного
українського запорізького війська і керівник української держави". Саме поняття "гетьман" стало
основою самоутвердження українського етносу. Багатство словотворчих моделей в українській мові дало
можливість утворювати множинності цієї лексеми: гетьманувати тобто бути гетьманом і гетьманщина –
період української історії і суттєво новий на той час спосіб державного управління. Зміни, які відбулися
в історії українського народу за останній час, знаходять своє відображення і в українській мові. Ми
стаємо свідками повернення багатьох національних цінностей, переосмислення національної історії.
Незважаючи на негативні процеси в суспільстві, а саме певне витіснення української мови з
повсякденного вжитку, державна мова рухається вперед. Історизм гетьман починає поступово
повертатись, нехай навіть у дещо переосмисленій формі. Мається на увазі поява виразу якість
гетьманкласу. Лексема гетьманклас має у своєму складі лакуну, яка виникла нещодавно, і має лексичне
значення чогось надзвичайно вишуканого за своєю якістю, подібним до того, яке було у вжитку у той
далекий та романтичний період української історії.
Лексичні одиниці гайдук – гайдуцький запозичені з румунської мови. Як в румунській, так і в
українській мовах, ця лексична одиниця має значення "озброєний слуга в будинку поміщика".
Українська мова запозичила цей іменник і, завдяки багатству словотворчих моделей, з’явилася
можливість утворити видовий прикметник гайдуцький, який відсутній в румунській мові, оскільки в ній
немає словотворчих моделей для утворення видових понятійних прикметників. Характеризуючи
запозичення в українській мові, які набули характеру лакун, Л. М. Дяченко абсолютно невірно розділяє
їх, як такі, що начебто прийшли з румунської та молдавської мов, зовсім забуваючи про той факт, що
мова бесарабців, тобто мешканців Республіки Молдова, практично нічим не відрізняється від власне
румунської мови.
Історизм рекрут теж належить до категорії індоєвропейських запозичень. Ця лексема була теж
запозичена з румунської мови, і так само, як і в румунській мові має лексичне значення новобранець. З
допомогою словотворчих моделей досить легко було утворено видовий прикметник рекрутський.
До категорії етнографізмів, утворених на індоєвропейському мовному ґрунті належить лексема
гейтка, яка має лексичне значення "особливо стилізованої назви шматка хліба". Давнє пруське слово
гейтка (geitka) з лексичним значенням хліб востаннє засвідчено в писемних пам’ятках в 1583 році. У
давній пруській мові ця лексема мала ширше лексичне значення і означала жито, житній хліб. Але,
потрапивши до Нової Вижви, дещо змінилось лексичне значення цього слова. У ті часи мешканці цього
села займались пошиттям верхнього зимового одягу. Невеликими групами вони ходили від села до села,
поселяючись на час виготовлення одного чи кількох кожухів у хаті замовника. Оскільки вся їхня робота
й життя тривали на очах господаря та його родини, кожухарі, щоб бути певною мірою незалежними,
користувалися незрозумілим для інших людей професійним арго. У цьому професійному арго була
присутня строката мовна суміш з чималим німецьким складником. Туди й потрапила ця безцінна пруська
зернина. Раніше, обслуговуючи великий регіон, волинські кожухарі досягали порівняно далеких
населених пунктів, як от Александрув на території сучасного Ольштинського воєводства Польщі, тобто
південного терену поширення говірок пруської мови. Невідомо, коли ця лексема потрапила в Нову
Вижву. Однак, потрапивши на Волинь, слово гейтка, будучи найближчою родичкою української лексеми
жито, не витіснуло з ужитку слово хліб, і в звичайній мові виступає як більш рідкісний і дещо
експресивніший його синонім [5: 105-107].
До категорії етнографізмів, утворених на індоєвропейському мовному ґрунті, можна віднести
діалектизми, які були поширені в Галичині. Ці лексичні одиниці потрапили до української мови з
німецької мови і не змогли потіснити власне українські лексичні одиниці, тому і набули дещо
специфічного лексичного значення. Варто виділити такі діалектизми: байцувати – протравлювати
насіння (від нім. beizen – 1. витравлювати, 2. консервувати); гзимс – карниз навколо печі (від нім. das
Gesims – карниз); гайцувати – топити в кухні (від нім. heizen – топити); зібрувати – зчищати у млині
плівку із зерна (від нім. saubern – чистити, мити, прибирати); кавалок – відламаний кусень хліба (від
давньоверхньонім. kavel); кірат – колесо, яке служить для приводу в рух кіньми невеликої молотарки та
для різання січки худобі (від нім. das Kehrrad – колесо); лах (лахи) – подертий одяг (від
давньоверхньонім. lachen – дерти); стодола – сарай, в якому зберігалось сіно, солома і т.п. (від
давверхньонім. stodol); тинькувати – штукатурити глиною, мазати глиняним розчином (від нім. tinken –
мазати); футрина – скринька біля вікна або дверей (від нім. das Futter – підкладка); шалівка – дошка для
оббивання стіни (від нововерхньонім. schalen – чистити); шалювати – оббивати зовнішню стіну дошками.
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2. Назви давньоукраїнських богів.
Ці назви в язичницьких культах давніх українців мають спільне балтослов’янське походження. Сама
лексема бог була запозичена в давні часи із давньоперської мови (давньоперське baga). Це запозичення
витіснило ранню слов’янську лексему div, яка зберегла в балтських мовах своє давнє значення, а в
слов’янських мовах набула лексичного значення злий дух, зле божество. Назви язичницьких богів є
спільними для балтів і слов’ян (наприклад слов. Перун і лит. Parkunas). З авестійського культу Мітри
походять міфологічні імена Купала, Ярила, Совій, Усині. Назва головного слов’янського божества
Сварог має ще праіндоєвропейське походження. Ім’я цього божества зафіксовано ще в давньому
санскриті (давньосанскритське svarga небо). Назва божества Даждьбог має власне слов’янську
етимологію. [6: 224, 309].
3. Безеквівалентні та фонові слова спільнослов’янського та давньоукраїнського походження: клуня,
кожух, відьма, русалка.
Відьма (відюга, відюя, відьога тощо), рос. ведьма, біл. ведзьма, польс. wiedzma, чес. vedma,
давньоруське въдьма пов’язане з vedati – відати, знати, пор. давньоруське въдь – знання, чари,
чаклування. Відьма – це жінка, якій приписувалося знання різних способів впливу на надприродні сили
(духи). Це слово має слов’янську і, можливо, праслов’янську етимологію.
Китайка – це шовкова або бавовняна тканина, вивезена з Китаю (рос. китайка, біл. китайка, польс.
kitajka, словац. kytajky – оздоблені сорочки, китиці, болг. заст. китайка – вид бавовняної тканини. Клуня
– стодола, рос. біл. клуня, польс. klunia запозичено із балтських мов (лит. kluonas – тік, стодола, клуня,
лат. Klut – простилати, класти).
Кожух є похідним від kožuch – шкурка, кожушок. Це слово запозичено з польської мови.
Русалка від давньоруського русалика – язичницьке свято весни, воскресіння святих отців перед
Троїцею. Це слово походить від лат. rosalia – свято троянд.
Стріха – солом’яний дах. Зафіксовано в усіх слов’янських мовах: слов. streha, чес. strecha, польс.
strzecha. У литовській мові зафіксовано дієслово striegti – крити дах. Це слово має праслов’янське
походження (реконструйовано праслов’янське strexa) [7].
4. Безеквівалентні та фонові слова, утворені на неіндоєвропейському ґрунті.
До цієї категорії можна віднести історизм герць. Ця лексема запозичена з угорської мови. Угорський
іменник harc – боротьба і відповідно відіменникове дієслово harcolni – боротися, утворено за
продуктивною для угорської мови словотворчою моделлю. Іменник герць відноситься до власне слівреалій. Ці слова вказують на характеристику історичного буття, дають етнічно специфічне пояснення й
усвідомлення світу, називають конкретні предмети матеріальної та духовної культури соціуму. Лексема
герць та словосполучення стати на герць трактується як історизм і має лексичне значення окремі
сутички, поєдинки українських козаків з ворогами перед боєм. Отже, ця лексема була запозичена ще за
давньоруських часів в період спілкування русичів з мадярами. Предки сучасних угорців в Х столітті,
кочуючи на захід в пошуках кращих земель, опинились в долині Дніпра. В угорській історії ця земля
почала називатись Etelköz [8: 24.]. Саме перебування угорських племен на слов’янських землях і
спричинило появу в українській мові деяких небагаточисельних запозичень з угорської мови. Хоча
потрібно зазначити, що угорська мова в цей період почала сама поповнюватись за рахунок лексики,
передусім, слов’янського походження. Стосовно угорського іменника harc, то в давній українській мові
він звузив своє лексичне значення і зараз вживається як історизм у новій фонетичній формі герць. До
таких слів-реалій належать також й інші лексичні одиниці, запозичені дещо пізніше до української мови
як діалектизми. Запозиченням з угорської мови є лексема кабат, кобат, кабатик, кабатка. Ця лексема є
типовим етнографізмом, яка зафіксована на Прикарпатті, на Буковині і в Закарпатті. В угорській мові
лексема kabat має лексичне значення пальто. Словник декоративно-ужиткого мистецтва тлумачить цей
термін таким чином: "Кабат – це різновид українського народного короткого одягу з полотна або сукна".
На Прикарпатті кабатом називають кілька видів вбрання. У Сколівському та Стрийському районах – це
жіноча блуза з доморобного полотна або фланель чи плечовий короткий сукняний одяг. На Львівщині та
Закарпатті – це жіночі так звані шнуровані кабати прямозмінного крою з білого сукна, обшиті на
передніх полях, рукавах знизу темними шнурами. Вдалося встановити, що це слово потрапило до
української мови через посередництво угорської з перської мови (kaba). Перське kaba – це вид короткого
одягу. У російській мові ця лексема відома під назвою кафтан [9: 206].
У російській мові лакуни, безеквівалентна та фонова лексика теж зафіксована в якості особливих
лексичних одиниць, які мають певні етимологічні особливості. Стосовно етимології лакуни,
безеквівалентні і фонові одиниці складають чотири тісно пов’язані між собою групи:
1. Власне російські безеквівалентні і фонові найменування:
а) утворені на спільнослов’янському мовному ґрунті: верста, десятина, сажень, кокошник, воевода,
лапти, волок, вятичи; б) утворені на власне російському мовному ґрунті: старовер, посад, поселение,
хоровод; в) утворені від староросійських діалектизмів: ондрец, большуха, божатка, будара, бударка,
косоворотка.
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2. Російські безеквівалентні і фонові найменування: а) утворені на індоєвропейському мовному
ґрунті: бат, щи, квас, гармошка, хохол, кацап, терем, бонбонка.
3. Російські безеквівалентні і фонові найменування неіндоєвропейського походження: а) утворені на
тюркському мовному ґрунті: казак, гуня, бешмет, балалайка, жиган; б) утворені на угро-фінському
мовному ґрунті: брага, рига, сойма.
Виходячи з особливостей локальних культур, лакуни можна згрупувати, враховуючи зміст
специфічної етнокультурної інформації. Сюди належать:
1. Назви історичних реалій, які включають:
а) осіб за родом занять, посадою, релігійними віруваннями:
Воевода – давньоруське, ст.-слов. воевода, болг. воевода, серб-хорв. vojvoda, слов. vojvoda князь, чеш.
vivoda, польс. wojewoda, полаб. vajvada князь. Це слово вважається запозиченням з грецької мови.
Казак – укр. козак, стар.-слов. козакъ – работник, батрак. Вперше зареєстровано в грамоті 1395 року.
У російську мову було запозичено через українську мову з турецької мови – kazak вільна людина, шукач
пригод.
Опричник – історизм, пов’язаний з епохою царювання Івана IV Грозного, який намагався обмежити
вплив великих феодалів і зміцнити свою самодержавну владу. Цей історизм походить від
старослов’янського оприч.
Старовер є власне російське слово, найменування прихильника старої віри, суперника релігійної
реформи патріарха Никона. Ця лексема утворена способом складання основ: старий і вера.
б) військових дій, організацій:
Посад – запозичено від ст.-польс. suburbium передмістя.
в) зброї та транспортних засобів:
Жиган – саморобна куля для полювання; бонбонка – засіб для рибалки.
Сойма – вид човна, який використовувався на озері Ільмень.
Будара – великий човен.
Бударка – невеликий човен. Назви цих трьох видів човнів є запозиченнями з угро-фінських мов.
Бат – довбаний човен з тополі. Крім того, лексема бат має ще три лексичних значення: 1) "дубинка";
2) "колотушка"; 3) "годівниця". В Олонецькій губернії історизм бат використовувався для найменування
видовбаного з дерева човна для плавання по озерам. Є підстави вважати, що це слово було запозичено з
германських мов: нижньонімецьке Boot.
Беда – двоколісна підвода. Ондрец – підвода для перевезення сіна. Походить від одр – настил,
сіновал. Ця лексема поширена в усіх слов’янських мовах.
2. Найменування старовинних одиниць виміру:
Верста – дав.-руське върста, болг. връст, сербохорватське врста, словен. vista. Це слово пов’язане з
дієсловом вертеть – обертати плугом.
Десятина – 1) земельна ділянка площею 2400 квадратних метра; 2) десята частина врожаю;
3) кількість церков і монастирів під управлінням десятника.
Сажень – поширене в слов’янських та балтських мовах, походить від праслов’янського segn, segen,
пов’язане з дієсловом сягать – протягати.
3. Назви предметів матеріальної культури:
а) будівель та їх частин:
Терем – вважається запозиченням з грецької мови.
Теремок – зменшувальна форма від лексеми терем.
Времянка – тимчасове житло, абсолютне відображення великого будинку у зменшеній формі. Ця
лексема має власне російську етимологію. Времянка – це однокімнатна хатинка з пічкою.
Омшаник – тепле приміщення для худоби. Ця лексема має, напевно, угро-фінське походження.
Рига – приміщення для просушування снопів, молотильний сарай, критий тік. Це слово запозичено з
фінської мови (фінське, карельське riihi – тік).
б) традиційного одягу і його елементів, взуття, головних уборів:
Косоворотка – своєрідна російська чоловіча сорочка з особливим типом комірця. Ця лексема має
російську етимологію.
Кокошник – вид жіночого головного убору, названо за подібністю з гребенем курки. Ця лексема має
характер етнографізма.
Бува – хутряна накидка, має поширення в діалектах російської півночі.
Борумка – жіночий головний убір.
Гейша – історизм, вид жіночого пальто.
Бія – тесьма на подолі спідниці. Ці дві лексеми мають, напевно, тюркське походження.
Гуня – вузький довгий кафтан, укр. гуня, болг. гуня – плащ із козиної шкіри. Це слово є, напевно,
запозиченням з перської мови.
Бешмет – стьоганий татарський напівкафтан від татарського bişmat.
48

С. Ю. Кондратюк. Українські та російські лексичні лакуни і шляхи пошуку їх відповідників англійською мовою

Лапти – плетене взуття з березової кори, має праслов’янське походження.
Бродни – вид взуття без підметок. Це слово має власне російську етимологію.
в) назви страв і напоїв:
Щи – діалектне шти, суп із сушеної риби і крупи. Є підстави вважати це слово запозиченням з
данської мови (данське sky – суп, навар).
Квас – вид напою. Це слово поширене в усіх слов’янських мовах і має індоєвропейське походження:
воно споріднене з латинським caseus сир, албанським kos кисле овече молоко. Це слово походить від
давньоіндійського kvathati кип’ятити, варити.
Брага – рідке пиво, напівпиво із солоду, молотих зерен. Раніше вважалось, що слово брага запозичено
із кельтських мов, однак східнослов’янське його поширення свідчить про його угро-фінське, а саме
чуваське походження (чуваське peraga – вижимки, рідке пиво).
Окрошка – вид юшки, має власне російську етимологію.
4. Найменування явищ і предметів духовної культури:
а) музичних інструментів та виконавців:
Балалайка – балалаечник. Це слово має тюркське походження.
Гармошка – гармонист. Це слово є латинським запозиченням від латинського harmonia.
б) ігор, танців:
Хоровод – від хор і водить. Це слово має російську етимологію.
Яблочко – матроський танок, назва якого утворена засобом метафоризації.
в) найменування родичів:
Большуха – старша дочка у сім’ї. Це слово має російську етимологію і утворено від російського
прикметника большой.
Божатка – хрещена матір. Це слово має російську етимологію і утворене від російського прикметника
божий [10: 158-182].
5. Назви етнічних реалій в межах одного народу:
а) назви племен та етнічних груп:
Вятичи – найсхідніше слов’янське плем’я. Веде своє походження від імені Вятко (зменшувальне від
Вячеслав).
Сибиряки – назва російської етнічної групи, яка проживає в Сибірі.
б) назви етнічних кличок та прізвиськ: хохол – поширене серед росіян етнічне прізвисько українців.
Існують різні думки стосовно етимології цього слова: польс. chochol. Є підстави вважати, що це слово
має латиську етимологію (від латиського cekulis чуб).
Кацап – прізвисько росіян, поширене серед українців. Це слово утворено за допомогою префікса ка- і
українського іменника цап. Голеному українцю бородатий росіянин здавався козлом.
в) прізвиська з певною політичною конотацією:
Белогвардеец – учасник ворожих до радянської влади військових угрупувань, який воював у їх складі
під прапором білої гвардії.
Махновец – учасник військових угрупувань під керівництвом анархіста Н. Махна.
На сьогодні ці два прізвиська можна вважати історизмами. Зараз в російській мові виник цілий ряд
нових прізвиськ з негативною політичною конотацією: бритоголовий по відношенню до фашистів, тощо.
г) осіб за родом занять:
Ликвидатор, чернобылец – учасник героїчних дій, спрямованих на ліквідацію наслідків аварії на
ЧАЕС.
6. Назви географічних реалій: Волок – ліс, який оточений селами і полями. Це слово має
праслов’янське походження: польське wlok, чеське vlak, латиське valks спуск води.
Таким чином, можна зробити висновок, що українські та російські лексичні лакуни в основному
можна охарактеризувати як лексичні одиниці, які належать до шару етнографізмів, історизмів і
діалектизмів. Однак, існують деякі особливості, які несуть на собі власне кількісний характер. Так, назви
історичних реалій в українській мові включають більшу кількість лексичних одиниць, які означають осіб
за родом занять, посадою, походженням. Проте, в українській мові відсутні назви осіб за релігійними
віруваннями. Історичні реалії, які включають назви військових дій та організацій, в українській мові
характеризуються більшою енергійністю боротьби за волю, притаманною історії українців на відміну від
росіян. В українській і російській мовах є певна кількість старовинних одиниць виміру. Тим часом, для
української мови характерною є їх більша різноманітність. Назви предметів матеріальної культури в
українській та російській мовах характеризуються досить високою лексичною наповненістю. Російські
назви предметів традиційного одягу і його елементів, взуття і головних уборів знаходяться на периферії
синонімічних рядів лексичних одиниць. Вони належать до шару діалектизмів та історизмів і
характеризуються більшою наповненістю. Найменування явищ і предметів духовної культури, а саме
музичних інструментів та виконавців, ігор і танців є дещо більш різноманітнішою в українській мові ніж
в російській.
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Стосовно етимології лакуни, безеквівалентні і фонові одиниці в українській та російській мовах
складають чотири тісно пов’язані між собою групи. Основна маса цих лексичних одиниць має
індоєвропейське походження. Однак, в російській мові існує велика кількість лакун неіндоєвропейського
походження, а зокрема тюркського і угро-фінського походження. Ці лексичні одиниці в російській мові
становлять більший відсоток ніж в українській. Це пов’язане з особливостями варіанту та інваріанту
локальної культури російського етносу, зокрема у його тісному впливі і взаємовпливі з фінами,
карелами, чувашами, татарами тощо. В українській мові зовсім незначний шар лакун
неіндоєвропейського, а саме угро-фінського походження поповнився виключно за рахунок запозичень з
угорської мови.
Важливою проблемою художньої літератури є переклад лакун. Художній переклад, який не враховує
специфічних для кожної локальної культури шляхів інтерпретації, не тільки не дає уяву про образну
логіку того чи іншого тексту, але, як правило, дає читачу невірну уяву про локальну культуру етносу.
При перекладі необхідно знайти ситуативний відповідник, який відтворює еквівалентну ситуацію.
Віднайдення ситуативних відповідників – творчий процес, у якому головним орієнтиром виступає
контекст. Завдяки ситуативним відповідникам перекладач має змогу не тільки вибрати оптимальний
варіант, а й внести різноманітність у переклад однієї і тієї ж реалії оригіналу, щоб всебічно
охарактеризувати її [11: 139].
Перекладаючи лексичні лакуни, потрібно знаходити необхідні лексичні та ситуативні відповідники.
Хоча це є досить важкою проблемою художнього перекладу, але в англійській мові можна знаходити
еквівалентні відповідники з числа діалектизмів, креолізмів або ж використовувати описовий переклад.
Перекладаючи тексти, які містять назви слов'янських племен (уличі, поляни, древляни та інші) необхідно
використовувати описове пояснення, оскільки переклад назви цих племен пов'язаний з локальною
культурою етносу. При перекладі лексем, які стосуються побуту, можна використовувати описове
пояснення. Зокрема, лексема крашанка перекладається як a painted egg; лексема писанка – a painted
wooden egg. При перекладі опису будь-яких свят англійською мовою потрібно подавати ці назви як
варваризми з подальшим поясненням. Звісно, стилістика перекладу не нестиме на собі всіх особливостей
локальної культури, однак англомовний читач матиме можливість познайомитись з особливостями
побуту народу. При перекладі геометричних способів розпису писанок таких як "напівклинчики" – halfwidged paintings, "сорокаклинчики" – forty-widged paintings можливим є описовий переклад. Переклад
історизмів може також здійснюватись шляхом описового перекладу з подальшим поясненням історичної
ситуації. Зокрема, лексема гетьман і похідні від неї прикметник гетьманський, дієслово гетьманувати
можна перекласти як Hetman – the head of the cossak administration in Ukraine in the XVII – XVIII centuries.
Подібний описовий переклад присутній також при перекладі назв давньоукраїнських богів, які мають
давнє балтослов'янське і навіть праіндоєвропейське походження.
При перекладі російських лакун, безеквівалентних і фонових найменувань, які позначають осіб за
родом занять, посадою і релігійними віруваннями (старовер, старообрядець, воєвода) потрібно
користуватись описовим перекладом, який буде слідувати за найменуваннями цієї історичної реалії:
starover (the old faith believer in Russia); voyevoda ( the head of the tsarist administration in the Russian state of
the XVII century).
Як своєрідні креолізми можна розглядати лакуни, які виникли на основі західноукраїнських діалектів.
У цьому випадку етнічна спільність може також проявити риси, що не стосуються попередньої фонової
мови, але стосується норм місцевої спільності. Такий спосіб поєднання є типовим для мови, куди
потрапляли деякі лексичні одиниці представників інших етнічних груп. Представники цих етнічних груп
не утворили окремої мови [12: 232].
Однак, у випадку із західноукраїнськими діалектами до етнічної спільноти вливались не лише
представники інших етнічних груп, але і окремі лексеми з цих мов. Подібне трапилось з німецькими
запозиченнями у Галичині, де ті отримали окремі специфічні термінологічні значення, водночас,
опинившись на периферії синонімічних рядів. Прикладом цьому можуть послужити, наприклад:
гайцувати – топити в кухні (від німецького heizen – топити), стодола – сарай, у якому зберігалось сіно та
солома (від давньоверхньонімецького stodol).
У Закарпатті подібне трапилось з угорським запозиченням kabát пальто, яке почало означати тільки
різновид верхнього жіночого одягу.
Таким чином, при перекладі цих лакун, безеквівалентної і фонової лексики доведеться звертатись до
описового перекладу і тлумачення цих лексем, і до креолізмів, що хоча і зменшить стилістичне
навантаження перекладу і не нестиме на собі особливостей варіанту та інваріанту локальної культури
етносу, але читач отримає уяву про особливості побуту українського народу.
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Кондратюк С. Ю. Украинские и русские лексические лакуны и пути их перевода на
английский язык.
В статье анализируются особенности возникновения лексических лакун, безэквивалентной и фоновой
лексики в украинском и русском языках, определяется этимология лакун в этих языках и
рассматриваются пути их перевода на английский язык с учётом особенностей варианта и инварианта
локальной культуры украинского и русского этносов. Обосновано, что при переводе лексических лакун,
безэквивалентной и фоновой лексики необходимо обращаться к описательному переводу, толкованию и
креолизмам, благодаря чему читатель получит представление про особенности быта народа.
Kondratiuk S. Yu. The Ukrainian and Russian Lexical Lacunae and the Ways of their Translation
into English.
The article analyzes the origin peculiarities of lexical gaps, culture-specific vocabulary in the Ukrainian and
Russian languages. The etymology of lacunae in the both languages is determined. The ways of their translation
into English taking into account the variant and invariant peculiarities of the Ukrainian and Russian ethnical
local culture are considered. It has been discovered that in the translation of lexical gaps, culture-specific
vocabulary it is necessary to use the descriptive translation, commenting and creolisms, thereby a reader will
get a cursory view of a folk culture.
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УДК 81’373.43
С. Є. Романчук,
викладач
(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")
ОКАЗІОНАЛІЗМИ ЯК ОКРЕМА ГРУПА НЕОЛОГІЗМІВ
У статті розкривається природа оказіонального слова, розглядаються його ознаки та класифікації,
питання можливості віднесення оказіоналізмів до пласту неологізмів. Виявлено, що оказіоналізми
породжуються цілями висловлювання і контекстом, поза яким вони не відтворюються,
характеризуються експресивністю та номінативною факультативністю, створюються для
одноразового використання в мовленні.
Як відомо, слово – це історично закріплений у мові знак певного фрагмента дійсності. За оказіональними
словами, що перебувають на периферії словникового складу будь-якої мови, у класифікації позамовного світу
дійсності не закріплений жоден із її фрагментів. Однак, незважаючи на це, оказіональні слова як похідні
одиниці все ж таки здатні особливим чином відображати (точніше – виражати) уявлення про світобачення,
світовідчуття і світосприйняття народу [1: 388].
Актуальність роботи. В останні десятиріччя всебічний аналіз оказіональних слів – позасистемних
мовленнєвих явищ – викликає всебічний інтерес у фахівців. Це зумовлюється тим, що повне вивчення мови, в
тому числі й лексики, передбачає вивчення її не тільки в системі, а й у реалізації, в мовленні [2: 13].
В. Виноградов, зокрема наголошував, що необхідно на основі всієї повноти сучасного мовленнєвого життя в
його співвідношенні з системою мови, з нормами її структури та її модифікацій визначити провідні тенденції
мовного розвитку, постійно перевіряючи їх на новоутворюваних мовленнєвих явищах [3: 9]. Про це свого
часу писав і Ф. де Сосюр: "Саме в мовленні перебуває зародок усіх змін: кожну з них започатковує певна
кількість людей, перш ніж ці зміни проникають до загального вжитку" [4: 125]. Мовлення – це сама діяльність
мовця і результат цієї діяльності. Мовлення створюється в процесі спілкування. У ньому використовуються ті
чи інші засоби мови залежно від даної мовленнєвої ситуації, від завдання мовця, який прагне в кожному
конкретному випадку передати за допомогою цих мовних засобів певний зміст, певну думку. Зустрічаються в
мовленні й індивідуальні засоби, властиві лише даному відрізку мовлення, даному контексту, що
створюються (а не відтворюються) саме в цьому контексті. До таких засобів – власне мовленнєвих, а не
мовних – і відносяться оказіоналізми. Вони створені і живуть лише в певному контексті і поза цим контекстом
не відтворюються, – наголошує В. Лопатін. У цьому полягає їх головна відмінність від нових слів, що
увійшли в мову, стали загальновживаними (неологізмів) [5: 64].
Метою даної статті є дослідження природи оказіоналізму, його ознак та класифікацій; розгляд
співвідношення термінів "оказіоналізм" та "неологізм".
При розгляді цих питань ми спиратимемось на праці таких мовознавців як Г. М. Вокальчук [2],
В. С. Виноградов [3], В. В. Лопатін [5], Р. С. Зуєва [6], А. Г. Ликов [7], Р. Ю. Намитокова [8], Н. І. Фельдман
[9], які розробляли проблеми номінації.
Оказіоналізми, як правило, формуються з наявного мовного матеріалу, а не виникають як абсолютно нові
звукосполуки. Якщо певне слово утворено письменником, то лише через те, що мова надала такі можливості,
оскільки сформована лексична система накладає певні обмеження на творчу діяльність людей, які створюють
нові слова. Номінація стає залежною від лексичної системи, що склалася [6: 11].
Щодо природи оказіонального слова серед дослідників немає одностайності у поглядах. Про це свідчить
як різнопланове трактування цього поняття, так і різнобій у термінології. Існує понад тридцять позначень
лексичних новотворів. Детальний їх перелік подає В. Лопатін, наприклад: "індивідуальні слова"; "авторські",
або "індивідуально-авторські неологізми"; "стилістичні", або "індивідуально-стилістичні неологізми";
"неологізми контексту", "одноразові неологізми", "літературні неологізми", "слова-експромти", "словаметеори", "неологізми поета", "поетичні неологізми" [5: 64].
У сучасній науці про мову відсутнє єдино прийняте визначення оказіонального слова. Це пояснюється
зокрема, об’єктивними труднощами в розмежуванні неузуальних та узуальних нових слів (власне мовних
неологізмів). Незважаючи на окремі спільні ознаки узуальних неологізмів та оказіональних слів, відмінність у
меті їх створення, різні причини й умови їх появи, неоднакове функціональне спрямування не дозволяють
розглядати їх як однорідні явища. Головною диференційною ознакою оказіональних слів є їх функціонування
поза лексичною системою мови [2: 17].
Дев’ять ознак оказіонального слова, що відрізняють його від узуального (канонічного) слова, виділив
О. Ликов:
1. Належність мовленню – найбільш важлива ознака оказіонального слова. Усі інші ознаки являють собою
конкретне втілення саме цієї найбільш широкої ознаки. Факт створення (і використання) оказіонального слова
– факт мовлення.
2. Утворюваність (невідтворюваність). Утворюваність оказіоналізму протиставляється відтворюваності
канонічних слів, тобто властивості бути постійним, історично закріпленим мовним знаком певного фрагмента
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дійсності, властивості повторюватись як "одна і та ж" одиниця в різних текстах, властивості готової до
використання одиниці. Оказіональне ж слово як чисто мовленнєве явище не належить мові: воно не
відтворюється, а заново створюється для кожного конкретного акту його вживання.
3. Словотвірна похідність. Похідне слово складається як мінімум із двох морфем: кореневої (яка є
обов’язковою складовою частиною будь-якого слова) та афіксальної словотвірної морфеми. Оказіональне
слово за самою своєю суттю обов’язково повинно бути похідним словом, оскільки оказіональне слово являє
собою результат відносно вільної комбінації принаймні двох словотвірних морфем, що неминуче призводить
до похідності оказіонального слова.
4. Ненормативність. Мотивована неправильність, що носить "запрограмований" характер, може бути
одним із проявів поетичного мовлення. Свідоме, певним чином мотивоване відхилення від норми несе в собі
також і естетичну інформацію, тобто виступає як образний засіб, як засіб демонстрації якоїсь особливості –
мовленнєвої, соціальної, діалектної, професіональної, вікової і т.д.
5. Функціональна одноразовість. Ця ознака виражається в тому, що оказіональне слово створюється
мовцем для того, щоб воно було використано в мовленні лише один раз. "Абсолютна новизна" оказіоналізму
передає унікальність ситуації, її максимальну конкретність, яку в такій мірі канонічне слово виразити не
може.
6. Експресивність. Експресивність оказіональних слів носить інгерентний характер. Це означає, що
оказіональне слово експресивне само по собі, через особливості своєї внутрішньої словотвірної будови, хоча
воно і залежить від контексту.
7. Номінативна факультативність. Канонічне слово – це історично закріплений у мові знак певного
фрагмента дійсності. Оказіоналізм є факультативним, не необхідним фактом з точки зору номінації, так як за
ним у класифікації позамовного світу дійсності не закріплений жоден із її фрагментів.
8. Синхронно-діахронна дифузність. Оказіоналізми не можуть розглядатися роздільно в синхронному та
діахронічному плані, через нерозривність їх синхронного та діахронічного життя. Через одноразовість та
невідтворюваність оказіоналізмам взагалі не властива історична протяжність їх функціонування.
Синхронному розгляду оказіоналізмів заважає сам фактор народження цих слів, тобто діахронічний фактор.
Саме через синхронно-діахронну дифузність, відсутність мовного історичного життя – наголошує О. Ликов –
оказіональне слово не можна називати лексичним неологізмом у власному значенні цього терміна.
9. Індивідуальна або авторська належність – ще одна ознака оказіоналізму. Звичайно ж ми не завжди
можемо знати кому саме належить оказіоналізм через швидкоплинний характер мовлення.
На основі цих ознак О. Ликов пропонує наступне визначення оказіоналізму.
Оказіональне слово – це мовленнєва експресивна одиниця, наділена властивостями невідтворюваності
(утворюваності), ненормативності, номінативної факультативності та словотвірної похідності [7: 36].
В. Лопатін [5], Н. Фельдман [9], В. Виноградов [10], Ю. Скрєбнєв [11] та ін. наголошують на тісному
зв’язку новотворів із контекстом, який заважає їхньому широкому вживанню і, як наслідок, – входженню до
системи мови. Далі приводимо визначення В. Виноградова.
Оказіональні слова – надбання мовлення. Вони завжди експресивні, створюються конкретним автором,
породжуються цілями висловлювання і контекстом, з яким пов’язані і поза яким не відтворюються. Основна
їх функція не номінативна, як у звичайних неологізмів, а характеризуюча. Ці слова іноді стають
загальновживаними, тобто входять в лексичну систему мови, проте така метаморфоза відбувається рідко і,
головне, вони на неї не претендують, тому що це не просто слова, а особливі слова, спеціально призначені для
експресивних та художніх цілей [10: 123].
Специфічною ознакою оказіональних слів мовознавці вважають їхню постійну новизну. Приведемо
цитату В. Виноградова: "Спустя десятилетия после своего создания многие окказионализмы не теряют своей
новизны, яркости, и продолжают отражать индивидуальность словотворца. Чтобы убедиться в этом,
достаточно перечислить хотя бы несколько окказиональных слов, созданных М. Е. Салтыковым-Щедриным:
всенипочемство, вертопрашество, подкузьмление, головоушибание, рылокошение, рылобитие,
беспощечинность, убаюкиватели (общества), белибердоносцы (литературные), каплунство, халдоватость,
натяфтяфкать, душедрянствовать, топтательные (поползновения), ежоворукавичный (смысл),
заднекрылечное (знакомство), намазано-колеснейшие (прорицатели) и др " [10: 123].
Окремі з письменницьких оказіоналізмів з часом можуть увійти до мови, зробитися загальновживаними
словами. Такими є новоутворення Салтикова-Щедріна – пенкосниматель, головотяпство, благоглупости;
обломовщина Гончарова і карамазовщина Достоєвського; бездарь – слово, винайдене Ігорем Северяніним.
Останнє видання "Словника російської мови" С. І. Ожегова свідчить про те, що в мову увійшло і слово
прозаседаться (розмовне жартівливе) – "провести дуже багато часу на засіданнях, зборах і т.п.: Вы совсем
прозаседались". Створив це слово, як відомо, Маяковський у вірші "Прозаседавшиеся". Таких слів небагато і
проникнення їх в мову – справа випадку. Головотяп і голотяпство – утворення, що з'явилися вперше в
"Історії одного міста" Салтикова-Щедріна і що з часом міцно увійшли до російської мови як яскраве,
зневажливо-образне позначення крайньої недбалості, нетямущості, у веденні будь-якої справи; але в тому, що
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саме ці слова увійшли до мови, не було ніякої авторської навмисності, а безліч утворень того ж Щедріна,
можливо не менш яскравих і образних, до мови так і не увійшло [5: 67].
Взагалі закріплення нового слова в мові – справа дуже "капризна" і така, що рідко піддається
індивідуальній волі. Найбільші шанси закріпитися в мові мають слова-терміни, назви нових понять,
наприклад, нових машин, матеріалів, установ. Але і такі новоутворення, що створюються з установкою на
загальновживаність, повинні ще пройти стадію суспільної апробації і можуть виявитися неприйнятими
суспільством; тоді їх замінюють інші слова.
Бувають і такі випадки, коли слово, що вже уживалося в минулому як оказіональне, через якийсь час
закріплюється в мові, але абсолютно незалежно від свого колишнього оказіонального вживання. Таке слово як
би народжується наново. Наприклад слово звездолет оказіонально використовував Маяковський ще в 1923
році в поемі "Про це": "С борта / звездолетом / медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум".
Як видно з контексту, слово це використане не зовсім в сучасному сенсі: зорельотом (та до того ж і братом
Великої Ведмедиці) тут виявляється сам поет. Цей факт зайвий раз підтверджує нам, що нове народження
слова звездолет і закріплення його в мові, пов'язані з епохою космічних польотів, ніяк не пов'язані з поемою
Маяковського.
Деякі оказіональні слова народжуються двічі, тричі, взагалі кілька разів, під пером різних письменників і
часом в кожному випадку самостійно. Від цього вони ще не перестають бути оказіональними, обслуговуючи
лише конкретну ситуацію (у даному випадку – декілька ситуацій). Як приклади можна привести прикметник
лошажий (замість лошадиный), що зустрічається у Маяковського і Єсеніна, іменник сонь (від сон),
використаний тими ж поетами і Е. Багріцким, дієслово берложить, відмічений у Н. Асєєва і
А. Вознесенського. Найчастіше вживані з таких слів стають з часом загальнопоетичними засобами мови і
підлягають включенню в тлумачні словники [5: 68].
Оказіональні слова поділяють на потенційні (потенціалізми) та індивідуально-авторські (егологізми) [5;
7; 10]. Об'єднання цих двох слів під загальною назвою оказіоналізми виправдане: адже і ті і ті є словами,
відсутніми в мовній традиції, а отже, такими, які створюються у момент мовлення, тоді як решта всіх слів у
момент мовлення відтворюються як готові одиниці мови. Як ті, так і інші в найзагальнішому вигляді можна
визначити як слова, що створюються самим автором в усному або письмовому мовленні для потреб даного
контексту [7: 6]. Інакше кажучи, обидві групи слів – і потенційні, і індивідуально-авторські – створюються
"випадково", оказіонально. Це два полюси своєрідності, новизни і експресивності оказіоналізмів.
Егологізми, приклади, яких щойно приводилися, створюються за незвичайними або малопродуктивними
моделями мови і відрізняються індивідуально-авторською своєрідністю і помітною новизною. Найчастіше
вони з'являються в письмовому мовленні і найбільш частотні в сатиричних, гумористичних, пародійних
літературних жанрах [10: 123]. На всіх них, так або інакше, накладається свідоме мовне новаторство. Вони
породжуються установкою на створення нового слова [5: 87].
Потенційні слова – теж нові лексичні одиниці, які створюються в процесі спілкування на основі
високопродуктивних словотворчих моделей. Авторська індивідуальність майже не впливає на їх створення,
вони дуже схожі на слова, що існують в мові. Забарвлення новизни як би стушовується в них завдяки
високій регулярності словотворчого типу, до якого належить створене слово. Ракетообразный,
рюмкообразный, стаконовидный, бочковидный, грушеподобный, ракетоподобный і т.п. – все це приклади
потенційних слів. Такі лексичні одиниці немов би скрито, потенційно існують в мові, і потрібний лише
певний екстралінгвістичний стимул для їх появи в мовленні. Але все-таки, як справедливо вважають
прихильники віднесення потенційних слів до оказіоналізмів, ці слова створюються у момент мовлення, до
"відповідного випадку" і не відтворюються як "готові до використання" лексичні одиниці. Створюються
кожного разу конкретним індивідом для потреб контексту [5: 70; 8: 12; 10: 124]. Їх не так легко відрізнити
від звичайних, загальновживаних слів. У них завжди відчувається відома частка новизни. У літературній
творчості будь-яке потенційне слово, як і будь-який інший оказіоналізм, виконує художню і експресивноемоційну функції [10: 124].
Г. О. Винокур розкриває суть потенційних слів на прикладі слова китиха, створеного Маяковським. "У
кожній мові, – пише він, – разом із словами, що уживаються в повсякденній практиці, існують, крім того,
свого роду "потенційні слова", тобто слова, яких фактично немає, але які могли б бути, якби того захотіла
історична випадковість. Слово слониха від слова слон – слово реальне і історичне. Але поряд з ним, як його
тінь, виникає потенційне слово китиха, як жіночий рід до кит... Те, що живе в мові прихованим життям…,
дане як натяк в системі мови, проривається назовні в подібних явищах мовного новаторства, що перетворює
потенційне в актуальне" [5: 70].
Як і всі оказіоналізми, потенційні слова не входять в словарний склад мови. І як вже зазначалося,
потенційні слова створюються на основі високопродуктивних словотворчих типів мови. Типи ці приходять на
допомогу, коли виникає необхідність в контексті назвати яке-небудь поняття, що не має постійної,
загальноприйнятої назви [5: 73].
Все це дозволяє надалі розглядати оказіональні мовні одиниці без диференціації їх на потенційні і
індивідуально-авторські слова. Оказіональні слова використовуються в творчості самих різних і різномовних
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письменників. На жаль, уважне ставлення до оказіоналізмів не є перекладацьким правилом. Дуже часто
перекладачі просто не помічають оказіоналізмів, приймаючи їх за невідомі їм загальновживані слова, і
перекладають оказіоналізми звичайною лексикою. Навіть сприймаючи оказіональне слово, багато
перекладачів не наважуються зайнятися самотворчістю і удаються до більш менш вдалих описових
еквівалентів [10: 124].
Отже ми можемо зробити висновок, що оказіоналізми як явища мовленнєвої діяльності заслуговують
на увагу. Природа оказіонального слова до кінця нез’ясована і потребує подальшої уваги. Мовознавцями
виділяється дуже багато ознак оказіоналізмів, найважливішими з яких на нашу думку є функціонування в
мовленні, поза системою мови, невідтворюваність, словотвірна похідність, експресивність та
номінативна факультативність. Ці ознаки розкривають головну відмінність оказіоналізмів від нових слів
– оказіоналізми існують лише в певному контексті і поза цим контекстом не відтворюються,
створюються мовцем для одноразового використання в мовленні, в той час як неологізми створюються
для того, щоб дати назву новим поняттям, які викликані потребами суспільства. Випадки, коли
письменницькі оказіоналізми входять до мови є рідкими.
Подальшого дослідження потребує питання диференціації оказіоналізмів на потенційні і
індивідуально-авторські слова.
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Романчук С. Е. Окказионализмы как отдельная группа неологизмов.
В статье раскрывается природа окказионального слова, рассматриваются его признаки и
классификации, вопрос возможности отнесения окказионализмов в состав неологизмов. Выявлено, что
окказионализмы порождаются целями высказывания и контекстом, вне которого они не
воспроизводятся, характеризируются экспрессивностью и номинативной факультативностью,
создаются для одноразового использования в речи.
Romanchuk S. E. Occasional Words as a Separate Class of Neologisms.
The article investigates the nature of occasional words, their features and classifications, as well as the question
of differentiation between the notions of occasional word and neologism. The article reveals that occasional
words are coined for use at the moment of speech, exist only in the given context and are meant only to "serve
the occasion"; their characteristic features are expressiveness and optional nomination.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОРЕЛЯТИ РЕФЕРЕНТА КРИЗА, УТВОРЕНІ ЗА СХЕМОЮ ПРОЦЕСУ (НА
МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ)
У статті встановлені кореляти референта КРИЗА, утворені за схемою процесу у сучасному
англомовному газетному дискурсі й з’ясований їх аксіологічний потенціал. Виявлені кореляти
включають онтологічні (ПРИРОДНА СТИХІЯ / ЯВИЩЕ / КАТАКЛІЗМ та ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ) і
структурні сутності (ХВОРОБА) й реалізують негативну утилітарну оцінку.
Метою статті є встановлення корелятів концептуального референта КРИЗА, утворених за схемою
процесу у сучасному англомовному газетному дискурсі.
Актуальність дослідження зумовлена як значущістю об’єкта аналізу, концепту КРИЗА, у
життєдіяльності сучасного англомовного соціуму, так і застосуванням новітніх когнітивно-дискурсивних
методик, що дозволяють виявити концептуальні кореляти КРИЗИ, утворювані за схемою процесу у
сучасному англомовному газетному дискурсі.
Об’єктом розгляду є концептуальні кореляти референта КРИЗА, а предметом – лінгвальні засоби їх
реалізації у сучасному англомовному газетному дискурсі.
Попри статус міждисциплінарного об’єкта аналізу концепту КРИЗА, його метафорична інтерпретація
ще не була об’єктом комплексного лінгвістичного дослідження у когнітивно-дискурсивному ракурсі, що
визначає новизну роботи.
Матеріалом дослідження є 700 фрагментів сучасного англомовного газетного дискурсу, що
актуалізують когнітивні метафори КРИЗИ, утворені на базі схеми процесу.
Суть когнітивної метафори полягає у проясненні одного концепту посередництвом іншого [1: 203].
Метафоризація заснована на взаємодії двох структур знання, які називають концептуальним референтом
або цариною цілі, маючи на увазі концепт, що осмислюється, та концептуальним корелятом або цариною
мети, апелюючи до концепту, в термінах якого він осмислюється [1: 245].
Когнітивні трансформації царини джерела описуються в термінах метафоричних кореляцій –
лінгвокогнітивних процедур розширення (extension), специфікації (elaboration), редукції (questioning) і
комбінування (combining) [2: 67-70]. Процедура розширення пов’язана із введенням в царину джерела
нового елемента, який не "висвітлюється" у базовій конвенціональній кореляції. Суть процедури
специфікації полягає в деталізації конвенціонального елемента. Процедура комбінування активує
декілька концептуальних метафор, об’єктивованих у дискурсі одним образним метафоричним виразом. У
результаті процедури редукції валідність елемента царини джерела ставиться під сумнів, у результаті
чого цей елемент не може бути застосованим до царини цілі.
У дискурсі метафори реалізуються словосполученнями і реченнями у контексті висловлень.
Інформація, репрезентована словосполученнями і реченнями як матеріальними формами, організується
за певними ономасіологічними моделями, іншими словами, – подієвими схемами (ономасіологічними
моделями) [3; 4: 3-14]. Однією з них є схема процесу.
Схема процесу відображає зміну певного стану справ. Учасник такої ситуації (референт crisis) є
пацієнсом безконтрольного процесу, на який він ніяким чином не може вплинути.
Глибинна схема подібних ситуацій має такий вигляд: [ДЕХТО / ДЕЩО-пацієнс є об’єктом змін]. У
той же час, поверхнева схема процесу є ідентичною схемі неспрямованої дії [ДЕХТО / ДЕЩО-агенс діє].
Відповідно, схема процесу містить одного актанта й втілюється дієслівними предикатами, які й
позначають різноманітні процеси, або іменниковими словосполученнями з означеннями, вираженими
Present Participle дієслів процесу та іменниками (Present Participle + N).
Базовими корелятами метафоричних асоціацій, утворених на основі процесуальної схеми, є
онтологічні сутності, які зазнають процесуальних змін, як феноменальні – ПРИРОДНІ СТИХІЇ, ЯВИЩА
і КАТАКЛІЗМИ, так і біоморфні та предметні – ФІЗИЧНІ ОБ’ЄКТИ, а також така структурна сутність,
як ХВОРОБА.
Базові онтологічні кореляти набувають конкретизації у контексті дискурсу. Група дієслів реалізує
феноменальні специфікації корелятів.
Так, дієслово to subside [abate, become calm or tranquil; die down, fade away [NSOED] – слабнути,
ставати спокійним або нерухомим; стихати, згасати] уподібнює КРИЗУ – СТИХІЇ (найймовірніше
ВІТРУ), що ВЩУХАЄ й у такий спосіб актуалізує феноменальне розширення базової метафори
ПРИРОДНОЇ СТИХІЇ:
(1) As the financial crisis subsides, London will once again become the major source of job growth for the
U.K… (World Street Journal, Oct 1, 2009).
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Дієслово to loom [appear indistinctively, come into view in an enlarged and indefinite form, freq.
threateningly [NSOED] – з’являтися нечіткими обрисами, як щось велике і неясне, часто загрозливе]
також реалізує розширення базового корелята ПРИРОДНА СТИХІЯ, будуючи асоціацію між КРИЗОЮ і
КОЛИВАННЯМИ ПОВІТРЯ, що утворюють ЗАГРОЗЛИВЕ ВИДІННЯ, яке НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЗБІЛЬШУЮЧИСЬ У РОЗМІРАХ:
(2) Medical secretaries feel they have been forgotten, despite being front-line staff who play an important
role in the life of both doctors and patients. And now, in a profession dogged by low pay and poor working
conditions, a crisis is looming (Times, Sep 1, 2004).
Семантично близьким до to loom є дієслово to impend [loom, be about to happen L16 [NSOED] –
насуватися], яке теж актуалізує корелят ЗАГРОЗЛИВЕ ВИДІННЯ, яке НАБЛИЖАЄТЬСЯ,
ЗБІЛЬШУЮЧИСЬ У РОЗМІРАХ:
(3) "The IMF provided few clear warnings about the risks and vulnerabilities associated with the impending
crisis before its outbreak," Moises Schwartz, director of the IMF's Independent Evaluation Office, said Financial
(Times, Feb 9, 2011).
Інші розширення базової метафори КРИЗА є ПРИРОДНА СТИХІЯ актуалізуються дієсловами
процесу, які будують асоціативний ряд між КРИЗОЮ і СТИХІЄЮ ВОДИ, що УТВОРЮЄ ХВИЛІ – to
build up [increase in size, mass, or strength; accumulate; establish gradually ME [NSOED] – збільшуватися у
розмірі, масі, або силі; поступово зростати], ГЛИБШАЄ – to deepen [become deeper OE [NSOED] –
глибшати], ОМИВАЄ СУШУ – to wash across [of the sea or a river: flow over or lap against (a shore, a coast)
OE [NSOED] – про море або річку: напливає або плещеться об берег]:
(4) The figures were issued by the world body's aid coordinator Valerie Amos as a refugee crisis built up
around the borders of the North African country where a rebellion broke out last month against the 42-year
rule of Muammar Gaddafi (New York Times, Feb 19, 2011).
(5) The crisis deepened with last week’s sudden resignation of Neil Cameron (Times, Nov 20, 2003).
(6) The plans to beatify John Paul II have also generated some criticism from victims of sexual abuse by
priests. Some victims blame the late pope, who was elected in 1978, for the church's sluggish response to sexual
abuse, a crisis that continues to wash across Catholic dioceses worldwide (Wall Street Journal, Jan 15, 2011).
Окрема група дієслів уподібнює КРИЗУ – ПРИРОДНИМ ЯВИЩАМ і КАТАКЛІЗМАМ.
Так, дієслово to dawn [of the morning, the day, etc.: begin to grow light L15 [NSOED] – про настання
ранку, дня тощо: просвітлятися] створює асоціацію між КРИЗОЮ і СВІТАННЯМ:
(7) The headline confidence index fell to 105.9 from 109.1 in December, but the alarming component was the
14-point drop in people's belief they can save for the future. The reading sank back to the levels of the summer of
2008, when the global financial crisis first dawned on public awareness (Wall Street Journal, Jan 28, 2011).
Дієслово to strike [of lightning, a thunderbolt: descend violently on and blast; of a storm, earthquake, etc.:
descend on, befall lME [NSOED] – стосовно блискавки, удару грому: вдаряти; стосовно шторму,
землетрусу: розпочинатися] уподібнює КРИЗУ – ГРОЗІ / УРАГАНУ / ЗЕМЛЕТРУСУ, а to erupt [of a
volcano, geyser, etc.: eject in an eruption M18 – про вулкан, гейзер: вивергатися] – ВИВЕРЖЕННЮ
ВУЛКАНА:
(8) Before the global economic crisis struck, the Greek economy expanded at an annual average rate of 4 %
for five years, one of the euro zone's best performances (Wall Street Journal, Apr 29, 2010).
(9) There have been four general elections in the elite group of the world's most powerful economies since
the global financial crisis first erupted (Guardian, Sep 29, 2009).
(10) In the western region of Moyen Cavally and Dix-huit Montagnes, some 180,000 children have still not
resumed school since the crisis erupted two months ago (http://www.un.org/, Mar 7, 2011).
Ще одна група дієслів відображає розповсюдження КРИЗИ, уподібнюючи цей процес
ДЗЮРКОТІННЮ ВОДИ – to ripple around [flow or progress in ripples M18 [NSOED] – текти або
просуватися вперед із дзюрчанням] або ГУРКОТІННЮ ГРОЗИ / УРАГАНУ / ЗЕМЛЕТРУСУ – to rumble
[move with a low, heavy, continuous thunder lME [NSOED] – пересуватися із звуком подібним до грому]:
(11) The ill-timed meeting spotlighted how much the financial crisis rippling around the world is not simply
an economic breakdown but a political one as well (Time, Sep 14, 1998).
(12) The political crisis rumbles on regardless (Wall Street Journal, Jan 24, 2011).
Концептуальні кореляти ПРИРОДНА СТИХІЯ / ЯВИЩЕ / КАТАКЛІЗМ акцентують таку властивість
КРИЗИ, як "неконтрольованість", а деякі з них, як то ГРОЗА / УРАГАН / ЗЕМЛЕТРУС – також
"небезпечність" й, відповідно, актуалізують негативну утилітарну й емоційну оцінку.
Окрім ПРИРОДНИХ ФЕНОМЕНІВ, корелятами референта КРИЗА є ФІЗИЧНІ ОБ’ЄКТИ, у тому
числі БІОМОРФНІ і ПРЕДМЕТНІ, які перебувають у різних процесах.
Біоморфна конкретизація втілюється дієсловами типу to play out [to become exhausted, worn out OE
[NSOED] – виснажуватися], які наділяють КРИЗУ властивостями БІОМОРФНОГО ОБ’ЄКТУ
(ТВАРИНИ / ЛЮДИНИ), який ВИСНАЖУЄТЬСЯ:
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(13) If there is a policy error this time, it is likely to be the attempt to undertake root-and-branch reform of
the global banking system even before the crisis is played out (Wall Street Journal, Mar 2, 2011).
Словосполучення типу in the wake of the crisis, де wake означає [wakefulness, esp. during normal hours
of sleep OE [NSOED] – пробудження, особливо під час нормального сну], уподібнюють КРИЗУ
ЛЮДИНІ / ТВАРИНІ, яка ПРОСИПАЄТЬСЯ:
(14) London had its home-grown problems too. Seemingly reluctant to accept how our financial-service
powerhouse of a country makes its living, the electorate at large has never minded a bit of 'banker bashing'.
Naturally this went stellar in the wake of the crisis, and, of course, the politicians were eager to play along
(Wall Street Journal, Mar 1, 2011).
Словосполучення crisis із Present Participle від дієслова to grow [of a plant, show vigorous life, put out
foliage, flourish OE [NSOED] – про рослину, демонструвати вияви життя, покриватися листям,
розквітати] уподібнює КРИЗУ – БОТАНОМОРФНОМУ ОБ’ЄКТУ – РОСЛИНІ, що РОЗКВІТАЄ:
(15) "There are no good options on the table at the moment," said one Western official who is close to the
election process. "In Kabul at the moment foreigners and Afghans alike are becoming more fearful about the
growing political crisis (Telegraph, Sep 12, 2009).
Предметна конкретизація корелятів реалізується дієсловами типу to cool down [become less hot OE
[NSOED] – остивати], що уподібнює КРИЗУ – ФІЗИЧНОМУ ОБ’ЄКТУ, який ЗМІНЮЄ ТЕМПЕРАТУРУ
– ОСТИГАЄ.
(16) MANAMA, Bahrain – Bahrain's political crisis continued to cool down Sunday as seven opposition
groups working to present protesters' demands here met to coordinate a response to the government's call for
dialogue (Wall Street Journal, Feb 21, 2011).
Словосполучення лексеми crisis із означенням, вираженим формою Present Participle дієслова to brew
[undergo infusion, fermentation, etc.; be in the course of preparation ME [NSOED] – пройти процес
настоювання, ферментації, тощо; бути у процесі приготування] уподібнює КРИЗУ такому
ПРЕДМЕТНОМУ ОБ’ЄКТУ, як НАПІЙ (ПИВО / ЧАЙ), що ДОХОДИТЬ ДО КОНДИЦІЇ:
(17) If the statistical data for the first half of 2009 reveal any surprises, they are the growing cracks in a
united Europe and a brewing political crisis over how the European Union has expanded over the past 15 years
(Telegraph, Sep 1, 2009).
Структурний корелят референта КРИЗА реалізується словосполученнями типу exacerbating crisis [to
exacerbate – increase the sharpness (of a pain), the severity (of an illness), aggravate M17 [NSOED] –
посилити гостроту (болі), серйозність (хвороби), ускладнити], які уподібнюють КРИЗУ – ХВОРОБІ, що
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ:
(18) If Europe waits too long, it will be faced with an irreversible regional conflict in the Middle East,
further exacerbating the current economic crisis (Financial Times, Dec 30, 2009).
Останній корелят наділяє метафору негативною утилітарною оцінкою.
Таким чином, концептуальні кореляти, реалізовані на основі процесуальної схеми, включають
онтологічні сутності, які зазнають різних змін у результаті неконтрольованих процесів, а саме –
ПРИРОДНІ СТИХІЇ, ЯВИЩА і КАТАКЛІЗМИ, а також ФІЗИЧНІ ОБ’ЄКТИ (БІОМОРФНІ і
ПРЕДМЕТНІ) і структурний корелят ХВОРОБА.
Базовий корелят ПРИРОДНА СТИХІЯ має розширення ВІТЕР, що ВЩУХАЄ, ЗАГРОЗЛИВЕ
ВИДІННЯ (КОЛИВАННЯ ПОВІТРЯ), що ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ в РОЗМІРАХ, ВОДА, що УТВОРЮЄ
ХВИЛІ, ГЛИБШАЄ, ОМИВАЄ СУШУ. Базовий корелят ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ специфікується як
СВІТАННЯ і КАТАКЛІЗМ (ГРОЗА / УРАГАН / ЗЕМЛЕТРУС / ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНА).
Базовий корелят ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ специфікується у: біоморфних корелятах-розширеннях
ЛЮДИНА / ТВАРИНА, що ВИСНАЖУЄТЬСЯ / ПРОСИПАЄТЬСЯ, ботаноморфному корелятірозширенні РОСЛИНА, що РОЗКВІТАЄ і предметних корелятах-розширеннях ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ, що
ОСТИГАЄ та предметній специфікації НАПІЙ, що ДОХОДИТЬ до КОНДИЦІЇ.
Практично усі концептуальні кореляти висувають у фокус уваги таку властивість КРИЗИ, як
"неконтрольованість", а корелят КАТАКЛІЗМ – ще й "небезпечність", що посилює негативну утилітарну
("небезпечно" → "шкідливо") й емоційну оцінку ("небезпечно" → "страшно / неприємно") референта
КРИЗА.
Перспективи дослідження вбачаємо у встановленні корелятів референта КРИЗА, утворених за
іншими ономасіологічними схемами.
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Салтевская М. Ю. Концептуальные корреляты референта КРИЗИС, образованные по схеме
процесса (на материале англоязычного газетного дискурса).
В статье установлены базовые корреляты референта КРИЗИС, образованные по схеме процесса в
современном англоязычном газетном дискурсе и определен их аксиологический потенциал.
Выявленные корреляты включают онтологические (ПРИРОДНАЯ
СТИХИЯ / ЯВЛЕНИЕ / КАТАКЛИЗМ и ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ) и структурные сущности
(БОЛЕЗНЬ) и реализуют негативную утилитарную оценку.
Saltevska M. Y. Conceptual Correlates of the Referent CRISIS Created on the Basis of the Process Scheme
(in the Contemporary English Newspaper Discourse).
The article discovers the basic correlates of the referent CRISIS, created on the basis of the process scheme in
the contemporary English newspaper discourse and brings to light their evaluative potential. The discovered
correlates are of ontological (NATURAL ELEMENT / PHENOMENON / CATACLYSM and PHYSICAL
OBJECT) and structural nature (ILLNESS). The correlates realize the negative evaluative potential.
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О. В. Харлай,
старший викладач
(Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету)
ШЛЮБНІ НОМІНАНТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФІТОНІМІЧНОГО КОДУ КУЛЬТУРИ
У статті розглядаються шлюбні номінанти з фітонімічним компонентом на матеріалі
різноструктурних мов. Реконструкція окремих фітонімічних образів (рослин та дерев), які лягли в
основу шлюбних домінантів, дозволяє моделювати мовну і концептуальну картини світу окремої
етнолінгвоспільноти з достатньою повнотою і точністю.
Особливе місце в межах лінгвокультурологічної проблематики займає дослідження мови крізь призму
духовної культури народу. У семантиці шлюбних одиниць відображаються загальні, універсальні
компоненти загальнолюдської культури і своєрідність культури конкретного етносу. Шлюбні номінанти
включають в собі оцінні судження про шлюб, критерії і способи його вибору, уявлення у чому полягає
щасливе життя у шлюбі і як його досягти. Весільний обряд, встановлення і розгортання дошлюбних,
шлюбних стосунків за своїм спрямуванням, поняттєвим, генетичним і вербальним вираженням є досить
складною системою, в якій тісно переплетені та взаємозумовлені предмет, дія, та функції, простежується
чіткий зв’язок з міфологією, магічним побутом, численними компонентами весільних обрядів первісних
суспільств [1: 1]. У системі номінантів на позначення шлюбних та дошлюбних стосунків маємо
вербалізовані мовою як пережитки, так і сучасні константи соціальних та сімейно-шлюбних відносин,
архаїчних і сучасних уявлень, архетипних і неархетипних, предметних і акціональних символів.
Відзначимо, що аналіз шлюбної лексики пройшов усі етапи лінгвістичних досліджень: від суто
етнографічного (Хв. Вовк, М. Сумцов, J. Burszta, O. Kolberg, E. Westermark) до порівняльно-історичного
з урахуванням просторової і часової локалізації обрядових лексем (М. Толстой, С. Толстая, О. Гура);
ареальна характеристика шлюбної номенклатури здійснювалася М. Бігусяк, І. Магрицькою, П. Романюк;
аналіз обрядових номінатем на широкому слов’янському та германському тлі з урахуванням їх
походження та функціонування проводився О. В. Тищенко, Л. Й. Пулатовою, О. І. Чайкою. Незважаючи
на численність розвідок, присвячених дослідженню шлюбної і весільної обрядовості, актуальним
залишається вивчення так званих "донорських" властивостей шлюбних номінантів, які тісно примикають
до сфери немовної семантики, що безпосередньо виводить їх у сферу культурних кодів.
Низка дослідників (А. М. Архангельська, О. Л. Березович, О. П. Левченко, Т. В. Леонтьєва, М. Е. Рут,
В. М. Телія, С. М. Толстая) погоджуються з думкою про існування "донорських" властивостей слова, які
тісніше за інші мовні явища примикають до сфери немовної семантики, що безпосередньо виводить їх у
сферу культурних кодів. Одним із таких кодів є фітонімічний код, елементами якого є образи рослин та
дерев. Вони існують у свідомості людини і відображають уявлення носія мови про номінований об’єкт.
Шлюбні номінанти з фітонімічним компонентом цікаво розглянути в усій їхній сукупності, як
самостійну групу. Метою нашої розвідки є визначення і аналіз кола тих образів, які номінатор виділяє із
множини елементів рослинної сфери і котрі використовуються даною частиною семантичного
континууму. Власне інтерпретація і порівняння конкретних образів, створених фітонімами, дозволяє
реконструювати культурні і національні особливості носіїв мов з достатньою повнотою і точністю,
моделі світобачення певного мовного колективу, тобто народну картину світу.
Розгляд фітонімічних символів розпочнімо зі шлюбних номінантів з компонентом калина.
Відзначимо, що калина в українській і російській культурах має розвинуту позитивну, міфологічну за
походженням символіку, хоча пов’язана не лише з весільним обрядом (цвітом оздоблюють убрання
нареченої, короваї та гільце, кетяги вплітають у весільний вінок [2: 269]), але і з поховальним обрядом,
про що зазначає О. П. Левченко [3: 245].
У народній культурі ця рослина віддавна позначала молоду дівчину, її цноту та втрату, у зв’язку з
яскраво-червоним кольором ягід, який асоціювався з кров’ю. Це підтверджують українські шлюбні
номінанти калину губити, стратити калину 'втратити невинність', ламати (ломити, сікти) калину
'позбавляти дівоцтва' [2: 270]. Порівняймо з російськими сломать, срубить калину 'здійснити
дефлорацію', сломать калину 'втратити невинність' [4: 2: 35]. Розквітла щойно калина символізує незріле
ще кохання, наприклад, ламати калину 'одружуватися на дівчині' [2: 270].
Цікавим є спостереження, що український фітонімічний символ дівочості калина в англійській
лінгвокультурі корелює за символічним значенням із фітонімом вишня, а саме: to lose cherry 'загубити
вишню' [5: 149], to take one’s cherry 'взяти чиюсь вишню', to pick one’s cherry 'зірвати чиюсь вишню' [5:
56], to cop a cherry 'піймати вишню' [5: 60]. Англійський номінант cherry-copper 'збирач вишень' [5: 60]
позначає чоловіка, який полюбляє цнотливих дівчат.
Весільна семантика, семантика дефлорації може передаватися гіперонімами квітка, квіти, цвіт, які
мають символічне значення. Так, у польській та чеській мовах зрілість дівчини пов’язується із її
дозріванням та розквітом її жіночності: пол. dochodzić do rozkwitu 'розцвітати' [6: 2: 50], чес. děvče v
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kvetoucím věku 'дівчина у цвіту' [7: 7: 41]. Англійський шлюбний номінант blossom 'цвіт, цвітіння' [5: 35]
номінує нецнотливу дівчину, яка ніби "розквітла", порівняймо з англійським bud 'бутон' [5: 40] на
позначення чесної нареченої.
Лінгвальну інтерпретацію втрати цнотливості, зокрема атрибутів дівочості знаходимо серед
симетричних шлюбних номінантів різних мов: укр. зривати квіточку 'одружуватися' [8: 150], пол.
panieński kwiatek 'дівоча квітка' [6: 2: 37], англ. to deflower 'позбавити квітки, збезчестити', чес. deflorace
'позбавити квітки' [7: 2: 287], порівняймо з фр. (perdre) fleur de Mairie '(втратити) квітку Марії', тобто
дівочу непорочність, незайманість. Зауважимо, що у чеській мові фігурує саме біла лілія (lilie 'лілія' [7: 2:
559]) як символ чистоти, тілесної зокрема.
З трояндою віддавна пов’язується велика кількість повір’їв та забобон, адже, передусім, це квітка
кохання, а точніше таємного, секретного кохання і пристрастей (англ. to pluck a rose 'зірвати троянду',
позбавити дівочості [5: 236]). У Давньому Римі троянда була символом мовчання, це підтверджує
латинський вислів sub rosa 'під трояндою'. Цю квітку підвішували під стелею на місці зустрічі, як
нагадування про те, що розмова була приватною і таємною [9: 221]. Відтак, народитися під трояндою –
born under the rose [10: 2: 774] – з’явитися на світ таємно, незаконно.
У весільному обряді слов’ян ще одним ключовим символом дівоцтва є вінок. Більше того це цікавий
артефакт слов’янської народної культури, який залежно від обрядового контексту здатен отримувати
символічні осмислення аксіологічного знаку, виступати провісником щастя чи горя [11: 27]. "Вінок" здавна
глибоко бережеться в родині як символ молодості, дівочої чистоти, кохання та дівування: пол. wianek
dziewiczy 'дівочий віночок' [6: 2: 535], panieński wianek 'дівочий віночок' [12: 79], strzeć swego wianka
'стерегти свого віночка' [6: 2: 536], чес. panenský věnec (vínek, věneček) 'вінок невинності' [13: 369], jistě chodí
pod věnečkem 'ще ходить під віночком' [7: 7: 54]. Поряд із символікою незайманості, вінок означав смерть
попереднього життя і відродження нареченої в іншій якості [14: 26]
Його не мала право носити нечесна наречена, тим більше вагітна до весілля: пол. na główie wiónek, a w
brzuchu (pod sercem) Jónek 'на голові вінок, а в животі (під серцем) Янек' [15: 3: 648]. З боку жінки
виразно домінує мотив підпорядкованості, підлеглості чоловікові, якому вона "віддає свій віночок", свою
честь: чес. se muži o svůj věnec заст., 'віддати комусь свій вінок' [7: 2: 281], dávat (obětovat) své věneček
muži 'віддавати (жертвувати) свій вінок чоловікові' [7: 2: 54], zahodit věneček (vínek) 'відкинути якнайдалі
вінок' [7: 8: 44].
З боку чоловіка спостережено мотиви номінації з активним спрямуванням, а саме: псування, втрати,
знищення, актуалізовані у шлюбних номінантах укр. загубити, втратити, згубити вінок (віночок) [2:
97], пролежати, продрати, перетерти вінок [4: 2: 35], пол. utracić wianek 'втратити віночок' [6: 2: 536],
skraść pannie wianek 'вкрасти у панянки віночок' [6: 2: 536], чес. brát (odnímat) dívce (ženě) věnec, věneček
'брати (забирати) у дівчини вінок' [7: 2: 452].
Обрядова важливість вінка як дівочого символу експлікується в таких українських і польських пареміях:
укр. уже тобі вінок не носити, тобто 'більше не ходити дівкою' [16: 183], тепер же пропав мій віночок
кажуть про дівчину, яка втратила невинність [16: 83], пол. już po sprawie, gdy dziewczyna utopi swój wianek w
głębokim stawie 'вже справа залагоджена, коли дівчина втопить свій вінок у глибокому ставку' [15: 648],
porzuć wianek, a weź czepiec, bo już czeka na cię chłopiec 'викинь вінок, візьми чіпець, бо вже чекає на тебе
хлопець' [15: 3: 648], wianeczek na kółeczek 'віночок – на кілочок' [15: 3: 648]. Окрім того, в українській мові
представлені символи, які мотиваційно сягають у обрядову символіку: вираз носити вільце (гільце)
пов’язаний із весільним гільцем – обрядовим деревом українського весілля, гілкою, яку втикають у хліб або
весільний коровай. Гільце символізує молоду, біля нього дружки сплітали вінок для молодої. Звідси й
віночка доносити – 'зберегти невинність' [2: 135].
Додаткову семантику надають властивості рослин, які слугували матеріалом для його створення.
Вінки, як правило, плели із різноманітних квітів, залежно від пори їх цвітіння. Для весільного вінка
вибирали вічнозелені рослини, які символізували довголіття, постійність і вірність, красу молодої, пору
віддання: барвінок, самшит, рута, розмарин, калина, лавр, мирт, виноградна лоза та ін. [11: 27]:
Вже рожа зійшла, сестриця зросла,
Вже їй пора прийшла [17: 40].
Цікавим є поліфонізм вживання фітоніму рута у шлюбних номінантах.
Так, в англійській лінгвокультурі рута є рослиною, яка символізує жаль і каяття. Скривджена людина
могла жбурнути жменю рути в обличчя ворогу зі словами "May you this day!", тобто "щоб ти ще
пожалкував про це день!", про вчинене. У слов’янських лінгвокультурах рута – дівоча рослина, вінок з
якої репрезентує незайманість молодої: пол. ruciany wianek (ślubny wianek) 'вінок з рути (шлюбний вінок)'
[6: 2: 535]. В українській мові рута нерідко згадується поруч із м’ятою, утворюючи немовби одну
рослину – руту-м’яту [18]. Зокрема зустрічаємо у весільних піснях, наприклад, дружок:
Вийте, дівоньки, собі й мені
Собі звийте з рути-м’яти,
Мені звийте з барвіночку…
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Дівчата самі садили нев’янучі рослини, з яких потім робили весільні вінки, звідси і польський
номінант siać rutę, rutkę 'сіяти руту' [6: 2: 74], що означає з року в рік сіяти рослини, сидіти у дівках і
марно чекати на сватів. Ідею стародівства експлікують також польські прислів’я nie chciało ci się rutki
siać, kazałaś sobie czepiec wdziać 'не хотілося тобі сіяти руту, казала собі чепчик вдягнути' [15: 2: 102],
nieboga, choć grzeczna, rutkę musi siać, że posagu nie masz 'небога, хоча слухняна, мусить сіяти руту, тому
що немає посагу' [15: 2: 102]. Серед інших фітонімів, які вербалізують у шлюбних номінантах
позамовний зміст 'старіти в дівоцтві' знаходимо також петрушку (пол. skrobać pietruszkę 'шкребти
петрушку' тобто марно чекати на пропозицію одруження [6: 2: 130]), коров’як і ялівець (gdzie rośnie
dziewanna, tam bez posagu panna 'де росте коров’як, там без посагу дівчина' [15: 1: 538], gdzie rośnie
jałowiec i dziewanna, nie pytaj, czy ma posag panna 'де росте ялівець і коров’як, не питай, чи має дівчина
придане' [15: 1: 538]). Відзначимо, що останні дві рослини ростуть на поганих, піщаних ґрунтах.
Водночас, рутвяний (рутяний) вінок позначав також так зване "солом’яне вдівство":
"Любив мене козак молоденький,
Здійняв з мене вінок рутвяненький,
Наклав мені серпанок тоненький;
Тепер же я ні дівка ні жінка" [2: 8].
Солом’яний вінок позначає втрачену цноту, нечесність дівчини, причому образ такого вінка
притаманний як слов’янським, так і германським етнолінгвоспільнотам: пол. nie ujdzie słomianego wieńca
'не уникне солом’яного вінка' [15: 3:648], порівняймо з німецьким номінантом Strohbraut 'солом’яна
наречена' [19: 69]. Пояснення знаходимо у середньовічному звичаї, що існував у прирейнських містах, де
дівчину, яка народила позашлюбну дитину, ганебно виставляли на громадський осуд з солом’яним
вінком на голові. У слов’янських та германських мовах зафіксовані номінанти на позначення спокушеної
жінки із компонентом солома, а саме: нім. Strohwitwe 'солом’яна вдова' [19: 69], рос. соломенная
вдова / вдовец [19: 69], пол. słomiana wdowa, wdowka / wdowiec 'солом’яна вдовиця / вдівець' [6: 2: 141].
Крім того, в німецькій і англійській мовах зустрічаємо лексичні одиниці з аналогічним значенням із
компонентом трава: нім. Graswitwe 'трав’яна вдова' [18: 69], англ. grass widow / widower 'трав’яна
вдова / вдівець' [10: 2: 1012]. Звороти іронічно позначають дружину, яка тимчасово залишилася без
чоловіка або не живе разом з ним у законному шлюбі, тобто "є вдовою".
Гороховий вінок є ще одним символічним предметом-знаком відмови у польській мові: dać grochowy
wieniec (wianuszek) 'дати кому гороховий вінок' ↔ dostać (dostawać) grochowy wieniec (wianuszek)
'отримати гороховий вінок' [6: 2: 535], де він, як бачимо, символізує не лише втрачену невинність [20:
124], але й відмову у сватанні, точніше, відмову вийти заміж за нелюба. Такий вираз має місце і в
білоруській мові гароховы вянок даць. Такий вінок вручали залицяльникові, вішали йому на віз або над
дверима.
Фітонім мак у шлюбних номінантах має багату семантику. Так, сам мак, точніше його цвіт
символізують красу дівчини, її юність, яка, водночас, є недовготривалою і швидкоплинною, звідси і
походить російський номінант пошла маком [4: 3: 174], що позначав і засуджував стару діву. Красиву
пару, в якій молоді дуже пасують один одному, у польській мові порівнюють із маковими зернятами і
кажуть dobrać się jak w korcu maku 'підібратися як в корці маку', w korcu maku by takich dwoje nie dobrał
'навіть у корці маку таких двох не підібрав би', będzie para, jakby w korcu maku dobrana 'буде пара, наче в
корці маку підібрана', kieby was w korcu maku wybierał, tak ci jedno do drugiego pasuje 'наче вас у корці
маку вибирав, так один до другого підходите' [15: 2: 374], де корець, рідше кірець, – металевий або
дерев’яний кухоль чи ківш із держаком [21: 1: 893], порівнюючи їх із подібністю макових зернинок.
Фітонім кропива, за повір’ям, у слов’ян співвідноситься з "чужим" світом [2: 317], відповідно,
вживається у номінантах з негативною семантикою, адже це рослина з "дикого, аномального" світу і
вважається сховищем нечистої сили: чес. kopřivník, kopřivčic 'народжений у кропиві' (від ст.-чеш. koprivce
'байстрюк'), порівняймо з укр. кропивник 'нешлюбна дитина', у кропиві шлюб брати 'жити без реєстрації
шлюбу' [22: 293], рос. найти в крапиве 'народити байстрюка', прыгать в крапиву 'про моральне падіння
дівчини', скакать в крапиву 'чинити перелюб', крапивница 'мати позашлюбної дитини', крапива,
крапивник 'позашлюбна дитина' [4: 2: 647]. Існує низка інших "нечистих" фітонімічних локусів, які
вербалізують подружню зраду, нешлюбні зв’язки в українській мові: стрибати / скакати в гречку, в
горох, в кропиву, в коноплі [23: 40-41], топтати гречку [2: 154], стрибати в кущі [8: 186], бігати по
кущам [8: 186], сягати в очерет [8: 232], проблукати в бур’янах [8: 36]. Ці номінанти позначають місця,
де закохані могли сховатися від людських очей [24: 394].
Вшанування дерев бере свій початок з язичницької епохи, винятку не складали і слов’яни. Біля
священних дерев і у священних гаях здійснювали жертвоприношення і важливі обряди, які забезпечували
благополуччя в житті окремої людини і всієї громади [25: 208]. Про дерева говорили як про живі створіння,
із притаманною їм людиноподібною сутністю, душею і тілом, які проявляються лише в певний час і за
певних умов. Зазвичай такі властивості дерев сприймалися як іманентні, серед яких знаходимо поділ дерев
на "чоловічі" (дуб, ясен) та жіночий (береза, липа, ялина, верба) [26: 333]. Хоча шанобливе ставлення
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спостерігалося не до всіх дерев. Так, за давніми уявленнями, бузина була демонічним локусом, втіленням і
вмістилищем зла. Відомі легенди, що на бузині повісився Іуда, хоча частіше ця легенда стосується осики [4:
1: 268], за іншою легендою на бузині повісили великомученицю Варвару [2: 58], тому з цим деревом
пов’язано багато забобонів і табу, наприклад, виготовляти меблі з бузини у Північній Европі, особливо в
Данії, було поганим лихим знаком [27: 29]. Цікавим є російський номінант бесплодная смоковница, що
позначає бездітну жінку. Вираз виник з євангельської легенди про те, що Ісус, побачивши при дорозі
смоківницю, підійшов до неї, але не знайшов плодів і вимовив: "Віднині нехай ніхто не споживає твоїх
плодів довіку" і вона одразу засохла [19: 535]. В українській мові бездітна жінка порівнюється з пустим
деревом (спостерігаємо вихід на семіотичне протиставлення повний-пустий): толку як з дуплистого дерева
або ні дров, ні лика [23: 34], тобто немає з неї жодної користі.
У слов’янському та германському фольклорі широко відомий мотив вінчання під деревом чи навколо
нього. Так, наприклад, у слов’ян, якщо батьки не давали згоди на шлюб, наречені ішли до священного
дубу, тричі обходили його навколо і шлюб вважався укладеним [25: 210–211]. В англійській мові у формі
номінанта broomstick wedding 'весілля мітли' засвідчено такий давній звичай укладення цивільного
шлюбу, коли молода пара просто перестрибувала через мітлу, що й означало "легітимізацію" їхніх
стосунків (to marry over the broomstick 'одружуватися навколо мітли', to jump over the broomstick 'стрибати
навколо мітли'). Лексема broomstick має ще одне значення – 'рокитовий кущ', і тоді буквальне значення
виразу broomstick wedding можна розуміти як 'весілля рокитового куща' – відгомін найдавніших
язичницьких шлюбів, що бралися біля води, біля священних рокит (пор. рос. 'венчать вокруг ракитового
куста' [28: 180]). В. В. Жайворонок зауважує, що це дерево (рокита – народна назва верби) символізує
небезпечне кохання; можливо, не випадково народна поезія відзначає, передусім, такі властивості верби,
як близькість до води, зокрема, її розливу, отже горя, розлуки [2: 73]. Уявлення про "роздільні"
властивості верби зафіксовані у південно-західній частині Болгарії, де дітей, що народилися в один і той
самий місяць називали "одномісячниками". За повір’ям їхні долі вважалися взаємопов’язаними і така
спільність була небезпечною у випадку хвороби чи смерті одного з них. Для того, щоб "розвести" чи
"розділити" їхню долю між хлопчиками саджали вербу (верба), а між дівчатками – горіх (орех). Вибір
дерева також підлягав принципу граматичного роду дерева і був частиною ритуальної дії [26: 336].
Таким чином, як ілюструє розвідка, реалізація фітонімічного коду шлюбних номінантів зумовлена
національною культурою етносу і розкриває специфіку сприйняття і розуміння різними народами одних і
тих самих явищ. Процедура встановлення зв’язку вихідного образу фітоніму та семантики звороту
передбачає етнологічні, культурологічні розвідки, що визначають побутові та архаїчні уявлення народу,
його звичаї, обряди, забобони. Перспективу подальших розвідок вбачаємо в аналізі образів
анімалістичного, соматичного, артефактного кодів шлюбних номінантів, що дозволить реконструювати
мовну та концептуальну картини світу окремих етноспільнот з достатньою повнотою і точністю.
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Харлай О. В. Брачные номинанты сквозь призму фитонимического кода культуры.
В статье рассматриваются брачные номинанты с фитонимическим компонентом на материале
разноструктурных языков. Реконструкция отдельных фитонимических образов (растений и деревьев),
которые легли в основу брачных номинантов, позволяет моделировать языковую и концептуальную
картины мира отдельного этно-лингво сообщества с определенной полнотой и точностью.
Harlai O. V. Matrimonial Naming Units in the Retrospect of the Phytonymical Culture Code.
The article deals with the matrimonial naming units with the phytonymical components on the materials of the
languages of different structure. The reconstruction of the separate phytonymical images (plants and trees), that
provide the basis for the matrimonial naming units, allows modeling the language and conceptual pictures of the
world of the certain ethnical lingual society with the certain completeness and accuracy.

64

УДК 81’1’42
А. М. Чеберяк,
викладач
(Рівненський державний гуманітарний університет)
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ ПЕРСУАЗИВНОСТІ У ТЕКСТАХ ВІДКРИТИХ ЛИСТІВ
У статті розглядається поняття "персуазивна комунікація", аналізуються засоби реалізації
тактики активізації емоцій та тактики аргументації у межах комунікативної стратегії
персуазивності на матеріалі англомовних текстів відкритих листів. Було виявлено, що
інструментальними аспектами стратегії персуазивності виступають тактики, які
експлікуються в структурі тексту через систему комунікативних ходів , що піддаються
лінгвостилістичній інтерпретації.
В основі комунікативно-функціонального підходу, який вже понад декілька десятиліть домінує у сучасній
лінгвістиці, лежить розуміння мови як механізму для реалізації людиною певних цілей у сфері пізнання
оточуючого світу і його опису, а також в актах мовленнєвого спілкування. Головним завданням
комунікативної лінгвістики є вивчення мовленнєвого спілкування як особливого виду діяльності,
спрямованого на формування думок та переконань, і моделювання соціальної та індивідуальної поведінки
людей. Однією з таких форм А. В. Голоднов вважає персуазивну комунікацію, яку у найбільш загальному
вигляді визначає як "ментально-мовленнєву взаємодію комунікантів, що реалізує спробу впливу адресанта на
ментальну сферу реципієнта з метою зміни його поведінки (спонукання до здійснення / відмови від
здійснення певних посткомунікативних дій)" [1: 3].
Персуазивна комунікація досліджується в основному російськими та зарубіжними вченими в межах
стилістики, лінгвістики тексту, психолінгвістики, теорії мовленнєвого впливу [1-12]. В українському ж
мовознавстві ця проблема до сьогодні не має достатнього теоретичного висвітлення та практичного
вирішення.
Відтак, актуальність даної розвідки визначається інтересом сучасної лінгвістики до проблем
мовленнєвого впливу та текстів, що його реалізують. Одним із таких текстів вважаємо відкритий лист, котрий
функціонує у публіцистичному дискурсі ЗМІ і, відповідно, домінуючою комунікативною функцією якого є
вплив на ментальну сферу реципієнта (його думки, оцінки) з метою зміни його посткомунікативної поведінки.
Механізми персуазивності мають інтегративний характер і здійснюються в єдності раціонального та
емоційно-чуттєвого начал. Особливим типом персуазивної мовленнєвої дії є маніпуляція, яка у тексті
відкритого листа носить імпліцитний характер і базується не стільки на логічному, скільки на емоційному
впливові. Раціональний вплив експлікується у мовленні адресанта шляхом логічних доводів та аргументації.
Персуазивність – одна з функціонально-прагматичних характеристик тексту відкритого листа, особлива
стратегія, в якій тісно переплетені переконання, навіювання, маніпуляція для реалізації його функції впливу.
Стратегія персуазивності у текстах відкритого листа, на нашу думку, найповніше реалізується через
тактику активізації емоцій (втілює емоційний вплив) та тактику аргументації (втілює раціональний вплив).
Метою статті є аналіз комунікативних прийомів (комунікативних ходів) реалізації тактик активізації
емоцій та аргументації у межах персуазивної стратегії на матеріалі англомовних текстів відкритих листів.
Сутність тактики активізації емоцій полягає у передачі адресатові цілої палітри почуттів, пов’язаних з
темою повідомлення, вона будується на ефекті зараження емоціями.
Одним із дієвих прийомів є створення яскравих образів, стирання меж між художнім та реальним, що
використовується для посилення враження від повідомлення:
What a joy it is to be mired in the nineteenth century when diplomacy was a chess game. It’s a pity our corporatists
are still playing by nineteenth century rules and have yet realize that under twenty-first century rules the lowly pawn
now carries a Kalashnikov, moves with the same impunity as the queen, can leave the board, hide behind the game
box, and blow away the King and the Queen as they pass. It is the ineptitude of those in power that gives life its black
humour [13].
Адресант для впливу на аудиторію використовує розгорнуту політичну метафору: політика – шахова
дошка, фігури – політичні діячі.
Дещо іншим варіантом зазначеного прийому є наступний тактичний хід, що полягає у зіставленні одного
предмета з іншим з метою створення художнього опису першого:
How it simplifies life as the controlled substance becomes an all-consuming passion and one’s entire being is
absorbed in the quest to keep supply channels open and dealers happy. There is an euphoric freedom as one lies,
steals and cheat to get what one wants, slowly shedding the decency that had for too long inhibited this
liberating passion. Never trust an addict; he would not hesitate to screw his mother to the wall or sell his
children to get what he wants.
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I’m sure this resonates with you, not because you drank and snorted in your youth, but because America is
addicted to oil, and her addiction is rotting her soul just as booze rots a drunk’s liver. An addict will kill for a
controlled substance and America is no different. She simply does so on a grander scale than the addict [13].
Адресант використовує розгорнуте порівняння Америки з наркотичнозалежною людиною. Засобами
персоніфікації, імперативними формами налаштовує на відповідне, вигідне авторові сприйняття
повідомлення.
Сутність комунікативного прийому перебільшення полягає у значному цілеспрямованому розширенні
проблеми, узагальненні, спотворенні, доведеному до крайнощів:
I know you’re mad at the Christian terrorists from the US Empire, the ones that murder your children, occupy your
country, and torture your fellows. Were I in your shoes, I’d probably feel the same way. I know there’s nothing I can
say that will bring back your loved ones, or change your quest for justice and revenge. I have but one small request. If
you nuke a US city, please nuke Washington DC, not Fayetteville, Arkansas. Washington is the head of the beast.
That’s where the rulers abide, where all plots of Christian terrorism are hatched, where the terrorist plotting to kill
your people and steal your land originates. That’s where you need to bomb; those are the folks you need to kill. … The
high priests of Christian terrorism are in Washington, in the White House and the Pentagon. Please take them out, and
leave the simple folks alone [14].
Автор засуджує дії Американської влади щодо Іраку, емотивно називає їх Christian terrorism. У своєму
зверненні до мусульманських терористів він просить покарати організаторів війни в Іраці – бомбити
Вашингтон. Насправді, адресант імпліцитно вводить думку, що американський народ також засуджує війни
проти мусульманських країн і не схвалює дії своїх політиків, особливо президента Буша, який розпочав війни,
від яких страждає не лише "ворог", але й простий народ.
Одним із найефективніших засобів емоційного впливу на адресатів відкритого листа є інтонаційне
виділення окремих блоків інформації, що полягає у наданні окремим словам і словосполученням особливої
емфази. У спілкуванні через посередництво друкованого тексту неможливість почути інтонацію адресанта
компенсується використанням великих літер та різних шрифтів для відтворення тону голоса. Паравербальні
засоби передаються за допомогою символів, що збігаються зі знаками пунктуації, різних буквених регістрів.
Так, три крапки з довільною кількістю крапок передають темп мовлення:
Would you like to know or do you even care how I spent MY Sunday today? Well, it was almost like YOUR Sunday
back in December. I too sat in my office and I too sat at my desk and I also prayed for the strength and the safety of
our troops. Especially one soldier in particular...…my son [15].
Кількість розділових знаків за іконічним принципом відповідає силі емоцій:
I have listened to you pray for the troops, entertain their children over Christmas at the White House, etc. but I
have only ONE question for you. WHY aren’t they home where they belong????? You wanted this war so badly, why
aren’t YOU over there putting YOUR life on the line???? [15].
Висота голосу, здебільшого, передається виділенням тексту великими літерами. Однак у деяких випадках
великими літерами може виділятися вагома для адресанта інформація:
Can you imagine leaving white people on their roofs for five days? Don’t make me laugh! Race has nothing –
NOTHING – to do with this [16].
Використання стилістичної фігури повтору (анафори, епіфори) у якості комунікативного ходу межує
з навіюванням. Багаторазовий повтор особливо важливих блоків інформації сприяє переконуванню
адресата.
Mr. Obama, at Harvard Law School, you learned that the end does not justify the means. You learned that perjury,
false witness, dishonesty, distortion of truth are never tolerated. Yet, your dishonesty is overwhelming. Your dishonesty
is tremendously greater than the dishonesty that caused the impeachment and disbarment of Bill Clinton. Your
dishonesty is tremendously greater than the dishonesty of Scooter Libby. You should be ashamed [17].
The New York Times carried a story on Saturday, October 4, 2008, that proved you had a significantly closer
relationship with Bill Ayers than what you previously admitted. While the issue of your relationship is of concern, the
greater concern is that you lied to America about it.
The Chicago Sun reported on May 8, 2008, that FBI records showed that you had a significantly closer
relationship with Tony Rezko than what you previously admitted. In the interview, you said that you only saw Mr.
Rezko a couple of times a year. The FBI files showed that you saw him weekly. While the issue of your relationship is
of concern, the greater concern is that you lied to America about it [17].
Заклики до дій, використання експліцитно виражених імперативів, прямих форм звертання до адресата є
засобами діалогізації повідомлення, що сприяють встановленню контакту з адресатом, скороченню дистанції
між відправником повідомлення та реципієнтом:
Stop the killing. Stop, stop, stop! For the sake of the lives of young Americans and Afghan civilians, stop. For the
sake of your presidency, hope, and the future of our nation, stop. For God's sake, stop [18].
Mr. Obama, it is time for us Americans to put aside our differences on political issues and vote against you
because of your dishonest character. It is time for all of us Americans to put aside our political issues and vote for
America first. It is time for America to vote for honesty [17].
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Дієвим засобом активізації адресата можна вважати використання конструкцій, що містять питання і
відповіді на них. Імітуючи незнання, сумніви, автор за допомогою питання прагне активізувати думки
адресата, заручившись підтримкою і порозумінням щодо знайденого рішення. Автор ставить "потрібні"
запитання і пропонує "правильні" відповіді, що дозволяє консолідувати позиції, зблизити оцінки адресанта і
адресата. У даному випадку хід є одночасно і мовним маркером:
In Iraq your sanctions killed 500,000 children through depriving them of medicine and food. Others were
born deformed. What have you achieved with this cruelty? Nothing except the hatred of the victims and rightthinking people [19].
Отже, тактика активізації емоцій реалізується завдяки створенню яскравих образів, виділенню окремих
блоків найважливішої інформації, повторів, нанизувань прямих закликів до дій тощо. У всіх перерахованих
ходах наявні метафоричні вирази, де метафора виступає структуруючим, організуючим елементом листів.
Найбільш поширеними мовними маркерами є гіперболізація, анафора, епіфора, нанизування риторичних
запитань, графосемантичні засоби.
Що ж до компонентів раціонального впливу, то він найбільше реалізується у тактиці аргументації,
сутність якої полягає в актуалізації фрагментів знань, здатних виступити в ролі компонентів ситуації
прийняття рішення; вона пов’язана з потребою переконати адресата у необхідності прийняття висунутої тези.
Типовим засобом реалізації є контрастивний аналіз. Хід базується на зіставленні фактів, подій, результатів,
що сприймаються адресатом як переконливі аргументи. Адресату пропонуються опозиції, які демонструють
переваги або вказують на недоліки певних явищ, предметів, осіб. Завдяки оцінному компоненту антонімічна
опозиція набуває потрібного впливу.
We urge you to act decisively. If you act now to end the threat of weapons of mass destruction against the U.S. or
its allies, you will be acting in the most fundamental national security interests of the country. If we accept a course of
weakness and drift, we put our interests and our future at risk [20].
Переконування може здійснюватися шляхом вказівки на перспективу. Цей хід містить у собі рішення, яке
пропонується, та прогнозований позитивний чи негативний результат. Саме апеляція до результату надає
прогнозуванню аргументативної сили. Коментар до певного рішення з погляду наслідків, які виникатимуть в
результаті його впровадження, – найважливіший аргумент за чи проти цього рішення:
This is no secret: as a matter of national security, the nation’s math and science educational system urgently needs
repair. If we continue in our current trajectory, the education of our workforce will be so inferior that business will
despair of hiring Americans. Science and technology research will increase its migration abroad. Most troubling,
American citizens will be increasingly unable to make informed decisions that require science and quantitative
analysis, as already evidenced by our fateful paralysis over global warming, stem cell research, teaching of evolution,
and nuclear energy [21].
Посилання на авторитет або статистику також надає аргументативної сили висловлюванню. Опора на
кількісні дані, процентні співвідношення і загалом на статистичну інформацію – типовий засіб впливу на
адресата, спрямований на створення наукоподібного ефекту повідомлення:
It is not correct to say that NATO has failed in Afghanistan, or that the commitments made by the international
community two years ago have not been met. There has been considerable progress – not just in social and economic
terms – but also in achieving security in some of the most challenging environments. The Taliban are no longer seen
as a credible alternative. 4 of 6 million refugees have returned. 65 % of the population now have access to medical
care. Infant mortality rates are down; the economy has tripled in size [22].
Таким чином, за нашими спостереженнями, реалізація тактики аргументації у відкритому листі
відбувається завдяки використанню опозицій, які демонструють переваги або недоліки певних явищ,
антитези, причинно-наслідкових та умовно-наслідкових конструкцій тощо.
Отже, адресант відкритого листа створює текст відповідно до комунікативної стратегії персуазивності.
Стратегія персуазивності являє собою діалектичну єдність концептуально-тематичного задуму адресанта
щодо будови свого повідомлення і процесу реалізації цього задуму, спрямованого на досягнення персуазивної
мети адресанта. Інструментальними аспектами стратегії персуазивності виступають тактики, які, в свою
чергу, експлікуються у структурі тексту через систему комунікативних ходів, що піддаються
лінгвостилістичній інтерпретації. Персуазивна функція усіх комунікативних ходів реалізується лише в умовах
текстового цілого, у поєднанні з іншими елементами текстової структури та екстралінгвістичною
інформацією. Мовними маркерами реалізації стратегії персуазивності у відкритому листі виступають засоби
різних мовних рівнів: графічного, фонетичного, лексичного, морфологічного, синтаксичного.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні ступеня залежності ефективності мовленнєвого
впливу від смислового наповнення тексту та від вірно обраних стратегій і тактик.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Чеберяк А. Н. Лингвостилистические и коммуникативно-прагматические особенности реализации
стратегии персуазивности в текстах открытых писем.
В статье рассматривается понятие "персуазивная коммуникация", анализируются средства
реализации тактики активизации эмоций и тактики аргументации в рамках коммуникативной
стратегии персуазивности на материале англоязычных текстов открытых писем. Было выявлено, что
инструментальными аспектами стратегии персуазивности выступают тактики, которые
экплицируются в структуре текста через систему коммуникативных ходов, которые поддаются
лигвостилистической интерпретации.
Cheberyak A. M. Linguostylistic and Communicative-Pragmatic Peculiarities of Persuasive Strategy
Realization in the Texts of Open Letters.
The article dwells upon the notion of persuasive communication; within the strategy of persuasiveness the tactics
of emotion activization and tactics of argumentation are analyzed, looking into the ways and means of their
realization in the texts of open letters. It was discovered that the instrumental aspects of the persuasive strategy
are the tactics, explicating in the text structure through the system of the communicative courses that fall for the
linguostylistic interpretation.
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ПОГЛЯДИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО НА ВЖИВАННЯ СЛІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ЛЕКСИЧНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті подається аналіз лінгвістичних поглядів І. С. Нечуя-Левицького на лексичні норми
української мови. На основі публіцистичних праць та художніх творів письменника здійснюється
порівняльний аналіз його пропозицій щодо норм слововживання із сучасними лексичними нормами.
Виявлено, що лінгвістичне бачення І. С. Нечуя-Левицького відносно лексичних норм української
мови порівняно із лексемами сучасної української мови відзначається певним суб'єктивізмом та
непереконливістю.
Кожна мова є складним утворенням, що знаходиться в певній залежності від часу та простору,
існування якого забезпечується в процесі її функціонування єдністю статики й динаміки. У лінгвістиці
виділяються два основні підходи у вивченні мови: синхронічний та діахронічний. При синхронічному
дослідженні з’ясовується стан мови як цілісної системи взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів у
певний період розвитку, тоді як при діахронічному – мова та її елементи вивчаються в процесі їх
історичного розвитку. Проте, оскільки розвиток мови полягає не тільки в появі нових елементів, а й
збереженні мовних явищ попередніх часових зрізів, синхронічний і діахронічний аспекти доповнюють
один одного, є двома підходами дослідження одного об’єкта [1: 53-55].
Мова змінюється, реагуючи на всі зрушення у суспільстві та в мовній свідомості. Особливо
інтенсивно ці зміни відбуваються у сфері лексики. Лексичні норми активніше за будь-які інші мовні
норми підлягають впливу екстра- та інтралінгвальних чинників, що зумовлює постійні динамічні
процеси у лексико-семантичній системі літературної мови. Тому питання історичного розвитку лексики
української мови потребує детального вивчення.
Чималий внесок у справу нормалізації української мови загалом і лексичного рівня зокрема зробив
І. С. Нечуй-Левицький. Переймаючись питанням улітературнення мови, він активно розробляв її
орфоепічні, лексичні, граматичні та правописні норми. Ці погляди, викладені письменником у власних
публіцистичних (статті "Сьогочасна часописна мова на Україні" (1907), "Криве дзеркало української
мови" (1912) та граматичних ("Граматика українського язика" (1913-1914) працях, в подальшому активно
впроваджувалися в мовну систему й нині належать до кодифікованих. З огляду на сказане видається
актуальним дослідження лексичних норм, вироблених письменником, порівняно з сучасними нормами
слововживання, адже таким чином ми доведемо важливість ролі І. С. Нечуя-Левицького в процесі
нормалізації лексичного рівня української літературної мови та вагомість його внеску в усталення цих
норм.
Отже, метою нашої статті є вивчення лексичних норм в лінгвістичному баченні І. С. НечуяЛевицького та порівняння їх із сучасними нормами української літературної мови.
Постать І. С. Нечуя-Левицького, як відомо, широко досліджена та позитивно оцінена
літературознавцями й літературними критиками, що ж до характеристики його публіцистичних виступів
та статей, то вони, як зазначає І. Ф. Приходько, позначалися ярликами на зразок "національна
обмеженість", "націоналістичні збочення" і т. ін. [2: 3]. Деякі критики, як-от С. О. Єфремов, І. Я. Франко,
Ю. В. Шевельов, В. І. Сімович, оцінювали публіцистичну діяльність І. С. Нечуя-Левицького негативно,
проте, як зазначає В. І. Статєєва, "великі розвідки Нечуя-Левицького "Сьогочасна часописна мова на
Україні" (1907) та "Криве дзеркало украінської мови" (1912) стали найпомітнішим явищем у дискусії
1906-1913, що обговорювала норми наукового і публіцистичного стилів" [3: 411]. У той же час автор
статті вказує на притаманний письменнику певний мовний пуризм, який виявляється в тому, що
І. С. Нечуй-Левицький спирався здебільшого на мову селян, перебільшував роль рідних говірок
Надросся, абсолютизував низку норм, недооцінюючи решту зразків, подекуди виявляв нетерпимість до
запозичень, неологізмів. Однак при цьому все ж таки зроблено висновок, що "його кодифікаційна
діяльність мала загалом позитивний характер: більшість його рекомендацій (майже дві третини)
закріпилися в сучасній літературній мові" [3: 411]. Схожою є оцінка ролі письменника в розвитку
української літературної мови й серед інших мовознавців, як-от М. А. Жовтобрюха, І. Г. Матвіяса [4; 5].
Дослідники аналізували й нормотворчу діяльність І. С. Нечуя-Левицького, однак це були розвідки
загального характеру, як-от: з’ясування його ролі в мовній дискусії початку ХХ ст. [6], розгляд проблеми
нормалізації української літературної мови в епістолярії письменника [7] тощо. Проте, незважаючи на
перераховані вище дослідження постаті І. С. Нечуя-Левицького, до сьогодні відсутній ґрунтовний аналіз
конкретних норм у лінгвістичному баченні та художньому їх утіленні письменником.
І. C. Нечуй-Левицький належить до представників "наддніпрянського" дискурсу, тобто він
користувався лексичною, фонетичною й граматичною базою наддніпрянських і східноукраїнських
© Пашковська Г. В., 2011
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говорів. Діалектною базою літературної мови письменник вважав Київщину (найчастіше це
Васильківський, Канівський, Сквирський та сусідні з ними повіти), проте, водночас, до свого канону
мови він беззастережно включав лексичні одиниці, зафіксовані у мовців Харківщини, півдня Волині, зпід Кам’янця-Подільського; у "Сьогочасній часописній мові на Украіні" в посиланнях автора
зустрічається більша частина південно-східного діалектного ареалу [6]. Усе сказане доводить, що
письменник репрезентував південно-східне наріччя, яке згодом сформувало сучасну українську
літературну мову.
Лексичним нормам І. С. Нечуй-Левицький приділяв особливу увагу. Він уважав, що до української
літературної мови надходить велика, часто недоречна, кількість запозичень, мало зрозумілих пересічним
мовцям, через що їх необхідно замінити словами, які використовує народ. Особливо ж гостро
заперечував письменник усе, що було перейняте від практики галицького варіанта літературної мови.
У "Сьогочасній часописній мові на Украіні" та "Кривому дзеркалі української мови" він аналізує мову
низки часописів початку ХХ століття на Східній Україні, при цьому виділяючи цілий пласт слів, які
прийшли з Галичини й через свою, на його думку, недоречність потребують заміни наддніпрянськими
варіантами. Ці лексеми, пропоновані як замінники галичинізмів, письменник вважав закономірними та
єдино правильними елементами літературної мови, через що вимагав суворого їх дотримання. Перелік
слів, які І. С. Нечуй-Левицький закликав розглядати як норму, істотний і переважно засвоєний сучасною
українською літературною мовою. Пор.: "Квочка з курчатами, той лихий ворог сільських хазяйок,
кублилась в моркві, перекинувшись проти сонця" [8: 47]; "Микола догадавсь, що мова мовилась, мабуть,
про нову дівчину на селі, і почав ждать" [8: 441]; "... тепер думаю простувать на Бассарабію" [8: 487]
тощо.
Водночас, як справедливо зазначав Ю. В. Шевельов, "легко помітити недосконалість багатьох
запропонованих І. С. Нечуєм-Левицьким заступників" [9: 100]. Так, І. С. Нечуй-Левицький часто вживає
слова без урахування їх емоційно-стилістичного забарвлення, інколи навіть недоречні в певному
контексті. Принципово прагнучи уникати використання галичинізмів, письменник змушений вживати
розмовну лексику (наприклад, притичина, болість, обстрьопаний, спаскудити тощо): "І ці наівні видавці
тільки дурно гаять час і марно тратять не мало грошей" [10: 32]; "І скрізь натикаесся на слова..." [10:
34]; "Я радив би авторці давать своі статті спочатку якому-небудь селюкові, щоб він перечитав йіх"...
[10: 55]; "...тільки два забродчики, побравшись попід руки, довго швендяли по майдані..." [8: 504]; "Не
можна, не можна тобі й їздити та швендять по селах, як простому чоловікові" [11: 554]; "На жилетці
теліпався важкий золотий ланцюжок з печаткою і всякими цяцьками..." [8: 477]; "... осміхались і
проворні забродчики, дивлячись на хамулуватих неповертайлів-хліборобів" [8: 493] тощо. Нерідко такі
слова набувають відтінку вульгарності чи фамільярності (пор. пришелепуватий, пелька тощо):
"Збираючись на роботу на усю ніч, Місяць лигнув добру кварту горілки" [11: 547]; "Отець Палладій
строщив за чаєм черстві проскури, що лежали на тарілці" [11: 587]; "Цариця та паші бігали, бігали,
плутались у високій траві, позадрипувались по самий пояс …" [11: 566]; "... для неї все здавалось, що до
їх притарабанився волоцюга і може ще й лиха накоїть у хаті" [8: 531]. Отже, як бачимо, І. С. НечуйЛевицький через своє прагнення позбавити українську мову галицьких запозичень уживає в своєму
мовленні слова, недоречні в публіцистичному чи художньому стилях.
Поряд із цим І. С. Нечуй-Левицький уживає й діалектизми, також переважно з відтінком розмовності
чи емоційно забарвлені: "Д. Євшан своєю мовою дорешти може роспудить украінську публіку …" [10:
69]; "Невже його призначило саме історичне живоття тільки на патолоч, притиски звідусіль і
пригноблення його розвитку…" [10: 89]; Хата осіла й трохи перехнябилась на бік, на причілок" [8: 529];
"Як ти не скажеш, то я сама не признаюсь, хоч би мене батько замордував і вбив" [8: 507]; "Та
позаслоняйте хоч плечі туманом, капосні дівчата!" [11: 548-549] і т. ін.
Можливе також у І. С. Нечуя-Левицького вживання окремих лексем із ігноруванням відтінків їхніх
значень: "Так ми й не дізнались, яка мисль замикається в тому премудрому заголовку" [10: 32]; "В
згаданих вище чотирьох галицьких органах, підручніх проф. Грушевському, скрізь вживаються три
польські падіжі…" [10: 46]; "...на неi вже нема запиту (спроса) в книгарнях, і вона не купується..." [10:
41]; "... через його очі знов зирнув розум" [8: 483]. Логічніше було б у вказаних контекстах використати
лексеми міститися, відмінок, попит та показатися.
Часто І. С. Нечуй-Левицький пропонує вживати замість українських слів, галичинізмів, їх російські
відповідники (обидити, пол, развитий, ученик, город, етаж й т.ін.): "…ця книжечка не придатна для
народа, бо усякові умовиводи, виводи й загальні огляди без фактичнього оповідання для темного народа
все одно, – що й нічого" [10: 25]; "Може то були птенці гнізда д. Шерстюка і Ко" [10: 56]; "...ще й досі
ніхто нігде не поставив в скобках значіння ціх польских слів..." [10: 38]; "Зірниця дивилась на Громовика і
милувалась його чудовою постаттю та бистрим рушінням на хмарах" [11: 545]; "В нашій хаті,
благодарити господа милосердного, немає кому загадувати на панщину" [8: 48]; "Був пишний майський
вечір" [11: 544] тощо.
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Російська мова стає для І. С. Нечуя-Левицького джерелом, звідки можна взяти те, чого, на думку
письменника, не вистачає в рідній мові. Часто, як свідчить Ю. В. Шевельов, письменник переймає ці
лексеми майже механічно, це – слова або конструкції, "живцем" перенесені з російської мови.
Письменник не звертає уваги на те, яке значення вже усталилося за ними в українській мові й чи не
суперечать вони вимогам фонетико-морфологічної структури української мови [9: 103]: "Але ж
украiнська книгарня (Безак. № 8) стоiть виданнями украiнських авторів, а найбілше видданнями бувшоi
Просвіти та дрібними украiнськими книжками для народа" [10: 36]; "Це задля того, щоб школярі як
можна швидче й лучче навчились читати" [10: 56]; "Корчака переговорив з перевожчиком, сторгувавсь
за перевоз..". [8: 491]; "Згадала вона свою минувшість і ненароком кинула думкою і на своє будуще" [8:
73]. Проте, продовжує Ю. В. Шевельов, "можна бути певним, що ввесь цей лексичний матеріал він
знаходив у говірках своєї Надросянщини в живому обігу" [9: 105], тобто певною мірою вживання
русизмів є неусвідомленим письменником, оскільки їх існування в народному мовленні спростовує всі
підозри щодо доречності використання таких лексем в українській мові. Орієнтація письменника на живу
народну мову зумовила використання тих елементів, які з погляду сучасної лексичної норми виступають
ознакою розмовності, а в масовій свідомості сучасних читачів кваліфікуються як суржик.
Отже, лінгвістичне бачення І. С. Нечуя-Левицького відносно лексичних норм української мови
порівняно із лексемами сучасної української літературної мови відзначається певним суб’єктивізмом та
непереконливістю. Переважна кількість пропонованих ним у ролі норми слів із точки зору їх
стилістичного та функціонального навантаження в контекстах є ненормативними. Уживання емоційно
забарвлених, згрубілих, розмовних, просторічних лексем у публіцистичному стилі є неприйнятним з
погляду сучасних норм, а використання їх у художніх текстах здебільшого є недоречним і, на нашу
думку, стилістично невмотивованим. Так само неприйнятним із точки зору чинної нині норми є
вживання письменником русизмів. У той же час більша частина заперечуваних І. С. Нечуєм-Левицьким
слів пізніше усталилася в лексичній системі сучасної української літературної мови, тоді як їх замінники,
відстоювані письменником, із часом довели свою неспроможність. Проте, врахувавши мотиви, якими,
можливо, керувався письменник при розробленні та використанні лексичних норм, ми можемо
стверджувати, що незважаючи на всі вказані недоліки, участь І. С. Нечуя-Левицького в процесі
нормалізації лексичного фонду української мови істотна. Письменник, продовжуючи традиції
М. О. Максимовича, передусім, прагнув довести самобутність української мови, високий рівень її
розвитку, поставити її в один ряд із іншими розвиненими слов’янськими мовами, а це є набагато
ціннішим, ніж певні розбіжності між його та сучасним нормативним слововживанням.
З огляду на сказане, усвідомлюємо вирішальний вплив письменника на процеси розвитку
літературної мови, на кодифікацію її норм, що є помітним при докладному зіставленні норм,
розроблених І. С. Нечуєм-Левицьким, із сучасними. У подальших наших дослідженнях плануємо
висвітлити значення лінгвістичної та художньої діяльності письменника у нормуванні фонетичної,
граматичної, орфографічної та пунктуаційної систем сучасної української літературної мови.
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Пашковская Г. В. Взгляды И. C. Нечуя-Левицкого на употребление слов в контексте современных
лексических норм украинского языка.
В статье анализируются лингвистические взгляды И. С. Нечуя-Левицкого на лексические нормы
украинского языка. На основании публицистических трудов и художественных произведений писателя
осуществляется сравнительный анализ его предложений относительно норм словоупотребления с
современными лексическими нормами. Выявлено, что лингвистический взгляд И. С. Нечуя-Левицкого
касательно лексических норм украинского языка в сравнении с лексемами современного украинского
литературного языка отмечается определенным субъективизмом и неубедительностью.
Pashkovska H. V. I. S. Nechuy-Levytsky's Views on the Word Usage in the Context of Current Logical
Standards of the Ukrainian Language.
The article gives the analysis of I. S. Levytsky's views on the literary norm of the Ukrainian language. On the
basis of the author's journalistic articles and fiction the comparative analysis of his proposals concerning the
norms of lexical word usage with the modern standards is carried out. It was discovered that I. S. NechuyLevytsky's linguistic view concerning the lexical norms of the Ukrainian language in comparison with the
lexemes of the modern Ukrainian literary language is marked by the specific subjectivism and weakness.
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ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ У МОДЕРНІЗМІ НА ПРИКЛАДІ МАЛОЇ ПРОЗИ Ф. КАФКИ
У статті розглянуто поняття зв’язності художнього тексту на прикладі малих прозових творів
літератури модернізму. Визначення поняття когезії, класифікація когезійних засобів та детальний
аналіз малої прози Ф. Кафки з точки зору засобів когезії дає можливість прослідкувати концепцію
звернення авторів модернізму до конкретних засобів когезії та їх пріоритети.
Модернізм – (нім. Moderne, англ. modernism, франц. modernisme, рос. модернизм, від франц. moderne:
сучасний) – панівний напрям, складний комплекс літературно-мистецьких тенденцій кінця ХІХ – другої
половини ХХ століття, що складається з ланцюга взаємопроникних течій (декадансу, авангардизму,
експресіонізму, сюрреалізму, символізму), що зумовлюють, іноді заперечують одна одну і мають при
цьому велику кількість відгалужень [1: 66]. З точки зору лінгвістики для нього характерні виняткова
простота мови, констатація сновидінь, монтаж та потік свідомості. Саме тому явище когезії як категорії
інтратекстуальної зв’язності у літературі модернізму є суттєвою науковою проблемою.
Явищу зв’язності у дискурсознавстві присвятили свої праці І. Гальперін, К. Кусько, С. Рибачок;
дискурсом літератури епохи модернізму займалися зокрема І. Бехта, А. Мамалига. І. Кочан, спираючись
на дослідження А. Мамалиги, наводить класифікацію засобів когезії у дискурсі художнього тексту. У
процесі роботи над дискурсним сприйняттям малої прози Ф. Кафки виникло питання звернення ним як
представником епохи модернізму до запропонованих засобів когезії, чому й присвячена дана стаття.
Метою дослідження є по-перше, охарактеризувати поняття когезії, по-друге, дати класифікацію
засобів когезії на основі запропонованих М. Голлідеєм, Р. Гасаном та І. Кочан; по-третє, прослідкувати
реалізацію даних засобів когезії у літературі епохи модернізму на прикладі малої прози Ф. Кафки.
Творчість Ф. Кафки цікава з точки зору лінгводискурсознавства, оскільки він – модерніст у широкому
значенні, який, будучи сином свого часу, зумів у своїй спадщині унікальним способом поєднати декілька
течій модернізму.
Явище зв’язності на сучасному рівні – поняття багатовимірне і загальновідоме. Л. В. Валєєва у статті
"Текстово-дискурсивна категорія зв’язності: проблематика" звертає увагу на міждисциплінарний і
загальнопрагматичний характер зв’язності в умовах переходу на нові наукові позиції. "Феноменальний
потенціал даної категорії (зв’язності) полягає у її подвійній природі. Зв'язок породжує і пояснює,
організовує і змінює" [2: 2].
Текстові категорії, що базуються на зв’язності у лінгводискурсознавчій практиці прийнято розділяти
на дві основні групи: структурну (когезія) та змістову (когерентність), причому умовність такого поділу
завжди підкреслюється.
Що стосується дефініції термінів, що позначають обидва типи зв’язності – когезія і когерентність, –
то тут існує певна номенклатурна плутанина. Справа в тому, що обидва терміни походять від основи
одного дієслова cohaereo (cum+haereo) (лат. бути зв’язаним, сполученим, зрослим, триматися чи висіти
разом, примикати). У сучасному вживанні когезія і когерентність отримали власні окремі сфери
впливу, хоча й не обійшлось без певних термінологічних непорозумінь, пов’язаних з кровною
спорідненістю двох слів.
Сучасна література часто подає визначення тексту як когерентної множини чи послідовності речень.
Водночас, когерентність вважають властивістю тексту загалом, тоді як когезією називають властивості
елементів тексту, а також види зв’язку між цими елементами. Тому, вслід за О. Москальською,
"когерентність варто розуміти як цілісність тексту, що полягає у логіко-семантичному, граматичному і
стилістичному співвідношенні, а також взаємозалежності речень, що його складають, причому основою
когерентності є власне логіко-семантична когезія речень" [3: 46].
Згідно з Гальперіним, "когезія – це форми зв’язку (граматичні, семантичні, лексичні) між окремими
частинами тексту, що визначають перехід від одного контекстно-варіативного членування тексту до
іншого" [4: 125].
У контексті текстолінгвістичної орієнтації 80-х років поняття "когезія" як явище лінгвістичного
(граматичного) змісту зазнало суттєвих змін. Основний акцент перенесено на тематичні і семантичні
зв'язки. Когерентність кваліфікується здебільшого як властивість тексту, яку можна описати і пояснити
тільки у зв'язку з темою, як семантичною пропозицією і семантичною основою тексту, виражену
лексико-тематичною сіткою, тематичними групами, лексико-тематичними лініями.
"3 розвитком функціональної лінгвістики когезійні зв'язки інтерпретуються відповідно до їх
конкретної функціональної реалізації, прагматики різножанрової типології тексту, лінгводидактичних
маркерів, також механізму взаємодії у дискурсі лінгвістичних і екстралінгвістичних компонентів.
Когерентність трактується переважно з функціонально-прагматичних позицій" [5: 194].
© Сас В. З., 2011
73

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки

З огляду на викладене і враховуючи вищезгадані думки і позиції щодо розуміння когезії, а також на
основі аналізу численних англомовних різножанрових текстових фрагментів, К. Кусько визначила це
поняття так:
"Когезія – 1) особлива організація мовних форм, процес єднання мовних засобів на фонетичному,
семантичному, лексичному, граматичному, синтаксичному, структурному мовних рівнях, горизонтальному
і вертикальному контекстах; 2) мовне джерело творення когерентності тексту як його якісної ознаки; 3)
мовний потенціал, який мовець використовує для подання інформації про світ, згідно зі своїми знаннями,
досвідом, а також певними соціо- та психологічними особливостями" [5: 195].
Когезія як формально-граматична зв’язність дискурсу визначається різними типами мовних
відношень між реченнями, що складають текст чи висловлюваннями в дискурсі. Найпопулярнішою у
лінгводискурсознавстві є класифікація засобів когезії, запропонована М. Холлідеєм і Р. Гасаном [6].
Дослідники виокремлюють п’ять видів когезійних зв’язків: референцію, субституцію, еліпсис,
кон’юнкцію (сполучення) і лексичну когезію. Проте, на думку вчених, зокрема І. Б. Хлєбнікової, "між
даними категоріями немає непохитних меж" [7: 54].
Референцією називають заміну у зв’язному відрізку тексту назви, властивості чи дії певними
детермінантами, до яких належать: займенники (особові, вказівні, присвійні), слова з кількісним чи
якісним значеннями. І замінник, і замінений елемент мають спільний референт дійсності – предмет,
властивість чи дію, про яку мовиться в тексті, при чому корелюються однорідні елементи (Er – Andreas).
Референція – це найпростіший і найбільш поширений засіб когезії, характерний для будь-якого типу
тексту.
Вітчизняні лінгвісти, зокрема І. Кочан характеризує референцію як ланцюжковий зв'язок, засобами
якого є смислові повтори елементів попереднього речення, використання синонімів до цих елементів,
вказівно-замінних слів [8]. Що стосується літератури модернізму, то письменники звертаються до такого
прийому досить часто:
″Der zweite Schuß traf mich innerhalb der Hüfte. Er war schwer, er hat es verschuldet, daß ich noch heute
ein wenig hinke″ [9: 89] – ″Другий постріл влучив мені в стегно. Він був важким, він спричинив те, що я
ще й сьогодні трохи кульгаю″.
Субституція відрізняється від референції головним чином тим, що передбачає заміну цілих груп слів і
речень, а не тільки окремих позначень. Так, у наступному прикладі попереднє речення вказує на все
наступне речення, служачи одночасно його заміною:
″Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der
Firma Hagenbeck … lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke
lief. Man schoß; ich war der einzige, der getroffen wurde″ [9: 89] – ″Про те, як мене впіймали, я дізнався з
чужих вуст. Мисливська експедиція фірми ″Гагенбек″ … лежала у берегових заростях напоготові, коли я
ввечері разом зі стадом біг до водопою. Вистрелили; я був єдиний, у кого влучили″.
Субституція (за І. Кочан, паралельний зв'язок) використовується для співвідносного поєднання
речень, тобто те, що було сказано узагальнено – конкретизується або навпаки. На відміну від референції,
один елемент, що замінює інший, належить до іншого класу чи рівня. Заміна дієслівних груп
здійснюється за рахунок модальних чи допоміжних дієслів, у нашому випадку – за допомогою
неозначеноособового займенника man.
Еліпсис, як і субституція, характерний, передусім, для діалогу, але відрізняється від субституції тим,
що являє собою найбільш поширене і типове явище для розмовної мови. Еліпсис служить власне засобом
зв’язності, оскільки різні елементи попередніх речень чи цілі речення, зміст яких відображається у
попередньому елементі і витікає з попереднього контексту, можуть упускатися.
А. Мамалига називає такий тип зв’язності корелятивним зв’язком. За ним "корелятивний зв'язок
спостерігається у тих випадках, коли друге речення під впливом дії, компресії першого неповне (його
кваліфікують як відокремлений зворот, відокремлене речення, парцельована частина)" [10], наприклад:
″…wer wußte, wohin man ihn verstecken würde, wenn er an seine Existenz erinnern wollte und damit auch
daran, daß er, genau genommen, nur ein Hindernis auf dem Wege zu den Ställen war.
Ein kleines Hindernis allerdings, ein immer kleiner werdendes Hindernis″ [9: 135] – ″…хто знає, куди
його засунули б, коли б він захотів нагадати про своє існування, а цим самим і про те, що він, власне
кажучи, був тільки перешкодою на дорозі до стаєнь. Звісно, перешкодою незначною. Перешкодою все
меншою".
Як бачимо з прикладу, два логічно зв’язані поняття Ф. Кафка відокремив не лише крапкою, але й
абзацом, чим зумів ще стилістично яскравіше підкреслити незначущість Голодаря.
Кон’юнкція (сполучення, інтегративний зв’язок) є досить поширеною і об’ємною з точки зору
кількості лексичних одиниць і різноманітності виражених ними лексичних відношень. Суть її полягає в
тому, що речення стають тематично співвіднесеними. Засобами зв’язку є сполучники (і тому; а тому; і
все ж), сполучні слова і вирази (незважаючи на), а також цілі речення (Ich meine тощо). Вони пов’язують
речення у системні об’єднання.
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″Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen…, was man von mir verlangt hat und was ich
beim besten Willen nicht sagen kann – immerhin, es soll die Richtlinie zeigen, auf welcher ein gewesener Affe in
die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat″ [9: 89] – ″Для академії нічого суттєво
нового не повідомить те, що від мене вимагали , і що я при найбільшому бажанні сказати не можу, – і
все ж, це може продемонструвати тактику, завдяки якій мавпяча істота проникла у людський світ і
там утвердилася″.
Ці конектори можуть бути не тільки зв’язною ланкою між реченнями, але й починати абзац чи
надфразну єдність з новою мікротемою.
Українські лінгвісти виділяють ще й тематичний зв'язок. Це зв'язок між елементами змісту і
цілісним змістом кількох речень:
″Nun macht aber Ordnung″, sagte der Aufseher, und man begrub den Hungerkünstler samt dem Stroh″ [9:
136]. – ″Тепер зробіть порядок ″, – сказав наглядач і Голодомайстра поховали разом з соломою″.
Характерним є те, що зв'язок між двома реченнями набуває сенсу тільки в певному контексті. Варто
зазначити, що для Ф. Кафки такий прийом мало притаманний. Наведений приклад один із небагатьох, що
їх вдалося віднайти у його спадщині.
Когезія, або зв’язність тексту здійснюється за допомогою низки структурних і лексико семантичних
засобів, які є у кожному тексті у найрізноманітніших комбінаціях. І. Кочан розрізняє зв’язність лінійну
(або послідовну) та вертикальну (або ланцюжкову). "Зв’язність лінійного типу – це безпосередній зв'язок
окремих частин тексту (лексичний і граматичний). Вертикальна зв’язність полягає в тому, що окремі
частини тексту пов’язані не безпосередньо одна з одною, а пучкоподібно – через тему, заголовок, власні
назви та ін." [8: 34].
Для позначення смислового поєднання окремих лексичних одиниць у реченні та речень між собою
частіше використовують термін "зв’язність". "Поняття когезії застосовують здебільшого тоді, коли мова
йде про особливі види зв’язку, що забезпечують континуум, тобто логічну послідовність (темпоральну
або просторову), взаємозалежність окремих повідомлень, фактів, дій і подій" [8: 35].
"Відмінною рисою когезійних відносин є те, що вся різноманітність людського досвіду, знання
людини, її "картини світу" виступають у вигляді динамічного процесу поєднання мовних форм і
концептуального значення. Важливою особливістю когезійних зв'язків є їхня здатність виражати
прототипні конструкції, об'єднувати різні концепти в єдине ціле і позначати нові реалії за вже наявними
прототипними характеристиками", – аналізує К. Кусько [5: 196].
Висновки. В умовах тексту когезія реалізується сукупною дією низки засобів, що тісно пов'язуються,
"підтримуючи" один одного. Набір цих засобів у кожному окремому випадку є відкритим, вільним, що
дає змогу зробити висновок про принципову неможливість виділення абсолютних ознак когезії, тим
більше, що вони не задаються комунікативною інтенцією мовця, а виявляються у ході породження
думки.
Що стосується епохи модернізму, то можна з певністю сказати, що для побудови когерентної
дискурсної картини автор використовує всі охарактеризовані вище засоби когезійного зв’язку.
Незважаючи на упереджений підхід з боку дослідників до прийому потоку свідомості як до явища, що
важко піддається дослідженню з точки зору зв’язності, і референція, і субституція і кон’юнкція досить
широко застосовуються у кожному з проаналізованих творів. Особливої уваги заслуговує еліпсис. Це
специфічне явище у модернізмі характерне не стільки для діалогічного мовлення, що спостерігається у
класичній літературі, стільки для невласне-прямого мовлення та внутрішнього монологу, для
відображення так характерного для всіх течій модернізму внутрішнього хаосу. Еліпсис як
незавершеність локального характеру сприяє континууму тексту загалом, побудові адекватного
глобального дискурсу у свідомості реципієнта.
Якщо говорити про тематичний зв'язок, то з цієї точки зору твори Кафки суперечливі. З одного боку у
них закладена основна думка, цілком відмінна від абсурдного змісту його новел, маркери якої
знаходяться в тексті. Проте вони стають помітними не у зв’язній побудові тексту (когезії), а у
дискурсному його сприйнятті (когерентності). Саме тому відшукати приклади тематичної зв’язності у
спадщині Кафки доволі складно.
Явище лексичної когезії має місце тоді, коли зв’язність тексту досягається за допомогою повторів
лексичних одиниць і їх чергування у різних формах за рахунок слів і словосполучень, що входять до
однієї тематичної сфери, а також шляхом розгортання синонімічних та інших видів відношень. Реалізація
лексичної когезії у модернізмі потребує окремого розгляду.
Перспективою подальших досліджень зв’язності у модернізмі є когерентність, що являє собою
вищий рівень зв’язності на рівні тексту та глобальна когерентність на рівні співвіднесення тексту з
реальною дійсністю. Дослідження тексту з точки зору когезії є відправною точкою до побудови
адекватної дискурсної картини модерністського тексту загалом.
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Сас В. З. Средства когезии в модернизме на примере малой прозы Ф. Кафки.
В статье рассмотрено понятие связности художественного текста на примере малых прозаических
произведений литературы модернизма. Определение понятия когезии, классификация когезионных
средств и подробный анализ малой прозы Ф. Кафки с точки зрения средств когезии дает возможность
проследить концепцию обращения авторов модернизма к конкретным средствам когезии и их
приоритеты.
Sas V. S. Cohesion Means in Modernism on the Example of the F. Kafka’ Small Prose.
The article deals with the notion of fiction text cohesion on the example of the modernism small prose works of
literature. The cohesion notion determination, the cohesion means categorization and the F. Kafka’ small prose
detailed analysis from the cohesion means point of view offer a possibility to examine a conception of the
recourse to the concrete cohesion means by the modernism authors and their priorities.
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ЕКОНОМІЯ І ВАРІАТИВНІСТЬ ЯК МОВНІ КОНСТАНТИ
(НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
У даній статті проаналізовано явища лінгвістичної економії та варіативності як діалектичної єдності,
визначено основні способи та форми реалізації компресивних та декомпресивних конструкцій у
газетному стилі англійської мови. Виявлено, що тенденція мови до економії знаходить своє вираження у
компресивних конструкціях, які домінують у газетних текстах над декомпресивними у формі вториннопредикативних структур та еліптичних комплексів.
У сучасному світі з розвитком новітніх технологій автоматизації і уніфікації у різних сферах людської
діяльності тенденція до мінімізації фізичних і розумових зусиль стає провідною і в мовній сфері. При
цьому мова як динамічна система не втрачає своєї експресивності, багатоплановості і різноманіття форм
вираження.
Теоретично мова невичерпна у своїх можливостях послідовно оновлюватись та розвиватись
природнім шляхом, якщо вона функціонує безперервно і обслуговує всі основні комунікативні сфери
суспільства.
Однак, мова не повинна бути архіскладним утворенням, непомірним у ресурсному відношенні та
безмежним для пізнання та оволодіння нею. Г. Пауль у своїй книзі писав: "Загалом для мовної діяльності
притаманна певна тенденція до ощадливості. Відповідно до цієї тенденції у мові виробляються шляхи
вираження, які вміщують рівно стільки, скільки необхідно для розуміння. Кількість використаних засобів
залежить від ситуації мовного контексту чи від більшої або меншої схожості в духовному складі мовців"
[1: 372]. Крім того, треба враховувати, що багатство мовних форм та особливо, правил їх використання
обмежується об’ємом пам’яті людей, для яких мова є, передусім, засобом спілкування та передачі думки
[2: 201]. Тому у мові функціонує не лише механізм оновлення, примноження та розвитку своїх ресурсів,
але й механізм економії, конденсації та оптимізації засобів вираження у всіх його підсистемах.
Зберегти такий дуалізм є надзвичайно актуальним при написанні статей для журналістів і газетярів,
основним завданням яких є висвітлення інформації коротко, чітко, лаконічно і без втрати основного
змісту та колориту подій.
У лінгвістичних дослідженнях останніх років спостерігається тенденція вважати мовну економію
відмінною рисою сучасного стану мови. Характерною ознакою усіх закордонних досліджень
(О. Есперсен, А. Мартіне, В. Кураков та ін.) є розгляд економії мовних засобів як одного з основних
законів розвитку мови, зумовленого прагненням людини до удосконалення мовних форм з метою
зменшення розумових і фізичних затрат енергії в процесі подання інформації усно або письмово [3; 4; 5].
Економія як лінгвістичне явище передбачає таке використання мовних засобів в процесі усної або
письмової комунікації, яке призводить до раціонального збереження часу, місця при написанні і спрощує
процес сприйняття поданих фактів. "Вироблення економних засобів, звичайно, є однією із причин, які
змушують мовців змінити мову", – підкреслює В. І. Кодухов, вважаючи, однак, цю причину,
"суб’єктивною і різнонаправленою" [2: 200].
Основним проявом закону економії у системі мови є компресія, яка охоплює як синтаксичний, так і
семантичний рівні мови. На синтаксичному рівні вона знаходить своє вираження у формі вториннопредикативних структур, еліптичних конструкцій, вживанні присвійного відмінку тощо. На лексичному
рівні компресія представлена семантичним еліпсом, лексичним згортанням словосполучення в
однослівну одиницю, вживанням каузальних комплексів тощо.
За визначенням В. І. Корунця, компресія – це синтаксичний процес, що включає в себе редукцію
надлишкової кількості синтаксичних елементів при повному збереженні змісту тексту оригіналу [6: 281].
Метою цієї статті є системний функціональний аналіз та опис таких лінгвістичних явищ, як економія
мовних засобів та мовна варіативність, визначення їх співвідношення в мові, характерних особливостей
та форм вираження в газетних статтях англійських видань.
Проблематика власне лінгвістичної економії в сучасному мовознавстві знаходиться на його периферії
по причині, як нам здається, звуження теоретично-фактологічного базису цього мовного явища,
відсутності останнього у колі питань, які підлягають обов’язковому розгляду в процесі опису та
дослідження будь-якої конкретної мови.
У ході дослідження було проаналізовано 42773 друковані лінгвістичні одиниці. Використовуючи
метод суцільної вибірки, було виділено 3183 компресивні структури і 1203 декомпресивні конструкції з
електронних версій провідних англійських газет (тематична рубрика "Мистецтво і розваги").
Серед компресивних конструкцій на синтаксичному рівні переважають герундіальні та еліптичні
комплекси (29 % і 31 % відповідно), тоді як на семантичному рівні домінують атрибутивні моделі,
© Cтрельнікова О. В., 2011
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отримані внаслідок трансформації словосполучення / фрази в однослівну мовну одиницю за допомогою
конверсії.
На рівні речення:
e.g. Speculating about the Big Day is now a national pastime [7].
Збіг суб’єкта герундіального комплексу з підметом речення веде до інтенсивного використання в
газетних текстах герундіального еліпсису.
e.g. He going to take the first place? [8].
Опущення допоміжного дієслова, як і підмета або присудка, часто вживаються в газетному дискурсі,
зберігаючи ідіоматичну структуру мови преси.
На лексичному рівні:
e.g. This casino is the world’s N1 producer of joy and wealth [9].
Візуально прихована інформація, яка імплікується в полісемантичних моделях з чітко вираженою
компресивною структурою N1+N2, легко відновлюється з контексту або т.зв. області загальних знань
читача.
e.g. Paris is the most touristed city in the world [10].
У вищеподаному прикладі атрибутив touristed є компресивною формою словосполучення visited by
tourists, вживану журналістом з метою надання реченню більшої емфатичності і виразності.
Принцип економії мовних засобів протиставляється в мові принципу варіативності. У сучасному
мовознавстві варіативність розглядається лінгвістами як об'єктивна іманентна властивість мовної
системи, що зачіпає всі виділені в мові підсистеми і одиниці в плані форми і змісту, в синхронії і
діахронії, а також внутрішньосистемні відносини і відносини "мова-зовнішній світ". Однак поняття
варіативності не є власне лінгвістичним. Воно застосовується при розгляді структури і функціонування
різних сфер дійсності. Термін "варіативність" визначається вченими по-різному: "часткова мінливість",
"здатність до видозміни", "процес видозміни" і т. д. Явище мовних змін пронизують усю систему мови та
його реалізацію в мові. У будь-якій мові постійно відбуваються видозміни частковостей при збереженні
головного (загального, інваріантного). Відповідно до теорії "мовного дрейфу", запропонованої Сепіром,
мова рухається в часі і просторі за своєю власною течією; індивідуальні варіації мови рухаються в
певному напрямі, що зумовлюється "дрейфом" мови: "У мовного дрейфі є свій напрямок ... в них
закріплюються тільки ті індивідуальні варіації, які рухаються в певному напрямку, подібно до того, як
тільки деякі рухи хвиль у бухті відповідають припливу і відпливу. Дрейф мови здійснюється
неконтрольовано, що говорить про відбір тих індивідуальних відхилень, які відповідають якому-то
зумовленому напрямку" [11: 144].
Основний внесок в розробку теорії варіативності внесли Л. В. Щерба, Г. П. Торсуєв, О. С. Ахманов,
В. М. Солнцев, В. Г. Гак, Ю. М. Скребнев, В. Н. Ярцева, М. Я. Блох, О. І. Бродович, Д. А. Шахбагова,
Е. Сепір, У. Лабов, Л. Р. Хабер, У. Вольфрам та ін.
На наш погляд, варто розглядати варіативність, на відміну від варіантності як динаміку, процес розвитку і
зміни мови, а варіантність – як результат варіативності (динамічних змін у мові), що знаходить відображення
в самій системі мови і виявляється в наявності певних варіантів цієї мови. Варіативність завжди вказує на
наявність здатності до видозміни, в мові це найбільш яскраво проявляється в мовній експресії, яка є
провідною рисою газетно-публіцистичного стилю англійської мови.
Однією з основних форм вираження варіативності в мові є декомпресія, тобто збільшення кількості
синтаксичних елементів в тексті (розширення плану вираження) з метою більш експресивної і емоційної
передачі описуваної картини подій. Декомпресія представлена вживанням формальних додатків
one / thing, допоміжних дієслів (дієслова do у виразах as they always do, as she did), присвійних
займенників, але в більшості випадків більш поширеними словосполученнями замість більш
конденсованих форм.
e.g. When he talks with you, he looks straight in the eye [7].
Підрядний зворот часу When he talks with you можна замінити на більш компресивну герундіальну
конструкцію When talking with you.
Як показало наше дослідження чисельність декомпресивних структур в публіцистичному стилі
англійської мови є незначною, що свідчить про те, що декомпресія не є характерною для газетного
дискурсу. Це пояснюється тим, що газети читає масова та неоднорідна аудиторія, обмеженість газетного
простору вимагає використання мінімальної кількості друкованих знаків при збереженні об’єму змісту.
Тому журналіст повинен організувати інформацію так, щоб передати її лаконічно, компактно, але й
повно.
Однак, декомпресія застосовується представниками преси тоді, коли виникає необхідність описати
ситуацію в деталях, перебільшити значення окремих елементів контексту (зробити їх більш
експресивними), емоційно вразити (переконати) читача фактами.
Таким чином, тенденція мови до економії, що проявляється у різних сферах і яка має універсальний
характер для будь-якої природної мови, знаходить своє вираження у компресивних конструкціях, які
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домінують у газетних текстах над декомпресивними у формі вторинно-предикативних структур та
еліптичних комплексів. Компресія зумовлена психофізіологічними особливостями мовця / автора, а
також його прагненням до підвищення ефективності процесу обміну інформацією.
Поряд із тенденцією до економії мовних засобів, в газетних статтях спостерігається дія принципу
варіативності, який втілюється у декомпресивних конструкціях, представлених переважно розгорнутими
підрядними реченнями, формальними представниками one / thing / do.
Отже, газетний дискурс англійської мови тяжіє до мовної ергономіки, залишаючи місце для експресії
та емоційності висловлювання у вигляді варіативних форм вираження.
Стилістичні засоби, що базуються на редукції синтаксичної моделі, а також виявлення і вивчення
нових перехідних форм декомпресії можуть стати перспективою для майбутніх досліджень та
подальших розвідок у даному напрямку.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Стрельникова О. В. Экономия и вариативность как языковые константы
(на материале газетного дискурса английского языка).
В данной статье анализируются явления языковой экономии и вариативности как диалектического
единства, определяются способы и формы реализации компрессивных и декомпрессивных конструкций в
газетном стиле английского языка. Выявлено, что тенденция языка к экономии отображается в
компрессивных конструкциях, которые доминируют в газетных текстах над декомпрессивными в
форме вторично-предикативных структур и эллиптических комплексов.
Strelnikova O. V. The Economy and Variability as the Language Constants
(in the Newspaper Discourse of the English Language).
The article analyzes the phenomenon of the language economy and variability as a dialectic unity and defines
different ways and forms of the compressed and decompressed constructions realization in the newspaper style
of the English language. It was discovered that the tendency of the language to the economy is reflected in the
compressive constructions, dominating in the newspaper style over the decompressed constructions in the form
of the secondary predicative structures and elliptical constructions.
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ЕПОНІМИ У СКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ
Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів в англійській авіаційній термінології
та зорієнтовано на пошук відмінностей між термінами й номенами, позначеними відономастичними
мовними одиницями. Розглянуто специфіку мовних знаків з компонентами-епонімами, які виступають у
функції термінів і номенклатурних назв.
Левову частку лексичного складу будь-якої мови складає спеціальна лексика і її значення постійно
зростає. Тому закономірно, що мовознавці надають велике значення дослідженням у галузі термінології. За
останні роки вітчизняними науковцями були проведені численні дослідження національних терміносистем.
Окремо та в поєднанні з іншими мовознавчими проблемами різні аспекти дослідження термінів
(етимологічні основи термінотворення; термінологічні антиномії; термінологічна синонімія та омонімія;
стандартизація термінів; перекладацькі трансформації тощо) висвітлювалися у працях Т. Кияка,
В. Лейчика, З. Комарової, О. Суперанської, Ф. Циткіної та ін. [1-5].
Дослідження термінології конкретної фахової мови актуальне у плані виявлення конкретних форм
реалізації загальних та часткових закономірностей термінотворення, що є суттєвим із гносеологічної
точки зору, та у плані виявлення системності досліджуваної термінології і на цій основі визначення
можливостей цілеспрямованого регулювання процесу термінотворення, вдосконалення певної
терміносистеми відповідно до практичних потреб комунікації. Актуальність дослідження механізмів
англомовного термінотворення в авіаційній сфері зумовлено зростаючим інтересом до вивчення термінів
як головних компонентів фахових мов, а також проявом зацікавленості до таких феноменів, як фаховий
текст та його науково-технічний переклад. Активні процеси термінотворення, що відбуваються в даній
терміносфері, супроводжуються значною варіативністю найменувань і зумовлюють необхідність
упорядкування та уніфікації авіаційної терміносистеми, не кажучи вже про специфіку генези авіаційних
термінів, оскільки йдеться про англійську мову як мову-продуцент термінологічних одиниць авіаційної
сфери.
Проблему диференціації термінології й номенклатури висвітлюють досить неоднозначно та
різнопланово. Так, окремі дослідники вважають, що немає серйозних підстав для їх розмежування,
оскільки вони пов’язані зі спеціальними поняттями [6], натомість виділяють (умовно) "предметну і
поняттєву термінологію" [7: 133]. Більшість мовознавців вбачають суттєві відмінності між термінами й
номенклатурними назвами, щоправда, виділяючи різні межі цих двох пластів спеціальної лексики й
співвіднесеність між ними. Особливо дискусійним є питання щодо термінологічного статусу мовних
знаків з компонентами-епонімами та віднесення їх до термінологічних чи номенклатурних рядів. У
науковій літературі висловлюють думки про те, що спеціальні епонімічні одиниці належать до номенів
[8: 61], окремі дослідники висувають гіпотезу про їхній проміжний статус між номенклатурними назвами
та власне термінами [2: 34; 9: 237], дехто з дослідників уважає, що наявність у структурі спеціальних
мовних знаків власної назви в багатьох випадках може бути критерієм розмежування термінів і
номенклатурних найменувань [10: 135]. На думку В. Лейчика, генетично походити від власних імен
можуть як терміни, так і номенклатурні одиниці, і в одному, і в другому випадку власні назви
перетворюються в загальні [3: 23].
З огляду на вищесказане, потреба розмежування епонімічних найменувань у функції термінів та
номенів зумовлена різним трактуванням дослідниками статусу мовних одиниць, утворених від власних
назв і відсутністю чітких критеріїв для диференціації термінології і номенклатури та проблемою
доцільності такого розмежування взагалі в термінознавстві, що зумовлює актуальність нашої роботи.
Мета статті – обґрунтування термінологічного статусу відономастичних мовних одиниць і вироблення
критеріїв розмежування мовних знаків з компонентами-епонімами, які виступають у функції термінів і
номенів. Об’єктом дослідження є епонімічні авіаційні терміни та номени, які функціонують в
нормативно-технічній документації, у відповідних стандартах і в термінологічних словниках.
Виникнення епонімічних термінів дослідники пов’язують з позамовними факторами: історичними,
соціальними, психологічними [11; 12; 13]. У мовознавстві вважають, що механізмом формування
епонімічних термінів є явище метонімічного переносу. Поряд з класичними епонімами з’являються нові,
відображаючи як етапи розвитку нових галузей науки, так і пріоритет ученого у відкритті нових фактів.
Епонімічні терміни зустрічаються у майже всіх мікросистемах авіаційної термінології. У
досліджуваній терміносистемі епоніми складають майже 10 % усього термінологічного фонду.
Надзвичайно високий відсоток епонімів у номенклатурі літальних апаратів та найменуваннях фігур
пілотажу. Ріст епонімів пояснюється не тільки бажанням увіковічнити імена конструкторів, які
спроектували літак, або вчених, які вперше відкрили або описали явище, хоча часто сам факт пріоритету
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залишається спірним та недоведеним. Епонімічні терміни часто використовують, коли не вдається
знайти кваліфікаційні терміни для адекватного відображення складного феномену.
Співвідношення номенклатури й термінології визначається специфікою відповідної галузі знання,
саме цим, очевидно, можна пояснити розбіжність у поглядах дослідників на їхню сутність і межі. Адже
кожен учений використовує лексичний матеріал окремої досліджуваної ним терміносистеми. Дехто з
дослідників у складі номенклатурних знаків пропонує розрізняти два типи: 1) власне номени, тобто назви
машин, пристроїв, приладів, деталей, знарядь праці та їхніх частин, речовин та матеріалів тощо; 2)
термінологічно-номенклатурні сполуки, серед яких – назви серій, моделей, марок, типів і видів [4: 84].
Виходячи з такого поділу, вважаємо, що мовні одиниці другого типу (термінологічно-номенклатурні
сполуки) поширені в технічній галузі людської діяльності, зокрема, в авіаційній спеціальній лексиці, яка
є об’єктом нашого розгляду. Частина мовних одиниць першого типу (назви пристроїв для дослідження,
назви графіків, функцій, якими послуговуються в процесі досліджень, назви механізмів тощо), на нашу
думку, співвідноситься з поняттями, позначаючи наслідок наукової думки й людської діяльності. Вони є
носіями наукових знань конкретної галузі, тому вважаємо за доцільне кваліфікувати їх як терміни.
До номенклатурних знаків авіаційної сфери правомірно відносити такі лексеми відепонімічного
творення, що позначають спеціально виділені предмети, які існують у природі [4: 36]: наприклад,
найменування літальних апаратів (Laister-Kauffman TG-4 – військовий літак, спроектований Джеком
Лейстером [14]; Nikitin PSN-1 – однопілотний літак, спроектований В. В. Нікітіним [15]; Antonov A-13 –
літальний апарат, створений О. К. Антоновим [16]; Burnelli CBY-3 Loadmaster – транспортний літак,
спроектований у США конструктором Вінсентом Бурнеллі [17]; Dyke Delta – моноплан, розроблений
конструктором Джоном Дайком у США у 1960 році [18]; Dunne D.8 – біплан, спроектований
британським конструктором Д. В. Дуном у 1912 році [19]; Baynes Bat – експериментальний планер часів
Другої світової війни, розроблений Л. Є. Бейнсом; передбачався як засіб для десанту легких танків [20];
Horten H.IV – літальний апарат, спроектований у Німеччині конструктором Вальтером Хортеном [21]);
найменування пристроїв, приладів, деталей, що використовуються в авіаційній техніці (de Laval nozzle –
Сопло Лаваля – технічне пристосування, яке служить для прискорення газового потоку, що проходить по
ньому до швидкостей, що перевищують швидкість звуку. Широко використовується у надзвукових
реактивних авіаційних двигунах. Сопло було запропоноване в 1890 р. шведським винахідником
Густафом де Лавалем [22]; Doppler radar – доплерівський радіолокатор [23: 261]; Pitot tube – трубка Піто
(приймач повного тиску) [23: 362]; Venturi tube – трубка Вентурі (дозуюча трубка) [24: 362]; Doppler VOR
(DVOR) – доплерівський ДВЧ-радіомаяк [23: 398]) тощо.
Епонімічні терміни, на противагу номенам, позначають загальне спеціальне поняття, без зазначення
яких-небудь параметрів, а також співвідносяться з категоріями – найзагальнішими фундаментальними
поняттями, які властиві всім видам теоретичного мислення. Наприклад: Doppler navigation –
доплерівська (аеро)навігація [23: 221]; Doppler effect – ефект Доплера [24: 126]; synchronization Barker
code – код синхронізації Баркера [23: 82] тощо.
Термінологія й номенклатура мають свої особливості поділу, між термінами й номенами немає
неперехідної межі (наприклад, слово Дизель спершу було власною назвою – прізвищем науковця й
власника заводу; згодом дизелями стали називати всі двигуни внутрішнього згорання, які виготовляли на
цьому заводі, тобто слово стало номенклатурним знаком; тепер дизель – загальна назва двигунів
внутрішнього згорання, які працюють на нафтопродуктах, тобто термін [24: 27]), обидва ці лексичні
шари взаємодіють, проте сама по собі наявність цієї відмінності дуже важлива [24: 77]. Власне терміни та
номени мають відмінності: вони мають певні особливості свого розвитку, по-різному запозичуються,
перекладаються; мають відмінності у творенні й функціюванні, що впливає на розв’язання проблем
кодифікації.
На противагу термінам, які позначають загальні спеціальні поняття, основними ознаками наукових
номенів є такі:
1) вони мають посилену денотативність, позначаючи спеціально виділений предмет;
2) номенклатурні одиниці співвіднесені з одиничними поняттями через терміни і функціюють
у спеціальній комунікації завдяки існуванню відповідних термінів, причому співвідносяться не з
будь-яким поняттям, а тільки з таким, яке є показником класу… не на основі родо-видових відношень
[26: 20];
3) номенклатурному знаку властивий опис, у якому подано основні ознаки відповідного предмета, на
відміну від терміна, у дефініції якого виражено істотні ознаки поняття;
4) номени утворюють систему, яка належить до найпростіших і складається з переліку однорідних
понять, які перебувають на одному рівні абстракції та відбивають класи однорідних предметів [4].
Аналіз відібраного мовного матеріалу демонструє наявність у досліджуваній авіаційній
терміносистемі епонімічної синонімії. Під епонімічною синонімією розуміємо наявність кількох
відмінних за формою вираження, але співвідносних з тим самим денотатом спеціальних знаків, у складі
хоча б одного з яких наявний компонент-епонім. Синонімічні терміни з компонентами-епонімами в
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англомовній авіаційній термінології мають тотожний поняттєвий зміст, тобто є повними (абсолютними)
синонімами. Зважаючи на те, що синонімічними компонентами термінів у термінологічній синонімічній
парі є і оніми, і загальні назви, уважаємо за доцільне розглядати особливості епонімічної синонімії у двох
відповідних групах: 1) між власне епонімічними термінами (наприклад, Doppler navigation computer [23:
87] – radar Doppler automatic navigator [23: 221]; 2) між найменуванням з компонентом-епонімом і його
кваліфікативним відповідником (наприклад, "Frolov chakra" – "Kulbit" – Чакра Фролова (розворот у
площині тангажа на 360° з надзвичайно малим радіусом, своєрідний повітряний кульбіт. Була вперше
продемонстрована Євгеном Фроловим, Су-30МК і МіГ-29ОВТ) [25]).
Проблема походження епонімічних номінацій у фаховій мові авіації може бути розглянута в двох
площинах. З одного боку, це власне лінгвістична проблема, що лежить в області словотвору або
етимології. З іншого боку, вона може бути витлумачена як проблема встановлення авторства,
приналежності, пріоритетності відкриття, позначуваного епонімічними термінами і номенами, і, в цьому
аспекті, є проблемою історії певної науки (у нашому випадку історії авіації). Наприклад, існують два
терміни для позначення фігури пілотажу "Мертва петля" – Nesterov’s Looping ("Мертва петля" – фігура
складного пілотажу, в Росії відома також як "петля Нестерова". Свою назву – "мертва" – отримала через
смертельну небезпеку її виконання на перших літаках. Вперше в світі виконана 27 серпня (9 вересня) 1913
року в Києві над Сирецьким полем Петром Нестеровим [26]) та Pégoud Looping ("Мертва петля" – у
Франції та ряді інших західноєвропейських країн прийнято вважати, що першим виконавцем цієї фігури
пілотажу був французький пілот Адольф Пегу (Célestin Adolphe Pégoud), який виконав трюк 6 вересня 1913
р. Причина в тому, що Пегу був досить популярним льотчиком, в той час як Нестеров був маловідомим
військовим. У Росії вважається, що Пегу виконав не "мертву петлю", а S-образну фігуру, на короткий час
опинившись головою вниз [27]).
Оскільки відносини між власною назвою і похідними одиницями епонімічного термінотворення
можуть бути різними (автор – відкриття; особа, що сприяла винаходу – винахід; щось, назване в пам'ять
про когось), то вивчення походження епонімічних найменувань вимагає залучення екстралінгвістичної
інформації (наприклад, з історії науки) для розкриття культурологічної складової семантики
досліджуваних одиниць і відповідно для виявлення історії самого наукового поняття, так як це явище
екстралінгвістичного порядку.
Деякі вчені переконані, що варто уникати використання термінів-епонімів, оскільки власні назви не
несуть практичної інформативності, а лише створені для увіковічення імен, причетних до номінації
позначуваної реалії. І тому епонімічні терміни доцільно замінювати кваліфікаційними, тобто такими, що
безпосередньо відображають істотні ознаки поняття. На нашу думку, застосування та вивчення
фахівцями авіаційних термінів-епонімів сприяють глибшому пізнанню історії розвитку авіації, адже в
епонімі – частина історії та культури. Епонімічні терміни, крім основної, когнітивної, виконують також
так звану меморіальну функцію, тобто володіють здатністю зберігати інформацію про епонім, тому
можна сказати, що вони служать ілюстрацією історії науки. Відомості про епонім формують у
семантичній структурі епонімічного терміна культурологічний компонент, який виходить за межі власне
лексичного (термінологічного) значення.
Перспективи розвитку даного дослідження вбачаються у вивченні проблеми вмотивованості
авіаційних епонімічних термінів і номенів, а також у вирішенні завдання їх стандартизації.
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Матеріал надійшов до редакції 04.04. 2011 р.
Асмукович И. В. Эпонимы в составе английских авиационных терминов.
Статья посвящена рассмотрению роли и места терминов-эпонимов в английской авиационной
терминологии и направлена на установление различий между терминами и номенами, образованными
отономастическими языковыми единицами. Рассмотрена специфика языковых знаков с компонентамиэпонимами, которые выступают в роли терминов и номенклатурных названий.
Asmukovych I. V. Eponyms in the English Aviation Terms.
The article deals with the role definition and place of term-eponyms in the English aviation terminology. It is
focused on the search of the differences between terms and nomens, which are named with onomastic linguistic
units. The peculiarities of language signs with eponym components, which can act as terms and nomenclature
titles, are analyzed.
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МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНОМУ НОВИННОМУ МЕДІАТЕКСТІ
У статті розглядається явище мовної гри, прийоми і засоби його макротекстової репрезентації та
особливості функціонування в англомовному новинному медіатексті. Виявлено, що найбільш
розповсюдженими різновидами мовної гри є ігрові мікроформи та ігрові композиційні блоки. Також
встановлено, що явище мовної гри широко використовується в текстах англомовних новин і є дієвим
засобом впливу на читача.
Лінгвістичні розвідки останніх років свідчать про формування в сучасній лінгвістиці окремої науки
про мовленнєвий вплив, метою якої є дослідити засоби й механізми здійснення впливу на адресата за
допомогою вербальних ресурсів. У межах цього напрямку існує низка досліджень, предметом розгляду
яких є мовна гра.
Вперше в історії мовознавства термін мовна гра (нім. Sprachspiel) було введено Людвігом
Вітгенштейном [1] для визначення мови як системи конвенційних правил. Мова за Вітгенштейном – це
сукупність мовних ігор, форма життя. Такі погляди закладають фундамент сучасного повороту в бік
прагматики, переходу від Сосюрівського підходу до розуміння мови як системи знаків, яка існує "сама
по собі і для себе" до орієнтації на адресата і реальної мовленнєвої ситуації.
У сучасному мовознавстві термін увійшов у широкий загал після виходу роботи О. А. Земської,
М. В. Китайгородської, Н. М. Розанової "Мовна гра". Мовна гра визначається цими авторами як "ті
явища, коли мовець "грає" з формою мови, коли вільне ставлення до форми мови отримує естетичне
завдання, нехай навіть найскромніше. Це може бути і невитіюватий жарт, і більш менш вдала гострота, і
каламбур, і різні види тропів (порівняння, метафори, перифразування і т. п.)" [2: 172-274]. Дослідники
вивчають мовну гру у розмовній мові й вважають, що мовну гру варто розглядати як реалізацію
поетичної функції мови.
В інших дослідженнях під мовною грою розуміють лише гру слів. Дійсно, гра слів, яка базується на
багатозначності лексичної одиниці або омонімії, є найбільш розповсюдженим різновидом мовної гри.
Проте, варто зазначити, що для мовної гри використовуються, хоч і не однаковою мірою, всі рівні мови:
фонетичний, морфологічний, синтаксичний, стилістичний.
Дещо в іншому ракурсі явище мовної гри досліджує доктор філологічних наук В. З. Санніков, який
розглядає мовну гру як лінгвістичний експеримент. Мовна гра, за В. З. Санніковим, − визначається як
"негативний мовний матеріал, який проникає в природу самого кокона, а через нього і в природу речей".
Мовна гра, за В. З. Санніковим, уже успішно виконаний мовний експеримент, а дослідження варто
спрямувати на виявлення лінгвістично змістовних висновків [3: 32-36].
Варто зазначити, що мовна гра в сучасній лінгвістиці вивчається давно й успішно. Лінгвісти
описують, головним чином, арсенал мовних засобів, які використовуються в мовній грі. Що стосується
вивчення даного явища в англомовній традиції, то найбільш ґрунтовними є дослідження в галузі реклами
й використання явища мовної гри при написанні газетних заголовків (див., напр. [С. В. Ільїшина,
Л. П. Амірі, Т. Д. Карденахлішвілі]).
Однак, такі аспекти, як використання мовної гри в текстах новин і вплив на читача за її допомогою,
досі залишаються поза увагою дослідників. Структура і мова новинних текстів є досить прозорою і не
передбачає використання такого явища, як мовна гра, більш притаманного художньому твору. Спроба
вивчити мовну гру як засіб впливу в новинному медіатексті становить актуальність нашого
дослідження.
Метою статті є спроба дослідити явище мовної гри, встановити прийоми й засоби репрезентації
мовної гри в тексті взагалі, визначити особливості функціонування в новинному, зокрема в
англомовному, медіатексті.
У нашій роботі ми керуємось класифікацією мовної гри, запропонованою А. О. Нєгришевим [4: 6679]. Він виділяє три основні засоби макротекстової реалізації ігрових стратегій:
– ігрові мікроформи;
– ігрові композиційні блоки;
– ігрові сюжетні трансформації.
Ігрові мікроформи. Під терміном мікроформа в теорії текста розуміють один із засобів включення
неособисто-прямої мови, при якому протяжність лексико-синтаксичних одиниць не досягає розміру
самостійного речення, наприклад, окремі емоційні вигуки героїв, модальні слова тощо. Відповідно, під
ігровою мікроформою будемо мати на увазі ті мовні засоби, які належать до структурно-текстових
рівнів, які не перевищують рівня речення: фонетико-графічні, лексико-семантичні, словотвірні,
синтаксичні (на рівні словосполучення), наприклад:
© Біляк І. В., 2011
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"When the door of presidential nominations opens, I intend to nominate myself," the Nobel laureate and
former head of the UN nuclear watchdog told Egypt's ONTV television. (BBC NEWS)
У наведеному прикладі метафоричне вживання лексичної одиниці "door" є випадком мовної гри на
лексико-семантичному рівні. Іншим прикладом мовної гри на лексико-семантичному рівні є вжита в
переносному значенні лексична одиниця "watchdog", яка виражає негативне ставлення автора до
підрозділу ООН з ядерної енергії та її колишнього очільника.
The anti-apartheid icon spent 27 years in prison before becoming South Africa's first black president in
1994. (BBC NEWS)
Комічний ефект у цьому прикладі на рівні словосполучення досягається за допомогою поєднання
спеціальної лексики, запозиченої з різних сфер людської діяльності (політики й моди).
She has denied the allegations, saying she is being targeted for standing up to President Viktor
Yanukovych...
The motion was tabled in parliament a month after she lost narrowly to Mr. Yanukovych in the presidential
run-off. (BBC NEWS)
Навмисне використання стилістично зниженої лексики в даному прикладі створює атмосферу
буденності, з’ясування кухонних стосунків," а не виважених вчинків політиків і, відповідно, формує
негативне ставлення до вчинків опонента.
Цікавим є той факт, що різні видання більшою мірою ніж інші використовують розмовні одиниці,
формуючи таким чином думку читача про ті чи інші події. Одна новина може по-різному висвітлюватися
в різних виданнях: подаватися як нейтральна в одному виданні й негативна в іншому, наприклад:
Citizens must be alerted to the dangers they face as a result of these plantations, and if they become aware
of any suspect situations they must report them… (BBC NEWS)
Перше Інтернет-видання (BBC NEWS) подає новину нейтрально, не виражаючи свого ставлення і не
акцентуючи увагу читача на окремих деталях, на відміну від іншого видання (Yahoo! News UK):
Dutch authorities started handling cards…to alert citizens to what their neighbours may be up to. (Yahoo!
News UK)
У наведеному прикладі бачимо, як використання розмовної лексики забарвлює повідомлення,
викликаючи тим самим гумористичний ефект і формуючи в читача несерйозне й критичне ставлення до
дій поліції.
Подібне суб'єктивне висвітлення однієї й тієї ж події спостерігаємо й у наступному прикладі:
Manouchehr Mottaki fired from Iran foreign minister job. (BBC NEWS)
Iran’s foreign minister is sacked. (Yahoo! News UK)
Нейтральну одиницю fired замінено на стилістично знижену sacked, що привертає увагу читача й
акцентує увагу на несподіваному звільненні політика. Розвиток цієї думки знаходимо й у самому тексті
статті:
"Iranian President Machmoud Ahmadinejad has fired Foreign Minister Manouchehr Mottaki, Iran's official
Irna news agency news reports.
Initial reports gave no reason for the decision.
There had been no indication that Mr Mottaki, a key figure in Iran's nuclear negotiations with the West, was
about to lose his job…"
У наступній парі прикладів йдеться про шпигунський конфлікт між двома країнами й відкликання
дипломатів з обох сторін:
Russia then made a similar request about a UK diplomat six days later.
Its foreign ministry has now said it was forced to respond in the same way. (BBC NEWS)
Russia hit back at Britain on Wednesday for expelling a diplomat… (Yahoo! News UK)
Russia on Wednesday blamed "unfriendly" behaviour by Britain for sparkling the tit-for-tat expulsion of a
diplomat… (Mail & Guardian Online)
Як бачимо, перше видання (BBC NEWS) подає інформацію найбільш сухо й об'єктивно. Що
стосується двох інших видань (Yahoo News UK і Mail & Guardian Online), бачимо, що інформація
передається у стислому вигляді, за допомогою розмовних виразів, відразу формуючи ставлення читача
до новини, яка повідомляється.
Іншим прийомом мовної гри на рівні мікроформ є використання графічних засобів, наприклад:
Sarah Palin removed a 'target list' of Democratic politicians from her website after she was accused of using
violent imagery to whip up the poisonous political atmosphere blamed by some for the Arizona massacre.
The former Republican vice president contender posted a 'target map' on her Facebook page last March,
telling voters in the forthcoming midterm elections: 'It's time to take a stand.' (BBC NEWS)
Вирази в лапках привертають увагу читача до некоректних дій політика і таким чином формують
негативне ставлення до нього.
Ігрові сюжетні трансформації. Ці засоби реалізації ігрових стратегій використовують експліцитні
інваріантні / варіантні схеми побудови тексту того чи іншого типу дискурсу. У галузі новинного
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дискурсу одну з перших спроб моделювання макроструктури новин було зроблено Т. ван Дейком, який
звернув увагу на таку побудову сюжету в новинах, де верхнє положення займає повідомлення основного
факту, а подальше розгортання матеріалу складається з опису його деталей і обставин. Якщо в новині
має місце порушення цієї послідовності, або повне "запозичення" структури сюжету з інших мовних
жанрів, то маємо підстави говорити про трансформацію сюжету, в тому числі й ігрову [5: 226-267].
Is Haiti election set for new twist thanks to Aristide?
On Sunday, a grandmother takes on a pop star for the right to run a country.
It is said to be the strange end to what has been no ordinary election in an extraordinary year-and-a-bit for
Haiti.
And there could be a further twist to the tale amid speculation that the country’s former president, JeanBertrand Aristide, is set to return from exile in the coming days.
Mirlande Manigat, a 71-year-old grandmother of three and a wife of a former president, and Michel
Martelly, a 50-year-old singer known to his fans as "Sweet Micky", are the two left standing after an election
process with all the intrigue of a soap opera.
Mrs Manigat and Mr Martelly have been cast in very different roles. (BBC NEWS)
Як бачимо, стаття розпочинається як цікава історія, зміст якої не відповідає заявленому заголовку.
Згідно заголовку, статтю присвячено особі Арістіда (колишнього президента Гаїті) і його можливого
впливу на перебіг президентських виборів у Гаїті. Водночас, висвітлення ймовірних наслідків його
повернення з вигнання знаходимо лише в другій половині статті: "His return would likely be followed by
large demonstrations, complaints that he is not on ballot and civil unrest large enough to potentially derail the
election".
Таким чином, трансформація сюжету відбувається за допомогою відбору з реальної події найбільш
кумедних фактів і сюжетних ліній і конструювання з них сюжету. Ігрова побудова сюжету знижує
значимість і дискредитує імідж політиків. Крім того, використання в наведеному прикладі ігрових
мікроформ (take on – обійти, a twist to the tale – крутий поворот у сюжеті казки, the intrigue of a soap
opera –інтрига мильної опери) посилює ефект дискредитації.
Ігрові композиційні блоки. Такі блоки, на відміну від мікроформ, також існують на макротекстовому
рівні, де мовні одиниці об’єднані у надфразові єдності. По відношенню до тексту новин доречним є
говорити про ігрові композиційні блоки, з яких складається його загальна формально-сюжетна структура
(подія, час, місце, обставини й т.д.). Тут необхідно зазначити, що прототипова структура новинного
повідомлення, на відміну від текстів інших інформаційних жанрів (огляд, коментар, репортаж й т. д.),
передбачає акцентування таких компонентів, як дія та її агенс. Іншими словами, з п’яти пунктів Хто? Де?
Коли? Що робить? Що за цим слідує? головним для змістової структури новин є Хто? і Що робить?
Присутність інших компонентів у тексті дає можливість розширити обсяг інформації і конкретизувати її
зміст, але таким чином збільшується інтерпретаційний потенціал новини, який має на меті, як відомо,
повідомляти факт, а не аналізувати його.
Розглянемо функціонування ігрових композиційних блоків на прикладі наведеної вище статі під
назвою "Is Haiti election set for new twist thanks to Aristide?" У згаданій статті йдеться про президентські
вибори в Гаїті та їх учасників. Опис одного з них, на нашу думку, містить надлишкову інформацію:
"Sweet Micky is a star performer of kompa (Haitian dance music) who likes to drop his trousers on stage".
Результатом використання такої надмірної інформації є дискредитація іміджу політика.
В іншому повідомленні, де йдеться про візит президента США до Індонезії, після нейтрального й
послідовного викладення матеріалу фіксуємо надлишкову інформацію в останньому реченні:
He has been forced to leave Indonesia …so his flight can outrun the volcanic ash cloud thrown up by the
recent deadly eruption of Mount Merapi. (BBC NEWS)
Використання надлишкової інформації виконує різні функції у повідомленні. У наступному випадку
надлишкова інформація створює комічний ефект:
A door panel fell off a passenger plane and damaged a wing as the aircraft was taking off from Southampton
Airport, a report has revealed…
The report said the Exeter-based airline had launched a safety campaign to highlight the importance of
securing and checking engine access doors on all its aircrafts. (BBC NEWS)
У новині, в якій повідомляється про незвичайну несправність літака та її причини, неочікувано
повідомляється про попередньо створену комісію для перевірки стану дверей моторів літаків, що
викликає посмішку.
Вирішуючи питання щодо функцій мовної гри та їх ієрархію, варто зазначити, що домінуючою
визнається естетична функція [4: 66-79]. Такий підхід заснований на розумінні гри як "непродуктивної
діяльності, мотив якої полягає не в результатах, а в самому процесі". Але, крім естетичної, виділяють
також інші функції мовної гри. Наприклад, В. З. Санніков говорить про навчальну, маскувальну,
психотерапевтичну функції та функцію зниження [6: 26-30]. О. А. Земська розглядає мовну гру як
реалізацію емотивної (експресивної) функції мови.
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Якщо говорити про функції мовної гри в ЗМІ, то більш доречним є виділення функції впливу, яку
виділяє Н. І. Клушина [6: 269-289]. Вона говорить про мовну гру як про "потужний оцінний механізм,
який керує суспільною думкою". Варто пам’ятати, що головною рисою новинного тексту є його
опосередкованість, що не передбачає реалізації таких функцій, як естетична та інших. Вони є лише
додатковими стосовно функції впливу.
Проведений нами аналіз мовної гри в текстах англомовних новин дозволяє зробити висновок про те,
що найбільш розповсюдженими різновидами мовної гри є використання мікроформ та ігрових
композиційних блоків. На рівні мікроформ найбільш вживаним є використання лексично знижених форм
(розмовної лексики), що надає новинному повідомленню негативного, а іноді й іронічного відтінку.
Аналіз ілюстративного матеріалу доводить, що академічні видання використовують мовну гру на рівні
ігрових композиційних блоків для впливу на читача й формування його думки. Найбільш
розповсюдженим прийомом є надання надлишкової інформації (уточнюючої або суперечливої).
Таким чином, результати проведеного дослідження доводять, що явище мовної гри широко
використовується в текстах англомовних новин і є дієвим засобом впливу на читача та створення
комічного ефекту. Подальші перспективи дослідження вбачаємо в більш детальному аналізі
функціонування мовної гри на рівні мікроформ, ігрових композиційних блоків та ігрових сюжетних
трансформацій.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Биляк И. В. Языковая игра как способ воздействия в англоязычном новостном медиатексте.
В статье рассматривается явление языковой игры, приемы и способы его макротекстовой
репрезентации и особенности функционирования в англоязычном новостном медиатексте.
Установлено, что наиболее распространенными видами языковой игры является игровые
микроформы и игровые композиционные блоки. Выявлено также, что явление языковой игры
широко используется в текстах англоязычных новостей и является действенным способом
воздействия на читателя.
Bilyak I .V. Language Game as a Means of Influence in the English News Mediatext.
The article deals with the problem of language game, the means and methods of its macrotext representation and
peculiarities of its functioning in the English news mediatext. It claims that the most widespread types of
language game are microforms and composition blocks. The article proves that language game is commonly
used in the English news mediatext and is an effective means of influence on a reader.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩ СИНТЕТИЗМУ / АНАЛІТИЗМУ В
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто історію й сучасний стан дослідження проблеми мовного синтетизму / аналітизму
на предмет визначення найважливіших загальнотеоретичних засад вивчення цього явища в сучасній
українській мові. Визначено, що до основних принципів такого студіювання належать
цільносистемність, міжрівнева взаємозумовленість, динамізм і в довшій хронологічній
ретроспективі / перспективі діахронія, зіставність.
У сучасному українському мовознавстві явище синтетизму / аналітизму та дотичні до нього проблеми
граматики української мови розглядають у своїх дослідженнях І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська,
А. П. Загнітко, Н. Л. Іваницька, Н. Б. Іваницька, Л. М. Коваль, І. К. Кучеренко та ін. [1-6].
Однак багато аспектів залишаються дискусійними – до таких належить, наприклад, термінологічне
окреслення дієслів із послідовною аналітичністю граматичного значення виду [3: 26], включення
аналітичних форм до частиномовної парадигматики [3: 27] і взагалі кваліфікація тих або інших сполук
слів як аналітичних форм [3: 28] тощо. Критерієм диференціації аналітичних форм і аналітичних
конструкцій виступає саме входження до парадигматичного відношення [3: 28].
Мета статті – визначити загальнотеоретичні засади комплексного лінгвістичного дослідження
проблеми синтетизму / аналітизму в українській мові.
Іще в публікації 1818 р. А. В. фон Шлегель протиставляв "синтетичні мови" і "аналітичні мови" [7:
58]. Подальші дослідження над конкретними явищами різних мов показали, що достатніх підстав для
такого узагальнення немає, оскільки 1) у мові водночас спостерігаються тенденції до синтетизму і
аналітизму; 2) єдиного процесу односпрямованого руху мовної структури (як припускали деякі
дослідники, від синтетизму до аналітизму) не засвідчено і 3) явище синтетизму-аналітизму є динамічним
за самою своєю природою і не дозволяє робити однозначні класифікаційні висновки.
Проблема аналітизму, а саме аналітичної морфології, виникла в ХІХ ст. в процесі вивчення т. зв.
новоєвропейських мов, що протиставлялися класичним мовам, серед іншого, наявністю аналітичного
вираження граматичних значень [8: 3]. Відомо, що тривалий час високофлективні, високосинтетичні
давньописемні індоєвропейські мови, а саме латинську, давньогрецьку і санскрит, розглядали як зразок
досконалості форми, а новоєвропейські форми як наслідок "деградації" мовної структури. Такий погляд
дістав вираження в працях А. Шлейхера (Шляйхера). Навпаки, О. Єсперсен убачав в аналітичному ладі
мови прогрес порівняно з флективним ладом [7: 58; 9: 116-117] Проблему співвідношення аналітизмусинтетизму з поняттям морфологічного прогресу в мові обговорювали й пізніше; на думку
Г. А. Климова, поняття аналітичної або синтетичної конструкції безпосередньо не співвідноситься з
поняттям прогресу в мові [10]. Вивчення проблеми "аналітизму мови загалом" показало, що традиційні
інтуїтивно-емпіричні оцінки не завжди підтверджуються експериментом: більшість іменних флексій
російської мови надлишкові в мовленні і передбачаються службовими словами і контекстом, тоді як у
французькій мові частка флективної морфології в мовленні приблизно вдвічі перевищує інформаційну
вагу флексій і префіксів російської мови при тому, що перша вважається аналітичною, а друга
синтетичною [11: 169].
Наростання питомої ваги аналітичних конструкцій в історії романських і германських мов стало
основою гіпотези про те, що це явище є загальнолінгвістичною тенденцією. До того ж аналітичні
конструкції вважали більш пристосованими для розвитку абстрактного мислення [12: 254].
Винятково цінним у зв’язку з подальшим розвитком теорії синтетизму-аналітизму уявляється
висновок В. М. Ярцевої проте, доцільніше говорити не про аналітичний лад мови як про певну даність, а
про зразки конкретних аналітичних структур, що розподіляються в кожній мові відповідно до специфіки
її ладу [7: 69].
Типологічне мовознавство (лінгвістична типологія) як окрема галузь науки існує з початку ХІХ ст. і
розвивається в декількох напрямках – морфологічна типологія (панівний і до середини ХХ ст. єдиний
цілісно розроблений напрямок), синтаксична типологія (як окремий напрямок розвивається з 1930-х
років І. І. Мєщаниновим і науковою школою М. Я. Марра, Г. А. Климовим та ін.), фонетична типологія
(М. Ф. Яковлев, Л. Р. Зіндер та ін.) та семантична типологія (М. Я. Марр, А. Вежбицька та ін. – напрямок
усе ще перебуває на етапі виокремлення й оформлення). Проблематика, дотична до
синтетизму / аналітизму, розглядається в межах перших двох напрямків.
Важливість проблеми синтетизму / аналітизму вираження значень у системі граматичних категорій
підкреслюється тим, що зазначена проблема виникла одночасно з ученням про граматичні категорії
(В. О. Богородицький, І. О. Бодуен де Куртене, М. В. Крушевський, О. О. Потебня [13: 134-135; 14]).
© Бондар О. О., 2011
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Розглядаючи проблеми граматичного аналітизму, академік В. М. Жирмунський відзначає як
негативне явище той факт, що ізольоване вивчення різних європейських мов фактично призвело до того,
що абсолютно тотожні явища, наявні в різних мовах, нерідко називаються різними термінами й
інтерпретуються по-різному не тому, що вони об’єктивно відмінні, а тому, що відмінні точки зору
дослідників, які працюють незважаючи один на одного [15: 6]. Іншими словами, залучення до вивчення
явища аналітизму в певній мові результатів дослідження подібних явищ в інших мовах істотно збагачує
загальнотеоретичне підґрунтя здійснюваної лінгвістичної роботи.
Як показало комплексне дослідження Н. Б. Іваницької, типологічна специфіка української мови,
зокрема в аспекті вияву явища синтетизму / аналітизму, може бути уточнена завдяки зіставленню з
іншими мовами. Так, система дієслів абсолютивної семантики української мови значно об’ємніша як у
кількісному, так і в значеннєвому планах порівняно з англійською мовою, що мотивується синтетичною
природою української мови, яка допускає варіювання синтетичних і аналітичних структур [5: 54-55; 16].
Згідно з висновком академіка В. М. Жирмунського, розвиток аналітичних конструкцій у мові являє
собою живий і складний процес, який вимагає процесуального розгляду як в аспекті історії мови, так і
при описі її сучасного стану, що означає відмову від поділу на синхронію і діахронію. Процесуальний
підхід передбачає різні ступені граматикалізації аналітичних конструкцій і особливу увагу до перехідних
форм, що віддзеркалюють у сучасній мові динаміку її розвитку [16: 56]. Є всі підстави погодитися з
висновком про те, що вивчення структурно-типологічних ознак аналітичних конструкцій і аналітизму
взагалі показує, що дослідження мовного матеріалу тільки з синхронної точки зору виявляється явно
недостатнім [17: 145]. Аналітична форма не може бути розглянута в синхронностатичному плані,
оскільки вона виступає скоріше поняттям історичної, ніж нормативно-описової граматики. Навіть у такій
аналітичній мові, як французька, мало стійких, остаточно граматизованих аналітичних форм, більшість їх
перебуває в процесі становлення й має різну міру граматизації [18: 154]. На матеріалі української мови
порівняно з іншими А. П. Загнітко підкреслює, що поширення аналітизму в відображенні поняттєвого
змісту через систему резулярних засобів свідчить про видозміну основних напрямів у розвитку і динаміці
граматичного ладу мови [3: 25, 31].
Дослідження історії й сучасного стану вивчення проблематики синтетизму / аналітизму в ширшому
колі проблем граматики і лінгвістичної типології дозволяє зробити низку висновків.
Явища синтетизму й аналітизму стали предметом вивчення ще в ХІХ ст. як у теоретичній граматиці
(О. О. Потебня, І. О. Бодуен де Куртене та ін.), так і у лінгвістичній типології (А. В. фон Шлегель,
А. Шлейхер (Шляйхер) та ін.). Коли граматисти зосереджувалися переважно на проблемі співвідношення
в розгляданих конструкціях дійсності і її мовного членування, мовного змісту і мовної форми, то
типологів цікавила роль досліджуваних явищ у відтворенні та класифікаційній ідентифікації мови
загалом.
Розробленими протягом ХХ ст. найважливішими принципами сучасних типологічних досліджень,
закономірно проектованими на вивчення синтетизму / аналітизму, можна вважати цільносистемність,
міжрівневу взаємозумовленість, динамізм і в довшій хронологічній ретроспективі / перспективі діахронію,
зіставність як джерело інформації про специфічні риси кожної окремої мови порівняно з іншими
(М. Я. Марр, І. І. Мєщанинов, Дж. Грінберг, Г. А. Климов, Б. А. Успенський, В. С. Храковський та ін.).
У сучасному українському мовознавстві явища синтетизму / аналітизму розглядаються у зв’язку з
ширшими теоретико-граматичними завданнями (І. К. Кучеренко, І. Р. Вихованець, Н. Л. Іваницька,
К. Г. Городенська, А. П. Загнітко та ін.), однак цілісного комплексного дослідження, спеціально
присвяченого цьому явищу, ще не було здійснено.
Синтетизм / аналітизм відносять до тих ознак і тенденцій, що визначають будову мови загалом та
довготривалі тенденції її розвитку (пор. визначення на зразок "синтетичні мови / аналітичні мови",
"синтетичний лад мови / аналітичний лад мови" та ін.).
Оскільки аналітичні структури належать до морфосинтаксичних фактів мови, то для дослідження
кожної із них варто залучати теоретичні напрацювання щодо мовного аналітизму загалом.
Деякі дослідники вважають більш точним протиставляти морфологічний аналітизм не синтетичності,
а флективності, відзначаючи парадигматичне співіснування аналітичних і флективних форм.
Морфологічний синтетизм споріднюють із аглютинацією (порівняймо ще гіпотезу про виникнення
синтетичних форм індоєвропейського дієслова внаслідок аглютинативного приєднання до його основи
форм займенника, відому як теорія аглютинації Ф. Боппа).
Українську мову традиційно відносять до синтетичних, констатуючи в ній співіснування тенденцій
синтетизму й аналітизму та активніший розвиток останнього, що відповідає тенденціям інших нових
індоєвропейських мов. Співвідношення синтетичних і аналітичних форм і конструкцій, природно,
варіюється залежно від стилю: коли в науково-технічній і суспільно-політичній літературі аналітичних
структур максимум, то в текстах інших стилів їх порівняно менше (дослідження Н. Л. Іваницької).
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Таким чином, найважливішими загальнотеоретичними засадами дослідження мовного явища
синтетизму / аналітизму виступають цільносистемність, міжрівнева взаємозумовленість, динамізм і в
довшій хронологічній ретроспективі / перспективі діахронія, зіставність.
Дослідження явищ синтетизму / аналітизму має певні перспективи. На окремий розгляд заслуговують
згадані явища в розмовному мовленні. Потребує детального студіювання на конкретному мовному
матеріалі гіпотеза контактного походження аналітичних структур (порівняймо наявність відсутність у
російській мові синтетичних форм майбутнього часу на зразок українського робитиму, що в умовах
двомовного середовища може призводити принаймні до часткового витіснення таких форм в українській
мові).
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Бондарь О. А. Общетеоретические основы исследования явлений синтетизма / аналитизма в
украинском языке.
В статье рассмотрена история и современное состояние изучения проблемы языкового
синтетизма / аналитизма на предмет определения важнейших общетеоретических основ исследования
указанного явления в современном украинском языке. Установлено, что к основным принципам такого
исследования относятся цельносистемность, межуровневая взаимообусловленность, динамизм и в
более длительной хронологической ретроспективе / перспективе диахрония, сопоставительность.
Bondar O. O. Synthesis / Analysis in the Ukrainian Language: a General Theoretical Background
of the Research.
The article touches upon the history and present state of the research of the language synthesis / analysis and
theoretical background of this phenomenon in the modern Ukrainian language.
We came to conclusion that the basic principles of this research include integrity, interlevel correlation,
dynamism in continuous chronological retrospective / perspective, diachrony, contrastiveness.
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ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ
МОВНІЙ КАРТИНІ МИКОЛИ БАЖАНА
У статті розглядається емоційно-експресивна лексика як засіб увиразнення на позначення внутрішнього
світу в індивідуальній мовній картині М. Бажана. Зроблено спробу з’ясувати семантичні та
функціональні особливості емоційно-експресивної лексики в поетичній мові митця та основні засоби
вираження емоційності.
Мова як засіб порозуміння є не тільки проявом думки, але й почуття, емоції, експресії.
За "Термінологічною енциклопедією", експресивність (вираження) – ознака інтенсифікації значення
слів за шкалою зменшення та збільшення різних денотативних і конотативних ознак, зокрема, логічного
змісту, оцінок й емотивності. Експресивність переважно пов’язується з різними видами оцінок й
емоціями суб’єкта мовлення й виступає засобом увиразнення тексту [1: 139]. Відомий український
мовознавець В. А. Чабаненко під експресивністю розуміє підсилену виразність, соціально й
психологічно мотивовану властивість мовного знака (мовленнєвого елемента), яка підсилює, загострює
увагу, активізує мислення, викликає почуттєву напругу слухача (читача). Виразним, на його думку, є
будь-який знак, і тому доцільно під експресивністю розуміти підсилену виразність. Поняття "експресії"
учений тлумачить як інтенсифікацію (збільшення, підсилення) виразності.
Якщо експресія виявляється лише на мовленнєвому рівні, то експресивність буває як мовленнєвою,
так і мовною. Мовленнєва інтенсифікована виразність пов'язується з планом цілеспрямованого
вживання, актуалізації лінгвальних одиниць, із планом їх постійного функціонального "освіження",
оновлення, а мовна – з їх константною, узуально закріпленою конотативною ознакою. Мовленнєва
експресивність панує над мовною і є постійним джерелом збагачення останньої [2: 8].
Експресивність тісно пов’язана з емоційністю, що призвело до ототожнення деякими вченими цих
понять. "Експресія пов’язана не лише з емоційним та образним (художнім), а й іншими планами вислову
– вольовим, естетичним, соціально-оцінним, семантичним, нормативним і т. п." [2: 7]. Тому
експресивність набагато ширша за емоційність у мові.
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що тривалий час поза увагою залишалася поетична
лірика автора, мало досліджена експресивна лексика як засіб увиразнення поетичної мови Бажана.
Метою статті є з’ясування семантичних і функціональних особливостей експресивної лексики в
поетичній мові Миколи Бажана, основних засобів вираження емоційності.
Поетична спадщина Миколи Бажана – надзвичайно складне, різнорідне й суперечливе художнє
явище, що досить повно й характерографічно передає специфіку епох, у які митець жив і працював. За
його творами можна простежувати й досліджувати культурно-духовні й інтелектуально-образні зміни,
що відбувалися в українському суспільстві та національній художній свідомості. Поезія Миколи Бажана
виступала речником пріоритетів часу, доби, певної стадії соціумного розвитку.
З погляду використання українська лексика є розгалуженою системою лексичних шарів, кожен з яких
об'єднує в собі слова певної сфери використання або призначення у процесі мовного спілкування.
Основу лексичного складу мови становить загальновживана лексика, що вживається в різних жанрах
усіх стилів і є стилістичним тлом (фоном) для інших шарів лексики, яким притаманне певне стилістичне
забарвлення. Для загальновживаної лексики не властиве оцінне чи емоційно-експресивне забарвлення.
Емоційно-експресивні слова, крім понятійного, мають ще й емоційне значення, вказують на позитивну
або негативну оцінку й тому мають експресію (тобто сильне вираження змісту чи емоцій). Така лексика
служить для інтенсивного вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок, вона здатна
викликати уявлення й асоціації.
В активному фонді поетичного словника М. Бажана значне місце займає емоційно-експресивна
лексика. Н. Костенко зазначає, що майстерність Бажана полягає в умінні "виплавляти" емоцію, поетичне
забарвлення з будь-якого матеріалу [3: 73]. Передусім, треба виділити ту лексику, яка має емоційність
вже в своєму етимологічному значенні. Це органічно емоційні лексеми. Тут представлені слова з двома
сторонами характеру емоційності: позитивним і негативним. Поет вживає лексеми, які мають позитивно
забарвлене значення, передають почуття радості: Солдатські сльози, трудні і нечасті, / Краплини сили й
радості живі, – / їх не стидались в цім великім щасті / В цю добру днину душі бойові ; почуття щастя: І
прийде день, і щастя ступить в славі, / За кривдою прокладений кордон; почуття любові: Він тільки чув,
як серце / палає від любові, /Лише промовив перші / слова "Товариші!"; почуття захвату: Тоді між
творчістю й трудом розтрощено різницю, / І в творчім захваті всеможний труд таїться, / І творчий
захват – в кожному труді.
© Васютенко І. О., 2011
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Вдається Бажан і до слів з емоцією негативного характеру почуття жаху: Багрово-чорні сполохи
блукали, / По занімілій від жаху землі, / Кривавили злим відблиском квартали, / Бруднили жител
київських шпилі; почуття зненавиди: Дзвени ж, зненавидо, / як дзвонять громохкі мости, / Високі мости
стального польоту набоїв!; почуття гніву: Нас двадцять п’ятий Жовтень в битву кличе, – / Пекучий
гнів нам сповнив серце вщерть; почуття горя: Це тужний батько, ставши край могили / Дочки своєї,
знятої з петлі, / Гукає рідних, щоб ішли і мстили / За горе української землі; почуття біди: Босоніж
присок перейду, / прорву біду, мов чад, мов тьму, / і свій солдатський хліб прийму, / як всі, в однім ряду;
почуття люті: Там душу я ще більше спік / Огнем печей і жаром люті, / Розбив кайдани, паном скуті, /
Убив прикажчика і втік; почуття страху: Неначе в дім батьків, / Надійний, звичний, добрістю зогрітий,
/ На ці віками витерті ступені, / На ці вітрами викришені плити / Я без покори й остраху ступив;
почуття смутку: В непривітній хатній порожнечі / Шелестить, як миша, смуток твій; почуття
тривоги: Від неї відсахуюсь, / повна іще потайної тривоги, / і морок раптовий між нами, / між мною й
тобою проліг; почуття болю: Тільки зі срібним поруч / чорним пройнявся спомин, – / води каналів хворих,
/ сходи в потворній плісені, / морок зогнилих жител, / траурних женщин гомін, / очі дітей старечі, /
болем у пам’ять вписані; почуття муки: Якщо уважно глянеш їм на руки, / В їх лиця й очі пильно
зазирнеш, – / Побачиш душі, стиснуті від муки; почуття одчаю: Я бачу оселю у пальмовім гаї, / Не
схожу й подібну на села у нас, – / Закляклу в багні, задубілу в одчаї, / Де втрачено простір, загублено час;
почуття печалі: Пахне крізь розкриті вікна / Моря гострий хміль. / З хмелю, з шалу чи з печалі / Серце
скрикнуло в тобі?; почуття туги: Тут над могилою глибокою, як туга, / Над ямою зчорнілою, як рана, /
Востаннє вкриє тихе тіло друга / Китайка стягів, тепла і багряна.
Як бачимо, емоції негативного характеру переважають над позитивними.
Особливо сильне враження справляє на читача (слухача) зіткнення конкретного з абстрактним: Він
простягає руку, – / кості, жили, шрами, / жадобу, спрагу, вимогу, біду. / Я закричу. Завию. Ниць впаду; З
ким поділити неподільний біль? / Не все було самотністю і болем, – / був труд, і гурт, і регіт згаряча, / і
шум весни, і захват волейболом, / і хлопець хлопцем, і дівчам дівча.
Семантико-стилістична напруга збільшується при використанні корелятивних пар: Тривожно зашумів і
стихнув люд в лісах. / Козак і хлоп, челядник і монах / Почули крик пророчих півнів третіх; Не доживем,
стара? Ну що ж, – так інші будуть, / Такі, як я і ти, не животіть в біді, / А жити в радості, й ці люди не
забудуть / Бійців, які за них погинули тоді; І ось підвелося, хрипить і реве / Серце передсмертне, що ледве,
що майже, / Що трохи померло й що трохи живе; В людей замало в серці ран. Зате багато дір;
Проклятий орле, вбійнику двоглавий, / Предсмертним криком крикни й занімій!
Експресія, породжувана логічно й семантично різноплановими зіткненнями, завжди підсилюється
елементами, що граматично оформлені у вигляді однорідних членів речення: Мов потопельниця, плином
прибита до пристані, / біля рукатого, терням обвитого пакола / впала вона, очманіла, півгола,
розхристана, / мовчки лежала – не скніла, не вила, не плакала, / і не було анікого на тисячі й тисячі /
кроків, і років, і тропок, і строків, і просторів, / тільки вона, тільки хрест, над безоднею висячи, / і
самота, і пустеля, і горе десь осторонь; Проснулась в родички з Холодної гори, / два місяці пролежавши
в гарячці / на кривоногій, ветхій розкладачці, / метаючись з тривоги і жари, / і вибрела на вулиці
пустинні, / пострижена, збентежена, слаба, – / десь там на мене друзі ждать повинні, / там мій
обов’язок, / і труд мій, / і судьба; Він цілував і марив. / Він зганьблював і гнав, / сміявся і судив, /
Твердів у захваті, / тремтів у гніві й кликав, / Але ніколи він шматком сирих м’ясив / Не звалювавсь.
Вживання антонімічного контрасту у поета сприяє яскравішому вираженню думки і супроводжується
певними емоційно-експресивними барвами внутрішнього світу: І струмів внутрішніх невидна течія /
Мене підхоплює, і тягне, і несе / Крізь пережите все і крізь віджите все, / Крізь далеч дум і діл, крізь
радощі й жалі, / Крізь літ красу і жах, крізь навісні вітри, / Крізь дим, і чад, і жар на спаленій землі; По
вінця повні ярості й любові, / Стояли ми замислені й тяжкі; Так, я кричу в ночі. Так, я мовчу й кричу /
Крізь тьму і звуки тьми, крізь тугу й німоту; Я жив би двічі і помер би двічі, / Якби було нам два
життя дано, / Щоб людству чесно глянути у вічі, / Незганьбленим зберігши знамено; вживання
антонімічних словосполучень: Не бійся щасливого болю. Не відхиляйся вбік; І чуєш тіла кожним /
наповненим куточком / Своє тривожне щастя, / розряди життьові.
М. Бажан володіє гострим пером. Рядки його поезій сповнені гнівом, осудом і священною ненавистю
до ворогів Батьківщини: В нас клятва єдина і воля єдина / Єдиний в нас клич і порив: / ніколи, ніколи не
буде Вкраїна / Рабою фашистських катів!; Ви кинетесь у розпачі сліпма / Назад в свої барлоги і осади, /
Та марно, пси, – пощади вам нема. / Нема пощади!; Він бив їх. Бив штиком, прикладом, / Всім тілом бив,
всім гнівом бив, / і подолав, і захистив / Ще п’ядь землі під Сталінградом; Зваж кожну міну, щоб їх
м’ясо рвала, / Змір кожну кулю, щоб їх серць сягла!; сповнені слова відвагою і хоробрістю захисників
рідної землі: Боєць, напившись волзької води, / Відчув – вона йому терзає душу: / Умри, а стій! Умри – не
відійди! / – Я так зроблю! Я вистою! Я мушу!; Вони все знали, все перебороли – / Жагу і голод, жах і
печію, / І ранені хрипіли: – вмру? Ніколи! / я виживу. Я вистою. Я вб’ю; сповнені співчуттям, болем,
любов’ю до жінки, матері, дівчини: Він ніс її. Він приглядавсь до неї. / Він бачив муку на худім лиці, /
93

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки

Тонкої рани трепетні зубці / На бідних грудях женщини цієї; Вона була незвична і чудна, / Незнана
жінка не його любові, / Але страшно б наготою крові / з його життям зріднилася вона; Це скорбна
мати, звівши чорні руки, / Благословляє воїнів-синів, / Щоб відплатили ворогу за муки, / За сльози
українських матерів; І бідні квіти, зрощені в нужді, / В неволі й смутку змученого міста, / кладуть
дівочі руки молоді, / Як дар любові, на броню танкіста; В кольчужні кільця дівчина вплете / Свого
волосся пасмо золоте: / "Нехай воно, в залізну вплівшись сіть, / Юнацьке серце в битвах захистить, – /
Коли б це серце ляком пройнялось, / То сивим стало б золото волось".
Художньою прикрасою, традиційним прийомом емоційно-експресивного тонування у поетичному
тексті М. Бажана виступають дієслова-імперативи, які передають підвищену внутрішню динаміку:
Візьми ж, зненавидо, це серце, / його засихать не лиши; Рости, і зривай оболонки, і ветхі зривай
шкаралущі, / О радосте, зерно майбутнього, радосте, зерно сердець!; Ах, колонади тонкостеблих
струй, / Ах, дощ химерний – в прорізах і стрілках, / Хитайся і злітай, хитайся і лютуй, / Трощи в
трикутничок знайомого причілка.
При зіставленні семантичних одиниць експресія підсилюється за рахунок синонімії, яка має на меті
урізноманітнити семантичну палітру вислову, вточнити і повніше охарактеризувати щось: Як часто слово
"смерть" звучить у людській мові, / Захвилювавши мисль, стривоживши чуття, / Та не лякатися його
більшовикові, – / Ти з нами і для нас, товаришу Життя; Не жалів я юності, й недаром, / бо горить на чолі
зоря / і не стогне, не скрегоче пожарами / України роз’ятрений яр; Криком би груди роздерти, /
Роздряпати зойком ніч, / Та вміє зустріти смерть він – / Не впасти, не клякнути ниць.
Особливо притаманна поетичній мові Бажана метафоризація як важливий засіб емоційності мови. Він
вишукував у мовних надрах свіжі й виразні метафоричні явища, які зворушують читача (слухача),
викликаючи глибокі емоції та дають змогу глибше розкрити всю складність психічного світу людини:
Священне море мови омиває / Затоки роздуму й любові береги; Коли серця на кореню розхитано, / Що
оповім коханці я своїй? / З усіх кутків душі позмітано / Любові порох золотий; Півмисль і півслово огромне
й убоге, / Недоносок душі – о, як тяжко йому / Тягти свій живіт, безголовий, безногий, / Задивлений пупом
у вічність і в тьму; Нудьга це неситий душі лейкоцит, / Що тілом своїм, непорушним і бистрим, /
Вгортає, висмоктує мудрість і пристрасть, / Як спрут, заповзаючи серцю під спід.
Поетична мова Бажана особливо багата на асоціації. На асоціативності ґрунтуються міцні й динамічні
образи Бажанової поезії, що передають напружену емоційність: І чорнів чавун облич; Ми чуємо
гарчання люте й хиже, / Собака воєн зводиться, сліпа; І в корчах передсмертних завихрився гас, / до
стелі метнувся, хитнувся і згас; Тому влютовуєм ми в ребра кожне серце, – / Так цвях вганя в будівлю
будівник; І пальці загострених рук наливаються люттю і криком, – / Так набирається злою
вакциною шприц; Там, де кінчалась сто сьома верства, / вийшов на насип хтось темний і став, /
шурубом волі скрутив уста, / а полем гуркіт виростав.
Усю складність внутрішніх переживань поет виражає в порівняннях, де розкривається емоційна
палітра його душі: Кості зламати, і випростать корчі, / І м’язи по швах життєродних розшить, / Щоб
розпач розкрити, як родива творчі, / Як Кесарів розтин душі; І він звелів в своїй завзятій вдачі /
Покласти місто там, де, з гір б’ючи, / Могутньо й буйно клекотять ключі, / Немов серця його людей,
гарячі; Розводячи руками, всміхається Миронич; / На вилицях широких, як зайчик сонця, – сміх; Сотні
сердець – як один барабан; Серце – як лід; В очах / Задумана й пильна глибінь супокою, / І серце
напружилось перед грозою, / Як птиця, щоб раптом порватися в змах.
Нагнітання – улюблений засіб поетової стилістики, яке діє переважно в психологічному плані й
відтворює граничну напругу всіх людських сприймань. Поет нагнітає іменники: І вирватись крізь
безнадію й втому / з падіння, з прірви, з смерті, з тяготи; прикметники: Хай б’ють об руїни будівель
прибої / упертих, невгамовних, тупих канонад; дієслова: Сталь на сталь найшла, гримнула, вдарила,
зіткнулась.
Реальність подій простежується зоровим і слуховим сприйняттям через метафору: Виблискують, як
три мечі, / Три постріли підряд, / І влазить, чорну сталь рвучи, / В німецький танк снаряд; Ще канонада
стогне за горбками, / Ще стелиться над містом чорний дим, / Ще пахнуть смертю обгорілі ями, / І,
скрикнувши, обвалюється дім; Ревуть мотори. Йде пальба / По німцях навздогін; / Три чорні танки з-за
горба / Вилазять з трьох сторін; Щит тисне щит. / Тріщать кістки й списи. / Предсмертний зойк. /
Захриплі голоси.
Експресію внутрішніх почуттів поет переносить і на змалювання пейзажу: Печальних птиць осінній
переліт / Накине тінь і зникне над полями, / І поповзуть смеркові тихі плями / Мохами теплими
закурених боліт.
Предмети втрачають звичні обриси, набуваючи нової якості – все у Бажановому світі ніби сходить зі
свого узвичаєного місця. Динамізм – це те, що часто покладено в основу художнього образу, що породжує
химерні образи і картини. Проаналізувавши емоційно-експресивну лексику, дійшли висновку, що
поетичній мові Миколи Бажана притаманні: героїчна спрямованість; широка історична і філософська
перспектива задумів; сувора дисципліна думки; зрима пластика слова; психологізм; синтетичність образів.
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Зосередження на певному відрізку тексту цілого комплексу різних стилістичних прийомів суттєво
підвищує експресію Бажанової лірики, виокремлює найбільш значущі ділянки тексту і великою мірою
визначає його індивідуально-стильову своєрідність.
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Васютенко И. А. Эмоционально-эксрессивная лексика как средство выразительности в
индивидуальной языковой картине мира Николая Бажана.
В статье рассматривается эмоционально-экспрессивная лексика как средство выразительности для
обозначения внутреннего мира в индивидуальной языковой картине Н. Бажана. Сделана попытка
выяснить семантические и функциональные особенности эмоционально-экспрессивной лексики в
поэтическом языке художника и основные средства выражения эмоциональности.
Vasiutenko I. O. Emotional and Expressive Lexis as the Means of Expression in the Mykola Bazhan's
Individual Language Model of the World.
The article deals with the emotional and expressive lexis as the means of expression outlining the inner world in
the M. Bazhan's individual language model of the world. This is the attempt to present the semantic and
functional peculiarities of the emotional and expressive lexis and the main means expressing the emotionality in
the artist's poetical language.
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КОНСТРУКТИВНА МОДЕЛЬ ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНОГО КОМПЛЕКСУ
[В (У) + NX] У СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЧЕННЯ
Стаття продовжує цикл публікацій, присвячений дослідженню лінгвістичного статусу прийменниковосубстантивного комплексу в складі двоядерного неелементарного речення. Репрезентовано семантикосинтаксичний потенціал одного з прийменниково-субстантивних сполучень. Обґрунтовано, що
прийменниково-субстантивний комплекс внаслідок властивого семантичного, синтаксичного,
інтонаційного, трансформаційного та позиційного потенціалу можна проектувати як повноцінний
компонент двоядерної предикативної системи.
Сучасний період розвитку лінгвістичної думки характеризується посиленою увагою до проблем
синтаксичної семантики, прихильники якої (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, І. Р. Вихованець,
К. Г. Городенська, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітко, Г. О. Золотова, Н. Л. Іваницька, В. І. Кононенко,
Е. В. Падучева, В. М. Русанівський, О. Н. Селиверстова та ін.) розглядають речення з опорою на поняття
семантико-синтаксичної та логіко-семантичної структури, елементарних і семантично неелементарних
речень, предикатних і непредикатних синтаксем з урахуванням семантико-синтаксичної категорійності
та функціональних параметрів компонентів речення, зокрема прийменниково-субстантивного комплексу
(ПСК), що позиціонує як складник двоядерної предикативної системи речення.
Предикатний комплекс є тим конструктивно-ядерним центром, навколо якого групуються як
формально-граматичні, так і семантико-синтаксичні компоненти висловлення. Організуюча роль
предиката в семантичній структурі речень виявляється в його внутрішніх і зовнішніх характеристиках: у
внутрішній структурі кожного речення він визначає кількість і якість аргументів, а на його семантичній
природі ґрунтуються зовнішні семантичні відношення з іншими реченнями тексту [1: 32]. У
поліпредикативних конструкціях (реченнях із двоядерною предикативною системою) взаємозв’язок і
взаємопротиставлення компонентів предикативного центру є реченнєвотвірним [2: 277].
Мета роботи полягає в семантико-синтаксичному аналізі ПСК моделі [в (у) + Nx] в складі двоядерної
предикативної системи, в центрі якого розташоване з’ясування місця, ролі й семантичного статусу цього
компонента в структурі речення загалом. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких
завдань: 1) охарактеризувати прийменники в та у як формальні показники вираження певного
семантичного відношення; 2) окреслити структурну модель речення; 3) проаналізувати висловлення із
досліджуваним семантичним компонентом; 4) спроектувати його типологію та особливості позиційного
функціонування з урахуванням семантичного потенціалу до самостійності.
Прийменники (препозитиви) в та у належать до групи первинних (непохідних) препозитивів, а
точніше – до ядра діахронно первинних прийменників сучасної української літературної мови [1: 61; 3:
331]. Препозитиви в та у в старослов’янській і староруській мовах були самостійні, кожен із них мав
властиві йому функції. Прийменник в означав напрям руху всередину предмета, виражав певний стан
особи, предмета, місце перебування тощо. Словосполучення з прийменником у вживалося для означення
близькості предмета до чогось або вказувало на предмет, біля якого відбувалася якась дія [4: 45]. За
тлумачним словником української літературної мови сполучення із досліджуваними препозитивами в та
у виражають наступні семантико-синтаксичні відношення: 1) просторові; 2) об’єктні; 3) часові;
4) кількісні; 5) означально-обставинні [5: 270-273; 6: 106].
У конструктивній моделі S + P [P1 (Vf) + P2 (Prep. + Nx) caus.] при чому P2, тобто прийменниковосубстантивний комплекс, має вигляд P2 [в (у) + Nx] і є доволі поширеним у художньому,
публіцистичному та науковому стилях української літературної мови. Досліджувана каузальна
предикація, яка притаманна семантичним комплексам такої модельної побудови, виокремлюється
лінгвістами (І. Р. Вихованець, Н. В. Гуйванюк, Г. О. Золотова та ін.) не як первинна, а як вторинна,
непритаманна, що вказує на очікувані модифікаційні поєднання причинової семантики із просторовою,
часовою, цільовою та ін. Наприклад: "В нестямі він [Петровський] підніс свої старечі, тремтливі руки
вгору й несамовито закричав" (І. Багряний); "Де треба й не треба Роман його [гасло] неодмінно ліпив у
рішучій задумі" (І. Багряний); "Ворожа артилерія посилила у відповідь свій вогонь" (І. Багряний); "В
нестримних буйнощах своїх сили природи хоронять усі марні зусилля людські" (П. Загребельний); "…
який [поет] у своїй непримиренності часто доходив до крайностей" (М. Бажан); "Такі, як ви, упадають
у своїй одинокості" (О. Кобилянська); "… що ми так часто у своїй немочі виправдовуємось саме тим"
(О. Кобилянська).
Розглянемо речення моделі ПСК [в + N6]: "В нестямі він [Петровський] підніс свої старечі,
тремтливі руки вгору й несамовито закричав" (І. Багряний). Семантика ситуації: дія агенса спричинена
його внутрішнім психофізіологічним станом. Компоненти ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) причина –
© Воробець О. Д., 2011
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психофізіологічний стан агенса-каузатора. ПСК в нестямі виступає прямим репрезентантом каузальної
семантики, конденсуючи в собі потенційно основну предикацію: Він був у нестямі (потенційно основна
предикація) + Він підніс свої старечі, тремтливі руки вгору й несамовито закричав (основна предикація)
→ Оскільки він був у нестямі, він підніс свої старечі, тремтливі руки вгору й несамовито закричав. ПСК
в нестямі, розглянутий як трансформант, займає інтенційну позицію відповідно до вербального
компонента, що є семантично й граматично сильною, і становить собою каузальний компонент
двоядерної предикативної системи. З одного боку, можна було б розглядати досліджуваний семантичний
компонент і як детермінант чи як поширювач окремого актанта як суб’єкта, так і предиката, але, з
другого боку, репрезентуємо його як повноцінний компонент двоядерної предикативної системи із
навантаженням потенційно основної каузальної предикації, що підтверджують такі чинники, як-от: 1) він
має здатність до трансформації у повноцінну реченнєву конструкцію, що входить у структуру складного
речення; 2) займає інтенційну позицію в неелементарному реченні, що є максимально сильною із
семантичної точки зору; 3) відноситься до структурної моделі речення загалом, а не до окремого
компонента вищого рівня (предиката, суб’єкта) або нижчого рівня (актантів предиката, актантів
суб’єкта); 4) виступає як інформаційно, так і інтонаційно вагомою складовою, оскільки стимулює, каузує
(в нестямі) дію (підніс свої старечі, тремтливі руки вгору й несамовито закричав) агенса. Отже,
зараховуємо ПСК в нестямі до складу двоядерної предикативної системи P [P1 (Vf) + P2 (Prep. + Nx)] у
функції повноцінного компонента P2 (Prep. + Nx) поряд із вербальним складником P 1 (Vf), що притаманна
цьому висловленню.
Проаналізуємо речення моделі ПСК [у + N6]: "Де треба й не треба Роман його [гасло] неодмінно
ліпив у рішучій задумі" (І. Багряний). Семантика ситуації: дія агенса визначається мисленнєвим станом
агенса-каузатора. Компоненти ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) місце дії; 4) агент-каузатор; 5) причина
– чітко-вивірений мисленнєвий стан агенса-каузатора. Семантичний комплекс у рішучій задумі
функціонує як виразник причинової семантики, акумулюючи потенційно основну предикацію: Де треба
й не треба Роман його неодмінно ліпив (основна предикація) + Він був у рішучій задумі (потенційно
основна предикація) → Де треба й не треба Роман його неодмінно ліпив, бо був у рішучій задумі. ПСК у
рішучій задумі займає постпозицію щодо основного предиката, яка окреслюється як кінцева в структурі
речення й з семантичної точки зору є слабкою, але інформаційно вагомою, що свідчить про
ідентифікацію досліджуваного семантичного компонента як детермінанта. Проте семантичний комплекс
моделі [у + N6] ускладнений власним атрибутивним актантом (рішучій), що відноситься, передусім, до
ПСК (у задумі), а потім уже в складі комплексу встановлює семантико-синтаксичні відношення із
реченнєвою структурою. Враховуючи ускладнення цього ПСК, можна включити його до складу
двоядерної предикативної системи, до утворення структурованої та семантичної єдності із синтаксичною
одиницею загалом. Отож ПСК функціонує на межі між детермінантом і компонентом двоядерної
предикативної системи.
Зупинимось на реченні моделі ПСК [у + N4]: "Ворожа артилерія посилила у відповідь свій вогонь"
(І. Багряний). Семантика ситуації: дія агенса спричинена як результат-реакція на дію імпліцитного
каузатора. Компоненти ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) імпліцитний каузатор; 4) причина – результатреакція на дію імпліцитного каузатора. Семантичний комплекс у відповідь займає постпозицію щодо
основного предиката і розташований між вербальним компонентом предикативного ядра (посипала) й
актантною групою (свій вогонь), проектує каузальне значення із додатковою семою 'реакція-результат',
але не трансформується у частину складного речення, що свідчить про семантико-синтаксичну
обмеженість порівняно до розглянутих репрезентантів причиновості (ПСК моделі [в + N6] в нестямі та
ПСК моделі [у + N6] у рішучій задумі), що в свою чергу ідентифікує семантичний комплекс як
поширювач із каузальною семантикою. З інтонаційного та інформаційного аспектів цей семантичний
компонент належить до облігаторних семантико-синтаксичних компонентів структурної моделі речення
S +P [P1 (Vf) + P2 (у + N4) caus.], але поза її межами не може функціонувати самостійно.
Відомо, що категорія причини є елементом складних якісно-часових динамічних відношень між
безпосередньо "зв’язаними реальними подіями, із яких одне виникає раніше другого і породжує друге" [7:
312]. З огляду на організацію розчленовування, розглядаємо речення як одну із обчислюваних комбінацій
поєднання синтаксем [8: 8]. Синтаксична роль каузальної предикації полягає в тому, що вона змінює
структурні моделі статичного типу на моделі динамічного типу [8: 285].
Неоднозначним залишається вирішення питання щодо встановлення межі між компонентом
двоядерної предикативної системи, детермінантом та поширювачем. Посилаючись на статтю
Н. Ю. Шведової [9: 77-93], Г. О. Золотова виокремлює три функціонально зумовлені типи детермінантів
такі, які: 1) беруть участь в організації предикативного мінімуму речення, тобто предикативної основи із
відповідним типовим значенням, яку вони формують разом з іншими компонентами; 2) співвідносяться
із відповідними периферійними формами, які виражають семантичну передумову, що є необхідною
основою для співвіднесення двох основних компонентів моделі речення; 3) являють собою поширювачі
предикативного центру речення, що доповнюють його факультативно додатковим змістом [8: 103-104].
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Але при ідентифікації ПСК як компонента двоядерної предикативної системи він не відповідає іншим
класифікаціям детермінантів та інших ускладнювальних семантику речення компонентів. На відміну від
розрізнення трьох типів детермінантів семантичний комплекс моделі [Prep. + Nx] проектуємо, залежно
від позиційного, функціонального, семантичного, трансформаційного та інформаційного аспектів, як
компонент двоядерної предикативної системи, детермінант та поширювач. При неоднозначних
тлумаченнях окреслюємо досліджуваний компонент структурної моделі речення як проміжний у
вираженні семантико-синтаксичних функцій. З огляду на те, що номінативний аспект P2 в позиції
компонента двоядерної предикативної системи вирізняється здатністю проектувати повноцінну ситуацію
(подію, факт), що є характерною ознакою для детермінанта, але вже як поширювач входить до складу
повноцінної ситуативної комбінації.
Поряд із центральною моделлю ПСК [в (у) + Nx], що функціонує як складник структури речення
S + P [P1 (Vf) + P2 (Prep. + Nx)], виокремлюємо 5 субмоделей, до складу яких входять вторинні
прийменники.
1. S + P [P1 (Vf) + P2 (в аспекті + N2) caus.]. Розглянемо речення моделі ПСК [в аспекті + N2]: "Цього
року "Кримський Ковчег" зазнав зміни в аспекті розширення творчої палітри" (з газети). Семантика
ситуації: дія агенса знаходиться під власним впливом в результаті зміни характерної ознаки. Компоненти
ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) час дії; 4) причина – зміна характерної ознаки. ПСК в аспекті
розширення виражає каузальне значення, конденсуючи в собі потенційно основну предикацію: Цього
року "Кримський Ковчег" зазнав зміни (основна предикація) + Він здійснив розширення творчої палітри
(потенційно основна предикація) → Цього року "Кримський Ковчег" зазнав зміни, бо здійснив
розширення творчої палітри.
2. S + P [P1 (Vf) + P2 (в ізоляції від + N2) caus.]. Охарактеризуємо речення моделі ПСК [в ізоляції
від + N2]: "Жодна країна не може повністю одужати в ізоляції від торгівельних партнерів" (з газети).
Семантика ситуації: певний збіг обставин економічного характеру впливає на агенса, що призупиняє або
навіть унеможливлює реалізацію конкретної дії. Компоненти ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) причина
– збіг обставин економічного характеру. Семантичний комплекс в ізоляції від торгівельних партнерів
функціонує як виразник причинової семантики, акумулюючи в собі потенційно основну предикацію:
Жодна країна не може повністю одужати (основна предикація) + Вона ізольована від торгівельних
партнерів (потенційно основна предикація) → Жодна країна не може повністю одужати, оскільки
ізольована від торгівельних партнерів.
3. S + P [P1 (Vf) + P2 (в очікуванні + N2) caus.]. Зупинимось на реченні моделі ПСК [в очікуванні + N2]:
"В очікуванні нового виклику Андрій перебирав усі варіанти спротиву" (І. Багряний). Семантика
ситуації: дія агенса визначається як попередня реакція на очікувану в майбутньому дію. Компоненти
ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) причина – очікувана майбутня дія. Складовий компонент реченнєвої
структури в очікуванні нового виклику фокусує в собі потенційно основну каузальну предикацію: Він
очікував нового виклику (потенційно основна предикація) + Андрій перебирав усі варіанти спротиву
(основна предикація) → Андрій перебирав усі варіанти спротиву, оскільки очікував нового виклику.
4. S + P [P1 (Vf) + P2 (у відплату за + N4) caus.]. Проаналізуємо речення моделі ПСК [у відплату
за + N4]: "Вони [Сірки] були завжди бажаними гостями, мабуть, у відплату за їхню щедрість і
гостинність" (І. Багряний). Семантика ситуації: дія агенса формулюється особистими позитивними
якостями об’єкта-каузатора. Компоненти ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) об’єкт-каузатор; 4) причина –
позитивні якості об’єкта-каузатора. ПСК у відплату за їхню щедрість і гостинність виражає каузальне
значення, зосереджуючи в собі потенційно основну предикацію: Вони були завжди бажаними гостями
(основна предикація) + Вони були щедрими і гостинними (потенційно основна предикація) → Вони були
завжди бажаними гостями, тому що були щедрими і гостинними.
5. S + P [P1 (Vf) + P2 (у відповідь на + N4) caus.]. Зупинимось на реченні моделі ПСК [у відповідь
на + N4]: "Я усміхнувся у відповідь на його запитання" (Р. Андріяшик). Семантика ситуації: дія агенса
зумовлена як реакція на дію об’єкта-каузатора. Компоненти ситуації: 1) агенс; 2) дія агенса; 3) об’єкткаузатор; 4) причина – дія об’єкта-каузатора. Семантичний комплекс у відповідь на його запитання
функціонує як показник причинової семантики, нагромаджуючи в собі потенційно основну предикацію:
Я усміхнувся (основна предикація) + Він задав запитання (потенційно основна предикація) → Я
усміхнувся, адже він задав запитання.
Аналіз речень так званого субмодельного плану дає змогу простежити за семантичною
спрямованістю репрезентованих ПСК із каузальним значенням (ПСК моделі [в аспекті + N2] в аспекті
розширення творчої палітри, ПСК моделі [в ізоляції від + N2] в ізоляції від торгівельних партнерів, ПСК
моделі [в очікуванні + N2] в очікуванні нового виклику, ПСК моделі [у відплату за + N4] у відплату за їхню
щедрість і гостинність, ПСК моделі [у відповідь на + N4] у відповідь на його запитання), які
вирізняються самостійністю з огляду на трансформативний потенціал і виявляють функціональну
активність у реченні.
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Прийменниково-субстантивний комплекс внаслідок властивого семантичного, синтаксичного,
інтонаційного, трансформаційного та позиційного потенціалу можна проектувати як повноцінний компонент
двоядерної предикативної системи, оскільки, саме до такої інтерпретації тяжіє досліджуваний семантичний
комплекс із функціональним значенням потенційно основної каузальної предикації.
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Воробец A. Д. Конструктивная модель предложно-субстантивного комплекса [в + Nx] в семантикосинтаксической организации предложения.
Статья продолжает цикл публикаций, посвященный исследованию лингвистического статуса
предложно-субстантивного комплекса в составе двухъядерного неэлементарного предложения.
Представлено семантико-синтаксический потенциал одного из предложно-субстантивных
сочетаний. Обосновано, что предложно-субстантивный комплекс вследствие свойственного
семантического, синтаксического, интонационного, трансформационного и позиционного
потенциала можно проектировать как полноценный компонент двухъядерной предикативной
системы.
Vorobets O. D. The Constructive Model of the Prepositional-Substantive Complex [в (у) + Nx] in the
Semantically-Syntactic Organization of a Sentence.
The article continues a series of publications on the study of linguistic status of the prepositional-substantive
complex consisting of dual-core non-elementary sentence. The semantic-syntactic potential of one of the
prepositional-substantival connections is represented. It was substantiated that the prepositional-substantive
complex consequent on the inherent semantic, syntactic, intonational, transformational and positional potential
can be projected as a full-featured component of the dual-core predicative system.
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ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІЙ ГРИ СЛІВ У ПЕРЕКЛАДІ ДРАМИ
У статті робиться спроба визначити функції гри слів у драматичному жанрі на матеріалі сучасної
англомовної драматургії, українських та російських перекладів. Аналізуються можливі стратегії
перекладу мовної гри на основі функціонального підходу із урахуванням принципів сценічності. Виявлено,
що при неможливості перекладу гри слів грою слів, відтворення основних функцій забезпечують
адекватне сприйняття перекладу.
Тема перекладу гри слів для перекладознавства не нова: чимало досліджень присвячено можливим
підходам до відтворення ігрових елементів у художніх творах. Драматичні тексти також були об’єктом
перекладознавчого аналізу, але більшість досліджень спиралися на твори В. Шекспіра, О. Уайльда та
інших класичних авторів, тоді як сучасні драматурги залишалися поза увагою. Така тенденція зрозуміла,
адже саме драми В. Шекспіра та О. Уайльда рясніють грою слів і є невичерпним джерелом для аналізу.
Більшість досліджень виконано без урахування функціональності ігрових елементів у творі.
Метою цієї статті є окреслити поняття "гра слів", визначити функції гри слів у драматичному тексті
та запропонувати стратегії відтворення гри слів при перекладі сучасної англомовної драматургії на
основі функціонального підходу з урахуванням принципів сценічності.
Гра слів є одним із риторичних прийомів, який важко надається для перекладу. На думку деяких
дослідників [1], неперекладної гри слів майже не існує, адже яким би не був унікальним каламбур, рішення
для його перекладу повинно існувати, адже шляхи цього рішення співпадають із каналами мислення людини
[2]. Таким чином, перекладацька примітка – "неперекладна гра слів"– є визнанням власного безсилля.
Частково хочеться погодитися із такою категоричністю, але постає питання чи завжди можливо і необхідно
відтворювати гру слів без врахування інших контекстуальних та позатекстових чинників. Варто
проаналізувати функції гри слів у тексті і спиратися у перекладі саме на них.
Першочергово необхідно з’ясувати, які саме одиниці тексту становлять гру слів та які функції вони
виконують на різних рівнях драматичного твору. Власне поняття "гра слів" не має одностайного сталого
визначення, однак має багато спільних ознак у дефініціях, запропонованих дослідниками. Традиційно
гра слів розглядається як навмисно вживаний мовний засіб, який ґрунтується на несумісності значень на
рівні слова, словосполучення чи фразеологічного звороту та слугує засобом створення комічного
(А. Гвоздьов, В. Виноградов, А. Федоров, В. Комісаров). Такий підхід виключає існування типів гри слів,
які не мають комічного ефекту. Інша група дослідників (А. Дітген, А. Кайзер, К. Танака) спираються на
окремі функції і джерела виникнення гри слів як стилістичного засобу. Такому підходу бракує опису
лінгвістичного механізму виникнення гри слів. Третя група дослідників (О. Аксьонова, В. Ізотопов)
розглядає феномен гри слів як аномальний, але водночас узуальний. Мовна гра вивчається з позиції
словотвору. Вважається, що гра слів має певний визначений вплив на слухачів / читачів [3].
Загалом у практичній стилістиці гра слів часто тлумачиться лише як засіб створення комічного, що
насправді далеко від істини. Немає також чіткого розмежування понять "гра слів" та "каламбур". Каламбур
визначається як один із видів мовної гри, що полягає у використанні зовнішньої подібності мовних
одиниць з метою досягнення комічного ефекту, [4; 5] або розглядається як невдала гра слів [6: 47], оскільки
він грає словом не як словом, а як співзвуччям. Інколи це поняття не розмежовується [7; 8].
У цій роботі ми спиратимемося на наступне визначення гри слів: "спеціальне використання звукової,
лексичної, або граматичної форми слів, а також частин слів, фразеологізмів, синтаксичних конструкцій
для створення певних фонетико- та семантико-стилістичних явищ, що ґрунтується на зіставленні й
переосмисленні, обіграванні близько звучних або однозвучних мовних одиниць з різними значеннями"
[9: 37] Каламбур вважатимемо складовою частиною поняття "гра слів", що має за мету створення
комічного ефекту.
Особливості перекладу гри слів досліджували А. Федоров, В. Комісаров, Н. Любімов, В. Колер,
В. Виноградов, Д. Фарвел, Д. Делабастіта та ін. Дослідники запропонували наступні варіанти
відтворення гри слів у перекладі [10; 11]: переклад грою слів (гра слів цільової мови може відрізнятися
від гри слів мови-джерела); переклад виразом без гри слів (вираз передає обидва значення гри слів
завдяки безігровому сполученню); переклад суміжним риторичним засобом (повтором, алітерацією,
іронією тощо); фрагмент, що містить гру слів не відтворюється; компенсація втрати гри слів в одному
фрагменті, введенням гри слів у іншому; редакторська техніка (примітки / зноски).
Важко заперечити, що перший запропонований шлях є найбільш вдалим і саме до повного
відтворення форми та змісту гри слів повинен прагнути перекладач. Водночас, не варто прагнути
повного відтворення гри слів лише заради самого факту, адже часом замість природного невимушеного
звороту можна отримати цілковито штучну формулу, що випадає з контексту та не виконує свою
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комунікативну функцію. Ця теза видається ще більш актуальною для драматичних творів, де основна
вимога до тексту – доступне, зрозуміле мовлення. Вважаємо, що при перекладі перший чинник, який
повинен врахувати перекладач – функція, яку виконує гра слів у діалогічному або монологічному
мовленні персонажа.
Традиційно основною функцією гри слів вважається функція продукування комічного. На рівні
художнього тексту працюють і нетрадиційні функції гри слів. Серед них: структуроутворююча;
алюзійна; асоціативна; іронічна; функція генерування атмосфери абсурду; функція інтелектуальної гри з
читачем; характеристики персонажа; оціночно-тенденційна; маркування прихованої авторської
присутності або прихованої присутності того чи іншого персонажа; функція показу психоемоційного
стану персонажа; орнаментальна; ритміко-звукової інструментовки тексту [12]. Аналіз цих функцій може
допомогти перекладачеві відтворити комунікативне та прагматичне призначення гри слів. Може
видатися, що такі функції як маркування авторської присутності чи характеристика персонажа важко
застосувати до драматичного тексту. Аналіз драматичних творів доводить, що вони є повноцінними
текстами, яким притаманні більшість функцій, характерних для художньої літератури загалом.
Гра із публікою починається задовго до того, як розпочинається власне вистава. Перше, з чим
стикається глядач – це афіша, яка виконує функцію "збудження уваги" чи "збудження інтересу"
(О. Норд). Заголовок п’єси постає першою дійовою особою твору: він або привертає увагу глядачів, або
залишає їх байдужими. Інші чинники (відомість автора, режисера тощо) втручаються у процес
зацікавлення. Заголовок активізує сприйняття глядача / читача і спрямовує його увагу на те, про що
йтиметься далі [13: 304]. Він належить до сильних позицій тексту, тому його переклад вимагає особливої
увагу. Драматурги часто використовують гру слів на рівні заголовка. Класичний приклад – п’єса
О. Уайльда "The Importance of Being Earnest". Співзвучність імені Ernest та слова earnest (серйозний;
переконаний) збуджує увагу та інтерес читача / глядача. Повне розуміння гри слів можливе лише після
прочитання / перегляду п’єси. Асоціативна функція, як і функція характеристики персонажа,
проявляються на рівні цілого тексту. На рівні заголовка перекладач обмежений у виборі засобів та
шляхів перекладу. Компенсація в іншому уривку, пропущення фрагменту, що містить гру слів –
неможливі. До перекладу перекладачі підійшли подібно: Р. Доценко запропонував назву "Як важливо
бути поважним", тоді як Т. Некряч – "Конче треба бути Ернестом". Обидва перекладачі зберегли один
компонент мовної гри. Р. Доценко актуалізував характеристику головного героя, тоді як Т. Некряч
зробила акцент на його ім’я. У контексті п’єси перший підхід видається більш вдалим, оскільки
реалізується одна із основних функцій цієї гри слів – іронічна. Хоча іронія втілюється на рівні цілого
твору загалом, її основи закладені у слові "earnest", яке насправді немає нічого спільного із героями, що
видавали себе за Ернеста.
Переклад гри слів на рівні заголовку ускладнюється, якщо вона основана на елементах
інтертекстуальності. Наприклад, заголовок п’єси Е. Олбі "Who is Afraid of Virginia Woolf" на перший
погляд не викликає жодних питань. Збудження інтересу здійснюється завдяки відомості В. Вульф і,
можливо, глядачі очікуватимуть, що вона виступатиме однією із дійових осіб. Прочитання чи перегляд
п’єси розкривають приховану гру слів, яка міститься у заголовку. Головна героїня (Марта) неодноразово
наспівує пісеньку "Who is afraid of Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia Woolf", що є пародією на
дитячу пісеньку "Who’s Afraid of the Big Bad Wolf" з мультфільму компанії В. Діснея "Троє поросят".
Автор грає зі словом wolf – вовк, та прізвищем відомої письменниці – Woolf. На перший план виходять
функція інтелектуальної гри із глядачем та алюзійна функція, яка відсилає глядача до двох абсолютно
нерівноцінних джерел. Переклад українською мовою Я. Стельмаха "Не боюсь Вірджінії Вульф" частково
відтворює алюзійну функцію, а функція інтелектуальної гри із читачем спирається лише на ймовірність
обізнаності глядача із творчістю В. Вульф. Постійне повторення Мартою віршика "Не боюсь Вірджінії
Вульф, Вірджінії Вульф, Вірджінії Вульф" видається дещо абсурдним і не зрозумілим, адже іншим
чином В. Вульф в тексті не згадується. При адаптації цього перекладу до постановки режисером
А. Жолдаком заголовок було повністю змінено. Вистава вийшла під назвою "Не боюся сірого вовка", що
є алюзією на різноманітні дитячі казки, вірші, ігри, як ось наприклад "Ірву, ірву горішечки, Не боюсь
вовка ні трішечки". У цьому випадку функція інтелектуальної гри із читачем втрачена повністю, а
алюзійність є досить очевидною, що не змушує глядачів замислюватися над прихованими аспектами.
Функція генерування атмосфери абсурду теж часто виявляється вже на рівні заголовку. Особливо це
притаманно драматичним творам С. Беккета. Наприклад, переклад заголовку п’єси "Not I" на перший
погляд видається очевидним. Текст п’єси також не містить жодних вказівок на можливу гру слів. Лише
вказівки щодо сценічного втілення та сама постановка п’єси розкривають гру слів, яка відбувається на
міжсеміотичному рівні. На затемненій сцені ми бачимо лише рот жінки, яка промовляє слова моновистави.
Цей образ – єдине, що наштовхує на можливість подвійного тлумачення заголовку "не я" та "не око", що
основане на близькому звучанні займенника "I" та іменника "eye". На жаль, відтворення функції
абсурдності та асоціативної функції видається неможливим. Гра слів у цьому випадку хоча і є досить
вдалою, але все ж виконує другорядну роль. Перекладаючи власний твір французькою мовою С. Беккет
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відтворив пряме значення заголовку "Pas moi"; услід за ним так само вчинили і українські перекладачі ("Не
я" – пер. В. Мицька та Ю.-А. Франко).
Рішення щодо перекладу гри слів у заголовках інших творів С. Беккета не настільки прозорі та
очевидні. Скажімо, підходи до перекладу п’єси "Krapp’s Last Tape" є досить суперечливими. Асоціативна
функція у цьому випадку тісно пов’язана із функцією характеристики персонажа, адже поширене
прізвище Krapp викликає у англомовного читача певні негативні асоціації, що у свою чергу характеризує
і сам персонаж. Автор чітко висловив своє ставлення до героя, що надалі розкривається у тексті.
Переклад українською мовою В. Діброва опирається переважно на асоціативну функцію "Остання
стрічка Среча", тоді як Ю. Тарнавський зупинився на транслітерованому звучанні прізвища "Остання
стрічка Краппа". Загалом, переклад гри слів у заголовках є завданням дуже складним і часто майже
нерозв’язним. Лише в поодиноких випадках вдається перекласти гру слів грою слів, але навіть якщо це
неможливо, варто визначити домінантні функції гри слів та будувати переклад на їх основі.
Звернімося власне до текстів п’єс, аби простежити, яким чином гра слів функціонує на цьому рівні.
Загалом усі функції, визначені для художніх творів, однаково вдало діють у драматичних текстах, хоча і
дещо іншим чином. Наприклад, функції інтелектуальної гри з читачем / глядачем та функції маркування
прихованої авторської присутності чітко простежуються у драматичних творах Т. Стоппарда. Головні
герої його п’єси "Розенкранц та Гільденстерн мертві" постійно плутають хто з них хто, тому важко
сказати, що гра слів у їх репліках – це особливість мовлення когось із них. Радше мовна гра виявляє
присутність самого автора, є грою, яку він веде із читачами. Часто елементи цієї гри виконують також
функцію генерування атмосфери абсурду: GUIL (musing): The law of probability, as it has been oddly
asserted, is something to do with the proposition that if six monkeys (he has surprised himself)... if six monkeys
were.../ ROS: Game? / GUIL: Were they? / ROS: Are you? / GUIL (understanding): Game. (Flips a coin). The
law of averages, if I have got this right, means that if six monkeys were thrown up in the air for long enough they
would land on their tails about as often as they would land on their – / ROS: Heads. (He picks up the coin).
(T. Stoppard "Rosencrantz and Guildenstern are dead") – ГІЛЬ (задумливо). Теорія ймовірностей, як хтось
дотепно висловився, спирається на припущення, що коли б шість мавп (дивуючись самому собі) … коли
б шість мавп… – РОЗ. Граємо? – ГІЛЬ. З мавпами? / РОЗ. З монетами. / ГІЛЬ (втямивши). Граємо.
(Підкидає монету.) Закон середніх величин, якщо я правильно розумію, означає, що коли шість мавп
підкинути вгору достатньо високо, то вони мають впасти на спину приблизно стільки ж разів, скільки й
на …/ РОЗ (поглянувши на монету) Орел. (Переклад М. Стріхи).
Наведений фрагмент розпочинає п’єсу. Двоє чоловіків грають в орлянку, і за неймовірним збігом
обставин вісімдесят п’ять разів поспіль випадає орел. Вони не дуже здивовані таким збігом, але все ж
намагаються застосувати теорію ймовірності до своєї гри. Їх спілкування дещо абсурдне, вони не зовсім
адекватно реагують на репліку співрозмовника. Абсурдність випливає в тому числі і з гри слів, яку автор
використовує також для власної гри із глядачем. Гра слів на основі полісемії слова "game" – "гра" та
"дичина" також характеризує Гіля, який так занурився у свої філософські міркування, що не відразу
вловлює про що говорить Роз. Гра слів на основі полісемії слова "head" – "голова" та "орел" виглядає
ненавмисною, і виконує, насамперед, комічну функцію. М. Стріха досить вдало відтворив абсурдність
ситуації, хоча гру слів, особливо у другому випадку, відтворити не вдалося.
Алюзійна функція гри слів теж є типовим явищем у сучасній драматургії. Наприклад, у монолозі
Карра (Т. Стоппард "Травестії") фраза "my art belongs to Dada 'cos Dada 'e treats me well" – "мое искусство
принадлежит Дада потому, что Дада очень любит меня..." (Переклад І. Кормільцева) є алюзією на
відому американську пісню "My heart belongs to Daddy" ('cause my Daddy, he treats me so well'). Пісня
невідома іноземному читачеві / глядачеві, а переклад ускладнюється ще й тим, що автор грає із словами
heart-art, Daddy-Dada. У російському перекладі ні алюзивність, ні гра слів не були відтворені. Алюзійну
функцію, очевидно, відтворити майже неможливо, але варто спробувати компенсувати її засобами
ритміко-звукової інструментовки тексту "Скажу тебе да я, Дада, Ведь Дада – моя отрада" (рос.). – "Вся
влада у тебе, Дада, і в цьому твоя принада" (укр.).
Деякі випадки алюзійної гри слів у творах Т. Стоппарда важко не тільки перекласти, але й зрозуміти.
Автор випробовує інтелектуальний рівень читача / глядача та здатність розпізнати як саму гру слів, так і
її алюзивність. Скажімо, у "Травестіях" Карр згадує, що "Уліс" Дж. Джойса був відомий йому під
робочою назвою "Elasticated Bloomers", що в дослівному перекладі означає "еластичні шаровари". На
перший план виходить очевидна функція абсурдності, але обізнаний читач / глядач повинен розгледіти за
нею алюзію на твір Дж. Джойса, прізвище головного героя якого було Блум. Російською мовою назву
твору перекладено абсурдною фразою "Блумки на блямках" (Переклад І. Кормільцева), де лише в слові
"блямка" вгадується слово "лямка". Для перекладу можна запропонувати термін "блумінг-слябінг". З
одноко боку, це реальне вузькоспеціалізоване поняття, що означає "прокатний обтискний стан", з іншого
боку корінь "блум" може наштовхнути обізнаного читача на асоціації із головним героєм, і, що також
важливо, звучання цього словосполучення є досить абсурдним. Отже, певним чином такий варіант
перекладу відтворює і функцію генерування атмосфери абсурду і алюзійну функцію.
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Гра слів часто виконує функцію показу психоемоційного стану та характеристики персонажу загалом.
У драматургії ці функції відіграють надзвичайно важливу роль, адже мовлення дійових осіб є одним із
основних засобів створення образу та надання певних рис. При відсутності інших описових засобів,
драматурги часто наділяють героїв певними мовленнєвими особливостями. Наприклад, Джордж – один із
героїв п’єси Е. Олбі "Who is Afraid of Virginia Woolf" – дуже іронічна людина, яка завжди намагається
знайти щось негативне у будь-якій ситуації. Часто його іронія будується на мовній грі. Таким чином
драматург намагається показати його нестабільний психоемоційний стан та охарактеризувати його
особистість. Обираючи способи відтворення гри слів, перекладач повинен пам’ятати, що компенсація
гри слів у іншому уривку можлива у таких випадках лише за умови, що гра слів використовується у
репліках того ж персонажа: George [driving]: Oh no, now … . You mustn’t. Martha is changing … and Martha
is not changing for me. Martha hasn’t changed for me in years. If Martha is changing, it means we’ll be here for
… days. (E. Albee "Who is Afraid of Virginia Woolf") – Джордж: (з притиском). Ну що ви … нікуди ви не
підете. Марта перевдягається … і перевдягається вона не заради мене. Заради мене Марта перевдягалася
вже й не пригадую коли. А коли вже Марта перевдягнеться, це означає, що ми просидимо тут … не день
і не два (Переклад Я. Стельмаха). Перекладачеві не вдалося повноцінно відтворити іронію Джорджа. У
п’єсі чітко простежується напруження між Джорджем та Мартою та виявляються його марні спроби
змінити свою дружину, яка живе в уявному світі із уявною дитиною. Проста на перший погляд гра слів
на основі полісемії слова "change" – переодягнутися та змінитися, виявилася досить важким завданням.
Незадоволення героя відтворено, але у значно вужчих межах.
Джордж іронізує постійно. Для нього характерне постійне випробування інтелектуальних здібностей
співрозмовників. Він тішить своє самолюбство та грає із вишуканою грою словами. Деякі його репліки
стали крилатими виразами, а Олбеїзми (слова вигадані Олбі) увійшли у загальний вжиток. Так ось
наступний уривок часто цитується, коли мова йде про світ вчених людей: George: I am a Doctor. A.B.
………M.A. …….. Ph.D. …….ABMAPHID! Abmaphid has been variously described as a wasting disease of
the frontal lobes, and as a wonder drug. (E. Albee "Who is Afraid of Virginia Woolf"). В українському
перекладі Я. Стельмаха цей уривок не відтворено, очевидно тому що у 1994 році, коли переклад було
видано у журналі "Всесвіт", поняття Бакалаврат – Магістратура – Докторантура були ще зовсім
незвичними для українського читача. У російському перекладі, що був виданий 2007 року проблему
розв’язано наступним чином: Джордж. Я доктор наук. Бакалавр... Магистр... Доктор философии... Ба-мадо-фи! Бамадофи обычно описывается как изнурительная болезнь лобных долей или как
чудодейственный наркотик (Переклад Н. Волжиної). Перекладач спробував створити неологізм на основі
повних назв наукових ступенів, таким чином відтворюючи функції мовної гри оригіналу. Хоча звукова
організація перекладного псевдо-терміну досить комічна, на відміну від оригінального неологізму, який
за своєю структурою може претендувати на науковий термін латинського або грецького походження
(типовий префікс "ab", як наприклад у слові "abnormal", буквосполучення ph), такий варіант перекладу
частково відтворює іронічну функцію гри слів та яскраво характеризує персонаж.
Аналіз функцій гри слів у англомовних драматичних творах та їх іншомовних перекладах виявив, що
загалом більшість функцій гри слів, що були визначені для художніх творів загалом, вдало
застосовуються драматургами. Усі шляхи перекладу гри слів, окрім редакторської техніки, можуть
використовуватися при роботі із драматичними текстами. Варто також пам’ятати, що компенсація гри
слів у іншому уривку можлива лише тоді, коли гра слів виконує функцію маркування авторської
присутності і не є особливістю мовлення персонажа. У випадках, коли однією із домінантних функцій
гри слів є характеристика героя, компенсація можлива лише на рівні його репліки. Першим кроком
перекладача повинно стати визначення домінантних функцій гри слів. Якщо існує можливість перекладу
гри слів грою слів, безумовно, такий варіант потрібно розглянути в першу чергу. Однак, не варто
намагатися будь-якою ціною відтворити гру слів, адже часом природність оригіналу перетворюється на
штучну формулу у перекладі. У випадках, коли неможливо відтворити мовну гру, достатньо буде
відтворити її головні функції.
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Галас А. С. Воссоздание функций игры слов в переводе драмы.
В статье представлена попытка определения функции игры слов в драматическом жанре на материале
современной англоязычной драматургии, а также украинских и русских переводов. Анализируются
возможные стратегии перевода языковой игры на основе функционального подхода с учетом принципов
сценичности. Выявлено, что при невозможности перевода игры слов игрой слов, воссоздание основных
функций обеспечивает адекватное восприятие перевода.
Halas A. S. Reproducing Wordplay Functions in the Drama Translation.
The article presents an attempt of defining the functions of the wordplay in the dramatic genre on the material of
the modern English drama together with the Ukrainian and Russian translations. It analyzes the possible
strategies of translating wordplay on the basis of the functional approach taking into account the performability
principles. It has been concluded that in case the wordplay cannot be rendered by the wordplay in the target
language, the reproduction of principal functions provide the adequate perception of the translation.
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МОВНИЙ ОБРАЗ ПРОСТОРУ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА
У статті досліджуються мовні засоби вираження та структура художнього простору в поезії
Ю. Андруховича, особливості функціонування метафор з просторовими компонентами на матеріалі
його збірки"Екзотичні птахи та рослини". Розглядаються питання про традиції і новаторство,
динаміку розвитку мовного образу світу поета.
Одним із найважливіших компонентів довершеного художнього цілого є художній простір, своєрідна
"образна модель дійсності, що формується автором і є результатом його вибору, зумовлена жанром
твору, часом відтворюваних подій і часом написання тексту" [1: 78]. Саме художній простір впливає на
добір митцем різноманітних прийомів зображення дійсності, певних лексичних засобів, усіх мовних і
позамовних елементів утворення художнього мікросвіту.
Форми вираження художнього простору найрізноманітніші. Звичайно розрізняють природний і
побутовий, відкритий, безмежний і обмежений, закритий, він може мати статичний і, навпаки,
динамічний характер з різноспрямованим рухом. Усі ці засоби організації художнього тексту активно
застосовуються майстрами художнього слова різних народів і часів. Письменники використовують
різноманітні мовні засоби для вираження та окреслення меж художнього простору, локального стрижня
майбутнього твору. Передусім, це топонімікон, що, будучи найбільш чітким і конкретним маркером
художнього простору, посідає чільне місце у системі вираження просторових характеристик твору, а
також різноманітні лексеми з просторовим значенням, що разом із топонімами утворюють локальну
парадигму художнього тексту. Актуалізація художнього простору засобами топонімічного письма і
безонімних номінацій є "естетичним засобом мовленнєвого втілення фізичного й філософського аспектів
реального простору" [2: 144]. Це питання досі залишається малодослідженим, оскільки увага мовознавців
зосереджена, в основному, на ролі топонімів як стилістем у тканині художнього тексту
(К. М. Ірисханова, Ю. О. Карпенко, Т. І. Крупеньова, І. І. Марунич, С. В. Перкас, О. В. Суперанська,
О. І. Фонякова). Розвідки, присвячені дослідженню засобів організації художнього простору у творчості
окремих митців (Л. І. Белехова, О. В. Виноградова, І. А. Дубашинський, С. М. Лобода, Ю. І. Селезньов,
В. В. Сичков) стосуються, в основному, морфолого-синтаксичних аспектів вираження локативності у
творах російської та західноєвропейської літератури. На матеріалі української літератури цей аспект
сьогодні досліджений також вкрай недостатньо (О. Є. Єфіменко, О. О. Маленко, Т. А. Щебликіна).
Творчість сучасних письменників доби постмодернізму, в тому числі Ю. Андруховича, заслуговує
особливої уваги. Саме цим зумовлюється актуальність даної розвідки.
В останній час активно вивчаються когнітивні механізми, що лежать в основі функціонування мовних
одиниць. Когнітивний підхід дає можливість поглянути на семантику просторової лексики поета як на
мовне втілення моделі світу, що існує у його свідомості. У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення
художніх засобів метафоризації, що лежить в основі характеристики художнього простору.
Мета даної статті – схарактеризувати механізми та семантику просторових метафор у поетичній
творчості Ю. Андруховича на матеріалі його збірки "Екзотичні птахи та рослини" (1991).
Мовні засоби вираження простору у поезії Ю. Андруховича, такі як топоніми, локалізуючі онімні та
безонімні номінації репрезентують важливу складову частину мовної картини світу поета. Адже простір
– її ключовий концепт.
Реальна дійсність у поезії Ю. Андруховича відтворюється завдяки використанню поетом художнього
топосу і безонімних локалізуючих лексем, що, як у ремарках, так і в тексті поезії чітко окреслюють межі
реального географічного простору. Передусім, це топоніми, що представлені окремими розрядами:
хороніми – Грузія [3: 12], Східно-Словацький край [3: 37], Азія [3: 42], Osten [3: 79], Європа [3: 66, 79, 81],
Прованс [3: 97], Україна [3: 66, 71], Станіславський повіт [3: 60], Аляска [3: 27], Гаїті [3: 81]; ойконіми,
серед яких : а) астіоніми – Вавілон [3: 6, 16, 26], Петроград [3: 42], Івано-Франківськ [3: 58], Дрогобич [3:
66], Львів [3: 83, 88], Неаполь [3: 4], Марсель [3: 4], Париж [3: 40], Москва [3: 28], Київ [3: 67], Краків [3:
67], Перемишль [3: 67]; біблійний астонім – Содома [3: 60]; б) комонім – Туркотин [3: 8]; гідроніми –
Плотва [3: 86]. Сена [3: 40], Арал [3: 42]; ороніми – Афон-гора [3: 42], Говерла [3: 57]; урбаноніми, серед
яких: а) агоронім – Песій Ринок [3: 89]; годоніми – вулиця Сакраменток [3: 89], Кармелітська [3: 53] та
хороніми міські – Замарстинів [3: 90], Кульпарків [3: 90], Клепарів [3: 90].
Астонім третій рим [3: 62] охоплює собою слов’янські країни Східної Європи і є складовим
компонентом мікропростору Ю. Андруховича.
Вищезазначені топоніми стосуються тієї місцевості, де народився, вчився та проживає поет – це
Івано-Франківськ та Львів. Зокрема Замарстинів, Кульпарків та Клепарів – це назви місцевостей у
© Головіна В. С., 2011
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Шевченківському та Франківському районах Львова. Песій Ринок – це колишня назва околиці вул.
Пекарської та Сакраменток у тому ж місті.
Безонімні номінації представлені порівняно невеликою кількістю стрижневих лексем і словосполучень
та їх розгалуженими варіантами: огроми [3: 4]; пустирі [3: 4]; берег [3: 12]; узлісся [3: 15]; ліс [3: 15, 22, 63,
95]; галявини [3: 15]; місто [3: 4, 15, 16, 17, 41, 75, 76. 89, 90, 94]; річка [3: 6, 12, 20, 28, 40, 48, 64, 86, 94];
містечко [3: 8]; передмістя [3: 90]; губернія [3: 41]; гаї [3: 14]; пустиня [3: 17]; пустирі [3: 45]; острів [3:
20, 40]; плеса [3: 86]; гора [3: 20, 95]; вулиця [3: 21, 89]; провулок [3: 44]; алея у діброві [3: 28]; вал довкіл [3:
41]; затока [3: 28]; роздоріжжя [3: 28]; широчінь [3: 31]; море [3: 37, 64, 97]; заповідник [3: 44]; поле [3: 46,
64. 99]; пагорби [3: 48]; схили [3: 41]; площа [3: 60, 61]; руїни [3: 62]; степ [3: 61, 70]; пасовища [3: 75];
савани [3: 75]; океан [3: 82]; родина [3: 83]; вітчизна [3: 83].
Наведені приклади свідчать про досить активну учать топонімів у локалізації місця дії, у правдивому
відображенні дійсності. Просторові лексичні маркери в аналізованій поезії знаходяться у складній
взаємодії з контекстом; вони чітко функціонують, створюючи асоціації з реальністю, прив’язкою до
певного місця, вибудовуючи конкретне локальне тло, своє змістовно-семантичне тло, в якому топоніми і
безонімні номінації відіграють роль ключових слів, служать основою для смислової наповненості.
Контекстна взаємодія просторових лексичних маркерів між собою, а також з іншими текстовими рівнями
призводить до виникнення різноманітних конотацій, метафоричних переосмислень, моделювання різних
видів когерентності, в тому числі і мікро-просторів окремих персонажів. Уживання у відповідному ключі
просторових лексичних маркерів перетворює їх на провідні семантичні компоненти художньо-образної
структури загалом. Художній мікро-простір, що оточує ліричного героя та інших персонажів поезії, "є
водночас і географічно точним, і несе метафоричні ознаки їхньої культурної, ідеологічної, етичної
характеристики" [4: 41].
Мовна картина світу Ю. Андруховича ґрунтується на реаліях українського довкілля. Для поета
простір – явище всеосяжне. І одним з образів поезії є місто. Воно символізує утопію, безвихідне, неживе
місце, яке чітко обмежене, має непорушні кордони:
Повертаємся, всіявши зойком оази;
кров на піхвах, засмага східна.
Та зачинене місто, мов острів прокази,
або клітка, в якій єхидна [3: 19];
Є міста, до яких неможливо зайти через браму.
Є міста, до яких неможливо зайти [3: 90];
Живуть під містом люди.
Під містом. Тільки міста вже нема [3: 76].
У поезії Андруховича на противагу сумному, замкненому, тісному простору міста постає ідилічний
відкритий простір і традиційна лексика для його відображення: ліс, узлісся, галявина, пагорб, степ тощо.
Це традиційний простір України. Відкритий простір степу чи поля символізує для поета волю, безмежжя
просторів. Для посилення ефекту протиставлення, він вживає антоніми : вольність – тіснота:
а бий вас лиха година
з вашою тіснотою
скочив на вірного коника
та й поїхав у небо
ось тут мені степ і воля [3: 70].
Слова степ та воля будуть у даному випадку контекстуальними синонімами.
Також слово небо тут для Андруховича – "широкий простір", не обмежений якимись рамками, а не
верхня межа простору земного.
Метафора є однією зі стильових ознак поетики Андруховича. Передусім, привертає увагу наявність
великої кількості розгорнутих індивідуальних метафор, властивих саме цьому поетові. Різноманітність
структури метафор дає можливість розглянути їх в межах морфолого-синтаксичної класифікації.
Переважають у творчості поета генітивні метафори, різноманітні за лексико-граматичною
приналежністю їх складових іменників:
1) метафору можуть утворювати абстрактні просторові іменники: суморок глибин [3: 75]; держави з
латаття [3: 87]; рухома широчінь [3: 31]; іграшковий рідний край [3: 57]; пахучі вогнем України [3: 66].
Конкретизація абстрактного іменника-метафори відбувається в даному випадку за рахунок залежного
прикметника, що вказує на певне коло явищ дійсності.
2) в ролі головного члена словосполучення може виступати конкретний іменник, який іноді може
становити основу для характеристики залежного абстрактного іменника: річка слова [3: 11]; сузір’я
гречки [3: 31]; сузір’я гопака [3: 31]; заповідник мурів і вікон [3: 44]; поля шовкографій [3: 46]; ліси свічок
[3: 63]; гаї повітряних небес [3: 14]; столиця духу [3: 32]; острів побачень і різних любовних забав [3: 46];
місячні моря [3: 71] тощо.
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Також є предикативні метафори: лінія мистецтв алея у діброві [3: 28]; лінія кохань це річка в ній
затока [3: 28]. Ці метафори з одного вірша, в них просторові іменники алея та річка уподібнюються одне
одному, та асоціюються з лінією – завдяки тій формі існування та протікання, що вони мають.
Однією з найбільш поширених груп метафор в українській літературній мові є дієслівні, і в поезії
Ю. Андруховича вони теж досить часто зустрічаються. Серед дієслівних метафор з просторовими
компонентами найбільш поширені уособлення, засновані на перенесенні властивостей людини (частіше
конкретних дій) на неживі предмети або явища: зорі замість дір пронизують картон [3: 6]; піски
аравійські слід її замітали [3: 9]; острови плинуть річкою [3: 40]; ріка всихається гінко [3: 41];
розляглася губернія [3: 41]; вдалеч текли верболози [3: 48]; вуличка, що вигинала спину [3: 96].
Розширення метафоричного контексту в поезії Андруховича може здійснюватися також і за рахунок
розповсюдження дієслівної метафори дієприслівниковим зворотом: все містечко розваг, ніби табір,
знялося, розлетілося, зникло, пішло за дванадцятий обрій, погубивши при втечі скляну біжутерію, пасма
волосся старого, підв’язки зужитих панчіх, не доклеєні вії [3: 46].
У складі дієслівної метафори поет також вживає прикметник або дієприкметник, який сполучається з
просторовим іменником, що додає ознак простору, який зображується: ця річка щороку міняла русло і
стирала кордони міські, й намивала крихкі острови з трав’яними майданами [3: 48]; іграшковий рідний
край, ти куди пливеш? [3: 57]. Як бачимо, особливу роль в поетиці Андруховича грає прийом
розширення метафоричного контексту. Яскравий прояв даного прийому – поширення генітивної
метафори прикметником, вносить нові смислові та експресивні відтінки в описуваний об’єкт.
Таким чином, можна зробити висновок, що художній простір у поезії Ю. Андруховича завдяки
своєму мовному вираженню тотожний реальному фізичному, про що свідчить використання поетом
реального топонімікону. Водночас просторові лексичні маркери в художньому тексті є категорією
експресивною, їм притаманне значне стилістичне навантаження. Метафори – один з провідних художніх
засобів у творчості поета. Вони зорієнтовані на створення яскравого просторового зорового образу. Будьяка просторова абстракція, потрапляючи в контекст подібної метафори, конкретизується. Оригінальність
стилю поезії письменника заснована на пошуку в значеннях звичних слів особливих відтінків сенсу,
асоціативне поєднання яких і зумовлює оригінальну поетику. Словниковий склад поезій
Ю. Андруховича надзвичайно багатий і різноманітний. Це і традиційна лексика, і авторські новотвори. У
віршах багато символів та інтерконтекстів, що створює матеріал для нашого подальшого дослідження.
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Головина В. С. Языковой образ пространства в поэтическом дискурсе Юрия Андруховича.
В статье исследуются языковые средства выражения и структура художественного пространства в
поэзии Ю. Андруховича, а также особенности функционирования метафор с пространственными
компонентами на материале его сборника "Экзотические птицы и растения". Рассматриваются
вопросы о традиции и новаторстве, динамике развития языкового образа мира поэта.
Golovina V. S. The Language Image of Space in the Poetic Discourse of Yurii Andruchovych.
The article deals with the language ways of expression and the structure of art space in Y. Andruchovych’s
poetry and peculiarities of metaphors functioning with the space components on the material of his book of
poems "Exotic Birds and Plants". The questions, dealing with the tradition and innovation, dynamic
development of a poet's world's language image are examined.
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АСОЦІАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У ВІДМІФОНІМНИХ ТА ВІДТЕОНІМНИХ ЕРГОНІМАХ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
У статті проаналізовано відміфонімні та відтеонімні ергоніми у структурі ергонімії
Тернопільщини. Досліджено їхній кількісний і якісний склад. Подано класифікацію ергонімів за
ознакою зв’язку із діяльністю підприємства тих міфонімів і теонімів, від яких вони утворені.
Наведено кількість і частку ергонімів кожного типу в загальній кількості ергонімів
Тернопільської області.
З розвитком в Україні ринкової економіки та вдосконаленням маркетингових технологій,
застосовуваних виробниками товарів і послуг для охоплення своїм продуктом якомога більшої частки
ринку, значних змін зазнає роль ергоніма як власної назви підприємства, установи, організації, що
покликана сприяти досягненню поставлених перед цими організаційними структурами цілей. Все чіткіше
прослідковується рекламна, популяризуюча, іміджетворча функція власної назви організації, незалежно
від того, чи вона займається економічною, чи іншою діяльністю. Тому, з огляду на зростання важливості
дослідження реклами як одного із завдань власної назви підприємства, в цій статті ми спробуємо
дослідити проблему рекламної функції відміфонімних і відтеонімних ергонімів як окремого класу
власних назв, у значеннєво-асоціативному навантаженні яких функція рекламування переважає.
Як зазначає Анжеліка Бергіен, "рекламна функція особливо важлива, тому що сьогодні світ – це споживча
культура, за якої значна частина бізнесової й навіть особистої діяльності певною мірою зумовлена мотивами
рекламування. Рекламну функцію назв підприємств можна реалізовувати за допомогою різних стратегій
найменування, в тому числі лінгвістичної форми й графічного дизайну" [1: 8].
Найкоротшим шляхом досягнення популярності і впізнаваності ергоніма є використання в назві
підприємства вже добре відомого слова чи виразу, зокрема оніма. Важливим прикладом таких
впізнаваних онімів є міфологічна та релігійна лексика. Як зазначає у своїй праці про ергонімію
Закарпатської області О. О. Белей, "для таких фірмонімів, рекламний успіх, як вважається, забезпечує,
передусім, тисячолітній авторитет" [2: 63] власних назв міфологічних та релігійних персонажів і реалій.
Задля того, щоб власна назва підприємства була впізнаванішою і створювала позитивне враження про
певну економічну чи громадську структуру та про її діяльність, власники / менеджери підприємств та
організацій часто використовують оніми, за якими вже закріпилися характеристики популярності, адже,
на переконання Н. В. Кутузи, відтеонімним ергонімам властива "конотованість сильного ступеня,
реалізована переважно на лексико-семантичному рівні через наявність в основі ергоніма символічних
теонімів" [3: 83].
Отож, рекламний успіх відміфонімних і відтеонімних ергонімів значною мірою залежить, передусім,
від конотованості самого міфоніма, що покладений в основу ергоніма. Тому метою нашого дослідження
буде встановлення кількісного і якісного складу у конотаціях відтеонімних та відміфонімних ергонімів у
структурі ергонімії Тернопільщини. У цьому аспекті варто виділити два важливі функціональні
компоненти такої конотованості. По-перше, це характеризуюча функція, тобто відповідність
значеннєвого поля обраного міфоніма напрямку й виду діяльності підприємства, характеристикам і
ознакам продукції. По-друге, це позитивне, негативне чи нейтральне значеннєво-асоціативне поле таких
ергонімів.
Характеризуюча функція відміфонімного ергоніма дуже важлива, адже вона дає підприємству
можливість сформувати міцніший асоціативний зв’язок між його діяльністю та назвою, тобто ергонімом.
Проаналізувавши відміфонімні та відтеонімні ергоніми Тернопільщини, можемо поділити їх на такі три
групи за ознакою асоціації з видом діяльності підприємства:
1. Ергоніми, утворені від міфонімів, які у своєму значеннєво-асоціативному полі містять асоціації з
видом діяльності та продукцією підприємства:
"Велес", сільськогосподарська продукція (один із найвищих богів державної поганської релігії на
Русі; бог скотарства, достатку, торгівлі й родючості);
"Венера", перукарня (у давньоримській міфології – богиня кохання та жіночої вроди).
"Веста", агенція нерухомості; "Веста", готель (в римській міфології – богиня домашнього вогнища);
"Олімп", атлетичний зал (у давньогрецькій міфології – місцеперебування богів на однойменній горі,
олімпійські ігри, великі досягнення у спорті);
"Галатея", перукарня (у давньогрецькій міфології: а) морська німфа, уособлення спокійного моря; б)
вирізьблена Пігмаліоном статуя, що нібито ожила й стала його коханою);
© Деременда Ю. М., 2011
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"Ганга", сувеніри; "Ганга", туристична агенція (в індуїстській міфології – небесна ріка, що
спустилася на землю та стала річкою Ганг);
"Деметра", сільськогосподарська продукція (у грецькій міфології – богиня землеробства й
плодючості);
"Діоніс", сільськогосподарська продукція (у грецькій міфології – бог життєвих сил природи);
"Флора", сільськогосподарська продукція (в римській міфології – богиня весняної рослинності у
стадії цвітіння);
"Флорія", салон квітів (варіант антропоніма Флора, імені римської богині весняної рослинності);
"Фортуна", "Фортуна С", сільськогосподарська продукція (в римській міфології – богиня
плодючості і врожаю);
"Афродіта", весільний салон; "Афродіта", перукарня (в грецькій міфології – богиня кохання й
краси);
"Бахус", кафе (у античній міфології – одне з імен бога виноградарства Діоніса);
"Фенікс-буд", будівельні послуги (у міфології деяких стародавніх народів Фенікс – чарівний птах,
який, проживши кількасот років, спалював себе, а потім воскресав з попелу молодим; символ безсмертя,
відродження);
"Аякс", спортивний клуб (грецький герой троянської війни, наділений незвичайною силою й
зростом, один із претендентів на руку Єлени, невелемовний і гордий, хоробрістю, силою і вродою
поступався лише Ахіллесові).
2. Ергоніми міфонімного і теонімного походження, котрі виконують лише рекламну функцію, але
їхнє значеннєво-асоціативне поле не пов’язане з діяльністю та продукцією підприємства:
"Адоніс", аптека (у грецькій міфології – уславлений красою мисливець, коханий Афродіти;
розшматований диким кабаном, із волі Зевса щороку повертався на землю, символізуючи розквіт і
завмирання природи);
"Актеон", туристична агенція (у грецькій міфології – мисливець, який побачив, як купалася богиня
Діана з німфами);
"Ангел", перукарня; "Ангел-Т", охоронні послуги; "Крила ангела", спілка батьків-опікунів дітей,
які хворіють церебральним паралічем (у християнстві – безтілесна істота, посередник між Богом і
людьми, виконує волю Бога);
"Аполлон", таксі (у давньогрецькій і давньоримській міфології – бог Сонця, мудрості, покровитель
мистецтв, засновник міст);
"Аріадна", агенція нерухомості (дала Тесеєві клубок ниток, завдяки якому, вбивши Мінотавра, він
вийшов з лабіринту; зразок подружньої вірності), "Аріадна", будівельні послуги;
"Афіна", перукарня (в грецькій міфології – стародавня богиня володарів та їхніх палаців, пізніше
богиня мудрості, мистецтва, ототожнювана з Мінервою; покровителька справедливої війни);
"Баядера", алкогольні напої (європейська назва індійських танцівниць і співачок – служительок
релігійного культу, а також танцівниць, які за певну плату виступали в ресторанах та ін.);
"Берегиня", магазин продуктових товарів; "Берегиня", фермерське господарство; "Берегиня
добра", фермерське господарство (жіночий персонаж східнослов'янської міфології, що уособлював ліс і
рослинність, русалка, охоронниця дому);
"Веста", спортивні школи; "Веста", митні та ліцензійні послуги (в римській міфології – богиня
домашнього вогнища);
"Вифлеєм", дитячий будинок (місто у Палестині, в котрому за Біблією народився Божий Син і
Спаситель світу Ісус Христос);
"Геліос плюс", монтаж опалення та водопостачання (у грецькій міфології бог – сонце, джерело
світла й життя, божество, яке регулює біг днів і років; зображався на золотій колісниці, запряженій 4
білими конями);
"Гуру", комп'ютерна компанія (в індуїзмі – духовний керівник, учитель, який передає учневі знання
Вед; в сикгізмі – керівник і духовний наставник громади);
"Добрий Самарянин", сільськогосподарська продукція (дійова особа біблійної притчі, приклад
милосердного ставлення до ближнього);
"Едем", готель; "Едем", кафе; "Едем", пошиття, ремонт одягу; "Едем", сауна (за Біблією, земний
рай, місцеперебування людини до гріхопадіння);
"Ельф", вантажні автоперевезення (у старогерманській міфології – доброзичливий дух природи,
який нібито жив у повітрі, землі, горах і т. ін.);
"Зевс", бар; "Зевс", сільськогосподарська продукція (у грецькій міфології – божество грецького
пантеону; бог всяких атмосферних явищ; батько богів і людей; опікун сім'ї й держави; поручитель присяг
і договорів);
"Іріда 2", торгівельне обладнання; "Іріда плюс", торгівельне обладнання (у давньогрецькій
міфології – уособлення веселки, посланниці богів);
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"Лада", магазин продуктових товарів; "Лада-Тур", туристична агенція (давня язичницька богиня
Сонця, злагоди, любові й достатку, шлюбу й кохання);
"Нептун", кафе (в римській міфології – італійський бог води, після ототожнення з грецьким
Посейдоном також бог моря);
"Ной", кафе (за Біблією один із патріархів Ізраїля; батько Сима, Хама і Яфета, родоначальників трьох
людських рас; побудував Ковчег і був урятований разом з родиною від потопу);
"Олімп", народознавчий клуб (у давньогрецькій міфології – місцеперебування богів на однойменній
горі, олімпійські ігри, великі досягнення у спорті);
"Оранта", агенція нерухомості; "Оранта", страхові послуги (та, яка молиться; один із
іконографічних варіантів образу Богоматері, що сформувався в середньовіччі; Богородиця зображена на
повен зріст, із розведеними та піднятими до рівня обличчя руками);
"Орфей", кафе (у грецькій міфології – фракійський співак, музикант і поет, своїм мистецтвом гри на
золотій арфі зачаровував навіть рослини і тварин);
"Пресвята родина", дитячий будинок (у християнстві – родина Діви Марії та обручника Йосипа, у
котрій зростав Ісус Христос; образ ідеальної родини та стосунків між її членами);
"Скінія", гуртовня (тимчасове святилище з Ковчегом Завіту, з яким євреї начебто мандрували
пустелею до того часу, як поселилися у Східному Середземномор'ї);
"Тесей", агентство безпеки (у грецькій міфології – афінський герой, син афінського володаря Егея й
Етри; об'єднав афінські роди; переміг Мінотавра при допомозі Аріадни; учасник багатьох відомих
грецьких героїчних походів);
"Титан", шиномонтаж (у старогрецькій міфології титани – божества, діти Геї (землі) і Урана (неба),
що повстали проти олімпійців, очолюваних Зевсом, але були переможені);
"Ундина", сауна, лазня (Ундина – у середньовічних повір'ях – дух води у вигляді жінки; русалка;
дівчина чи молода жінка, яка справляє враження загадковості, таємничості);
"Фенікс", студія дизайну; "Фенікс", стоматологічні послуги (у міфології стародавніх народів:
фінікійців, єгиптян та ін. – казковий птах, який після смерті згорав і знову відроджувався з попелу;
символ відродження, невмирущості);
"Фея", кафе; "Фея", перукарня (у міфології деяких західноєвропейських народів – істота жіночої
статі, звичайно доброзичлива, здатна творити чудеса; чарівниця; про жінку, яка чарує своєю грацією,
красою і т. ін., яка робить добро, приносить щастя тощо);
"Фрейя", студія декору (у скандинавській міфології – богиня літа, родючості, кохання і вроди).
3. Ергоніми міфонімного і теонімного походження, значеннєво-асоціативне поле котрих суперечить
виду діяльності та характеру продукції підприємства:
"Фенікс", м'ясо-ковбасні вироби (у міфології деяких стародавніх народів – чарівний птах, який,
проживши кількасот років, спалював себе, а потім воскресав з попелу молодим; символ безсмертя,
відродження);
"Гермес", бар; "Гермес", магазин продуктових товарів; "Гермес", кадрова агенція; "Гермес",
агенція нерухомості (у грецькій міфології – бог доріг і мандрівників, посланець богів і провідник душ до
царства мертвих; опікун винахідників, поетів і злодіїв);
"Орфей", хімчистка; "Орфей Т", тканини (у грецькій міфології – фракійський співак, музикант і
поет, своїм мистецтвом гри на золотій арфі зачаровував навіть рослини і тварин);
"Прометей", туристично-краєзнавчий клуб; "Прометей", будівельні матеріали, конструкції;
"Прометей", сільськогосподарська продукція; "Прометей", електротехнічна та кабельно-провідникова
продукція; "Прометей", опалення (у грецькій міфології – титан, добродій людства; викрав у богів
вогонь для людей і навчив їх користуватися ним; вважається творцем ремесел і всякого прогресу).
Отже, з-поміж 112 зібраних та проаналізованих відміфонімних і відтеонімних ергонімів виявлено
наступні їхні класи за зв’язком ергоніма з діяльністю підприємства:
I. найпродуктивнішими виявилися ергоніми, які у своєму асоціативному полі містять асоціації з
видом діяльності та продукцією підприємства ("Веста", агенція нерухомості) – 46 (41,1 %) ергонімних
одиниць;
II. другу за чисельністю позицію займають ергоніми, значеннєво-асоціативне поле яких не пов’язане
з діяльністю та продукцією підприємства – 45 (40,2 %) ергонімних одиниць;
III. найменш чисельними виявилися ергоніми, значеннєво-асоціативне поле яких суперечить виду
діяльності та характеру продукції підприємства – 21 (18,8 %) ергонімна одиниця;
У ході дослідження відтеонімної та відміфонімної ергонімії Тернопільщини встановлено, що переважна
більшість таких ергонімів, а саме 67 (59,8 %) ергонімних одиниць, утворена від імен персонажів та назв
понять, взятих із міфології Греції, Риму та інших країн світу, тоді як християнські біблійні імена і поняття
взяли участь у творенні 36 (32,1 %) ергонімних одиниць, а походження від древньоруських поганських імен та
назв понять виявлено у 9 (8 %) ергонімних одиницях Тернопільщини.
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У контексті рекламної функції спеціального вивчення потребують також ергоніми, що містять
іншомовні слова, імена знаних людей і мистецьких персонажів, назви відомих географічних об’єктів та
інші елементи, що мають особливі рекламні властивості. Дослідження таких ергонімів сприятиме
глибшому вивченню рекламної та імеджетворчої функції власних назв підприємств, яка у наш час
набуває все більшого значення і починає переважати над усіма іншими функціями ергонімів, а також
розумінню механізму її дії.
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Деременда Ю. Н. Ассоциативный компонент в отмифонимных и оттеонимных эргонимах
Тернопольской области.
В статье проанализированы отмифонимные и оттеонимные эргонимы Тернопольской области, их
количественный и качественный состав. Дана классификация эргонимов Тернопольской области по их
связи с деятельностью предприятия. Приведены количество и процент эргонимов каждого типа в
общем количестве эргонимов Тернопольской области.
Deremenda Y. M. The Associative Component in Company Names in Ternopil Region Formed from
Theonyms and Mythological Names.
The article analyzes company names in Ternopil region that are formed from theonyms and mythological names.
Their quantitative and qualitative structure is explored. Company names of Ternopil region are classified
according to their relation to the company’s activity, providing the number and percentage of each class in the
total number of company names in Ternopil region.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА
НОВОГО ТИПУ
У статті розглядаються наявні теоретичні підстави для створення навчального тлумачного
лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови як словника нового типу, в
якому комплексно будуть репрезентовані культурно-марковані лексичні одиниці . Обґрунтовуються
принципи відбору лексем до такого словника. Робиться висновок про доцільність укладання навчальних
тлумачних словників на засадах лінгвокультурології.
Однією з наук, яка безпосередньо займається вивченням й описом культурологічних і когнітивних
аспектів комунікації є лінгвокультурологія (далі – ЛК) як "комплексна наукова дисципліна синтезуючого
типу, що вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури й мови у її функціонуванні й відображає цей процес
як цілісну структуру одиниць у єдності їхнього мовного й позамовного (культурного) змісту за
допомогою системних методів та з орієнтацією на сучасні пріоритети й культурні установки (систему
норм і загальнолюдських цінностей)" [1: 36-37].
Мета статті – розглянути теоретичні засади створення навчального тлумачного
лінгвокультурологічного словника (далі – НТЛС) американського варіанта англійської мови як словника
нового типу, в якому комплексно будуть репрезентовані культурно марковані лексичні одиниці цього
національного мовного варіанта, та визначити критерії відбору реєстрових одиниць до корпусу такого
словника.
Що стосується категоріального апарату ЛК, то, незважаючи на пряме відношення як до науки про
культуру, так і науки про мову, її понятійний апарат не є тотожним сумі категорій двох наук. Із позицій
культурологічно орієнтованої лінгвістики зроблено цілу низку доволі успішних спроб осмислити
специфічну фіксацію культурно значимих явищ і характеристик буття у формі мовних знаків для
позначення таких базових одиниць, як концепт, логоепістема, лінгвокультурема.
У базові поняття ЛК, які у своїй сукупності створюють модель лінгвокультурної реальності, входять
такі поняття, як: "культурний концепт" та "ключові концепти культури" [2]. Культурні концепти є
носіями культурного фонду, або того комплексу знань, якими володіє типовий представник тієї чи іншої
культури. Ключові концепти культури – це базові одиниці картини світу, одиниці ментальності, які
набувають значення як для окремої мовної особистості, так і для лінгвокультурної спільноти загалом, і
які одночасно мають вербальне вираження. Іншими словами, через вербалізовані концепти ми можемо
побачити особливості етнічного менталітету, а також специфіку ідіостилю тої чи іншої мовної
особистості. Лінгвокультурологи при вивченні природи концепту на перше місце ставлять його
значимість і цінність для культури.
Термін "логоепістема" ("логос" – грец. "слово", епістема – грец. "знання"), тобто "знання, що
зберігається в одиниці мови", був уперше запропонований як альтернативне позначення базової одиниці
лінгвокраїнознавства. Дослідниками встановлено, що в живому мовленні функціонує значна кількість
лексики з національно-культурною оціннісністю в різних мовних одиницях, до яких належать прислів’я,
приказки, фразеологізми, крилаті слова й прецедентні тексти. Усі ці національно-культурні одиниці й
називаються логоепістемами. Згідно з визначенням логоепістема – це одиниця семіотичної системи
опису та засвоєння знання, що зберігається в одиниці мови; знак, що потребує осмислення на рівні мови
й на рівні культури [3: 7]. Порівняно з концептом логоепістема – це мовне відображення закріпленого
суспільною культурною пам’яттю відображення дійсності у свідомості носіїв мови внаслідок
усвідомлення ними духовних цінностей вітчизняної та світової культури.
Логоепістеми охоплюють не особисті знання, а уявлення членів певної спільноти, які регулярно
актуалізуються в їхньому мовленні. Через матеріальну форму у вигляді прислів’їв, приказок,
фразеологізмів, крилатих слів та прецедентних текстів логоепістеми є носіями знань, думок, традицій,
звичаїв, прикмет, уявлень етносу, особливостей його національного характеру. Логоепістеми не є
обов’язково клішованими; важливо те, що вони відсилають до будь-якого прецедентного тексту, будучи
його "згортком" чи просто символом. Хоча логоепістеми є різнорівневими лінгвокраїнознавчо цінними
одиницями, знання (смисл) яких може виражатися словом (Washington, americanism), словосполученням
(the Founding fathers), крилатим виразом (Time is money), вони не зводяться до відомих лінгвістичних
категорій (таких, як слова, словосполучення, фразеологізм, кліше, метафора, алегорія тощо), а є знанням,
що несе саме слово, його прихована "внутрішня форма", його індивідуальна історія, його власні зв’язки з
культурою [3: 7]. Логоепістема орієнтована на слово як на основний носій знання, сконцентрованого в
лексичному значенні й пов’язаного з усім багатством певної культури.
© Драбовська В. А., 2011
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Становленню ЛК як окремої наукової дисципліни сприяло виділення нової комплексної міжрівневої
одиниці, що є діалектичною єдністю мовного й екстралінгвального (культурного) змісту, –
лінгвокультуреми. Форму її складає єдність знака й мовного значення, а зміст – єдність мовного значення
та культурного смислу [1: 44-45]. Лінгвокультурема може бути представлена не тільки словом, а й
текстом, оскільки, на відміну від слова, має не тільки найближче, а й найвіддаленіше значення,
глибинний, часто символічний смисл (лінгвокультурологічна компетенція), без розуміння якого ідея
твору зависне в повітрі. Відповідно, лінгвокультуреми: 1) мають конотативні смисли і стають знакамифункціями; 2) можуть мати декілька конотативних означуваних; 3) можуть актуалізовуватися або не
актуалізовуватися у свідомості тих, хто розмовляє; 4) активно "живуть" до тих пір, доки активно "живе
ідеологічний контекст, що їх породив" [1: 52].
Лінгвокультурологічний підхід до досліджень проблем взаємозв’язку і взаємодії мови й культури
пропонує цілісний, паритетний і системний розгляд лінгвокультурем як сукупності одиниць, що
утворюють польові структури. Серед найбільш типових джерел лінгвокультурем виділяють: 1) народну
поетичну творчість, що є суттєвою частиною національної культури народу, відображенням суспільної
свідомості нації; 2) надбання історії і громадську думку, а також спеціальні філософські, соціологічні,
літературознавчі, лінгвістичні, естетичні та інші дослідження; 3) літературні твори як вторинні
модельовані системи, в яких знайшла художнє відображення національна особистість (типи й образи) та
публіцистика; 4) видатні особистості як моделі національної особистості; 5) думки й судження іноземців
про певну націю та її культуру [1: 56].
Зіставлення всіх зазначених типів лінгвокультурологічно значимих одиниць (далі – ЛЗО) дає підставу
стверджувати, що вони є різнорівневими одиницями, які одночасно належать до трьох категорій:
лінгвістичної (є одиницею семіотичної системи певної мови), лінгвокультурологічної (є основним
елементом національної картини світу народу, в основі якого лежать безеквівалентні конотативні й
фонові одиниці мови) та методичної (такої, що забезпечує розуміння й засвоєння певної мови). Так, якщо
логоепістема є, по суті, елементом значення слова й локалізується в мові, а лінгвокультурема є
міжрівневою одиницею, що не має певної локалізації, то концепт знаходиться у свідомості комуніканта.
Взаємодія мови й культури здійснюється саме у свідомості, тому будь-яке лінгвокультурологічне
дослідження є водночас і когнітивним дослідженням [4: 15]. Звідси випливає, що ЛК досліджує
"насамперед живі комунікативні процеси і зв'язок мовних виразів, що використовуються у них, із
синхронно функціонуючим менталітетом народу" [5: 218]. Метою ЛК є не тільки виявлення народних
стереотипів, символів, міфологем, які формують етнічну картину світу, а й опис повсякденної картини
світу в тому вигляді, в якому вона представлена у щоденному звичному мовленні носіїв мови, у різних
дискурсах і різних (вербальних і невербальних) текстах культури.
У сучасному розумінні ЛК відрізняється від лінгвокраїнознавства, оскільки останнє є розділом
філології, який вивчає лексичні одиниці, що найяскравіше відображають національні особливості
культури народу-носія й середовища його існування. Тому лінгвокраїнознавство пропонують розглядати
як прикладний аспект ЛК [1; 2]. Порівняно з лінгвокраїнознавством, для якого характерним є вибірковий,
ілюстративний підхід до опису культурних реалій і який займається відбором і презентацією одиниць
мови з яскраво вираженою національно-культурною семантикою, ЛК намагається цілісно й системно
представити одиниці мови та культури в їхній взаємодії і взаємозумовленості.
Наприкінці ХХ століття лінгвокультурологічні дослідження стали залучатися до розв’язання освітніх
і виховних проблем, що спричинило виникнення культурознавства як теоретико-прикладної галузі
мовної педагогіки, яка вивчає сукупність відомостей про культуру певної мови [6; 7]. До основних
підходів у визначенні культури, на яких базується сучасне визначення ЛК як комплексної наукової
дисципліни синтезуючого типу, належать такі: 1. Соціальний підхід, основою якого є погляд на культуру
як явище, відмінне від природи, від біологічного й фізіологічного, не замкнутого на окремій особистості,
а властивого групі людей, пов’язаних спілкуванням [8: 23]. Таке визначення культури наголошує на
соціальній функції мови як засобу спілкування. У навчальному процесі цей підхід знайшов безпосереднє
відображення у вивченні звичаїв і традицій країн, мови яких вивчаються. 2. Когнітивний підхід має на
увазі погляд на культуру як на знання та пізнання. Відповідно до такого підходу мова розглядається як
ментальний конструкт, як система пропозицій, що відображає знання мовця як члена суспільства. Отже,
кожна культура має свої зразки, моделі концептуалізації світу та ситуацій спілкування. 3. Семіотичний
підхід до вивчення культури розглядає останню як набір значень, уособлених у символічних формах, що
включають у себе різні дії, вирази й смислові об’єкти, завдяки яким комуніканти спілкуються один із
одним і діляться досвідом, ідеями та переконаннями. 4. Аксіологічний аспект культури в мові передбачає
звернення до її ціннісних характеристик. У такому підході культуру визначають як загальні положення,
уявлення про життя і певні прояви цивілізації, які репрезентовані у світогляді конкретного народу" [9].
У всіх наведених вище підходах є раціональний зміст, оскільки кожний із них указує на певні суттєві
риси поняття "культура", з чого стає очевидним, що остання має дуже широке етнографічне значення. З
одного боку, вона звернена до реальності, а з іншого – до особливостей суспільної свідомості людей,
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їхнього бачення навколишнього світу, національно-культурних, моральних і етичних проблем.
Відповідно до такого розуміння, виділяються об’єктивні та суб’єктивні аспекти культури. До елементів
об’єктивного аспекту належать артефакти (тобто все, що доступне спостереженню) і суспільні інститути
(економічна система, соціальні звичаї, політична структура і процеси). Суб’єктивні аспекти невидимі, до
них належать культурні ролі, цілі, норми, ідеали, когнітивні структури, ціннісні індикатори [1; 10].
Об’єктивний аспект культури, тобто національні реалії, є вже достатньо вивченим лінгвокраїнознавством
[1: 20, 29, 30, 156, 202, 204, 209] і виступає об’єктом опису в лінгвокраїнознавчих довідниках. Однак,
лексичні одиниці, що характеризують суб’єктивний аспект культури, ще не отримали докладного
висвітлення на сторінках ні вітчизняної, ні зарубіжної лінгвістичної літератури.
Незважаючи на нетривалу історію ЛК, у її межах уже сформувалася низка напрямів, серед яких
лінгвокультурна лексикографія займає одне з найважливіших місць. Порівнюючи лексикографічні
перспективи ЛК та лінгвокраїнознавства, об’єктом опису лінгвокраїнознавчих словників учені вважають
конкретні одиниці як фрагменти номінативної системи мови [3; 8], тоді як лінгвокультурологічний
ракурс передбачає "дослідження й опис взаємодії мови й культури з точки зору сучасної культурнонаціональної самосвідомості та її знакової репрезентації" [6: 33]. Що стосується матеріалу досліджень, то
і ЛК, і країнознавство "працюють" із фоновими знаннями, у той час як ЛК "працює" на рівні семантики з
урахуванням усіх підходів до культури.
Сфери дослідження лінгвокультурології, які включають вивчення способу життя культурних
спільнот, їхніх традицій і звичаїв, ціннісно-смислових аспектів духовної, фізичної та матеріальної
культури, культурну спадщину, ментальність народів, соціокультурні аспекти й норми комунікативної
поведінки членів культурної спільноти, що знайшли відображення в мові, представляють безпосередню
зацікавленість для лексикографічного опису, спрямованого на поглиблене й різнобічне вивчення
іноземних мов. Звідси випливає, що лінгвокультурологічний напрям, на відміну від
лінгвокраїнознавчого, об’єктами лексикографування висуває, крім "національних реалій", ще й
особливості ментальності, склад розуму, стан душі, культурне тло соціуму, світогляд у галузі
національної та світової культури, який притаманний типовому представникові тієї чи іншої мовної
спільноти, а також аксіологічний складник.
Прийнято вважати, що своєрідний "культурологічний" бум у лексикографії кінця ХХ століття
спричинився до усвідомлення низки проблем у цій галузі, оскільки вивчення культурного компонента
сучасної комунікації перевищує сучасні можливості лексикографічної практики. Для реалізації цілей
системного опису не тільки формально-граматичних особливостей окремої мови, а й відображуваної нею
культури, за визнанням учених, потрібні значні дослідження як теоретичного, так і прикладного характеру
[11], адже в сучасній лінгвістиці поширення набуває думка про те, що саме реконструкція "наївної картини
світу" – національно специфічної концептуальної моделі дійсності, закріпленої в системі мови (у першу чергу
в лексичних значеннях слів), визначається як надзавдання системної лексикографії [12]. Наведені вище факти
підтверджують нашу думку про те, що укладання й оцінка навчальних тлумачних словників повинні
здійснюватися саме в межах лінгвокультурологічного підходу.
Оскільки зміст та обсяг поняття "культура" постійно змінювався, у контексті
лінгвокультурологічного напряму в лексикографії найбільш прийнятним нам видається визначення
культури як сукупності матеріальних і духовних особливостей народу, що визначає специфіку
організації його мислення, суспільного й повсякденного життя [2: 16]. Створення НТЛС, орієнтованого
на відображення певної лінгвокультури та навчання міжкультурної комунікації, передбачає, на нашу
думку, залучення до його корпусу не тільки ключових концептів культури як опорних елементів для
зіставлення менталітетів і культурних та ціннісних детермінант, а й інших ЛЗО, тобто логоепістем і
лінгвокультурем американської лінгвокультури у вигляді відомих афоризмів, цитат, національноспецифічних фразеологізмів та крилатих виразів, мовних кліше та сленгізмів. Зауважимо, що такий
словник передбачає комплексне відображення як матеріальних, так і духовних особливостей народу,
мова якого вивчається.
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Драбовская В. А. Теоретические основы построения учебного толкового словаря нового типа.
В статье рассматриваются имеющиеся теоретические основания для создания учебного толкового
словаря американского варианта английского языка как словаря нового типа, в котором комплексно
будут представлены культурно-маркированные лексические единицы. Обосновываются принципы
отбора лексем в данный словарь. Делается вывод о целесообразности составления учебных толковых
словарей на основах лингвокультурологии.
Drabovska V. A. The Theory of Compiling a Learners’ Explanatory Dictionary of a New Type.
The article deals with the existing theoretical bases for compiling a learner’s explanatory dictionary of
American variant of English as the dictionary of a new type, where culturally marked lexical units will be
represented in an integrated manner. The proof is given to lexemes’ selection into such a dictionary. Conclusion
is made about the appropriateness of the learner’s explanatory dictionary compiling on the basis of linguocultural studies.
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МАСОВА ТА ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: МЕЖІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ
У дослідженні порушено питання теорій та критеріїв елітарності в літературі, а також наголошено
на проблематичності розмежування елітарної та масової літератури в діахронічному зрізі. Доведено
актуальність терміна "літературний елітаризм", окреслено його можливості щодо аналізу
літературних явищ. Полемізуючи з постмодерними тенденціями, обґрунтовується важливість понять
канону та "високої" літератури для збереження та розвитку мистецтва слова.
Розвиток літературознавства характеризується специфічною несталістю, яка виявляється у зміні
підходів до тих самих проблем. Характерною його особливістю є постійний пошук актуальних для
аналізу питань, у результаті чого інколи категорично заперечуються попередні постулати та висновки.
Наука про мистецтво слова, щоразу пристосовуючись до нових текстів, трансформується, що, з одного
боку, накреслює нові тенденції її розвитку, а з іншого, призводить до термінологічної невизначеності.
Поняття елітарності та масовості в художній творчості останнім часом також зазнали багатьох
переоцінок.
Упродовж різних літературних епох розуміння елітарної літератури змінювалося настільки, що
фактично не було сталого терміна на позначення таких творів та теорій. Водночас елітарність як концепт,
усвідомлення неоднорідності літератури, спроби її поділу не лише на формально-змістових підставах
здійснювалися від Аристотеля. Якщо схематично окреслити європейські літератури у знаних межах, то
можна спостерегти певні домінанти розвитку літературного елітаризму: 1) античний період: зародження
елітарних уявлень, формування корпусу творів для навчання писати, канону, змагання в античному
театрі тощо; 2) раннє християнство: Біблія як книга над книгами, укладання численних індексів;
3) середньовіччя: релігійна книга як виняткова, богонатхненний автор; 4) відродження: митець-титан,
визнання античного спадку шедевром; 5) класицизм: абсолютизація поняття про три стилі; 6) романтизм:
новий канон героя, зародження національного елітаризму; 7) модернізм: елітарний естетизм, геройнадлюдина; 8) постмодернізм: техніка подвійного кодування в тексті. Розкриваючи елітарність як
концепцію творчості, представники сучасного літературознавства вказують, що "чи не вперше її
(елітарність – І. Д.) в духовному аспекті означили представники Ренесансу, її особливості в межах
бінарних опозицій (поет – натовп) намагалися висвітлити романтики, поглибили ранні модерністи, які
протиставляли художній космос хаосу довкілля" [1: 327]. Окрім названого, кожна епоха мала свої
преференції в питаннях манери, теми, жанрів, які найчастіше співіснували в жорсткій ієрархії.
Однак уже з другої третини ХХ століття, попри те, що на тлі комерційної масової літератури елітарна
все більше увиразнювалася, авторитетні літературознавці та студентські підручники, навпаки,
обстоювали думку про неактуальність і невідповідність поняття елітарності, яке асоціюється з
лицемірністю, "високими комірцями" і снобізмом. Інколи літературознавство займає навіть критиканську
позицію щодо "літератури для обраних". На це є багато причин – і соціологічних, і естетичних. Для
масового суспільства елітарна література постає нецікавою, небезпечною і нагадує про сумне минуле;
водночас деякі концепти елітаризму й досі вважаються каталізаторами тоталітарних режимів ХХ
століття. На противагу теоріям "високочолої літератури", аргументи та позиції багатьох сучасних учених
не лише легітимізують масову культуру, що має позитивну роль, а фактично проблематизують
важливість культурного поділу взагалі. Особливо це стосується теоретиків постмодернізму, наприклад,
Ж. Бодріяра. У його баченні, усі сфери, реальні та ідеальні, сьогодні стали частиною економічної
діяльності й існують заради неї. Водночас сама культурна продукція набула характеру "копії без
оригіналу" [2: 247]. Проблеми статусу, ієрархії, а також співвідношення масової та "решти" культур у
сучасному науковому дискурсі детально проаналізував Дж. Сторі в дослідженні "Теорія культури та
масова культура" [2]. Багато уваги в книзі приділено обґрунтуванню обмеженості ідеї культурної
ієрархізації для постмодерного мистецтва. Але в сучасному читацькому просторі функціонують не лише
масові та постмодерні тексти, а й усі інші твори, для яких має значення градація і завжди
залишатимуться актуальними елітарні теорії. На цьому, посилаючись на Ю. Лотмана та Я. Поліщука,
наголошує і Софія Філоненко [3: 381]. Таким чином, категорію елітаризму помилково вважали
елементом лише історії літератури. Навпаки, завдяки здобуткам франкфуртської школи, зокрема
Т. Адорно, культурологічним дослідженням У. Еко, М. Фуко та інших учених, можна по-новому
осмислити це складне явище, яке залишалося поза увагою.
Одночасно з названими теоріями елітаризму, які завжди функціонують як дискурс до появи
художнього тексту і не свідчать про його вагомість для літератури та читача, існує також "абсолютна",
яка їх об’єднує і водночас може не співпадати з жодною. Ця теорія стосується канонічної літератури у
трактуванні Г. Блума. Він зауважив, що "усі канони, включно з популярними нині контрканонами, є
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елітаристськими утвореннями" [4: 46]. Питаннями іманентних якостей "високої" художньої літератури, її
статусу в найширшому культурологічному розумінні займалися також В. Беньямін, Х. Ортега-і-Гассет,
І. Віткевич, Т. Адорно.
З огляду на сучасні уявлення про "однорідність" текстів, наголосимо на суттєвій відмінності високої
та масової літератури. Традиційно вирізняють культуру матеріальну (чи цивілізацію) та духовну
(символічну). Використання матеріальної культури зазвичай продиктоване природними і близькими до
них потребами, від яких важко відмовитися, воно не вимагає додаткових знань; а символічна культура
спрямована на задоволення вторинних потреб, а тому знаходиться на вищому щаблі. За аналогією до
цього і протиставляємо масову літературу "високій", при читанні якої реципієнт повинен бути
підготовленим до декодування символів та знаків, оскільки вона побудована "складно і витончено" [5:
289]. Загалом і постмодернізм, попри прагнення деактуалізувати питання елітарності / масовості, є
напрямком елітарним, адже ґрунтується на дійсності вищого порядку – культурі. Класичний приклад –
автокоментар У. Еко до роману "Ім’я троянди" про його універсальність – стосується, передусім, читача,
а не тексту. Ю. Ковбасенко вважає, що "загальнодоступність" літератури постмодернізму – це один із її
міфів" [6].
Шукати однозначної відповіді на питання про час і причини початку протистояння між елітарною та
масовою літературами некоректно, оскільки досі немає єдиної думки про зародження кожної з них, в
тому числі і в межах окремих національних словесностей. Для масової необхідні грамотні "маси", які
хочуть читати, у той час як елітарні теорії з’являлися і в найдавніші культурно-історичні епохи. У
"Літературознавчій енциклопедії" зазначено, що концепція елітаризму "створена на противагу (тут і далі
курсив наш. – І. Д.) егалітарній стихії в мистецтві" і вперше в "духовному аспекті" означена в часи
Ренесансу [1: 327]. Проте зрозуміло, що про мистецький "ренесансний егалітаризм" говорити
безпідставно – тому в цій же праці він (егалітаризм) осмислений на прикладах значно пізніших епох [1:
312]. Світська література і література простолюду не були масовими в сучасному значенні. В. Бичков
зауважує, що, з огляду на стан розвитку засобів масової комунікації [5: 287] про масову культуру в ХІХ
столітті й раніше немає сенсу говорити. Про це ж писав і В. Беньямін, також вказуючи на кінець ХІХ ст.
[7: 69]. Водночас є і протилежні думки. Згідно з В. Сіромахою, "виникнення масового мистецтва в Росії
доцільно віднести до к. XVIII ст." [8: 167], час зародження лубкової культури, яка була комерційною, а
отже і масовою.
Дефініція масової культури залежатиме від кута зору, зазначає Дж. Сторі, під яким дивиться на неї
дослідник, отже визначень може бути багато і вони впливатимуть на те, що у кожному випадку
становитиме її протилежність. Тому поняття про елітарне та масове мистецтво неправильно окреслювати
лише у параметрах високого та низького стилю, жанрів чи тематики, художніми напрямами. Наприклад,
у передмові до "Перла многоцінного" К. Транквіліон-Ставровецький акцентує, що збірка його
призначена "для розуму богословського високого", і свій розум поет називає "високопарним", що
спромігся так написати, але водночас визнає, що писав "метрами" (поетичною мовою), щоби римованою
"усладою" заохотити якнайбільше людей читати про Бога [9: 269-270]. Які відтак ознаки вважати
першорядними, є проблематичним.
Інколи початком занепаду елітарної і водночас періодом зародження масової літератури вважають
Французьку революцію, яка призвела до трансформації буржуазного суспільства (в українській
літературі – це 1919 рік). Але ще в середині XVII ст. Мольєр писав свої комедії (театр – традиційно
масове мистецтво, а твори Мольєра до того ж позначені злободенною викривальністю, хоч уже віддавна
– у каноні драми як еталонні зразки жанру). Важливо також, що в час зміни історичної парадигми у
Франції починав розвиватися німецький романтизм – неоднозначний з погляду елітарності / масовості
напрям.
В українській літературі після 1919 р. накладалися кілька різновекторних, але однаково
протиставлених сьогоднішній популярній культурі, прагнень. Одне з основних гасел того часу –
масовість, – проте навіть воно передбачало творення нового героя-переможця. У цей період уживалися
вже апробовані в "молодому" модернізмі ніцшеанство, естетизм, богемний декаданс; а також віталізм,
націоналізм, індивідуалізм, преекзистенціалізм, релігійний (у тому числі атеїстичний, науковий чи інший
фанатичний) елітаризм; неокласика з тенденціями до творення нового канону. Усі ці творчі практики
об’єднані концептом літературного елітаризму, і тому неможливо однозначно говорити про засилля,
перемогу масовізму і літератури соцреалізму, а радше про паралельне співіснування. Актуальною є
потреба справді всебічного, безстороннього розгляду тогочасної парадигми української літератури. У
радянській літературознавчій науці не могла йти мова про об’єктивне дослідження елітизму в художній
творчості. Навпаки, дослідження проводили лише для того, щоби підкреслити його негативні сторони,
"буржуазність". Наука про літературу й досі часто виявляє певну закомплексованість і не дозволяє собі
говорити про елітарну літературу чи принаймні про елітаризм у художньому тексті. Таким чином,
елітаризм у творчості українських письменників ні минулих, ні сучасних літературних генерацій ХХ ст.
системно не проаналізований. Водночас для багатьох авторів він був актуальною творчою проблемою і
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одним з основних векторів у написанні текстів. Зрештою, більшість тогочасних письменників керувалися
настановою написати щось виняткове, "вічне", дуже вартісне. Нова українська література, в умовах усе
більшої відкритості світу, була змушена форсувати власний розвиток, а тому цікавилася елітаризмом.
Першорядність популярної літератури у ХХ ст. І. Віткевич пояснював багатьма факторами. Це
омасовлення суспільства, сприйняття літератури лише як розваги для відпочинку, книга як бізнес. Свою
роль, підкреслював письменник, відіграв розвиток медіа та мистецтв на його основі: радіо, кіно,
телебачення, які пропонують легші, ніж читання, шляхи отримати задоволення, нерідко інтенсивнішого,
ніж дає книга [10: 91]. Сучасний польський науковець Я. Ліханський вважає, що невдовзі грецька
міфологія дійсно перетвориться на джерело серіалів типу "Ксени" [11: 64], але тоді на зміну їй (класиці)
повинно прийти щось інше. Даний період розвитку масової культури на сьогодні характеризується
рухом саме в цьому напрямі, однак важко спрогнозувати, чим саме завершиться цей процес. Вірогідно,
суттєвих змін зазнає і літературознавство в сенсі розрізнення досліджень з поетики літератури та
паралітератури, проте зі спільною термінологією.
Сьогодні для творчого процесу характерне послаблення уваги до питання дотримання канону. У
минулому кожен письменник намагався "відповідати" певним нормам, до чогось "дотягнутися", когось
випередити, "подолати традицію" (за Т.-С. Еліотом) [12: 476-483] – зараз це вважається чи не
обмеженням свободи творчості. Але основний корпус творів літератури був написаний саме в умовах
такого "обмеження". Тож, власне, чи література масового вжитку характеризується абсолютною
авторською свободою? Звісно, ні, переважно її пишуть відповідно до відомих законів, і доволі часто
пишуть хороші письменники, які, як вказує І. Віткевич, міняють "вічне" на нинішню популярність.
Масова література не може бути зроблена недбало – вона повинна відповідати жанровому канону, як це
окреслює Софія Філоненко, аналізуючи жанрові параметри масліту [13]. І навпаки, ще Псевдо-Лонгін
[14: 109] називав "огріхи" однією з ознак найвидатніших творів, а Г. Блум відзначав "невідредагованість"
найкращих трагедій В. Шекспіра.
Проблемами творчого елітаризму займаються соціологи літератури. Влада нерідко намагалася
контролювати спілкування громадянина-читача з книгою. Від проклятих і святих текстів, індексів,
спалених книг і до читалень, навчальних програм та підтримуваних державою видань – фактично усі
"перешкоди" на шляху від тексту до читача становлять загрозу його вибору та самостійному
формуванню. Бібліотечні виставки, де основна увага відведена переважно белетристиці, і, на противагу
їй, – одиничні екземпляри "іншої" літератури, які важко знайти в читальні чи книгарні, адже щодо них
формується та підтримується стереотип непопулярності. З такої точки зору масова література не лише
бізнес, а й допомога владі, адже дозволяє формувати, контролювати і розуміти масу, попри те, що сприяє
більшому її згуртуванню. Підтримка високої літератури в цьому випадку є примарною. Зауважимо: щодо
проблеми співвідношення масової чи елітарної літератури та влади побутують протилежні думки,
зумовлені, в тому числі, й позицією дослідника щодо визначення того чи іншого статусу текстів. Тамара
Гундорова у концептуальному розгляді "високої" літератури з соціологічних позицій, застосовуючи
класовий підхід, називає елітарну літературу одним зі способів протиставлення себе народним масам,
ратифікації свого права на вищість. Так, дослідниця аналізує романтичне захоплення письменників
фольклором, наслідком чого стало творення з нього "категорії нижчого порядку" [15: 70]. Інша точка
зору на романтизм приводить польську дослідницю Марію Яніон до протилежних висновків: "Він
(романтизм – І. Д.) надав рівні права культурам, які до того часу не визнавались у європейськофранцузькому колі (народна культура …)" [16: 372].
Як бачимо, визнання певного твору як елітарного залежить і від часу його написання, і від настанови
автора, і від можливостей читача, від часу і умов, у яких текст оцінюють, і від характеру його
побутування. Таким чином, постає проблема критеріїв елітарної літератури, які різними науковцями
визначаються по-різному. Наприклад, Г. Блум на перше місце ставить оригінальність, дивність,
незвичність, новизну [4: 388]. Тамара Гундорова необхідними умовами вважає унікальність,
неповторність невідтворюваність літературного тексту, який у протилежному випадку може
перетворитися на кітч, при цьому ніби доповнюючи концепт "аури" мистецького твору за В. Беньяміном.
Софія Філоненко вирізняє унікальність, одиничність твору "високої" літератури, який не повторюється
жанрово і тому підпадає під багаторазове прочитання [13: 82]. Загалом, дослідники беруть до уваги
змістові, філософські, естетичні, етичні, стильові, формальні та інші параметри. Назвати їх повністю
неможливо ні з огляду на межі статті, ні з огляду на варіативність настанов кожної національної
літератури, позиції читача чи дослідника. Визначення власних критеріїв постає, передусім, виявом
власного смаку як читача. Дещо інші критерії канону, який мислиться як література, що відповідає
більшості мірил, визнання якої не піддають сумніву. Це – осібний пласт, оскільки не залежить від
власного читача (швидше всього, буде прочитаний безпосередньо або через впливи та інтертекст). Він
формує поняття про літературу, формує потребу читання, турбується про вимогливість читача і критика.
Про решту ж літератури можна казати, що вона відповідає певним індивідуальним, масовим чи груповим
смакам. Про перші – індивідуальні – уже з’ясовано вище, вони визначають улюблені книги. Масові
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смаки задовольняє масова література, яка відповідає найзагальнішим вимогам чи уподобанням. Групові
смаки – це пласт, у межах якого можна говорити про критерії елітарної літератури. Групові
смаки / ознаки можуть стосуватися жанру, тематики, проблем, образності, стилю та ін. Твори, які
максимально відповідатимуть цим ознакам, і будуть елітарними у своїй групі текстів або групі читачів.
Упродовж усього історичного процесу розвитку літератури були актуальними тенденції до написання
саме елітарної літератури, а тому існує потреба у формуванні певного інтегрального уявлення про
елітаризм у літературі. Такими спробами є, зокрема, літературна історіософія Ж.-П. Сартра, викладена у
книзі "Що таке література", з визначальним класовим підходом; уже згадувана праця Г. Блума. Не
втратила свого значення і книга Ю. Давидова "Мистецтво і еліта" (1966). І навпаки, сучасні визначення
понять популярної, масової літератури не можуть повною мірою стосуватися періодів до ХХ століття.
Феномени популярності, наприклад, таких письменників, як А. Дюма-батько чи І. Нечуй-Левицький,
свідчать, швидше, не про етап розвитку популярної літератури, а про непересічний мистецький талант
авторів, які заволоділи увагою найосвіченішої публіки. Неможливо популярність реалістичної літератури
окреслити в тих самих параметрах, що й сучасну масову. Дослідники зазначають, що у своїх критичних
працях і В. Гюго, і Ф. Стендаль висловлювалися за "чистоту" поезії, а витоки французького парнасизму
та "мистецтва для мистецтва" сягають ще 30-х рр. ХІХ століття [17: 64]. Тому чи правомірно надто
спрощувати проблему і вважати, що, наприклад, реалізм, як "безперспективний" з точки зору елітарних
теорій напрям, хоч якось кореспондує з сучасною непретензійною літературою? Чи можна поставити
знак рівності між намаганням письменника-"традиціоналіста" відтворити свою епоху чи побут власного
народу і намаганням сучасного автора ціною дешевих але працюючих прийомів забезпечити собі
відомість і прибуток? Очевидно, що і мета, і література зовсім різні. Радше можна говорити про те, що
сучасний читач у класичній лектурі актуалізує для себе саме ті пласти, до яких звик у новітній.
Аналогічно така новочасна література в цьому сенсі "програє" навіть тенденційній, політично
заангажованій чи моралістичній, яка все ж має благородну ціль. Ж.-П. Сартр у вищеназваній праці
вказує, що критика особливо цікавиться творами авторів, які вже померли, адже це дає їй можливість не
займатися насущними проблемами митця й не бачити ангажованості його текстів, бо "всі суперечки
вирішені, всі історії отримали закінчення" [18: 27]. І справді, навіть у "списку" Г. Блума в "Західному
каноні" реалізм займає потужну позицію.
У підсумку зазначимо: мистецтво слова, постійно розширюючи змістові, формальні межі,
залишається собою, а отже існування канону підтверджує час. Поява та розвиток масової художньої
літератури пов’язані з розширенням функцій мистецтва слова. Тому сьогодні елітарна література не
бореться з масовою і популярною, а конкурує. Кожна з них відповідає різним запитам людини (часто –
навіть однієї і тієї ж) і кількісна перевага однієї не означає нівелювання іншої. Стосовно ж сфери
літературознавчих досліджень, вважаємо, що саме декларативне ігнорування певних питань на користь
інших, незалежно від статусу предмета чи об’єкта, виглядатиме сьогодні тенденційним. Звичайно, у
високому мистецтві ніколи не було однорідності, тут, як і в творчості заради комерції, завжди актуальне
суперництво за право бути першим, проте для сучасного світосприйняття це не проблема, а норма.
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Драч И. Д. Массовая и элитарная литература: пределы функционирования терминов.
В исследовании затронут вопрос теорий и критериев элитарности в литературе, а также отмечена
проблематичность разграничения элитарной и массовой литературы в диахроническом срезе. Доказана
актуальность термина "литературный элитаризм", очерчены его возможности относительно анализа
литературных явлений. Полемизируя с постмодерными тенденциями, обосновывается важность
понятий канона и "высокой" литературы для сохранения и развития искусства слова.
Drach I. D. Mass Literature and Elite Literature: Limits of Terms Functioning.
The question of theories and criteria of eliteness in the literature is analyzed in the research, as well as it is
stressed on the problematical character of the delimitation of elite and mass literature in the diachronical cut. It
is proved the actuality of term "literary elitarism", its possibilities are outlined in the relation to the analysis of
the literary phenomena. Entering into the controversy, the postmodern tendencies, the importance of the
concepts of canon and "high" literature is grounded for the maintenance and development of fiction.
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ПРОБЛЕМИ ФЕМІНІЗМУ, ГЕНДЕРНИХ СТУДІЙ ТА ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНСЬКОМУ
КОНТЕКСТІ
Стаття присвячена питанню взаємовпливу феміністичних, гендерних та перекладознавчих студій в
Україні. Розглянуто питання залежності якості перекладу від розуміння перекладачем широкого
соціокультурного, зокрема гендерного, контексту взаємодії текстів оригіналу та перекладу. Було
виявлено, що часто перекладачки є дослідницями гендеру, що допомагає їм краще ідентифікувати себе з
феміністичним дискурсом, представленим у творі, за переклад якого вони беруться.
Проблема гендерних аспектів перекладу пов’язана з ширшим контекстом рецепції феміністичних та
гендерних ідей в українській культурі. Про фемінізм, "нову жінку", рівність статей заговорили ще в
середині ХІХ століття. Згодом Наталя Кобринська була захопленою шанувальницею Джона Стюарта
Міла, видатного англійського вченого, який цікавився проблемами свободи і демократії, і всіляко
популяризувала його ідеї, створивши "Союз українок". Дослідники літературної творчості та видавничої
і громадської діяльності Наталії Кобринської називають її першою письменницею та першою
українською феміністкою Галичини. Про вплив західноєвропейських концепцій на Лесю Українку та все
середовище київської "Плеяди" свідчить листування поетеси і спогади про неї. Обстоюючи новітній
європеїзм, літературний гурток української молоді "Плеяда" розробляє, зокрема, велику перекладацьку
програму. Серед інших Леся Українка наголошує на першочерговості перекладів Жорж Санд. Вона 1890
року писала Михайлові Драгоманову, що "серед киян молодих остатнього часу починає ширитись
європеїзм; вони починають учити європейські мови і інтересуватись європейською літературою. Доказом
цього може служити те, що ми (молодіж) задумали видати цілу серію перекладів найкращих творів
європейських і російських авторів" [1: 45].
Намагаючись познайомити земляків із новими прямуваннями на Заході, Леся Українка 1900 року пише
статтю "Нови перспективи і старі тіні ("Нова жінка" західноєвропейської белетристики"). Наголошуючи на
зростанні інтересу до емансипаційної проблематики, вона аналізує творчість Жорж Санд, Джордж Еліот,
Генрика Ібсена, багатьох інших майстрів англійської та французької літератури [2: 76].
1887 року у Львові вийшов альманах "Перший вінок" чи не першої у світі антології жіночої творчості
зібраної, відредагованої та виданої жінками, за участю Наталі Кобринської, Олени Пчілки, Уляни
Кравченко, Лесі Українки, Людмили Старицької-Черняхівської. Тут були вміщені прозові, поетичні та
публіцистичні твори сімнадцяти жінок-письменниць з усіх регіонів України. Аналізуючи феміністичний
дискурс культури того часу Соломія Павличко писала, що український fin de siècle позначений викликом,
який кинули жінки-письменниці домінуючій чоловічій традиції. Завдяки цим авторкам в українській
літературі прозвучала феміністична ідея [3: 78]. Після відходу цих авторок з літературної сцени
феміністичний дискурс на десятиліття зник з літературної критики [3: 83].
Таким чином, у ранньому українському модернізмі феміністичний дискурс був добре розробленим.
Натомість у міжвоєнний час становище змінюється. Риторикою "нової радянської жінки" у двадцяті роки
охоче послуговуються, однак поступово посилюються антиєвропеїстські настрої. І перекладацькі
проекти все більше узалежнюються від ідеологічних настанов. У літературі соціалістичного реалізму
жінок-авторок стає – порівняно з ранньомодерністською добою – дуже мало. Їхні приватні історії не
вписувалися в межі державницької ідеології радянської імперії. Жіноча психологія, переживання жінки у
родині, вся приватна сфера вважалися незначущими. І так склалося, що, попри потужні феміністські
наміри у письменстві початку ХХ століття, – мало не до кінця цього століття чутливість до
західноєвропейських емансипаційних ідей була попросту втрачена. Потрібні були кардинальні зміни у
самому статусі української культури, аби європеїстські орієнтації, а відтак і інтерес до перекладних
текстів знову відродився. Гендерна школа в українській гуманітаристиці, насамперед, у
літературознавстві, уможливила перепрочитання багатьох важливих сюжетів в історії вітчизняного
письменства. 1991 року на сторінках журналу "Слово і час" було опубліковано добірку статей (Соломії
Павличко, Віри Агеєвої, Тамари Гундорової), в яких розглянуто деякі феміністичні тенденції розвитку як
класичної, так і модерної літератури. Як зазначає О. Забужко, українська феміністична критика середини
1990-х років зробила найплідніше відкриття, дестабілізуючи патріархальний канон у колоніальній культурі
України, внаслідок чого раніше "погаслі" сегменти національної культури увімкнулися й запульсували
новими актуалізованими смислами і відкритий цим напрямком процес інтелектуальної "деколонізації"
можна вже однозначно вважати незворотним [4: 43].
Соломія Павличко ствердно визначилась із потребою феміністичної школи для українського
літературознавства. І саме вона взялася забезпечувати теоретичне підґрунтя нової школи. Один за одним
у видавництві "Основи" виходять українські переклади засадничих теоретичних праць. Насамперед, 1994
© Дячук Л. С., 2011
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р. з’явилася "Друга стать" Сімони де Бовуар. Це був один із нечастих натоді випадків, коли український
переклад класичної філософської праці опублікований значно раніше за російський (російський переклад
вийшов в 1997 р.). Хоча якраз цей переклад засвідчив і певну кризу перекладацької майстерності.
Давалася взнаки невиробленість термінології, нерозуміння багатьох культурних контекстів, важливих
для французької авторки. Коли порівняти з оригіналом, то в перекладі знаходимо прикрі лакуни,
пропуски – перекладачі, схоже, вважали за можливе таким чином спростити своє завдання [5: 95]. Сам
екзистенціалістський контекст був натоді новим для ширшого українського читача. Адже й переклад
творів Жана-Поля Сартра також з’явився щойно на початку дев’яностих. Наступним проектом "Основи"
став вихід 1998 року знаменитої "Сексуальної політики" Кейт Мілет, відомої американської
письменниці-феміністки (переклад Уляни Потятиник та Петра Таращука). Ще два класичні тексти
видають "Альтернативи" – 1999 p. (рівно через сім десятиліть після англійського першодруку) "Власний
простір" Вірджинії Вулф, а наступного – книгу "Метастази насолоди" відомого словенського
психоаналітика Славоя Жижека. Варто зазначити, що така увага українських перекладачів та видавців до
фемінізму (а в останньому випадку маємо блискуче використання принаймні двох методологій – гендеру
та психоаналізу) пояснюється ще й західною грантовою підтримкою. Адже і в масштабних проектах
Інституту Відкритого Суспільства, і в ініціативах Фонду "Відродження", і в інших перекладацьких
програмах класичні тексти західної феміністичної думки посідали серед пропозицій грантодавців дуже
важливе місце. Завдяки цьому витворюється певний інтелектуальний простір, усталюється традиція.
Згодом виходять ще дві книжки французької письменниці, філософа, літературознавця Юлії Крістевої –
"Самі собі чужі" та "Полілог". Маємо тут чудову змогу переконатися, як перекладні ініціативи
стимулюють розвиток українського гендерного перекладознавства, літературознавства, культурології,
соціології. Виходять збірки й монографії Віри Агеєвої, Тамари Гундорової, Оксани Забужко, Соломії
Павличко [6], Світлани Шліпченко [7], підручник з Основ теорії тендеру [8]. Очевидно, що без появи
згаданих класичних розвідок ці книжки вітчизняних авторок, коли б і з’явилися, то не мали б такого
широкого резонансу в академічній спільноті. З іншого боку, вже перші спроби переосмислити досвід
забороненого й замкненого в спецхрани українського модернізму показали, що без гендерної теорії це
зробити неможливо. Феміністична традиція першорядних авторок класичного канону, насамперед, Лесі
Українки та Ольги Кобилянської, не відчитувалася поза тим інтелектуальним контекстом, яким були
зацікавлені вони самі, як і багато інших письменників, публіцистів, критиків кінця ХІХ – початку ХХ
століття. Гендерна школа, як слушно зазначає С. Павличко, не була самохіть імпортована із Заходу (у
чому не раз звинувачували недоброзичливці українських феміністок), вона виявилася розвитком,
продовженням, відродженням призабутої, але від того не менш авторитетної й значимої традиції.
В Україні існує з 1992 року програма сприяння видавничій справі "Сковорода", яка здійснюється за
підтримки Посольства Франції в Україні спільно з Міністерством закордонних та європейських справ
Франції. ЇЇ мета – підтримка українських видавців, які публікують українською мовою твори сучасних
французьких авторів (присуджується у двох категоріях – художня література і гуманітарні та суспільні
науки). У межах цієї програми Посольство співпрацює на постійній основі близько із п'ятнадцятьма
українськими видавництвами. За час існування програми видано понад 250 книжок, серед яких поезія,
проза, збірки драматургії тощо. Премія сприяє популяризації та перекладу наукової, художньої
франкомовної літератури в Україні. Особливе місце займають переклади французьких письменниць. У
2001 році вийшов переклад романів "Дитинство" та "Золоті плоди" Наталі Саррот (переклад Ганни
Малець). 2002 року київське видавництво "Факт" за сприянням Посольства Франції почало видавати
серію "Сучасний французький жіночий роман". Чотири сучасні жіночі романи увійшли до цієї серії –
"Пристрасть", "Застигла жінка" Анні Ерно, "Полонянки мису Тенес" Венери Курі-Гати, "Відвертість за
відвертість" Поль Констан (переклад Софії Саваневської). Твори Анні Ерно та Венери Курі-Гати
переклала Євгенія Кононенко, відома українська письменниця, поетеса та перекладачка з французької та
англійської мов. У 2004 році вийшли переклади романів Франсуази Малле-Жоріс "Паперовий
будиночок" (переклад Ганни Малець), Амелі Нотомб "Саботаж кохання" (переклад Лариси Федорової),
Сільві Жермен "Книга ночей" (переклад Анатоля Перепаді). У 2006 було перекладено твори Марґаріт
Дюрас "Пробудження Лол В. Штайн" (переклад Дарії Бібікової), Анни Гавальди "Я його кохала"
(переклад Марії Венгренівської), Анні Ерно "Майдан. Жінка" (переклад Юрія Аніпера). Пізніше вийшли
друком твори Анн-Софі Брасм "Дихаю" (2008 р., переклад Ярини Тарасюк), Марґеріт Дюрас "Коханець"
(2009 р., переклад Романа Осадчука), Мюріель Барбері "Елегантна їжачиха" (2010 р., переклад Євгенії
Кононенко), Ірен Немировськи "Вино самотності" (2010 р., переклад Ганни Малець), Марґеріт Дюрас
"Хіросіма, любов моя. Сценарій і діалоги" (2010 р., переклад Юрія Аніпера).
Як слушно зауважує О. Чередниченко, адаптація перекладу в культурі, яка має власну розроблену
традицію, набагато простіша, аніж у культурі, де такої традиції немає [9]. Наталя Кобринська, Мілена
Рудницька, Олена Пчілка, Людмила Старицька-Черняхівська були першими, хто заговорив про стать та
фемінізм в українській літературі. Хоча лексика та синтаксис їхніх статей потребує удосконалення, але
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водночас вони заклали основи феміністичної термінології в українській мові, яку можна
використовувати й нині.
До термінологічної одностайності нам іще дуже далеко, тому що лише на початку 90-х років ХХ
століття вітчизняна жіноча проза усвідомлюється як цілісний літературний феномен. Терміни
"фемінність", "жіночість", "жіночність" різними дослідниками використовуються часом у різних
значеннях. Запозичуються лексеми переважно з англійської. Скажімо, паралельно функціонують лексеми
"фемінність" і "жіночність" [10], "місогінія" та "жінконенависництво" [11]. Говорять про "гендерну
ідентичність" і "гендерну тожсамість" [12]. З жіночими студіями простіше – тут термінологія більш
узвичаєна. Натомість чоловічі студії – галузь значно молодша. На Заході дослідження маскулінності
сьогодні дуже популярні (Роберт Коннелл, Керол Герінґтон, Сандра Ліпшіц Бем, Пол Робінсон, Єліот
Боренстейн). Так само активно досліджуються соціостатеві ролі, проблема співвідношення статі і
гендеру тощо. У нас маємо лише поодинокі публікації (Сергій Жеребкін, Оксана Забужко). І з
українськими відповідниками слова "маскулінінсть" (чи прикметника "маскулінний") справа виглядає
безнадійнішою, аніж з поняттями фемінності. "Маскулінність", "чоловічність", "мужчинність" – усі ці
терміни ще мало досліджені. Перекладачі не завжди дають собі раду і з тим фактом, що в українській
мові слово "чоловік" може означати і відповідну стать (англійське man, французьке homme) і сімейний
статус (англійське husband, французьке mari).
Ще одна проблема, з якою стикаються перекладачі художніх текстів, – це "цнотливість" української
літератури та української літературної мови. Ця проблема існувала завжди, принаймні у новому та
новітньому письменстві. Теми пов’язані із зображенням сексуальності, тілесності тощо, були
"закритими" для широкого читацького кола, а цілі пласти лексики опинилися за межами власне
літературної норми. Поступово в українській радянській літературі впродовж десятиліть вироблявся
стерильний варіант української мови, який все більш відходив від розмовної. Мова періоду
соціалістичного реалізму не допускала використання жаргонізмів, елементів сучасного міського сленгу,
брутальної лексики. Ця мова була "штучною" і не придатною для написання модерної урбаністичної
літератури. (І, скажімо, переклад романів американських письменників Нормана Мейлера або Генрі
Міллера у вісімдесяті роки був майже неможливим власне з мовних причин, через брак лексичних
ресурсів, апробованих саме в сучасній літературній практиці. Вже не кажучи про те, що й смаки
перекладачів та видавців формувалися не без впливу поширених у патріархальному суспільстві
гендерних стереотипів).
Цікавими з цієї точки зору видаються думки про реанімацію української мови сучасного українського
письменника А. Кокотюхи. Він наводить приклад поета і критика Максима Розумного, який означив
ситуацію як "невідповідність між почуттям внутрішньої покликаності і відчуттям виражальної
спустошеності", а відтак завдання свого покоління вбачав у "намаганні реанімувати мову як загально
значиму реальність" [13: 99]. У дев'яності роки літературна українська мова стає більш модернізованою
та урбанізованою. Згадана "реанімація" означала і збагачення, повернення лексики, яку вилучали
редактори в намаганні наблизити українську мову до російської, й використання в художньому тексті
розкутіших розмовних форм, відхід від мовного пуризму, який часто просто унеможливлював
висловлювання з приводу якихось складніших речей, аніж, описання побуту, природи тощо. У своєму
романі "Польові дослідження з українського сексу" Оксана Забужко використовує велику кількість
ненормативної, табуйованої лексики, що викликало гостру читацьку полеміку. Цікаво відзначити, що при
відтворенні обсценної лексики роману "Відвертість за відвертість" сучасної французької письменниці
Поль Констан перекладачка Софія Саваневська застосовує російські лайки, адже сучасна українська
обсценна лексика досить обмежена [14].
Перекладачі із західноєвропейських мов цю проблему мали завжди. Сцени, несумісні з радянською
мораллю, або викидалися з тексту, або пом’якшувалися шляхом редагування. Ще гірше було з
ненормативною лексикою, яку радянські редактори не пропускали ні за яких обставин. Чи не першою,
хто зважився на такий собі перекладацький мовний бунт, була таки Соломія Павличко. У її перекладі
роману Лоуренса "Коханець леді Чатерлей" дуже добре перекладені сексуальні сцени, описи тілесного
досвіду тощо. Водночас і самі українські письменники шукали джерел і засобів збагачення мови.
Йдеться про спадщину ХVІІ – ХVІІІ століття, про добу бароко. Оскільки добре розробленою була і мова
високого, і низового бароко (вертепна традиція, поезія мандрованих дяків-пиворізів тощо), то лексику не
треба було придумувати, її треба було просто підняти зі словників і з призабутих текстів. Дуже успішним
у цьому сенсі був досвід Оксани Забужко, Юрія Винничука. З проблемою відтворення ненормативної
лексики, сленгу, лихослів’я стикається і Євгенія Кононенко при перекладі романів сучасних французьких
письменниць "Пристрасть" Анні Ерно та "Полонянки мису Тенес" Венери Курі-Гати [15: 102].
Роман Лоуренса в перекладі Соломії Павличко був першим етапом, який наближав українського
читача до таких новацій. Поява цього перекладу полегшувала завдання, яке поставила перед собою
Оксана Забужко. Як писала про "Польові дослідження з українського сексу" Віра Агеєва, "все ж
найбільш неприйнятним для рецензентів стало навіть не порушення тих чи тих найстрогіших заборон на
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зображення певних пластів реальності, а, насамперед, мова роману Оксани Забужко. Ненормативна
лексика в устах жінки видавалася чимось кінець світнім" [16: 292]. "На мій превеликий подив, –
коментувала сама авторка, – це виявилося найдражливіше – мови роману не прийняли навіть ті, хто
загалом поставився до нього зовсім прихильно, а то й ентузіастично" [17: 191]. Використання
ненормативної лексики – одна зі стратегій, до якої не раз зверталися авторки-феміністки.
Жіночий стиль, жіноча література пов’язувалися з описом кохання, материнства, родини, домашнього
та приватного світу, демонстрували вторинність, слабкість жінки навіть на рівні емоцій. Брутальна,
ненормативна лексика виражає силу, владність – і жінкам вони були заборонені. Оксана Забужко ці
важливі установки патріархальної культури порушила – що й викликало шквал критики і звинувачень.
Очевидно, що перекладачі таких вільностей собі здебільшого не дозволяли. І це унеможливлювало
переклад багатьох художніх текстів, написаних в часи Кейт Мілет та сексуальної революції в Європі.
Йдеться принаймні про другу половину ХІХ і все ХХ століття. Українські фахівці й не бралися ні за
теоретичні праці, ні за феміністичну прозу. Адже героїні цієї прози порушували горизонт сподівань
патріархальної культури, вони були незрозумілими, нецивілізованими, "дикими". Колись Максим
Рильський навів в одному з листів до Корнія Чуковського блискучий приклад залежності перекладача від
культурного контексту і конотацій, усталених в фольклорі, літературному слововжитку тощо. У
сербських піснях та думах слово "змія" має позитивне значення. І перекладачі мусили шукати іншу
лексему, жертвуючи точністю, але зберігаючи настрій і ціннісний контекст: щодо "змії" у сербському
епосі... Мені, як перекладачеві сербських дум (невже я не надіслав Вам своїх перекладів?) також
зустрічалася ця проклятуща змія, що має у сербському епосі позитивний характер. … Здається, і я,
грішний. Слідами Старицького заміняв цю змію нашою рідною зозулею..." [18: 308]. Ось до таких замін,
метафорично кажучи, поганої злої змії приязною й лагідною зозулею вдавалися часом і перекладачі, то
завуальовуючи сексуальний досвід героїнь, то викидаючи будь-які згадки про гомосексуалізм (як-от у
випадку того ж Оскара Вайлда), то попросту намагаючись представити жінку жіночнішою, тобто
слабшою.
Можемо підсумувати, що гендерна чутливість перекладача, його ставлення до проблем статі і
гендеру, а часом просто його / її обізнаність чи необізнаність з широким соціокультурним контекстом
визначають і якість перекладу, і його точність, і репрезентацію персонажів, яка корегувалася відповідно
до українських реалій і установок, без належного врахування позиції самого автора. Можна легко
простежити, що в останнє десятиліття ситуація починає мінятися. Такі перекладачки, як Соломія
Павличко, Євгенія Кононенко, Софія Саваневська, Зоя Борисюк, уже не бояться торкатися табуйованих
тем чи проблем. Цікаво, що часто перекладачки є і дослідницями гендеру, що допомагає їм краще
ідентифікувати себе з феміністичним дискурсом, представленим у творі, за переклад якого вони взялися.
Для таких змін гендерної ідентифікації перекладачів потрібні були дуже серйозні зміни в самій
українській соціокультурній ситуації. Таким чином, український досвід, хронологічно суттєво запізнілий
щодо західноєвропейського, тут може бути дуже цікавим для узагальнень.
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Дячук Л. С. Проблемы феминизма, гендерных исследований и перевода в украинском контексте.
Статья посвящена вопросу взаимовлияния феминистических, гендерных и переводоведческих студий в
Украине. Рассматриваются вопросы зависимости качества перевода от понимания переводчиком
широкого социокультурного, в частности гендерного, контекста взаимодействия текстов оригинала и
перевода. Было выявлено, что часто переводчицы являются исследователями гендера, благодаря чему
они лучше идентифицируют себя с феминистическим дискурсом, представленным в тексте, за перевод
которого они берутся.
Diachuk L. S. The Problems of Feminism, Gender Studies and Translation in the Ukrainian Context.
The article deals with the question of interaction of feminism, gender and translation studies Ukraine. The
questions of dependence of translation quality from the translator's understanding of wide sociocultural, in
particular gender, the interaction context of original text and translated text are examined in the article. It has
been discovered that female translators are the explorers of gender, owing to that they identify themselves with
the feminist discourse, represented in the translated text.
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МОДУСИ СПРИЙНЯТТЯ У КОГНІТИВНІЙ МОДЕЛІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Згідно постулатів теорії автопоезу, епістемічний та аналітичний потенціал метакатегорії
"спостерігач" експонується у термінологічному супроводі концептів-репрезентантів категорії
сприйняття. У процесі перцептивно-когнітивної мовної діяльності спостерігача, сприйняття як
механізм адаптації до середовища, виходить за вузькі межі перцепції, інкорпоруючи варіації власних
модусів, інтерпретації яких присвячується дана стаття.
Комплексна аргументація експериєнційної природи мови як емпірично підтвердженого феномену
зініціювала реінтерпретацію усталених орієнтирів сентенціональної парадигми (термін О. В. Кравченка)
як лінгвістичного мейнстриму ХХ століття. Контроверза сосюрівського формалізму та філософського
прагматизму Ч. Пірса мотивувала переакцентування мовознавчих розвідок з ретроспективних
(довільність і диференційованість вербального знаку [1: 126]; тлумачення знаку як "матеріалізованого
субституту абстракцій і емоцій" [2: 40]) на модифіковані, марковані індексальністю студії (статус знаку
відтепер детермінується феноменологічною природою останнього [2: 125]).
Сучасна лінгвістична інфосфера демонструє тенденцію до об'єктивації терміну спостерігач у
понятійно-термінологічному апараті семіотичної інфраструктури когнітивних досліджень (див.,
наприклад, [2-6]). У процесі реконструкції фундаментальних епістемологічних категорій фігура
спостерігача набула нової аксіоматики як поліінгредієнтний, перцептивно-когнітивний суб'єкт, для
якого вербальний знак як емпірична сутність постає компонентом ніші, тобто когнітивної системи
взаємодій, за принципом досяжності для сприйняття [2: 218]. Таким чином, за умови метафізичного
розгляду мови (який наразі альтернативний структуралізму), нам видається актуальною необхідність
перегляду діалектичної єдності пізнання : сприйняття як мети даного дослідження.
Відповідно до окресленої загальнотеоретичної мети, дослідження укомплектовується низкою
наступних завдань: уточнити інтерпретацію феномену спостерігача, окремо розглянувши його статусні
аспекти – модуси сприйняття, релевантні архетипним концептам feeling, emotion, sense; зафіксувати
тенденції термінологічного генезису, спричинені кон’юнктурною диверсифікацією змістового
навантаження термінів, появою нових термінологічних одиниць та модифікацією вже існуючих.
Як уже зазначалося раніше, онтологічний статус сприйняття чи, згідно термінології Ю. Д. Апресяна,
ментального споглядання [4: 369], реалізується спостерігачем у перцептивних процесах в межах
когнітивної системи взаємодій, при чому спостерігач – це живий організм, носій універсального
гносеологічного статусу.
Саме так даний феномен інтерпретується у біокогнітивній теорії У. Матурани, котрий наділяє
спостерігача перспективним автопоетичним вектором – унікальним трансцендентним інструментарієм,
посередником при генезисі дискурсивних доменів, які продукуються безпосередньо спостерігачем та
інкорпоруються до оточуючого середовища (ніші – А. З.) [7: 206]. Інтеркаузальний характер взаємодій
спостерігача із середовищем детермінує адаптивну функцію мови, акцентуючи на активних механізмах
пристосування спостерігача до експериєнційного світу. Отже, природа мови криється у її інгерентній
потенції слугувати формотворчим базисом для продуктів перцептивного та комунікативного досвіду. Як
слушно зауважує О. В. Кравченко, сприйняття разом із мовою – це дві корелюючі когнітивні системи [2:
67], або первинний та вторинний комплекси репрезентацій відповідно. Первинний комплекс
репрезентації конструює модель світу, засновану на чуттєвих даних, пам'яті, а вторинний – конструює
модель цієї моделі, в якій світ та наші в ньому дії маніфестуються словами. Внаслідок цього,
репрезентації різної структурної складності накопичуються, формуючи так званий ментальний інвентар
пам'яті [2: 199].
Обравши теорію автопоезу методологічним орієнтиром даного дослідження, ми обираємо ментальний
інвентар пам'яті як багатопланове підґрунтя для зняття невизначеності зі сфери каузальних зв'язків. Уведений
нами термін перцептуарій може розцінюватись як альтернатива інвентарю формоутворюючих елементів
образного компоненту вербального знаку (у гносеологічному сенсі знак – це форма, зміст якої актуалізується
при заломленні у свідомості досвіду, пов'язаного із релевантністю конкретного феномену щодо інших
феноменів [2: 129-130]). Перцептуарій витлумачується нами як ментальна зона емоційного інтелекту, де
відбивається сенсорний код та продукуються почуття. Він формує сенсорно-перцептивний та емотивний
потенціал концептів. Вищевикладена сентенція цілком узгоджується зі стандартами біокогнітивної теорії,
згідно з якою процедура композиційного аранжування концепту має місце виключно на емпіричних засадах, а
саме: через чуттєвий досвід [2; 3; 6].
Модуль перцептуарію набуває якісно нового виміру, якщо розглядається як беззаперечний
ізофункціональний складник консенсуального домену (consensual domain). У. Матурана виокремлює
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даний термін для дескрипції сфери взаємозумовленої поведінки, що виникає в результаті онтологічного
сполучення між структурно-гнучкими організмами. Консенсуальний домен є тим простором, в межах
якого компоненти поведінки спостерігачів рекурсивно інтегрують, генеруючи нові компоненти домену і,
як наслідок, виникає мова [3: 50].
Автопоетичний формат концепції пізнання спричинив перегляд статусів значення та смислу в мові:
базові загальнотеоретичні лінгвістичні принципи денотації і конотації було реінтерпретовано згідно
біокогнітивної теорії. Річ у тім, що, на думку У. Матурани, з позиції спостерігача характер мови є
конотативним, а денотація виникає a posteriori як коментар про наслідки операції між взаємодіючими
системами [3: 50]. Такому нестандартному тлумаченню функцій об'єктивного та суб'єктивного у
семіотиці наразі бракує чіткої аксіоматики, а також уточнених процедур лінгвістичного аналізу. Це, на
наш погляд, суттєво розширює коло дослідницьких стратегій у процесі стандартизації термінології
когнітивно-прагматичного аналізу нового типу при детермінації аналітичного потенціалу категорії
сприйняття.
Беручи до уваги те, що загальноприйнятою є орієнтація категорії на фокус чи прототип, ми
припускаємо, що тріада концептів FEELING: EMOTION: SENSE не лише утворює репрезентаційне поле
консенсуального домену, а може розглядатися як апріорний базис (термін наш – А. З.) чи когнітивний
"фундамент", де кожен із трьох його конституентів-прототипів (feeling, emotion, sense) підлягає
семантичному опису. Ми наголошуємо на нетотожності понять апріорний базис та перцептуарій,
оскільки можливою альтернативою апріорному базису є визначений концептуальний комплекс
мінімальних, неподільних одиниць, які локалізуються на базовому щаблі у концептуальній ієрархії,
входять до внутрішнього лексикону. Окрім прототипів feeling, emotion, sense, репрезентантами
апріорного базису можуть також бути домени часу чи простору.
Біокогнітивним параметрам репрезентації знань у свідомості перцептивно-когнітивного суб'єкту
доволі близькі конвенційні моделі О. С. Кубрякової, архітектоніка останніх вибудовується шляхом
фіксування компонентів, які структурують прототипні значення знаків [8: 10] (порівн. з елементарними
прототипними репрезентаціями [2: 205]).
Редукція комплексних семіотичних елементів до культурних першообразів виокремлена в окремий
вектор когнітивних розвідок В. І. Карасіка. Згідно його дефініції, так звані архетипні концепти базуються
на системі керунків та поведінкових реакцій у складі апріорних форм поведінки та колективного досвіду
в індивідуальній свідомості [9: 31]. Епістемічні критерії теорії автопоезу, за умов екстраполяції на
емпіричні дані когнітивної психології, уможливлюють якісну інтерференцію атрибутів окремих
метатеоретичних принципів. Обравши стрижневим чинником наступні постулати: почуття – це
усвідомлення індивідуального керунку до ситуації чи об'єкту [10: 101], марковане адаптивними
реакціями і здатністю орієнтувати поведінку [10: 99]; зміст сказаного знаходиться у прямій залежності
від почуттів та відчуттів мовця [2: 143], а знання компонентів мови невід'ємне від інтелектуального та
емоційного досвіду суб'єкту [2: 173], ми висуваємо припущення про приналежність тріади концептів
FEELING: EMOTION: SENSE до класу архетипних концептів – конституентів апріорного базису
(необхідної умови, основи, прототипу сприйняття) і фрагменту перцептуарію (тріада досліджуваних
концептів утворює категорію, а кожен зі складників тріади може розглядатися як модус сприйняття).
Погоджуючись із твердженням У. Матурани про те, що смисл – це кореляція лінгвістичних верифікацій
і частина домену збереження адаптації [7: 186], ми вважаємо за доцільне, виходячи з ідеї О. С. Кубрякової
про взаємодію смислів у дискурсі [8: 8], обрати відправною точкою дослідження власне сполучуваність
лексичних одиниць feeling, emotion, sense у художньому дискурсі. Наводимо слова О. С. Кубрякової:
когнітивна семантика досліджує, окрім іншого, види комбінаторики знаків, закономірності їхнього
аранжування у різних моделях різних конструкцій і, звісно, правила інтеграції значень у цих конструкціях.
Наразі нове – це продукт інтеграції, сплав сегментів окремих значень, що поєднуються, а нові підходи до
актів семіозису, актів номінації і комунікації – це, передусім, висунення нових теорій стосовно того, як
можна охарактеризувати ці сегменти та у яких термінах варто їх виділяти [8: 8-9].
Зауважимо, що нижченаведеній процедурі аналізу мовного матеріалу не притаманний, на наш погляд,
елемент еклектизму, адже теорія автопоезу, як маргінальна галузь на межі емпіричного і онтологічного,
вочевидь не абсолютизує жоден із цих підходів. Здійснений нами опис композиційної семантики трьох
концептів згідно принципів лінгвістичної субстанціалізації є епістемологічно вартісним: архетипні
концепти FEELING: EMOTION: SENSE вперше обрані об'єктом окремого, самостійного аналізу. Попри
інтенсивний вжиток даних понять у корпусі лінгвістичних досліджень, їхній статус серед інших
складників термінологічного апарату лінгвістики дотепер був суто інструментальним.
Обґрунтування ієрархічної типології архетипних концептів FEELING: EMOTION: SENSE можливе за
умови верифікації гіпотези, згідно якої вони є консоціаціями [11: 169], тобто локалізуються у дискурсі в
межах однієї синтагми. Компонування семантичних мікрополів для складників концептуальної трійки
FEELING: EMOTION: SENSE здійснювалося на основі репрезентативної вибірки з 37 авторських художніх
творів: Дж. Остен ("Emma", "Lady Susan", "Love and Friendship", "Mansfield Park", "Northanger Abbey",
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"Persuasion", "Pride and Prejudice", "Sense and Sensibility"), А. Крісті ("The Mysterious Affair at Styles", "The
Secret Adversary"), В. Колінза ("The Woman in White", "The Moonstone", "The Queen of Hearts"), Ч. Діккенса
("David Copperfield", "Great Expectations", "Dombey and Son", "Going into Society", "A Tale of Two Cities",
"Oliver Twist"), Г. Філдінга ("The History of Tom Jones, a Founding", "Journal of a Voyage to Lisbon", "From
This World to the Next"), Т. Драйзера ("Sister Carrie", "The Financier"), Д. Дефо ("Moll Flanders", "Robinson
Crusoe", "Tour Through the Eastern Countries"), Дж. Конрода ("A Personal Record", "An Outcast of the Islands",
"Chance", "The Arrow of Gold", "The Mirror of the Sea", "Within the Tides"), Л. Керола ("Alice’s Adventures in
Wonderland", "Through the Looking-Glass", "The Hunting of the Snark", "Sylvie and Bruno").
Розширення аналітичного потенціалу тріади досліджуваних архетипних концептів детермінується
селекційно-комбінаторним узгодженням таких мовних одиниць, що беруть участь у семантичній
об'єктивації дійсності, тобто генерують кожен складник тріади FEELING: EMOTION: SENSE. До таких
мовних одиниць належать твірники концептуальних домінант (іменники: feel, feeling(-s), emotion(-s), sense(s), sensuousness, sensation, sentiment(-s), sentimentalist, sensibility), індикатори процесуальності
концептуальних домінант (дієслова: feel(-s), felt, feeling, emote(-s)/(-d), sense(-s)/(-d)), носії атрибутів – знаків
властивостей ядра концепту (прикметники: feeling, unfeeling, (un-)emotional, sensational, sensuous, senseless,
sensible, sensitive, sentimental, sensual), поширювачі усіх вищенаведених мовних одиниць (прислівники:
sensibly, sensuously, sentimentally, (un-)feelingly, (un-)emotionally).
Споріднені міркування В. Макдагола та В. І. Шаховського про те, що саме почуття індукують
подію / ситуацію / рефлексію [10: 105; 12: 240], спричинили обрання нами концепту FEELING
гіперонімом у межах досліджуваної тріади (включно із трьома семантичними примітивами: to feel, feels,
felt [4: 357-359]) та визначення частотності вербальної реалізації словотвірних парадигм концептівгіпонімів EMOTION і SENSE у творах вищеперелічених авторів (див. Таблицю 1). Нами було
підраховано міру зв'язку між словами-домінантами та словами-конституентами парадигматичних
n 1
підкласів (супроводжувачами) за формулою: M 
, де М – ступінь зв'язку, n – кількість випадків
N
узусу слова-супроводжувача в сукупності зі словом-домінантою, N – підсумкові дані (загальна кількість
випадків фіксації слова-домінанти зі словами-супроводжувачами) [11: 171]. Зауважуємо, що у Таблиці 1
репрезентована лише вартісна міра зв'язку, тобто, сукупність домінанта : супроводжувач простежувалася
у творах щонайменше двох авторів.
Таблиця 1.
Вимірювання зв'язку між консоціаціями
(на прикладі архетипних концептів FEELING: EMOTION: SENSE)
СловоСловоЧастина
Частотність
Міра
домінанта
супроводжувач
мови
вживання
зв'язку
FEEL
sense
ім.
10
0,33
sensation
ім.
2
0,04
sensations
ім.
2
0,04
insensible
прикм.
2
0,04
sensible
прикм.
6
0,19
sensibly
присл.
3
0,07
sensitive
прикм.
2
0,04
FEELS
emotion
ім.
2
0,25
emotions
ім.
2
0,25
FELT
sensation
ім.
13
0,14
sensations
ім.
3
0,02
sense
ім.
35
0,4
senses
ім.
2
0,01
insensible
прикм.
2
0,01
sensibility
прикм.
5
0,05
sensible
прикм.
9
0,09
sensibly
присл.
2
0,01
sensitive
прикм.
2
0,01
emotion
ім.
11
0,12
Експонувавши семантичні зв'язки між окремими словами, пропонуємо застосувати кластерний аналіз
до частиномовних категорій з Таблиці 1. Як це і було проілюстровано, дистрибуція зв'язків словотвірних
парадигм слів-супроводжувачів з кожним окремим елементом-генератором (словом-домінантою) не є
конгруентною, тому на черговому етапі дослідження ми виокремлюємо найбільш виразні семантичні
рубрики (підкласи) за коефіцієнтом зв'язку. Така інвентаризація консоціацій дозволяє фальсифікувати
гіпотезу про всеєдність тріади архетипних концептів FEELING: EMOTION: SENSE і репрезентувати
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новий статус кожного конституента останньої у категорійному апараті нового уніфікованого знання,
адже, згідно процедури лексичної об'єктивації концептів, застосованої нами при кластерному аналізі,
комбінаторика кожного складника парадигми feel, feels, felt реалізується у художньому дискурсі через
рядопокладені одиниці, зафіксовані нами у динаміці редукції коефіцієнту М: feels – emotion(-s): 0,25 +
0,25 = 0,5; felt – sense(-s): 0,4 + 0,01 = 0,41, sensation(-s): 0,14 + 0,02 = 0,16, emotion: 0,12; feel – sense:
0,33, sensible: 0,19.
Те, що вищенаведені семантичні кластери характеризуються такою інтегральною ознакою як
темпоральність, впритул наближає нас до розгляду специфічного ракурсу, котрий безпосередньо формує
вузол проблематики даного дослідження: рахункові процедури, організовані в руслі теорії автопоезу,
унаочнюють, що процес спостереження реалізується у консенсуальному домені синхронно з процесом
комунікації. В основі перцептивної здатності спостерігача лежать почуття, які "утворюють синергетичний
зв'язок із пам'яттю / досвідом" [2: 125], коли спостерігач долучається до динамічної кореляції з
репрезентаціями – "ментальними структурами, породженими досвідом" [2: 236]. Така рекурсивна
організація першої стадії сприйняття, суплементована ізоморфною єдністю почуття та досвіду, знаходить
підтвердження у лінгвофілософських студіях Б. Рассела, котрий наголошує на імпліцитності чуттєвого
досвіду у процесі вилучення знання зі світу [6: 318]. Послуговуючись вищевикладеними умовиводами,
пропонуємо розцінювати мовленнєвий предикат feel як репрезентант емпіриоїдального модусу сприйняття
(від грец. уподібнений досвіду – термін наш – А. З.).
Прагматична форма когнітивного аналізу даного дослідження сприяє розгляду номінативів sense(-s),
sensation(-s) та ад'єктиву sensible (міра комбінаторності з предикатом felt: 0,41 + 0,16 = 0,57; з предикатом
feel – 0,33 + 0,19 = 0,52) у каузальній залежності від номінатива emotion(-s) (міра комбінаторності з
предикатом felt – 0,12; з предикатом feels – 0,5). Можливість аналогічного сполучення сенсорного та
емоційного як дискретних фаз єдиного процесу припускала О. М. Вольф [5: 221]. З огляду на
максимальний показник коефіцієнту М для номінативів sense(-s) та sensation(-s) у комбінаторності із
предикатом минулого часу felt, видається логічним поширити теорію В. І. Шаховського про зчитування
сенсорного коду з інформації, яка надходить у результаті сприйняття [12: 27], запропонувавши термін
сенсорно-екзистенційний модус перцептивно-когнітивного суб'єкту, властивий ситуації сприйняття.
Конкуруваня коефіцієнту М для номінативу emotion(-s) (0,5) із аналогічним коефіцієнтом для
номінативу sense та ад'єктиву sensible (0,52) за умови сполучення із предикатами feel / feels, дає змогу
розглянути модус емотикону (термін наш – А. З.) як комплексно-обумовлену референцію до певної
ситуації, при чому дана референція регулюється гносеологічним досвідом конкретного етносу та
варіюється індивідуальним епістемічним досвідом, який бере участь у формуванні емоційного дейксису
спостерігача. Відповідно, емоції екстеріоризують вектори смислів, на чому і наголошував В. К. Вілюнас
[10: 18], особливо підкреслюючи, що саме емоції за рахунок власної динаміки (порівн. показник
коефіцієнту М (сектор emotion(-s)) для предикату feel у минулому і теперішньому часі) сегрегують з
тотальної цілісності досвіду смислові комплекси, що одночасно функціонують як частини єдиного
світовідчуття індивіда [10: 16].
Резюмуючи зазначимо, що у ході дослідження нами було змодельовано прототипну ситуацію
комбінування структурно-пластичних організмів в межах консенсуального домену, коли перцептивнокогнітивний суб'єкт стає ретроспективним спостерігачем: його мовна поведінка регулюється
темпоральними параметрами, що передували каузальній взаємодії спостерігача з інформацією. Феномен
сприйняття і понятійно-термінологічний комплекс, сформований навколо нього, відкривають розлогі
перспективи для розгляду мовних явищ, релевантних метакатегорії спостерігача, зокрема механізмів
категоризації і концептуалізації світу. Запропонована таксономія модусів сприйняття характеризується
значним аналітичним потенціалом, який може знайти застосування при аналізі мовної та сенсорної
картин світу.
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Заслонкина А. В. Модусы восприятия в когнитивной модели наблюдения.
В соответствии с постулатами теории автопоэза, эпистемический и аналитический потенциал
метакатегории "наблюдатель" экспонируется в терминологическом сопровождении концептоврепрезентантов категории восприятия. В процессе перцептивно-когнитивной языковой деятельности
наблюдателя, восприятие как механизм адаптации к среде, выходит за узкие границы перцепции,
инкорпорируя вариации собственных модусов, интерпретации которых посвящена данная статья.
Zaslonkinа A. V. Perception Modi in the Observation Cognitive Model.
The epistemic and analytical prospects of the "Observer" metacategory are exposed in the terminological
appendage to the concepts representing the category of perception in compliance with theses of the autopoietic
theory. In the course of the perceptive and cognitive verbal activity of an observer, the perception acting as an
ad hoc adaptation agency to the environment exceeds the confines of perception while incorporating the
discrepant variations of its own modi. The latter are brought into focus of the elucidation of the present article.
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МЕТАФОРИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ ПРЕСИ ПОЧАТКУ
XXI СТОЛІТТЯ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті аналізуємо напрями й типи метафоричних переносів на матеріалі метафоричних
словосполучень економічного дискурсу преси першого десятиріччя ХХІ століття, що відображають
перенесення когнітивної структури. Мотивами для створення метафори (перенесення ознак, що
презентують одну семантичну сферу, в іншу, якій не властиві ці ознаки) є прагнення полегшити
сприйняття інформації, що визначає продуктивні напрями метафоризації.
Метафору досліджують дуже тривалий час: Аристотель дав їй перше визначення, чим започаткував
серйозне вивчення механізму семантичних змін у мові. Метафора є результатом відношень між двома
значеннями слова, яскравим прикладом динаміки в сфері лексичної семантики [1: 11].
Метафора поглиблює уявлення про світ і створює нові гіпотези. Нові метафори змінюють
повсякденну мову, трансформують способи сприйняття й осягнення світу [2]. "Метафора виникає у
зв’язку з глибинними особливостями людського мислення" [1: 11]. Вона з’являється не тому, що
потрібна, не тому, що без неї неможливо обійтись, а тому, що вона притаманна людському мисленню й
мові. Людина не сприймає явища в чистому вигляді, а наділяє їх власними властивостями [1: 13]. Це вже
потім автори "здобувають з неї користь для своєї творчості" [1: 12]. Мовець удається до метафори, щоб
означити поняття, "які ще не стали здобутком словника і не моделюють реакцію усього загалу людей" [3:
276], тобто мотивами для створення метафори може бути не тільки гносеологічний пошук, а й бажання
по-новому, оригінально репрезентувати, експресивно означити певні поняття [3: 277]. Метафора – це
активізатор, підсилювач когнітивних процесів.
Відповідно до сучасної когнітивної теорії, метафору трактують як перенос когнітивної структури,
пов’язаної з певним мовним вираженням, як перенос із тієї змістової сфери, до якої вона первісно
належить, до іншої [4: 6]. Вивчення типів семантичних переносів дає змогу визначити індивідуальні для
кожної мови набори актуальних семантичних моделей, виявити специфіку національної метафоризації.
Аналіз метафоричних словосполучень у цьому ракурсі дає можливість виявити й особливості
когнітивних процесів мислення людини в умовах економічного дискурсу, реалізованого в сучасній пресі.
Вищевикладене зумовлює актуальність теми статті.
Метафору в когнітивному й прагматичному аспектах вивчали такі вітчизняні й зарубіжні вчені:
Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, Н. А. Ковальська, Л. В. Кравець, С. Левін, Е. Маккормак, А. О. Попова,
П. Рикер, Г. М. Скляревська, О. М. Чадюк та ін.
Джерельну базу роботи становлять україномовні друковані видання періоду 2000 – 2010 рр.: "Без
цензури" (БЦ), "Галицькі контракти" (ГК), "Голос України" (ГУ), "Демократична Україна" (ДУ),
"Дзеркало тижня" (ДТ), "Закон & бізнес" (ЗіБ), "Коментарі" (Ком), "Комуніст" (К), "Контракти" (Контр),
"Літературна Україна" (ЛУ), "Молодь України" (МУ), "Нація і держава" (НіД), "Народна газета" (НГ),
"Нова ера" (НЕ), "Освіта України" (ОУ), "Персонал плюс" (ПП), "Самостійна Україна" (СУ), "Свобода"
(С), "Сільські вісті" (СВ), "Слобідський край" (СК), "Україна молода" (УМ), "Урядовий кур’єр" (УК).
Методом суцільної вибірки було дібрано близько 700 одиниць, що презентують економічний дискурс.
Мета статті – визначити й охарактеризувати напрями метафоризації, моделі метафоричних
переносів, їх кількісні характеристики щодо економічного дискурсу преси початку ХХІ ст.
Предметом дослідження є метафоричні словосполучення, до яких відносимо: а) словосполучення,
створені за загальномовними граматичними моделями; б) метафори, переносне значення яких упізнається в
словосполученнях; в) оказіональні сполучення слів, що характеризуються приналежністю до мовлення,
індивідуальною приналежністю, контекстуальною залежністю, новизною.
В економічному дискурсі сучасної преси журналісти активують такі напрями метафоричного
перенесення, реалізовані в метафоричних словосполученнях: від людини (близько 300 ілюстрацій), від
предмета (понад 200 прикладів), від природи (85 одиниць), від психічного світу (27 випадків), від
економічного поняття (18 свідчень).
Метафоричні словосполучення економічного дискурсу сучасної преси реалізують такі типи
перенесень: людина → економічне поняття (понад 170 одиниць), предмет → економічне поняття
(близько 150 прикладів), людина → предмет (68 ілюстрацій), природа → економічне поняття
(58 свідчень), предмет → людина (35 випадків), предмет → предмет (26 прикладів), людина → людина
(21 одиниця), психічний світ → економічне поняття (21 факт), природа → предмет (15 ілюстрацій),
економічне поняття → економічне поняття (12 випадків), природа → людина (11 свідчень), людина →
природа (11 одиниць), предмет → психічний світ (6 прикладів), психічний світ → предмет
(6 ілюстрацій), економічне поняття → людина (4 свідчень) і поодинокі випадки (1 – 3) людина →
© Ільченко О. А., 2011
131

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки

психічний світ, економічне поняття → предмет, природа → природа. Людина – це семантична сфера,
що має "тривкі традиції метафоричного існування в мові" [5: 24]; вона вміщує лексеми, що позначають
частини людського тіла, органи і їх функції, стан здоров’я, особливості поведінки, способу життя,
звички, вік, стать, соціальний стан, рід занять, сфери діяльності, статус у сім’ї, групи людей і тому
подібне [6: 215], називають саму людину, її ім’я. Предмет ототожнюють з поняттям "річ", "об’єкт
матеріального світу" [6: 214]. Особливості економічного дискурсу зумовили розрізнення семантичної
сфери економічне поняття, яку репрезентують номени суспільно-економічних, економічних реалій,
терміни відповідної галузі. Засобами вербалізації сфери психічний світ є лексеми, що функціонують у
галузі психології, вказують на риси характеру. Сфера природа вміщує поняття природничих наук.
Людині властиво пропускати сприйняття дійсності крізь власну діяльність, порівнювати нове з уже
існуючими надбаннями в розвитку людства, наділяти якостями живих істот. Це яскраво відображає
метафорика економічного дискурсу преси ХХІ ст. У більшості випадків вербальні засоби характеристики
економічних понять, що відображаються в метафоричних словосполученнях, добирають зі сфери
людина. Модель метафоричних переносів людина → економічне поняття унаочнюють приклади, де
економічне поняття асоціюють з хворим організмом, наприклад: Вливання життя. Фінсетору
можуть знадобитися нові мільярди (ЗіБ, № 6, 2010); з життєвим циклом – народження, смерть,
наприклад: Народження митного союзу (ДУ, № 27, 2010); зі спортивною діяльністю: Цінові перегони:
до фінішу ще далеко (ДУ, № 11, 2010) і т. д.
Метафоричні словосполучення економічного дискурсу сучасної преси творяться за моделлю людина
→ предмет, яка слугує засобом "олюднення" речей матеріального світу, що виявляють приналежність до
галузі економіки, наприклад: газ (Газові очікування. Тарифи на електроенергію та природний газ для
населення в березні залишаться незмінним (ЗіБ, № 17, 2010)); напої (За "Живчиком" пішли інші здорові
напої (ГК, № 1 – 2, 2001)); транспортні засоби (Луганські трамваї пропишуться в Москві (ГУ, № 33,
2003)). Засіб метафоризації "олюднення" речей матеріального світу, як видається, підкреслює
актуальність досліджуваної журналістом проблеми, хоча слова, що означують проблематику
економічного дискурсу, виступають лише тлом для визначення економічного метафоричного
словосполучення.
Метафоричні словосполучення економічного дискурсу преси ХХІ ст., що творяться за моделлю
людина → людина, виражають оцінку особам, які є об’єктами журналістського опису в межах
відповідного дискурсу, за допомогою характеризувальних вербальних засобів, дібраних з інших (не
економічної) галузей людської діяльності. Характеристика діяльності нафто-газовиків ґрунтується на
порівнянні з танцями: Віденський вальс українських нафто-газовиків (ДТ, № 6, 2000). Типовим для
економічного дискурсу також є номен людини за родом діяльності, що в метафоричному
словосполученні поєднується із засобами, що характеризують людину як живий організм, який здатний
розмножуватися в кризовій ситуації з більшою активністю, ніж у звичних умовах: Кризове
розмноження фінансистів. Далекоглядні банкіри готують під себе новий плацдарм для завоювання
ринку після відновлення світової економіки (Ком, № 11, 2009). Трапляються метафоричні
словосполучення, в яких образність базується на співставленні характеристик наслідків людської
діяльності з різних боків, наприклад: Сліпий контроль. Працівники КРУ за $ 16 тис. заплющили очі на
порушення (ЗіБ, № 10, 2010). Особливістю метафоричних словосполучень, побудованих за моделлю
людина → людина, є те, що образність у них твориться на основі порівняння різних видів діяльності
людини, причому розрізняється компонент зметафоризований і компонент, ужитий у прямому значенні.
Оскільки економічний дискурс сучасної преси має властивість "прив’язуватися" до певної царини
виробництва, то тип метафоричного переносу людина → природа часто відображає взаємозв’язок
економіки й аграрної галузі, наприклад: Вільний вихід із громади плюс істотна матеріальна допомога з
боку держави в організації хутірських господарств та переселення малоземельних селян на "гулящі"
землі південно-східних окраїн Російської імперії різко прискорили процес мобілізації сільгоспугідь <…>
(ДТ, № 3, 2003). Метафоричні словосполучення цього типу відбивають також взаємодію економіки й
екології: "Епіляція" лісів – це боляче! "Індіана Джонс" знявся в оригінальній рекламі задля захисту
довкілля (УМ, № 95, 2008); Екологічна спокута. Власники транспортних засобів мають компенсувати
шкоду природі (ЗіБ, № 15, 2010). Наведені приклади ґрунтуються на уособленні.
Емоційність виступає на перший план у метафоричних словосполученнях, що продукуються за
моделлю людина → психічний світ, наприклад: Хвороблива відповідальність. Кандидати на
позбавлення мантії тимчасово уникли вердикту ВРЮ (ЗіБ, № 44, 2008); Кримінальна тяганина.
Відсутність відповідного акта не заважає стягненню з держави матеріальної шкоди за незаконні
прояви міліціонерів (ЗіБ, № 12, 2010).
Другий аналізований у цій статті напрям метафоризації – це перенесення особливостей предмета на
економічне поняття, людину, предмет, психічний світ. Метафоричні словосполучення, побудовані за
цими типами, демонструють порівняння з предметом. Тип метафоричного переносу предмет →
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економічне поняття базується на характері подібності, що лежить у основі метафори, за такими
зовнішніми ознаками відповідних об’єктів і синестетичними переносами:
– за запахом – Свіжа фарба в казармах не врятує від запаху проблеми (ГУ, № 75, 2003);
– за температурними показниками – "Гарячі" гроші – у депозитний портфель. Виведені наприкінці
2008 – початку 2009 року вклади повертаються у банки (УК, № 75, 2010);
– за функціями – Як позбутися "податкової парасольки" (ЗіБ, № 39, 2001);
– за місцем розташування – Податківці виводять "конвертовану" зарплату з тіні. Сьогодні
яскравим прикладом існування тіньової економіки у країні є виплата заробітної плати загалом або
якоїсь її частини (зазвичай більшої) в "конвертах" (НЕ, № 15, 2010).
Тип метафоричного переносу предмет → людина також ґрунтується на різноманітному характері
подібності за зовнішніми й синестетичними ознаками названих об’єктів:
– за смаковими якостями – В Україні з’явилася посередницька структура "Укргазенерго", яка на
сьогодні захопила "найсмачніших" промислових клієнтів. "Нафтогазу" залишилися хронічні боржники
– теплокомуненерго і населення (НіД, № 8, 2008);
– за функціями – Вікно в окупацію. Столична міліція не поспішає шукати нападників, що завдали
збитків "Меморіалу" (УМ, № 74, 2008);
– за місцем розташування – А хто дасть гарантію, що "тростинові" країни, перемігши "бурякові",
не змовляться й не встановлять таку ціну, як країни ОПЕК на нафту? (ДТ, № 6, 2003).
Метафоричні словосполучення економічного дискурсу, що творяться за типом переносу предмет →
предмет, послуговуються такими спільними ознаками порівнюваних об’єктів, що належать до однієї
семантичної сфери:
– за смаковими якостями – Ковбасний смак свинячої шкури (ГУ, № 11, 2003);
– за функціями – "Пластиковий" сніданок. Учням заборонили купувати їжу за гроші (ЗіБ, № 4,
2010);
– за способом придбання – Документи напрокат. Злочинці позичали паспорти у громадян для
реєстрації фіктивних фірм (ЗіБ, № 15, 2010).
Метафоричні словосполучення, що творяться за типом предмет → психічний світ, застосовують
спільні ознаки фізіологічних і психологічних вражень від сприйняття різних об’єктів, а саме переноси від
сфери конкретно-фізичного світу до недоступних для безпосередньо чуттєвого сприйняття сфер
психологічного й соціального життя, абстрактних відношень [7: 351] (Атракціон небаченої щедрості
(Ком, № 1, 2009); Сухий залишок брюссельських емоцій (Ком, № 1, 2009); Тягар капіталу. Мільярдер на
лаві – за хабарі (ЗіБ, № 18, 2010)).
Завдання метафори – породити образність. Яскраву образність породжують явища природи, стихії.
Г. Я. Солганик слушно зазначав: "Образна сила, динаміка метафор закладена в прямому, вихідному
значенні слів, в означенні ними стихійних сил природи <…>" [8: 87] (Фінансова буря. Саміт чотирьох
зайнявся ліквідацією заокеанської стихії (ЗіБ, № 41, 2008)). Вони відображають такі типи метафоричних
переносів: природа → економічне поняття, природа → предмет, природа → людина й природа →
природа.
Метафоричні словосполучення, що творяться за типом переносу природа → економічне поняття,
добирають подібні елементи за зовнішньою подібністю й синестетичними характеристиками, як-от:
– за кольором – Лише "зелений" референдум зупинить лісорубів із Харківської міськради (С, № 5,
2010);
– за функціями – Повінь "кольорової" ріки (ГУ, № 8, 2004) – про перевиконання плану з випуску
первинного алюмінію;
– за призначенням – "Курортні гроші": знову недоліт до бюджету (ГУ, № 9, 2003);
– за способом живлення – Паразитичний маркетинг. Згідно з результатами першого в Україні
дослідження ринку захисту прав інтелектуальної властивості, яке провела дослідницька компанія
InMind цього року, за три останніх роки 82 % компаній зіштовхнулися із суперечками за свої права на
інтелектуальну власність (УК, № 132, 2010);
– за температурними відчуттями – Дешевий газ "підігріває" економіку (УК, № 75, 2010).
Образність природи переносять на речі матеріального світу – тип метафоричного переносу природа
→ предмет, наприклад: Мобільна весна (БЦ, № 11, 2007), де наявні й метонімічні відношення. У
наведеному прикладі ознака пори року вказує на український ринок стільникового зв’язку. В інших
прикладах помічаємо "оживлення" "мертвої" метафори за допомогою додавання одного компонента –
Перша "електронна" ластівка (УК, № 105, 2010).
Образність природи переносять і в семантичну сферу людина – тип метафоричного переносу природа →
людина. Подібність у метафоричних словосполученнях, побудованих за названим типом, спирається:
1) на зовнішню схожість двох об’єктів:
– за функціями – Спокуса трясовиною, або Як руки чиновників "затягнуло" в болото.
Співробітники полтавського обласного ГУБОЗ затримали голову райдержадміністрації і начальника
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управління державного комітету з питань земельних ресурсів одного з районів області. Як повідомляє
Кореспондент. net, слідчі запідозрили чиновників у незаконному продажі болота площею 12 га (ЗіБ,
№ 16, 2010);
– за місцем розташування – Альпійська помста. Швейцарія погрожує розповісти про відмивання
коштів німецьким політикам (ЗіБ, № 8, 2010);
– за зовнішнім виглядом – На крилах … смерті (К, № 5, 2006) – про пташиний грип;
2) на аналогію фізіологічних і психологічних вражень від сприйняття об’єктів, наприклад, страх – У
пащі інвестора – 3. Телешоу "Акули бізнесу" показало, що інвестори бояться чиновників, собак і
завищених витрат (Контр, № 48, 2006).
Тип метафоричного переносу природа → природа не активують у мові преси ХХІ ст., такі випадки
(Хвиля холоду, що прокотилася Україною, показала всю слабкість суспільно-політичного ладу, у якому
ми живемо (К, № 13, 2006)) є винятковим явищем.
У мові преси метафоричне перенесення ознак відбувається внаслідок актуалізації сем психічного
світу, що застосовують для характеристики економічного поняття, предмету чи людини.
Метафоричні словосполучення, побудовані за типом переносу психічний світ → економічне поняття,
добирають лексеми зі сфери психічний світ для вираження емоційного стану, пов’язаного з певною
економічною проблемою, наприклад: Навколобюджетні пристрасті крізь призму виборів (ЛУ, № 46,
2001); Аукціон байдужості. Щоб працювати і жити повноцінним життям, інваліди долають безліч
проблем (УМ, № 201, 2009); Енергетичний конфлікт. Менш як тиждень залишилося до того часу, як
мала набрати чинність угода про створення Митного союзу між Росією, Білоруссю та Казахстаном.
Проте на заваді цьому стало бажання російських енергетичних монополістів вилучити газ і нафту з
переліку товарів, які не обкладаються митом (ДУ, № 26, 2010). Таке поєднання слів забезпечує
одночасне інформування й оціненість: один компонент метафоричного словосполучення окреслює
проблематику економічного дискурсу, другий – привносить суб’єктивність у значення метафори –
передає емоції, оцінку.
Лексеми психічного світу виступають оцінною складовою метафоричного значення, що
застосовується для характеристики предмета (тип переносу психічний світ → предмет), наприклад:
Хлібний шок (ДТ, № 14, 2003); Росія впала в газову істерику (Ком, № 11, 2009); Колір надії (Ком, № 5,
2009), де метафоричному переносу психічний світ → предмет передує метафоричний перенос за
кольором, адже темою статті є курс гривні й долара.
Метафоричні словосполучення економічного дискурсу сучасної преси ґрунтуються на перенесенні
ознак одного економічного поняття на інше економічне поняття, які йому не властиві (тип переносу
економічне поняття → економічне поняття), тобто головний компонент метафоричного
словосполучення, яким є економічне поняття, характеризують засобами залежного компонента, що
також є економічними поняттями, наприклад: Ціна дешевих кредитів (ЗіБ, № 10, 2002); "Позичене"
оподаткування. У випадках реалізації предметів застави ломбард повинен нараховувати та
утримувати податок із доходів фізичних осіб (ЗіБ, № 22, 2009); Дармовий розпродаж. Чиновник
реалізував майно підприємства-банкрута за безцінь (ЗіБ, № 15, 2010).
Характеристика людини за її діяльністю, як правило, у царині економіки базується на ознаках економічного
поняття. Це тип метафоричного переносу економічне поняття → людина, наприклад: Фінансові місіонери
поїхали. І повезли сумніви (ЗіБ, № 6, 2001); Заручники фінансів. Конституційний Суд опинився в
матеріальній залежності від Міністерства фінансів (ЗіБ, № 49, 2009); Додаткова вартість знань.
Інтелектуальна власність. Всесвітня організація інтелектуальної власності внесла Україну в список країн,
які активно борються з порушеннями прав у цій сфері (УК, № 132, 2010).
Речі матеріального світу такі, як газ у метафоричних словосполученнях набувають соціальної
оцінності, послуговуючись номенами, що притаманні сфері економічне поняття, – йдеться про тип
переносу економічне поняття → предмет, наприклад: "Газова" інвестиція у сорок мільярдів. Росія
продаватиме нам газ на 30 відсотків дешевше (УК, № 74, 2010). Журналісти не активують названий тип
метафоричного переносу в мові преси першого десятиріччя ХХІ ст.
Отже, дослідження типів метафоричних переносів відображає перенесення когнітивної структури як
перенесення з однієї змістової сфери до іншої. Особливості когнітивних процесів мислення в умовах
економічного дискурсу преси ХХІ ст. унаочнює аналіз метафоричних словосполучень у когнітивнопрагматичному аспекті.
Перспективою дослідження можна визначити вивчення особливостей метафоричних
словосполучень у когнітивно-прагматичному аспекті в інших видах дискурсу преси.
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Ильченко Е. А. Метафорические словосочетания в экономическом дискурсе прессы начала ХХІ века:
когнитивно-прагматический аспект.
В статье анализируются направления и типы метафорических переносов на материале
метафорических словосочетаний экономического дискурса прессы первого десятилетия ХХІ века, что
отражают перенесение когнитивной структуры. Мотивами при творении метафоры (перенесение
качеств, что представляют одну семантическую сферу, в другую, которой не свойственны эти
качества) является желание упростить восприятие информации, что обусловило продуктивность
направлений метафоризации.
Ilchenko H. A. The Metaphorical Words in the Economic Discourse Press Outset of the ХХІ century: the
Cognitive-Pragmatic Aspect.
The article analyzes the directions and types of metaphorical transfer on the materials of metaphorical word
combinations of the press economical discourse in the first half of the XIX century, reflecting the cognitive
structure transfer. The motive while creating a metaphor (the transfer of features, representing one semantic
sphere, into another, to which these qualities are not inherent to) is the wish to simplify the information
perception that has determined the efficiency of the metaphorical directions.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ КОНЦЕПТІВ НЕВДАЧА І
FAILURE (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
У статті здійснюється зіставний аналіз основних конституентів в структурі інтерпретаційних полів
концептів НЕВДАЧА і FAILURE на основі когнітивних ознак, сформованих у результаті когнітивної
інтерпретації вибраних прикладів вербалізації досліджуваних концептів у сучасних українських та
американських літературних творах.
Сучасна лінгвокогнітологія дає змогу досліджувати концептуалізовані явища дійсності у
взаємозв’язку мови, свідомості й мислення із застосуванням, передусім, мовних прийомів та
інструментів: результати лінгвістичних спостережень на матеріалі вербальної об’єктивації концептів
підлягають когнітивній інтерпретації, що дозволяє моделювати концепти як осмислювані й рефлексовані
в свідомості одиниці з опорою на одержані лінгвістичні дані.
На даному етапі в межах надзвичайно актуальної для мовознавчих студій проблеми структурної
організації концепту запропоновано різноманітні моделі його побудови, серед яких, зокрема, польова
модель Й. А. Стерніна [1]; пошарова модель І. О. Тарасової та В. Г. Ніконової [2: 75; 3: 251]; зонова
модель Г. Г. Слишкіна [4]; модусна модель М. В. Нікітіна [5: 54-56], модель ментально-психонетичного
комплексу О. О. Селіванової [6: 112] та ін.
У нашому дослідженні спиратимемося на методику представників наукової лінгвістичної школи
Воронезького університету З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, котрі обстоюють польовий принцип
організації концепту, в структуру якого входить перцептивно-образна складова, інформаційний зміст та
інтерпретаційне поле [7: 106-115]. Кожен із зазначених конституентів концепту містить субскладові,
сформовані за рахунок інтегральних когнітивних ознак, у які в результаті прямого когнітивного
тлумачення узагальнюються подібні або близькі за своїм семантичним змістом приклади художньолітературної мовної репрезентації концептів [7: 200-204].
Метою цієї наукової розвідки є зіставний аналіз основних підскладових в структурі
інтерпретаційних полів концептів НЕВДАЧА і FAILURE в українській та англійській мовах із
залученням прикладів вербальної об’єктивації досліджуваних концептів у сучасних українських та
американських літературних текстах.
Інтерпретаційне поле концепту є доволі об’ємним і містить когнітивні ознаки, що характеризують
ставлення мовної спільноти до явища невдачі, а також певні енциклопедичні та вивідні знання про його
ознаки й специфіку функціонування, одержані з індивідуального та колективного досвіду представників
лінгвоспільноти, віддзеркаленого в джерелах мовної репрезентації того чи іншого концепту. Ознаки в
структурі досліджуваного поля є смисловими, прихованими від прямого спостереження зовні й
формуються на основі асоціативних зв’язків, які в дійсності не підлягають спостереженню і можуть бути
зумовленими національно-культурним контекстом [8: 32]. До складу інтерпретаційного поля входить
шість, як правило, неоднорідних за наповненістю зон [7: 111-113]: емотивно-оцінна, енциклопедична,
утилітарна, регулятивна, соціо-культурна та пареміологічна.
Матеріалом дослідження слугують приклади вербалізації концептів НЕВДАЧА і FAILURE, відібрані
з сучасних українських та американських художньо-літературних джерел, а саме: 300 (100 %) одиниць,
що репрезентують концепт НЕВДАЧА та 304 (100 %) одиниці, які об’єктивують концепт FAILURE. За
браком місця оглядово розглянемо лише найоб’ємніші за своїм наповненням зони інтерпретаційних
полів зіставлюваних концептів – енциклопедичну та емотивно-оцінну й подаватимемо ілюстративні
приклади тільки на найбільш суттєві за своїм кількісним вмістом когнітивні ознаки.
Отже, інтерпретаційні поля концептів НЕВДАЧА (92,36 %) і FAILURE (82,22 %) за відносною
кількістю ілюстративних одиниць, що об’єктивують їх у літературних текстах української та англійської
мов, виступають найбільш об’ємними складовими в структурі зіставлюваних концептів, хоча кількісна
різниця у 10 % свідчить про більшу значущість ставлення української етноспільноти до
концептуалізованого її представниками феномену невдачі та важливішу роль при цьому різноманітних
вивідних (ціннісних, енциклопедичних, утилітарних тощо) знань про його ознаки та особливості
функціонування, аніж для американської комунікативної спільноти попри те, що в структурі концепту
FAILURE, як вже було зазначено, інтерпретаційне поле по відношенню до інших складових цього
концепту (чуттєво-образної та інформаційної) є найбільш наповненим.
Якщо найяскравішою за кількісним наповненням в складі інтерпретаційного поля концепту
НЕВДАЧА є енциклопедична зона, представлена 62,69 % одиниць, то в складі відповідного поля
концепту FAILURE кількісно домінує емотивно-оцінна зона з 39,12 % ілюстративних одиниць, що дає
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право зауважити про очевидний енциклопедичний характер осмислення українською мовною свідомістю
явища невдачі, а це значить, що формування уявлень про невдачу в представників української
лінгвокультури здійснюється головним чином на основі специфіки їхнього індивідуального й
колективного життєвого досвіду, набутого в межах родинної, суспільної, професійної тощо сфер буття.
Вибрані приклади з американських творів натомість свідчать про переважно емоційно-прагматичний
характер концептуалізації сутності невдачі американською лінгвосвідомістю, в основі якого лежать
ціннісні уявлення американців про невдачу, їхні емоційні реакції на невдалий результат та особистісне
ставлення до нього. Найсуттєвішими за кількісними показниками когнітивними ознаками
енцикопедичної зони концепту НЕВДАЧА є ознаки НЕВДАЧА РЕПРЕЗЕНТУЄТЬСЯ В НАВЧАННІ
15 (5 %): Далеко не кожному студіозусу вдавалося витримати випробування, причому половина
нещасних, які провалилися на іспиті, зобов’язані були цим чесно кажучи, не надто старанним ... (М. та
С. Дяченки "Шрам") та ін.; НЕВДАЧА ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 13
(4,34 %): Три або чотири рази Торія, певно, на прохання декана, випробовувала себе в якості педагога.
Проби ці, на жаль, закінчувалися повною невдачею <…>. (М. та С. Дяченки "Шрам") та ін.; НЕВДАЧА
ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В РУХАХ 13 (4,34 %): Третій знову невдало повернувся, і обріз загуркотів по
підлозі. (С. В. Жадан "Гімн демократичної молоді") та ін.; НЕВДАЧА ПОВТОРЮВАНА 12 (4 %): <…>
знову непруха знову знову ні трави ні птахів над травою дрібна монета і та одна лише рештки хліба
<…>. (С. В. Жадан "Кантрі енд вестерн") та ін.; НЕВДАЧА ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В
БІЗНЕСІ 10 (3,33 %): <…> і він п’є далі й не переймається надто цією ніччю і всім своїм невдалим
бізнесом. (С. В. Жадан "Депеш Мод") та ін.; НЕВДАЧА ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В ПОДОРОЖАХ 9
(3 %): Головне – <…> не злетіти к бісовій матері з цієї полиці, на якій завершую свою невдалу
довколасвітню подорож (Ю. Андрухович "Московіада") та ін. Отже, українська літературна думка
найяскравіше репрезентує явище невдачі у навчальній, професійній і бізнесовій сферах, найбільш
актуальними для сучасної літератури є також висвітлення проблеми невдач у подорожах, руховій
активності людини, проблеми частотності невдач, що трапляються раз за разом. Енциклопедична зона
концепту НЕВДАЧА додатково містить 2 когнітивні ознаки по 2,67 % одиниць у кожній, 2 ознаки по
2,34 % одиниць у кожній, 2 ознаки по 2 % одиниць, 2 по 1,67 % одиниць, 3 по 1,35 % одиниць, 6 ознак по
1 % одиниць, 5 ознак по 0,67 % одиниць у кожній та 24 одиничних когнітивних ознаки, вміст кожної з
яких становить 33 % одиниць.
Провідна зона досліджуваного поля концепту FAILURE – емотивно-оцінна – представлена такими
найоб’ємнішими когнітивними ознаками: FAILURE CAN BE MISERABLE 15 (4,9 %): In my eyes you
have failed, and failed miserably, to live up to even the minimal requirements <…>. (R. Sanders "Signature") та
ін.; ONE IS AFRAID OF FAILURE 11 (3,59 %): I am afraid of one of the few things I never feared before:
failure. (S. L. Burns "Nothing to Fear But") та ін.; FAILURE CAN BE TOTAL 8 (2,62 %): <…>and about
their total failure to appreciate what others had gone through <…>. (A. T. Castro "Sunday Night Yams at Minnie
and Earls"); FAILURE IS REALIZED IN LOVE 7 (2,28 %): How can you love God, when you have failed to
love yourself and even your own family? (A. Jr. Perry "The Poor House") та ін.; FAILURE CAN BE
SHAMEFUL 6 (1,96 %): The great man brought low and was suffering still the shame of failure. (Ph. Roth
"The Human Stain") та ін.; FAILURE IS LAUGHED AT 6 (1,96 %): <…> every croak and chirp, each tick
and chime of the clock, mocks him for some failure – to fall asleep, to make a home <…>. (V. Vinton "The
Jungle Law"); та ін., де сутність явища невдачі маніфестується через її жалюгідність, сором і страх, які вона
викликає в невдахи, і водночас через глузування, що викликає чиясь невдала дія; невдача реалізується через
неспроможність кохати, вона може бути тотальною, абсолютною, залишаючи мало надій на покращення
ситуації. Окрім перелічених когнітивних ознак, зазначена зона інтерпретаційного поля концепту FAILURE
має в своєму складі 2 ознаки по 1,64 % одиниць в кожній, 4 ознаки по 1,31 % одиниць в кожній, 3 ознаки по
0,99 % одиниць, 9 ознак по 0,67 % одиниць, 13 одиничних когнітивних ознак, відносний показник вмісту
яких складає по 0,33 % кожна.
Другим компонентом в структурі інтерпретаційного поля концепту НЕВДАЧА за кількісними
показниками виступає емотивно-оцінна зона – 16 % ілюстративних одиниць, що є більш, ніж вдвічі
меншим за відповідний показник наповненості емотивно-оцінної зони концепту FAILURE, про яку вже
йшлося вище. Тож, аломорфізм у відносній кількості конституентів, що формують емотивно-оцінні зони
досліджуваних полів обох концептів свідчить, що емотивно-прагматичні аспекти концептуалізації явища
невдачі українською лінгвосвідомістю є набагато менш важливими порівняно з осмисленням цього
явища американською мовною свідомістю. Тим не менш, у складі емотивно-оцінної зони концепту
НЕВДАЧА низка когнітивних ознак є подібними за смисловим аспектом до когнітивних ознак згадуваної
зони в інтерпретаційному полі концепту FAILURE, що також є й найоб’ємнішими в структурі зони,
зокрема: НЕВДАЧА ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В КОХАННІ 5 (2 %): <…> перемігши на полі бою,
неперевершений Егерт зазнав поразки на полі кохання й таким чином зрівнявся з іншими смертними.
(М. та С. Дяченки "Шрам") та ін.; НЕВДАЧА БУВАЄ ОСТАТОЧНОЮ 4 (1,35 %): <…> я впевнено і
незворотньо йшов на дно і хотів у разі цілковитої невдачі тримати на руках щось відповідне. (С. Жадан
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"Anarchy in the UKR") та ін.; НЕВДАЧА БУВАЄ ГАНЕБНОЮ 3 (1 %): <…> бо кожен із них у
гонорових суперечках із сильнішими супротивниками колись зазнав ганебної поразки. (Ю. Завгородній
"Химери") та ін. Провідними за кількісним вмістом у цій емотивно-оцінній зоні також є когнітивні ознаки
НЕВДАЧА ЗНЕСИЛЮЄ 3 (1 %): До вказаного Суддею строку залишалося ще дев'ять місяців, і я був
упевнений, що таки щось придумаю – але невдача <…> знесилює. (М. та С. Дяченки "Авантюрист") та ін.;
НЕВДАЧА ВИКЛИКАЄ СПІВЧУТТЯ 4 (1,35 %): <…> баба зберігала холоднокровність. Вона, схоже, і
сама співчувала невдачливому Тріру. (М. та С. Дяченки "Авантюрист") та ін., відсутні у відповідній зоні
концепту FAILURE, що свідчить про неактуальність ідей, виражених цими ознаками для сучасної
американської літературної думки. Емотивно-оцінна зона концепту НЕВДАЧА додатково містить 6
когнітивних ознак по 0,67 % ілюстративних одиниць в кожній та 16 одиничних ознак по 0,33 % кожна.
Другою за показником кількісного вмісту когнітивних ознак в досліджуваному полі концепту
FAILURE є енциклопедична зона, склад якої нараховує 35,18 %, що є вдвічі меншим за відповідний
показник вмісту енциклопедичної зони концепту НЕВДАЧА, отже матеріали сучасних американських
літературних текстів демонструють менш важливе значення вивідного знання з різних сфер життєвого
досвіду для осмислення явища невдачі в свідомості носіїв американської комунікативної культури у
зіставленні з українською. Найяскравішими когнітивними ознаками в структурі енциклопедичної зони
концепту FAILURE є FAILURE IS ADMITTED 9 (2,93 %): It's been only two months and I know I can not
do this. I am admitting my own failure <…>. (G. Brownstein "The Inventor of Love") та ін.; FAILURE CAN
BE PERSONAL 8 (2,62 %): And for whatever reason, he'd taken that failure personally. (T. Zahn "For love of
Amanda") та ін.; FAILURE IS REPRESENTED IN MARRIAGE 8 (2,62 %): The marriage was not a
success and ended in divorce in less than a year, a shocking occurrence at the turn of the century in polite
society. (J. A. Marks "Who was that Lady?") та ін.; FAILURE IS REPRESENTED IN STUDYING 8 (2,62
%): Well, I studied those formulas, I went to class and <…> by the end of the semester most of the other girls
had failed <…> (S. Plath "The Bell Jar") та ін., що за своїм смисловим наповненням контрастують з
провідними когнітивними ознаками відповідної зони досліджуваного поля концепту НЕВДАЧА, які було
наведено вище, за виключенням ізоморфічних за смислом, проте аломорфічних за кількісним
наповненням ознак НЕВДАЧА РЕПРЕЗЕНТУЄТЬСЯ В НАВЧАННІ 15 (5 %) та FAILURE IS
REPRESENTED IN STUDYING 8 (2,62 %), що свідчить про меншу актуальність проблем навчальної
неуспішності в осмисленні явища невдачі американською літературною думкою на відміну від
української. Найсуттєвіші когнітивні ознаки енциклопедичної зони досліджуваного поля концепту
FAILURE підкреслюють глибоко особистісне ставлення американців до невдач, які приймаються носієм
лінгвокультури на свій персональний рахунок, надзвичайно важливим є публічне визнання індивідом
факту невдалого результату певної діяльності, що вочевидь не є типовим для української етноспільноти у
зв’язку з відсутністю подібної когнітивної ознаки у складі згадуваної зони концепту НЕВДАЧА. Варто
додати, що енциклопедична зона інтерпретаційного поля концепту FAILURE також містить 3 когнітивні
ознаки по 1,96 % одиниць кожна, 1 ознаку по 1,64 % одиниць, 2 ознаки по 1,31 % одиниць, 4 ознаки по
0,99 % одиниць, 6 ознак по 0,67 % одиниць, 19 одиничних когнітивних ознак по 0,33 % ілюстративних
одиниць кожна.
Цікавим видається той факт, що на відміну від енциклопедичної зони концепту НЕВДАЧА, в якій
провідними виступають когнітивні ознаки НЕВДАЧА ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ 13 (4,34 %) та НЕВДАЧА ОБ’ЄКТИВУЄТЬСЯ В БІЗНЕСІ 10 (3,33 %), подібних ознак
взагалі не міститься у відповідній зоні концепту FAILURE за виключенням одиничної FAILURE IS
REALIZED WITHIN JOB 1 (0,33 %): It was at best painful, since I viewed him as an abettor of criminals and
he viewed me as a failure at my job. (A. E. Cowdrey "Murder in the Flying Vatican"), сформованої за рахунок
єдиного ілюстративного прикладу. Сучасні американські тексти художньої літератури практично не
об’єктивують явище невдачі в площині професійної та бізнесової сфер, що, вочевидь, пов’язано з
неактуальністю на даному етапі проблем в діяльності у цих сферах для американського суспільства через
його високий рівень (порівняно з Україною) економічного й суспільно-політичного розвитку та відносну
фінансову стабільність у США. Слушними в цьому контексті є ідеї Е. Карнегі, котрий, міркуючи над
проблемою сутності явищ успіху і невдачі й значущості життєвої успішності для американської нації,
виокремлює шість обов’язкових складових, що виступають фундаментом "американізму" і визначають
провідні передумови досягнення успіху в професійній і бізнесовій діяльності саме для представників
американської комунікативної культури [1: 18-20]: 1) свобода приватної ініціативи (право обирати сферу
професійної діяльності й особисто встановлювати ціну за свої знання, вміння й досвід); 2) індустріальна
система держави (через загальне економічне зростання в країні кожен окремий індивід у прямий або
непрямий спосіб дістає власну користь); 3) банківська система держави (забезпечує достатню активність
і гнучкість великого, середнього й малого бізнесу, не виступаючи при цьому тягарем для бізнесової
сфери); 4) система страхування держави (слугує найбільшим в країні інститутом індивідуальних
заощаджень, забезпечує економічну гнучкість державі); 5) національний дух прагнення й любові до
свободи (здобутий завдяки суспільно-політичним та економічним досягненням, передбачає національне
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прагнення до свободи слова, думки та дії); 6) національне почуття справедливості (захищати слабших за
себе, боротися з нетерпимістю в низці сфер соціальних відносин). Україна у зв’язку зі специфікою свого
історичного розвитку й тривалого становлення в якості незалежної демократичної держави з ринковою
економікою, має численні проблеми з організацією бізнесово-виробничої та загально-професійної сфер
діяльності як на законодавчому, так і на виконавчому рівнях, що віддзеркалюється і в сучасних
українських літературних творах та актуалізується у згадуваних вище когнітивних ознаках
енциклопедичної зони концепту НЕВДАЧА.
Варто зауважити, що енциклопедична та емотивно-оцінна зони концептів НЕВДАЧА і FAILURE
містить велику кількість когнітивних ознак, сформованих декількома ілюстративними одиницями, а
переважна більшість когнітивних ознак у складі досліджуваних зон інтерпретаційних полів
зіставлюваних концептів взагалі мають одиничний характер, оскільки вміст кожної з них складає лише
одна ілюстративна одиниця, що дає підстави зауважити про індивідуальний характер концептуалізації
невдачі носіями як української, так і американської лінгвокультури й про відсутність стереотипності в
змісті цього явища в свідомості українців та американців.
Низка когнітивних ознак у складі обох зон інтерпретаційних полів концептів НЕВДАЧА і FAILURE є
суперечливими й носять опозиційний характер, що свідчить про таку ізоморфічну рису зазначених
концептів як амбівалентність. Так, енциклопедична зона концепту НЕВДАЧА має такі амбівалентні
ознаки як ПРО НЕВДАЧУ ЗАБУВАЮТЬ 1 (0,33 %): Поразки завжди забуваються наче біль важко бути
героєм коли це не коштує жодних зусиль <…> (С. В. Жадан "Цитатник") та НЕВДАЧА ВИКЛИКАЄ
БОЛІСНІ СПОГАДИ 1 (0,33 %): Тут мене задушать спогади про моє фіаско. (І. Роздобудько "Ранковий
прибиральник"), експлікуючи властивість невдачі бути забутою та водночас неможливість позбутися
спогадів про неї через болісні й гнітючі почуття, які вона викликає. Суперечливе значення істини в
осмисленні українською лінгвосвідомістю феномену невдачі реалізується в когнітивних ознаках У
БОРОТЬБІ З НЕВДАЧЕЮ ДОПОМАГАЄ ІСТИНА 1 (0,33 %): Істина, що її мені пощастило взнати <…>
допомагатиме тепер вилізати з найглибших дуп і брейк-даунів. (І. І. Карпа "Супермаркет самотності") та
НЕВДАЧУ СПРИЧИНЮЄ ВІРА В ІСТИНУ 1 (0,33 %): Може, програв саме тоді, коли повірив, що у
світі справді є місце істинам? (М. та С. Дяченко "Долина совісті"). У свою чергу енциклопедична зона
інтерпретаційного поля концепту FAILURE містить такі опозиційні когнітивні ознаки, як FAILURE
CAN BE PREDICTABLE 1 (0,33 %): He had never had the problems other men had, though he had failed
<...> but that was to be expected. (E. P. Jones "A Rich Man") і FAILURE CAN BE
UNEXPECTED 1 (0,33 %): The <…> unexpected setback is how often she can't help but stop and admire her
bones <…>. (L. Vogel "The Bone Spa"), об’єктивуючи здатність невдачі трапитися неочікувано й в той же
час можливість передбачити її; суперечливість в осмисленні невдачі через її тривалість у часі
експлікується когнітивними ознаками FAILURE CAN BE ETERNAL 1 (0,33 %): But failure's timeless, isn't
it? Failure is forever. (A. E. Cowdrey "Twilight States") та FAILURE CAN BE TEMPORARY 3 (0,99 %):
But I assured myself this was only a temporary setback. (T. A. Boling "Just Passing Through"), а протилежні
погляди на ідею про відсутність або існування впливу везіння на наявність невдалого результату в
чомусь маніфестують ознаки FAILURE IS CONNECTED WITH NO LUCK 1 (0,33 %): The only thing
the luckless loser really wanted was a cool drink of beer to take the heat off, <…>. (E. M. Friesner "Last Man
Standing") і FAILURE IS CONNECTED WITH LUCK 1 (0,33 %): I'm here because it'd Be Nice to a Loser
Day. <…>. You're my lucky loser. (B. Percy "April 20, 2008"). Якщо вміст енциклопедичної зони концепту
НЕВДАЧА налічує 2 пари амбівалентних когнітивних ознак, то кількість пар таких ознак у складі
відповідної зони концепту FAILURE становить 3 одиниці, а це свідчить про дещо більш суперечливий
характер осмислення явища невдачі американською мовною свідомістю, що відображає сучасна
американська літературна думка.
В емотивно-оцінних зонах інтерпретаційних полів зіставлюваних концептів також містяться
амбівалентні когнітивні ознаки, щоправда відповідна зона концепту FAILURE має більшу кількість
опозиційних ознак, ніж ця ж зона концепту НЕВДАЧА. Так, у складі емотивно-оцінної зони концепту
НЕВДАЧА наявна лише 1 пара амбівалентних когнітивних ознак – НЕВДАЧА НЕ ВИКЛИКАЄ
ЖАЛОСТІ 1 (0,33 %): Може тому, та пробачить мене Господь, коли у Венеції він, демонструючи політ
без крил, упав і зламав ногу, мені не шкода було цього невдаху, <…>. (В. Сердюк "Ревідкриття") і
НЕВДАЧА ВИКЛИКАЄ СПІВЧУТТЯ 4 (1,35 %): Егерту до болю шкода було дивитися на невдах –
кожен із них достойний був звання студента набагато більше, ніж він сам. (М. та С. Дяченки "Шрам"), де
актуалізується суперечливе ставлення людини до чужої невдачі, що може як викликати співчуття, так і
залишити спостерігача байдужим. Вміст емотивно-оцінної зони концепту FAILURE налічує 4 пари
когнітивних ознак, що дає підстави зауважити про більш яскравий ступінь виявлення амбівалентності
цього концепту в його об’єктивації ілюстрaтивними одиницями досліджуваної зони. Згідно з
виокремленими опозиційними ознаками, невдача може вважатися як жалюгідною, викликаючи
презирливе ставлення до невдахи збоку його оточення, так і благородною, спонукаючи ставитися до
людини, котра зазнала її, з повагою: FAILURE CAN BE MISERABLE 15 (4,9 %): Each time I have
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stopped, a pathetic failure, and I go to bed nights with this truth <…> (V. Laken "Covenant") i FAILURE CAN
BE HONOURABLE 2 (0,67 %): I know the difference between a real painting and a fake one. <…> If I fail,
it'll be an honest failure. (D. Hayes "Dying Light"). Осмилення явища невдачі через спробу оцінити її
масштаб, здійснюється на матеріали ілюстративних одиниць когнітивних ознак FAILURE CAN BE
LITTLE 5 (1,64 %): It was one more lapse in concentration, one more tiny failure to add to the list.
(M. R. Hamadani "Looking for Shahbazi") і FAILURE CAN BE BIG 2 (0,67 %): I realized <…> that this
whole thing was a big fiasco. (D. Lambeth "Rainbow Gliding Hawk and the Last Stand of the Patriarch"), де
невдача за масштабом свого прояву може оцінюватися як незначна та як велика. Протилежне ставлення
до явища невдачі в контексті відчуття страху перед невдалим розвитком подій репрезентується в
когнітивних ознаках ONE IS NOT AFRAID OF FAILURE 1 (0,33 %): The battered woman no longer afraid
to leave her abuser, or to stand up in court against him. <…>. No fear of heights, or failure. (S. L. Burns
"Nothing to Fear But") і ONE IS AFRAID OF FAILURE 11 (3,59 %): Regardless, the fear of failure boiled
just under the surface and often made it difficult to sleep. (J. Grisham "The Associate").
Варто зазначити, що амбівалентність концептів НЕВДАЧА і FAILURE у свідомості представників
української та американської лінгвокультур, об’єктивація якої фіксується ілюстративними прикладами з
художніх літературних текстів обох мов, може свідчити про багатоаспектність, складність і різнорідність
їхньої онтологічної сутності. Опозиційні когнітивні ознаки в структурі інтерпретаційних полів концептів
НЕВДАЧА і FAILURE дають підстави зауважити про відносно довгу тривалість їх існування в
свідомості представників української та американської комунікативних культур, про значні модифікації
в їх осмисленні, які продовжують відбуватися й на сучасному етапі, зумовлюючи нашарування все
більшої кількості різноманітних характеристик до вже надзвичайно непростого поняттєвого змісту
концептів НЕВДАЧА і FAILURE.
Отже, у цій науковій розвідці ми шляхом зіставлення проаналізували деякі особливості
інтерпретаційних полів концептів НЕВДАЧА і FAILURE, описавши дві найоб’ємніші в їхньому складі
зони – енциклопедичну та емотивно-оцінну. Кількісне наповнення цих зон свідчить про переважно
енциклопедичний характер осмислення явища невдачі українською мовною свідомістю та, передусім,
емоційно-прагматичний характер концептуалізації феномену невдачі представниками американської
комунікативної спільноти, що підтверджується прикладами вербалізації досліджуваних концептів в
сучасній українській та американській літературі. Осмислення невдачі як українцями, так і американцями
відзначається високим ступенем індивідуальності через велику кількість одиничних когнітивних ознак у
складі енциклопедичної та емотивно-оцінної зон інтепретаційних полів концептів НЕВДАЧА і FAILURE.
Амбівалентність обох концептів експлікується наявністю низки пар опозиційних когнітивних ознак в
складі згадуваних зон, однак кількість таких пар в структурі досліджуваних зон інтерпретаційного поля
концепту FAILURE є більшою порівняно з концептом НЕВДАЧА, що свідчить про більш суперечливий
характер концептуалізації явища невдачі американською лінгвоспільнотою та відносно старший вік
концепту FAILURE.
Перспективними вважаємо подальші зіставні дослідження решти конституентів інтерпретаційних
полів концептів – утилітарної, регулятивної, соціально-культурної та пареміологічної зон, а також
структурних аспектів концептів НЕВДАЧА і FAILURE, а саме – їхніх чуттєво-образної та інформаційної
складових на матеріалі сучасних українських та американських художньо-літературних джерел та із
залученням даних психолінгвістичних експериментів. Доцільним є описання змістового аспекту
зазначених концептів в термінах ядра і периферії з виявленням національно-культурної специфіки
осмислення феномену невдачі представниками української та американської мовних спільнот.
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Калиниченко В. И. Некоторые особенности интерпретационных составляющих концептов
НЕВДАЧА і FAILURE (на материале современной украинской и американской
художественной литературы).
В статье осуществляется сопоставительный анализ основных конституэнтов в структуре
интерпретационных полей концептов НЕВДАЧА и FAILURE на основе когнитивных признаков,
сформированных в результате когнитивной интерпретации выбранных примеров вербализации
исследуемых концептов в современных украинских и американских литературных произведениях.
Kalinichenko V. I. The Specifics of the Interpretative Zones of the НЕВДАЧА and FAILURE Concepts
(on the Basis of the Contemporary Ukrainian and American Fiction Literary Pieces).
The article deals with contrastive investigation of the specifics of the interpretative zones of НЕВДАЧА and
FAILURE concepts, designed on the basis of the certain cognitive signs, formed by way of cognitive
interpretation of the chosen examples of verbal representation of the concepts under consideration in the
contemporary Ukrainian and American fiction literary pieces.
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КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ
КОМУНІКАТИВНИХ ЗБОЇВ
Дана стаття є спробою проаналізувати когнітивні основи дискурсивних стратегій подолання
комунікативних збоїв з точки зору когнітивної прагматики та з урахуванням функціональних
особливостей ментальної архітектури людини. Дослідження базується на сучасних відкриттях у сфері
когнітивної прагматики, нейрології та теорії емоційного інтелекту.
Постановка наукової проблеми. Зі становленням когнітивно-комунікативної парадигми у
лінгвістичних студіях початку ХХІ ст. спостерігається підвищений інтерес до когнітивних механізмів,
що лежать в основі комунікації. Дослідження останніх десятиліть у сфері когнітології, зокрема
когнітивної метафори, фреймінгу, аналогії і т. ін., мали вагомий внесок до розуміння процесів
сприйняття та мислення. Проте когнітивні основи комунікації як стратегічного процесу все ще
лишаються недостатньо вивченими.
Дане дослідження виконано в руслі когнітивної прагматики і є спробою охарактеризувати когнітивні
основи стратегічного планування комунікативної поведінки. Мета статті полягає в аналізі когнітивнопрагматичних особливостей стратегій подолання комунікативних збоїв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження штучного інтелекту 60-х – 70-х років ХХ. ст.
сприяло підвищенню зацікавленості до вивчення когнітивних механізмів людини, задіяних у комунікації.
Основною метою цих наукових розвідок було створення моделі штучного інтелекту (часто за основу
бралась архітектура нейросітей), здатного до спілкування та імітації інших розумових здібностей
людини. Деякі із цих моделей набули значної популярності у лінгвістичних студіях, наприклад, фрейми
М. Мінського [1], скрипти Р. С. Шенка та Р. П. Абельсона [2]. Проте, за умов об’єктивно зумовленого
браку знань про ментальну архітектуру людини та, як наслідок, неможливість вирішення поставлених
завдань, дослідження нейросітей було відкладене на декілька десятиліть, аж поки нові відкриття у сфері
нейронауки останніх десятиліть не вдихнули в них нове життя, що сприяло поглибленню розуміння
особливостей будови і функціонування ментальної архітектури людини.
Однією із найбільш ґрунтовних ми вважаємо модель "пам'ять – передбачення" Дж. Хокінса [3], згідно
з якою алгоритм обробки інформації зумовлений будовою кори головного мозку, що має ієрархічну
структуру, і полягає у співставленні нових даних із вже існуючими у пам’яті інваріантними
репрезентаціями об’єктивної реальності, а також одночасному складанні прогнозів стосовно того, яку
інформацію людина отримає наступною. При співставленні інформаційні сигнали, що надходять від
органів чуття до найнижчих зон кори головного мозку, пересуваються вверх ієрархією до найвищих зон.
Прогнозування, в свою чергу, відбувається шляхом пристосування інваріантних репрезентацій до нових
ситуацій за аналогією з минулим, при цьому сигнали спрямовуються у зворотному порядку – від
найвищих зон до найнижчих.
Схожі ідеї представлені у Теорії релевантності Д. Вілсон та Д. Спербера [4]: щосекунди людина
отримує велику кількість потенційно-релевантних стимулів, які можуть бути співвіднесені із такою ж
великою кількістю потенційно-релевантних інваріантних репрезентацій, проте обробляється лише та
інформація, яка є найбільш релевантною. Механічне співставлення інформації з метою якомога швидше
отримати результат називається когнітивним рефлексом [5: 55]. На нашу думку, неспрацювання
когнітивного рефлексу під час спілкування призводить до комунікативного збою.
Загалом, обидві теорії гармонійно доповнюють одна одну. Прогнози, або очікування релевантності, за
визначенням Д. Вілсон та Д. Спребера, створюються автоматично та підводять слухача до того, що
мовець хотів повідомити. Прогнозування є первинною функцією кори головного мозку [3: 91], а пошук
релевантності – основною рисою людської когніції [4: 608].
Викладення основного матеріалу. Ідеї Дж. Хокінса про роль прогнозування у сприйнятті та обробці
інформації є новими і, на нашу думку, досить цікавими для лінгвістичних студій. Згідно з теорією
Дж. Хокінса, найвищі зони кори головного мозку виконують стратегічну функцію: слідкують за
розвитком подій у глобальних масштабах, у той час як нижчі зони займаються відслідковуванням
швидкоплинних аспектів кожної конкретної ситуації [3: 127]. Саме прогнозування та контроль за
виконанням прогнозу є, як вважає О. С. Іссерс, двома китами стратегічного планування мовлення, адже
для того, щоб обрати той чи інший тип дискурсивної поведінки, мовці повинні мати узагальнені
уявлення відносно можливих шляхів мовленнєвої взаємодії у певних ситуаціях [6: 93]. Прогнозування є
стратегічним процесом, в результаті якого у свідомості мовця конструюються ментальні уявлення про
майбутню подію [6: 93]. Отже, дискурсивна стратегія – це свого роду гіпотетичне уявлення майбутньої
© Корогода Т. М., 2011
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ситуації, що має певний ступінь вірогідності [6: 55], тоді як тактика – це одна або декілька дій, які
сприяють реалізації стратегії [6: 110].
Зауважимо, що ми, слідуючи моделі "пам'ять – передбачення", розглядаємо дискурсивні стратегії і
тактики як інваріантні репрезентації комунікативної поведінки в типових ситуаціях, де комунікативні
стратегії є моделями високого рівня абстракції, тоді як дискурсивні тактики є більш деталізованими
моделями – шляхами реалізації стратегій. З одного боку, дискурсивні стратегії як когнітивнокомунікативні явища є інструментом планування та регулювання комунікативної поведінки, а з іншого,
вони є засобами моніторингу і відбору найбільш релевантної інформації, що надходить ззовні. Тактична
варіативність комунікативних стратегій, в свою чергу, створює своєрідний запас гнучкості їх
застосування: уможливлює їх пристосування до нетипових ситуацій [6: 101], зокрема, і до тих, що
містять комунікативні збої.
Оскільки однією із причин неспрацювання когнітивного рефлексу та, як наслідок, виникнення
комунікативного збою є недостатня релевантність інформації, що надходить, глобальна стратегія
максимізації релевантної інформації є базовим механізмом подолання такого збою. Основна мета
глобальної стратегії максимізації релевантної інформації полягає у пошуку в пам’яті необхідних
релевантних репрезентацій та / чи додатковому отриманні релевантних сигналів ззовні з метою
уможливлення співставлення інформації. Дискурсивна стратегія максимізації релевантної інформації
є екстеріоризованою реалізацією глобальної стратегії максимізації релевантної інформації, яка знаходить
втілення у тактиках прямого та непрямого запиту інформації, а також у тактиці верифікації. Розглянемо
такий приклад:
"When do you graduate?"
"Just a few weeks."
"Then you’ll be a real lawyer, how nice. Where will you go to work?"
"Well, I’m not sure. I’ve been thinking a lot lately on just hanging out my shingle, you know, running my own
office. I’m an independent type, and I’m not sure I can work for anyone else. I’d like to practise law my own
way."
She just stared at me. The smile is gone. The eyes are frozen on mine. She’s puzzled. "That’s just wonderful,"
she finally says, then jumps up to fix the coffee.
<…> "How nice," she says as she places two cups on the table.
"Good coffee," I say, smacking my lips.
"Thanks. And so you’re just gonna start your own little office?"
"I’m thinking about it. It’ll be tough, you know, for a while. But if I work hard, treat people fairly, than I
won’t have to worry about attracting clients" [7: 67].
Даний приклад містить різні тактичні шляхи реалізації глобальної стратегії максимізації
релевантності. Розмова відбувається між літньою жінкою та її квартирантом, який закінчує юридичний
факультет. Через збіг обставин юнак втратив місце майбутнього працевлаштування і соромиться про це
говорити. Натомість він запевняє, що хоче відкрити власний офіс. Його домовласниця знає, що
відсутність працевлаштування – це поганий знак, проте хлопець так натхненно розповідав про бажання
відкрити власну справу, що вона не знає чому вірити. Як наслідок, спочатку відбувається безуспішна
спроба невербальної максимізації релевантності (She just stared at me, The eyes are frozen on mine), далі
відбулося декілька спроб застосувати тактику верифікації (That’s just wonderful, How nice), в надії на те,
що юнак підтвердить або спростує її здогадку. Проте вони також виявились марними, оскільки студент
не мав наміру далі розвивати цю тему. Нарешті, And so you’re just gonna start your own little office? –
реалізація тактики прямого запиту інформації – увінчалась більш-менш змістовною відповіддю.
Актуалізація небажаної релевантності є іншим фактором, що призводить до виникнення
комунікативного збою. Основна мета глобальної стратегії мінімізації небажаної релевантності
полягає у деактуалізації небажаної інформації та пошуку альтернативно-релевантних репрезентацій.
Дана глобальна стратегія реалізується через дискурсивну стратегію захисту власного іміджу та
дискурсивну стратегію захисту іміджу співрозмовника. Під терміном "імідж" ми розуміємо введене
І. Гофманом поняття "face" [8], на позначення якого у вітчизняних працях часто зустрічаємо відповідник
"обличчя". Ми вважаємо такий переклад недоречним, оскільки він викривляє сутність даного поняття.
Хоча укр."обличчя" і англ."face" близькі за значенням, вони не еквівалентні. У даному контексті
англ. "face" вживається у значенні зовнішнього вигляду, поверхні, по відношенню до внутрішньої
сутності, звідси і вирази: to put on a good face, to take something at face value [9: 559-560]. В українській
мові слово "обличчя", вжите переносно, означає сукупність основних якостей кого-, чого-небудь, його
суть [10: 808], наприклад, показати справжнє обличчя. Сам дослідник визначає face як позитивну
соціальну оцінку, на яку претендує особа, в результаті обрання певної лінії вербальної та невербальної
поведінки, як образ себе, окреслений в межах соціально-схвалюваних ознак [8: 5], що характеризується
як позика, яку людині дало суспільство, і яка буде відібрана, у разі негідної поведінки [8: 10]. Отже,
"face" розглядається як іміджевий поведінковий образ індивіда в певних соціальних ситуаціях. Тому ми
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вважаємо за доцільне вжитому у переносному значенні англ."face" використовувати український
відповідник "імідж" – представницький образ кого-небудь [10: 492].
Підтримка власного іміджу, яка реалізується через дотримання такту, є необхідною умовою для
успішної взаємодії [8: 10]. Дискурсивна стратегія захисту власного іміджу є засобом комунікативної
деактуалізації інформації, що знаходиться за межами тактовно-припустимої. У нижченаведеному
прикладі один із мовців натякає на небезпечність захоплення співрозмовником (Кейдом) жінкою на ім’я
Хуана Рока, що є втручанням в особисту сферу і ставить останнього в незручне становище. Як наслідок,
Кейд змушений застосувати тактику зміни теми, з метою уникнення неприємних пояснень та захисту
власного іміджу:
"I don’t have to tell you about the intentions of bull fighters when they see a woman as beautiful as Juana
Roca, do I?"
"No."
"Nor do I have to enlarge on the intentions of a brilliant, talented photographer who obviously is interested
in her?"
Cade finished his coffee.
"Let’s have some more of this. Mexican coffee is really excellent" [11: 46].
Варто зауважити, матеріалом для зміни теми часто слугує безпосереднє фізичне оточення мовця або
теми, що стосуються партнера по комунікації.
Дискурсивна стратегія захисту іміджу співрозмовника базується на турботі про іншого і може
мати як егоїстичний, так і альтруїстичний характер. Відмінність полягає у тому, що в основі егоїстичної
турботи завжди лежить прагнення особистої вигоди, тоді як альтруїстичні дії базуються на емпатії і
нормі соціальної відповідальності [12: 572-585]. Турбота про іншого, що регулюється нормою соціальної
відповідальності, є некорислива за своєю природою і передбачає надання допомоги особі, що її потребує,
у необхідному розмірі, навіть якщо вона не може відповісти взаємністю [12: 580]. Розглянемо такий
приклад:
Ray shuffled, confused, into the room as she was heading for the door.
"Are you leaving?" he mumbled drowsily.
Flustered, Isabel tried to explain quickly so she could make her escape.
"I – I’m going to the airport –"
"Eloping with Jerry, are you?" he asked half seriously.
"No, Dad, don’t be silly. In fact, he’ll be here at eight. Tell him I’ll be back as soon as I can."
She hurried out [13: 422].
Батьки Ізабель розлучені і живуть у різних містах, вона живе з батьком. Дівчина намагається
непомітно вислизнути з дому, щоб таємно зустріти матір, проте вже біля дверей наштовхується на
батька, який прокинувся раніше за звичайне. Знаючи про непрості стосунки батьків і те, як болісно Рей
завжди реагує на приїзди матері, Ізабель має намір приховати від батька сам факт її візиту. З метою
мінімізації небажаної релевантності і уникнення неприємної для Рея теми: повідомлення куди і навіщо
вона збирається, навіщо прилетіла мати і т.д., Ізабель використовує тактику зміщення фокусу уваги. Як
нові об’єкти уваги вона спочатку обирає поведінку батька (No, Dad, don’t be silly), а потім прихід свого
хлопця Джері (In fact, he’ll be here at eight. Tell him I’ll be back as soon as I can) [13: 422].
До причин виникнення комунікативного збою ми також відносимо надмірне емоційне збудження:
сильні емоції створюють невральні перешкоди, які утруднюють спрацювання когнітивного
рефлексу [14: 53], і, як наслідок, призводять до комунікативного збою. Подолання такого збою полягає у
заспокоєнні мовця та відновленні його здатності до повноцінного спілкування. Самозаспокоєння мовця є
інтеріоризованим процесом і у дискурсі проявляється через лише його результат – повернення до
спілкування. Проте у деяких випадках мовець не здатен заспокоїтись самостійно і потребує сторонньої
допомоги. Подолання комунікативного збою другою особою, як і дискурсивні стратегія захисту іміджу
співрозмовника, базується на турботі про іншого. Успішність подолання такого збою залежить від
емпатійних умінь співрозмовника.
Розділяють дві складові емпатійних вмінь: когнітивну та емоційну. З точки зору когнітивної
складової, емпатія – це здатність правильно визначати, що відчуває інша людина [15: 107], з емоційної –
здатність відчувати емоції, які переживає інший [15: 109]. Отже, необхідною умовою подолання
комунікативного збою співрозмовником є його здатність розпізнати характер комунікативного збою,
який переживає мовець. Далі співрозмовник продукує емпатійні висловлення для того, щоб позитивно
вплинути на емоційну сферу партнера по комунікації [16: 106].
Емпатійні вміння регулюються глобальною стратегією гармонізації спілкування, дискурсивна
специфіка реалізації якої розглянута у дослідженні Л. В. Козяревич [16]. Як показує фактичний матеріал,
локальні дискурсивні стратегії вираження емпатії можуть слугувати засобами подолання
комунікативного збою. Розглянемо такий приклад:
Ray: 00:29:11 Jesus, Ken, I’m trying to talk about…
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(збій в 10 секунд)
Ken: 00:29:22 I know what you are trying to talk about.
Ray: 00:29:24 I killed a little boy…
Ken: 00:29:28 You didn’t mean to kill a little boy.
Ray: 00:29:29 I know I didn’t mean to… But because of the choices I made and the course that I put into
action a little boy isn’t here any more. And he’ll never be here again [17].
Наведений вище приклад із кінофільму In Bruges ілюструє ситуацію, коли один із мовців (Ray) під час
бесіди зі своїм другом (Ken) наштовхується на болісну для себе тему: він випадково вбив хлопчика. Кен
розпізнає труднощі свого товариша та намагається полегшити його переживання, застосовуючи
стратегію моральної підтримки, і таким чином позбавити його необхідності давати будь-які пояснення
(репліка 00:29:22), а також, через стратегію інтерпретації негативної ситуації, спробував виправдати його
(репліка 00:29:28). Хоча жоден з цих кроків не є достатнім для подолання збою, разом вони створюють
передумови для виходу із неприємної ситуації: відчуваючи підтримку товариша, Рей полегшує свої
страждання, розповівши про них (репліка 00:29:29).
Висновки. Подолання комунікативного збою як інтерактивного явища може здійснюватись обома
партнерами по комунікації. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних збоїв є
когнітивно-комунікативними явищами. Когнітивну основу стратегічно-тактичного репертуару складають
ієрархічно організовані ментальні репрезентації, де дискурсивні стратегії є репрезентаціями вищого
рівня абстракції, а дискурсивні тактики розглядаються як адаптовані до вимог конкретної ситуації,
деталізовані шляхи їх реалізації.
На нашу думку, дослідження комунікативних явищ з позицій когнітивної прагматики є
перспективним напрямком сучасних лінгвістичних студій, оскільки дозволяє поглянути на
дискурсивні явища через призму функціональних особливостей ментальної архітектури людини, що
склалася в процесі еволюції.
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Корогода Т. М. Когнитивно-прагматические особенности стратегий преодоления
коммуникативных сбоев.
Данная статья является попыткой проанализировать когнитивные основы дискурсивных стратегий
преодоления коммуникативных сбоев с точки зрения когнитивной прагматики, при учете
функциональных особенностей ментальной архитектуры человека. Исследование основывается на
современных открытиях в сфере когнитивной прагматики, нейрологии и теории эмоционального
интеллекта.
Korogoda T. M. The Cognitive-Pragmatic Approach to the Communicative Failure Repair Strategies.
The aim of this article is to provide a comprehensive description of the cognitive foundation of the
communicative failure repair strategies based on the theories of cognitive pragmatics and memory-prediction
framework. The article gives an overview of the results of current research in the fields of cognitive pragmatics,
neurology and emotional intelligence.
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UGLINESS ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПОЗИЦІЇ КОНЦЕПТ-АНТИКОНЦЕПТ
Стаття присвячена антиконцепту UGLINESS як елементу концептуальної бінарної опозиції. У ході
проведеного дослідження виокремлюються змістові ознаки в його структурі, окреслюються
фразеологічні засоби вербалізації, аналізується сполучуваність лексем-вербалізаторів, розглядається
онтологія потворного. Виявлено, що естетична оцінка антиконцепту UGLINESS видається
білатеральною та охоплює як позитивну, так і негативну складові.
Актуальність статті зумовлена тим, що концепт як складне психічно-ментальне утворення завжди
виступає частиною певної впорядкованої у свідомості носія мови, ієрархічно структурованої системи. З
іншого боку, у процесі відображення навколишнього світу виокремлюються концептуальні опозиції, що
слугують для систематизації його понять, предметів та явищ. З огляду на це, в термінологічний апарат
когнітивної лінгвістики увійшов термін антиконцепт. Базуючись на твердженні про те, що
дискретизація концептів під кутом зору аксіологічної семантики припускає їх протиставлення за
принципом позитиву та негативу, оскільки концептуальний корпус мови формується не тільки
ціннісними орієнтирами зі знаком плюс, але й зі знаком мінус [1: 51], А. М. Приходько наводить як
приклади антиконцептів ТУГА, ДОСАДА, ХАБАР, ХАМСТВО, ПІДЛІСТЬ, ЧИНОВНИК, ПОСМІХОВИЩЕ, ДУРЕНЬ,
ВИРОДОК, СТУКАЧ [2: 95]. Вчений зауважує, що негативні конотації здебільшого характерні для
етнокультурних антропономінацій, наприклад БОМЖ, ВИСКОЧКА, ЛИЦЕМІР, НЕГІДНИК, МЕРЗОТНИК,
ШАХРАЙ, ПРОЙДИСВІТ. Важливість опозиції концепт-антиконцепт чітко окреслив С. Г. Воркачев,
визначивши ідею як семантичну сутність, яка діалектично розвивається. Джерело її розвитку, за
твердженням науковця, полягає в наявності категоріальних протиріч, що можуть її заперечувати: разом з
тезою у ній міститься та антитеза, разом із концептом і антиконцепт. Ідея успішності долі, тобто щастя,
наприклад, невіддільна від нещастя [1: 53]. К. І. Гурєєва трактує антиконцепт як особливий розвиток
початкового концепту, свого роду ускладнений концепт, у змісті якого заперечуються деякі значущі
концептуальні ознаки (при збереженні інших) та замінюються новими [3]. В антиконцепті, зауважує
дослідниця, відбувається процес появи, розвитку, зміцнення раніше існуючого змісту явища, предмета чи
процесу. В. М. Субота зазначає, що з погляду когнітивної лінгвістики, психолінгвістичний та
соціолінгвістичний аналіз не може проводитись без врахування процесу утворення антиконцепту. Саме
антиконцепти, на його думку, породжують концепти, що й утворюють терміни будь-яких
термінологічних систем, у тому числі термінологічних систем, які функціонують у телепросторі [4: 29].
Ю. С. Степанов стверджує, що концепти та антиконцепти розділені тонкою, часом невидимою плівкою,
яка, однак, відчутна при детальному, мінімізованому розгляді. Антиконцепт, стверджує дослідник, у
крайньому випадку, є запереченням самого знаку смислу. Залишаючись якимось знаком, цей знак стає
для свідомості, що сприймає його прозорим, не затримує її увагу на собі, пропускає її крізь себе, є
видимим, однак прозорим, запереченням знаку, тобто антизнаком [5: 171-172]. Саме тому антиконцепти,
як і концепти, здатні фіксувати "правду світу", тобто реальну дійсність.
На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики дихотомія концепт-антиконцепт стала
об’єктом численних розвідок. Так, В. В. Фещенко розглядаючи концепт ТВОРЧЕСТВО, виокремлює для
нього певні групи антиконцептів, без врахування яких неможливе дослідження феномену творчості, а
саме ПРОТИВОТВОРЧЕСТВО, СТЕРЕОТИПНОСТЬ, КРЕАТИВ, ИССЛЕДОВАНИЕ [6: 146-147]. М. О. Богданова
наголошуючи, що лінгвокультурна ідея щастя охоплює не лише концепт, а й антиконцепт, розглядає
антипод щастя, тобто нещастя, та його складові, а саме ГОРЕ, БЕДА, БЕДСТВИЕ, НЕУДАЧА, ЗЛОСЧАСТЬЕ,
ЗЛОПОЛУЧИЕ, ЛИХО, НАПАСТЬ [7: 65]. О. Ю. Пономарьова досліджує ідіостилістичні подібності та
відмінності в структурах та способах репрезентації концептуальної опозиції LIFE-DEATH у поезії
Д. М. Томаса та ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ в поезії В. Я. Брюсова [8]. А. Г. Медвєдєва наголошує на тому, що а
англомовній картині світу засоби вираження нерозуміння є засобами онтологізації концепту
MISUNDERSTANDING, який дослідниця визначає як антиконцепт, оскільки в його структурі відбувається
заперечення всіх концептуальних ознак концепту UNDERSTANDING [9].
Метою статті є аналіз антиконцепту UGLINESS як експліканта, з одного боку, негативної аксіології, а з
іншого, доповнюючого елементу холістичного відображення естетичної оцінки у свідомості носіїв
англійської мови, що передбачає вирішення наступних завдань: 1) розгляд онтології потворного; 2)
виокремлення у структурі антиконцепту UGLINESS мережі змістових ознак; 3) аналіз сполучуваності
лексем-вербалізаторів та 4) огляд фразеологічних засобів його вербалізації.
Потворне можна визначити як естетичну категорію, яка позначає ту грань естетичного освоєння світу,
що породжена сприйняттям предметів, явищ об’єктивної дійсності, суспільних подій, вчинків людей і не
відповідає естетичному ідеалу людини, має негативне значення для неї, суспільства загалом, почуття і
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усвідомлення людиною того, що здатне принести чи принесло відразу [10]. Потворне є антиподом
прекрасного і величного. Ця категорія пов’язана з оцінкою тих явищ, які викликають людське обурення,
незадоволення внаслідок дисгармонії, диспропорційності, невпорядкованості, та відображає
неможливість або відсутність досконалості. Прикметами потворних явищ є дисгармонійність,
аритмічність, недосконалість структурної організації, деформованість, низький художній рівень творів, а
природною реакцією людини на них є почуття невдоволення, антипатії, навіть огиди [11]. Однак, варто
зауважити, що потворне має з прекрасним діалектичний зв’язок, який виявляється у деяких аспектах.
Потворне у негативній формі містить уявлення про позитивний естетичний ідеал та віддзеркалює
приховану вимогу або бажання відродження цього ідеалу; прекрасне та потворне можна розглядати як
періоди розвитку одного і того ж явища, процесу; врешті, прекрасне та потворне співвідносні. Ще
Геракліт (544-483 до н.е.) висловлює думку про те, що найкрасивіша мавпа потворна, якщо її
порівнювати з людиною, а наймудріша людина порівняно з богом здається мавпою – й за мудрістю, й за
красою, й за усім останнім [12: 42]. Загалом, прекрасне є найвищою позитивною естетичною цінністю, а
потворне – негативна естетична цінність.
Оскільки потворне, як і прекрасне є, передусім, ознакою, вважаємо за доцільне запропонувати
дескрипцію антиконцепту UGLINESS, ґрунтуючись на аналізі прикметника ugly як безпосереднього
антоніму лексеми beautiful – прямого ад’єктивного вербалізатора досліджуваного концепту BEAUTY.
Ґрунтуючись на проаналізованій лексикографічній інформації та авторському дискурсі, можемо
змоделювати структуру антиконцепту.
У Longman Dictionary of Contemporary English [13] знаходимо такі дефініції для лексеми ugly.
Перша з них, тобто extremely unattractive and unpleasant to look at маніфестує стрижневу складову у
структурі антиконцепту UGLINESS, а саме Appearance, експлікуючи оцінку зовнішнього вигляду:
Habitually obedient to John, I came up to his chair: he spent some three minutes in thrusting out his tongue at
me as far as he could without damaging the roots; I knew he would soon strike, and while dreading the blow, I
mused on the disgusting and ugly appearance of him who would presently deal it (Charlote Bronte) [14].
Негативна оцінка зовнішності передається тут за рахунок використання двох прикметників disgusting та
ugly. У Concise Oxford Thesaurus [15] дана складова представлена низкою лексем, а саме unattractive, illfavoured, hideous, plain, unlovely, unprepossessing, unsightly, horrible, frightful, awful, ghastly, unpleasant,
vile, revolting, repellent, repugnant, grotesque, monstrous, reptilian, misshapen, deformed, disfigured.
Друга дефініція (used to describe a situation which is very bad or violent, and which makes you feel
frightened or threatened) виявляє у структурі антиконцепту UGLINESS компонент Situation: "It’s a very great
pity it’s such an ugly situation all round," said Hilda. "I had a lot of fun out of it," said he (David Herbert
Richards Lawrence) [16]. У Concise Oxford Thesaurus [15] даний компонент представлений мережею
синонімів, а саме unpleasant, nasty, disagreeable, alarming, tense, charged, serious, grave, dangerous,
perilous, threatening, menacing, hostile, ominous, sinister.
Третя дефініція (ugly ideas, feelings, remarks are unpleasant) репрезентує у структурі досліджуваного
антиконцепту елемент Aspect: I say mysterious, because it was so in a sense though it contained a naked fact,
about as naked and ugly as a fact can well be (Joseph Conrad) [17]. У Concise Oxford Thesaurus [15]
знаходимо групу синонімів для даного елементу, тобто horrible, despicable, reprehensive, nasty, appaling,
objectionable, offensive, obnoxious, vile, dishonorable, rotten, vicious, spiteful.
Бачимо, що антиконцепт UGLINESS може репрезентувати потворство як одну із сторін певного
предмету, об’єкта чи явища, як сприйняття певної сукупності подій чи обставин, оцінку зовнішнього
вигляду людини як важливого елементу невербального спілкування.
Послуговуючись Oxford Collocations Dictionary Online [18] виявляємо, що досліджувана лексема
представлена двома словотвірними моделями, а саме Adv.+ Adj. та V + Adj.
Елементи моделі Adv.+ Adj. передають ступінь прояву ознаки потворства, експлікують його як
характеристику: extremely, hideously, incredibly, really, very (The witch was hideously ugly), almost, pretty,
quite, rather. Бачимо, що ступінь прояву потворства може варіюватись від незначного (And even in Paris I
am sure I saw two actresses playing important ladies’ parts who were not at all ladies and quite ugly (Thomas
Stearns Eliot) [19].) до найвищого (Under the gateway of the extremely ugly tenement house, which hides the
Pavilion and the garden from the street, the wife of the porter was waiting with her arms akimbo (Joseph
Conrad) [17].
Компоненти моделі V + Adj передають сфери прояву потворства (be, look, sound (Well, so she does; it
can’t be denied; and, certainly, if there is one thing more than another that makes a girl look ugly, it is stooping
(Charles Dickens) [20]), репрезентують потворство як стан (be) чи його зміну (get, turn).
Змістові ознаки в структурі антиконцепту UGLINESS є віддзеркаленими змістовими ознаками концепту
BEAUTY зі знаком мінус.
У структурі фразеологізмів, виявлених у The Free Dictionary [21], компонентом яких є лексема ugly,
ознака потворства інтенсифікується за рахунок порівняння ugly as a toad (Maria may be a beautiful woman,
but when she was a child she was as ugly as a toad. The shopkeeper was ugly as a toad, but he was kind and
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generous, and everyone loved him) та ugly as sin чи ugly as a scarecrow (Why would anyone want to buy that
dress? It’s as ugly as sin! Harold is ugly as sin, but his personality is very charming). У останньому прикладі
бачимо протиставлення оцінки зовнішності (ugly as sin) та рис характеру (his personality is very charming)
людини.
Фразеологізми зазначеної групи також передають прихований характер ознаки потворства (rear its
ugly head (Jealousy reared its ugly head and destroyed their marriage. The question of money always rears its
ugly head in matters of business) чи краси (an ugly duckling (The most successful company was last year's ugly
duckling).
Також досліджувані фразеологічні одиниці передають осуд, неприємне враження, відразу, негативну
естетичну оцінку: ugly tongue, ugly customer (To continue in fistic phraseology, he had a genius for coming up
to the scratch, wherever and whatever it was, and proving himself an ugly customer (Charles Dickens) [20]);
ugly mug (In professing to depict Snobs, it is only your own ugly mug which you are copying with a Narcissuslike conceit and fatuity (William Makepeace Thackeray) [22]; the ugly face of something (Critics have described
the policy as the ugly face of Republicanism).
Отже, прекрасне та потворне є складовими бінарної концептуальної опозиції та тісно взаємопов’язані
у свідомості носіїв англійської мови: He observes, as she approaches, that she is neither old nor plain, but, on
the contrary, very youthful; and, but that he now recognises her for one whom he has often wilfully pronounced
ugly, he would deem that he discovered traits of beauty behind the thin gauze of that veil (Charlotte Bronte) [14].
Розглянувши UGLINESS як антиконцепт приходимо до висновку, що естетична оцінка видається
білатеральною та охоплює як позитивну, так і негативну складові.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Воркачёв С. Г. От лингвоконцептологии к лингвоидеологии : поиски метода / С. Г. Воркачев // Vita in
lingua : К юбилею профессора С. Г. Воркачёва. Cборник статей. – Краснодар : Атриум, 2007. – С. 39–60.
2. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій
Миколайович Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.
3. Гуреева Е. И. Спортивная терминология в лингвокогнитивном аспекте : автореф. дис. на соиск. уч. степ.
канд. филол. наук : спец. 10.02.19 "Теория языка" / Е. И. Гуреева. – Челябинск, 2007. – 23 c.
4. Субота В. М. Соціо- та психолінгвістичний аналіз когнітивного аспекту термінологічної системи
телепростору / В. М. Субота // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія : Соціальні
комунікації. – Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2010. – № 3. – С. 25–31.
5. Степанов Ю. С. Концепты : Тонкая пленка цивилизации / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Языки
славянских культур, 2007. – 248 с.
6. Фещенко В. В. Семиотика творчества и лингвистика креативности / В. В. Фещенко // Общественные науки и
современность. – М. : РАН, 2008. – № 6. – C. 143–150.
7. Богданова М. А. Наполнение лингвокультурной идеи счастья / М. А. Богданова // В мире научных открытий.
– Красноярск : Научно-инновационный центр, 2010. – № 4 (10). – Часть 13. – С. 63–65.
8. Пономарëва Е. Ю. Концептуальная оппозиция "жизнь – смерть" в поэтическом дискурсе (на материале
поэзии Д. Томаса и В. Брюсова) автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20
"Cравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Е. Ю. Пономарева. –
Тюмень, 2008. – 22 с.
9. Медведева А. Г. Лингвистические средства выражения непонимания в речевом взаимодействии говорящего
и слушающего в английском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Анастасия Генадьевна Медведева.
– Иркутск, 2003. – 159 с.
10. Левчук Л. Т. Естетика / Лариса Тимофіївна Левчук. – К. : Вища школа, 1997. – 399 с.
11. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – К. : ТОВ ВЦ "Академія",
2007. – 752 c.
12. Асмус В. Ф. Античная философия / Валентин Фердинандович Асмус. – [3-е изд.]. – М. : Высшая Школа,
2005. – 451 с.
13. Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс] : Режим доступу :
http://www.ldoceonline.com/.
14. Bronte Charlotte. Novels [Електронний ресурс] : Digital Library, Volume 59. Directmedia, Berlin, 2002. – 1
електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : IBM PC 486 і вище ; 16 Mb RAM; SVGA
CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain.
15. Concise Oxford Thesaurus / M. Waite, S. Hawker, C. Bailey, Ch. Cowley. – US : Oxford University Press. – 975 p.
16. Lawrence David Herbert. Novels [Електронний ресурс] : Digital Library, Volume 59. Directmedia, Berlin, 2002. –
1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : IBM PC 486 і вище ; 16 Mb RAM ;
SVGA CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – English and American Literature from Shakespeare to Mark
Twain.
17. Conrad Joseph. Novels [Електронний ресурс] : Digital Library, Volume 59. Directmedia, Berlin, 2002. – 1
електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : IBM PC 486 і вище; 16 Mb RAM ; SVGA
CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain.
18. Oxford Collocations Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://llohe-ocd.appspot.com/

149

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки
19. Eliot Thomas Stearns. Novels [Електронний ресурс] : Digital Library, Volume 59. Directmedia, Berlin, 2002. – 1
електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : IBM PC 486 і вище ; 16 Mb RAM ; SVGA
CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain.
20. Dickens Charles. Novels [Електронний ресурс] : Digital Library, Volume 59. Directmedia, Berlin, 2002. – 1
електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : IBM PC 486 і вище ; 16 Mb RAM ; SVGA
CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain.
21. The Free Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thefreedictionary.com/.
22. Thackeray William Makepeace. Novels. [Електронний ресурс] : Digital Library, Volume 59. Directmedia, Berlin,
2002. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : IBM PC 486 і вище ; 16 Mb
RAM; SVGA CD-ROM, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP. – English and American Literature from Shakespeare to
Mark Twain.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Косенко А. В. UGLINESS как элемент оппозиции концепт-антиконцепт.
Статья посвящена антиконцепту UGLINESS как элементу концептуальной бинарной оппозиции. В ходе
проведенного исследования выделяются смысловые признаки в его структуре, очерчиваются
фразеологические средства вербализации, анализируется сочетаемость лексем-вербализаторов,
рассматривается онтология уродливого. Выявлено, что эстетическая оценка антиконцепта UGLINESS
является билатеральной и охватывает как позитивную, так и негативную составляющие.
Kosenko A. V. UGLINESS as the Element of the Concept-Anticoncept Opposition.
The article deals with the anticoncept UGLINESS as the element of the conceptual binary opposition. The
conducted research distinguishes the content features in its structure, outlines phraseological means of its
verbalization, analyzes the collocability of the lexemes-verbilizators, examines the ontology of the ugly. It was
discovered that the aesthetic estimation of the anticoncept UGLINESS is bilateral and embraces both positive
and negative components.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FAUNA У МАЛІЙ ПРОЗІ ЙОЗЕФА РОТА
У статті виокремлено лексеми-активізатори концепту FAUNA в оповіданнях і новелах Й. Рота,
визначено частотність їхнього вживання й розглянуто багаторівневу структурну організацію
досліджуваного концепту. Звернено увагу на багатофункціональність використання компонентів
концепту FAUNA, зокрема при конструюванні стилістичних засобів (метафор і порівнянь)
Впродовж віків не викликає сумнівів той факт, що художній твір виступає виразником системи знань
автора про об'єкти реальності, тобто індивідуальної картини світу письменника. Проте, крім
загальнолюдських знань, ця система охоплює й авторські суб'єктивні уявлення [1: 230]. Індивідуальне
світосприйняття письменника есплікується за допомогою його мовної картини світу, яка в свою чергу
представляє собою підсистему концептуальної картини світу. Відтак, художній текст репрезентує
індивідуальний варіант концептуалізації дійсності, яка відбувається в концептах. Спираючись на
дефініції поняття "концепт", які запропонували відомі когнітивісти (М. Шварц, В. Маслова, З. Попова,
І. Стернін та ін.) і лінгвокультурологи (В. Карасик, Ю. Степанов, В. Кононенко та ін.), ми розуміємо під
цим терміном ментальний конструкт, який концентрує культурно детерміновані знання про певний
фрагмент об'єктивного світу, виникає у свідомості і почасти набуває вербального втілення в мовних
одиницях. Саме концепти трактуються як точка відліку при концептуальному аналізі художнього твору,
мета якого полягає у встановленні засобів їхньої об'єктивації в тексті [2: 4]. Вивчення актуалізованих у
художньому тексті концептів дає змогу краще зрозуміти ментальну сферу письменника, реконструювати
його індивідуально-мовну картину світу, яка в свою чергу віддзеркалює національну картину світу,
оскільки митець – носій певної лінгвоментальності, певних етнокультурних установок і світоглядних
орієнтирів.
Звернувши увагу на дані про частотність функціонування конституентів концепту NATUR у романі
"Марш Радецького" Й. Рота, поданими у статті Н. Дашко, ми помітили, що серед складників
мікроконцепту ERDE та мікроконцепту LUFT найбільшої вербалізації в кількісному й якісному плані
зазнає FAUNA (24 лексеми-активізатори – 132 слововживання), що, на нашу думку, зумовлено
специфікою авторського світовідчуття та художніми інтенціями письменника [3: 37]. FAUNA як
найбільш репрезентований компонент концепту NATUR не піддається детальному концептуальному
аналізу з метою виявлення його традиційних і суб'єктивних ознак, опису його структурної організації,
функцій і джерел формування. Дослідження цього концептуального образу, на наш погляд, сприятиме
більш повному висвітленню змісту концепту NATUR у творах Й. Рота, розкриттю істинного ставлення
письменника до оточуючої дійсності, його індивідуального світосприйняття та визначенню особливостей
його мовної картини світу. Матеріалом нашої розвідки слугують художні твори малого жанру Й. Рота,
в яких концепт FAUNA отримав яскраву лексичну репрезентацію. Актуальність роботи зумовлюється
зростанням інтересу до художньої і публіцистичної спадщини митця і фрагментарним характером
досліджень мовних особливостей його творів (Г.-Ю. Бьонінґ – стилістичні особливості роману "Марш
Радецького", М. Ловскі – стилістичні фігури повтору і стилістичні фігури, виражені прикметниковими
словосполученнями, в романі "Йов", Н. Дашко – концепт ПРИРОДА у художніх творах, Н. Буйницька –
концепт ЧАС і ЛЮДИНА у публіцистиці, Н. Тимощук – фразеопростір романів). Мета дослідження
полягає у визначенні лексем-вербалізаторів концепту FAUNA й частотності їхнього вживання у новелах і
оповіданнях Й. Рота, аналізі його багаторівневої структури та виділенні функцій, які виконують
конституенти даного концепту у малій прозі автора.
Однією з основних ознак концепту вважається його структурованість (І. Ю. Онищук, І. І. Рогальська,
Г. П. Пасічник, Н. Т. Дашко, О. А. Пустовалова). Дослідники одностайні в тому, що кожен концепт
складається з ядра, приядрової зони або напівпериферії та периферії. Проте різняться думки в тому, що
кожен відносить до того чи іншого структурного елементу концепту. За І. Ю. Онищук, ядро концепту
утворюють головні відмінні ознаки, які відомі всім носіям певної лінгвокультури, напівпериферію –
неключові ознаки, які проте мають важливе значення, периферію – індивідуальні характеристики. До
ядра концепту, як правило, зараховують денотативне значення, характеристики об'єкта за дією та
властиві йому функції [4: 7-9]. О. А. Пустовалова дефініює ядро концепту як ключові елементи з
найбільшою частотністю вживання в тексті, приядрову зону – як компоненти з середньою частотою
функціонування, а периферію – як неядерні конституенти з найменшою активізацією [5: 25]. Вслід за
Г. П. Пасічник, ядро концепту трактуємо як основні смислові одиниці, зафіксовані в словниках, що
формують приядрову зону [6: 8]. Саме в ядрі міститься найважливіша інформація про концепт. На основі
аналізу словникових дефініцій лексеми Fauna виокремлюємо основний зміст ядра концепту FAUNA: 1)
тваринний світ (переважно певної території, природної зони); 2) систематичне об'єднання всіх видів
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тварин, які зустрічаються на певній території [7: 556]. У периферійній зоні Г. П. Пасічник розрізняє
ближню периферію, яка репрезентує своєрідність авторського світобачення й складається з ключових
лексем і речень, та віддалену периферію, що охоплює образні парадигми (порівняння, метафору, епітет і
т. д.) [6: 8].
За нашими спостереженнями, концепт FAUNA, вербалізований у малій прозі Й. Рота,
характеризується багаторівневою структурою. За О. А. Пустоваловою, яка проаналізувала рівневу
організацію концепту "природа" як елемента образних засобів у поезії М. Рубцова, ми виділяємо в складі
концепту FAUNA три рівні: суперординатний, базовий і субординатний [5: 10]. Концепт FAUNA
кваліфікуємо як одиницю суперординатного рівня, ключовими компонентами якої виступає світ тварин і
птахів. Базовий рівень представляють концепти TIER, VOGEL, INSEKT і FISCH. Концептами
субординатного рівня вважаємо концепти PFERD, HUND, KATZE, HUHN, KRÄHE, GRILLE і т.д., які
репрезентовані відповідними лексемами.
Виокремивши лексеми-експлікатори концепту FAUNA в оповіданнях і новелах Й. Рота, ми
розподілили їх за лексико-семантичним параметром на базові концепти TIER, VOGEL, FISCH і INSEKT,
які різняться не лише якісними характеристиками, а й кількісними показниками. Нижчеподана таблиця
містить дані про структурну організацію концепту FAUNA разом з частотою функціонування його
компонентів.
Таблиця 1.
Конституенти концепту FAUNA й частота їхньої активації у малій прозі Й. Рота
TIER
VOGEL
INSEKT
FISCH
Tier (26)
Vogel (8)
Insekt (1)
Fisch (6)
Getier (1)
Krähe (3)
Käfer (1)
Fischchen (2)
Kuh (1)
Huhn (3)
Grille (4)
Seefisch (1)
Pferd (19)
Henne (1)
Maikäfer (1)
Leviathan (8)
Gaul (1)
Amsel (3)
Fliege (2)
Urfisch (1)
Schimmel (1)
Lerche (2)
Ameise (1)
Haifisch (1)
Hund (10)
Hahn (2)
Floh (1)
Walfisch (1)
Pudel (1)
Schwan (1)
Winterfliege (1)
Katze (7)
Schwalbe (2)
Flügel (1)
Kater (2)
Sperling (1)
Fuß (1)
Schwein (3)
Rabe (3)
Ziege (2)
Specht (1)
Hase (1)
Flügel (1)
Ohrenspitze (1)
Schnabel (1)
Eichhörnchen (1)
Feder (1)
Hirsch (1)
Gefieder (1)
Bär (1)
Kamm (1)
Maus (2)
Esel (1)
Frosch (3)
Wurm (7)
Schlange (1)
Auster (1)
23 слова – 94
17 слів – 35
10 слів – 14
7 слів – 20
слововживання
слововживання
слововживань
слововживань
З даних таблиці випливає, що серед конституентів концепту FAUNA широкої вербальної реалізації у
малій прозі Й. Рота набуває концепт базового рівня TIER, найслабше активізований базовий концепт
INSEKT, що пояснюється індивідуально-авторськими світоглядними установками й особливостями
мовної картини світу письменника, які почасти відбивають австрійську національно-мовну картину
світу. Найчастотнішим лексичним активізатором базового концепту TIER виявився гіперонім Tier. Серед
інших лексем-репрезентантів даного концепту базового рівня високою частотністю функціонування
характеризуються фауноніми Pferd, Hund, Katze, Wurm, що номінують в основному свійських тварин.
Вербалізаторами базового концепту FISCH виступають лексична одиниця Fisch та похідні від неї
лексеми Urfisch, Seefisch, Fischchen, гіпоніми Haifisch і Walfisch. Найяскравіше даний концепт експлікує
власна назва Leviathan. Левіатан – величезна риба, якій за віруванням головного героя однойменної
новели верховне божество Єгова (в юдаїзмі) доручило управління над рослинним і тваринним світом
морського царства. Саме в цьому творі спостерігаємо найвиразніше представлення концепту базового
рівня FISCH, тісно пов'язаного з актуалізацією концепту KORALLEN. І в риб, і в корал спільна
батьківщина – море, океан. За уявленнями торговця кораловим намистом Ніссена Піченіка, корали – живі
створіння, за ростом і поведінкою яких стежить неймовірно велика і могутня прадавня риба Левіатан.
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Концептуалізація світу птахів відбувається шляхом залучення лексеми-гіпероніма Vogel та гіпонімів
Sperling, Hahn, Amsel та ін. Зрідка базовий концепт VOGEL, як і інші концепти базового рівня TIER та
INSEKT, вербально реалізується у партонімах Feder, Kämme, Flügel, Schnabel.
Прикметно, що більшість лексем-виразників концепту FAUNA, наприклад, Schwein, Grille, Sperling на
позначення денотата "свиня", "цвіркун", "горобець", виступає номінантами представників української
фауни. Серед лексичних реалізаторів даного концепту натрапляємо на одиниці, денотати яких в
українській лінгвокультурі, за В. В. Жайворонком, належать до етнознаків, приміром, Rabe (ворон),
Frosch (жаба), Lerche (жайворонок), Pferd (кінь), Huhn (курка), Fliege (муха), Hund (пес) [8].
Підкреслюємо, що концепт FAUNA письменник почасти активізує в описах просторів української
природи, українського побуту, оскільки дія деяких його творів малого жанру відбувається на українських
землях. Проте зображення української місцевості в оповіданнях і новелах Й. Рота має не лише певне
риторичне навантаження, а й експлікує його добру обізнаність з флорою і фауною цього краю. Таким
чином, можна говорити про деяку етномаркованість концептуалізації фауни в оповіданнях і новелах
письменника.
У ході нашого дослідження привертає увагу багатофункціональність використання концепту FAUNA
й відповідно його базових конституентів у малій прозі Й. Рота. Звичайно, в переважній більшості
випадків письменник залучає для відтворення картин природи (в основному української) структурні
елементи даного концепту в якості номінанта певної складової природного навколишнього середовища,
як-от: "Die Krähen hatten sich schon an den Rauch gewöhnt und kehrten auf die Zweige zurück und spreiteten
von Zeit zu Zeit ihre Flügel, ohne sich zu rühren…" [9: 1042]. Часто автор активізує компоненти концепту
FAUNA для актуалізації концепту MENSCH. На стику даних концептів ми виділяємо три функції
використання складників концепту FAUNA: 1) опис побуту людини, здебільшого української ("Ich
behielt ein Pferd …" [10: 1013]; 2) вираження її внутрішнього стану і поведінки ("Fini, die Kleine, erhob
sich und streckte die Arme, jung, wie ein junger Vogel zu fliegen versucht, …" [11: 352]; 3) змалювання її
зовнішності ("Nissen Piczenik … Sein Mund ist offen, man sieht die großen gelblichen Pferdezähne …, und der
kupferrote Ziegenbart hängt beinahe über die Brust" [12: 563]). Крім того, простежується використання
концепту FAUNA у функції характеристики предметного світу: "Der Bahnhof kauerte wie eine große, gelbe
Katze in der Sonne" [13: 350]. На нашу думку, варто зазначити, що найбільшу активність концепт FAUNA
проявляє у функції номінації природних елементів та експлікації побутового життя української людини.
Вчені стверджують, що саме побут як виразник практичної діяльності людини з'єднує останню з
природою [14: 11]. У новелах Й. Рота описи побуту української людини демонструють її єднання з
природнім середовищем, нерозривний контакт з його компонентами. У побутовому житті українських
селян найповніше репрезентований тваринний світ. Лексеми Kuh, Pferd, Schwein, Hund, Katze та ін., які
позначають свійських тварин, не лише служать експлікантами побуту представника української нації, а й
маркерами його духовного злиття з природою. Серед лексем-гіпонімів, які вербалізують базовий концепт
TIER, фіксуємо 11 лексичних одиниць, якими денотуються свійські тварини (48 слововживань), що
пов'язані з побутом українських селян. Найбільшою частотністю функціонування характеризується
гіпонім Pferd (19 слововживань), який інтегрується в мовну тканину новел і оповідань Й. Рота разом з
синонімічними номінаціями для позначення коня Gaul (1) і Schimmel (1). Висока частотність вживання
лексем для денотації коня обумовлюється значенням цієї свійської тварини в житті українського
селянина: її основна функція – робочий скот.
Пильної уваги заслуговує також активізація Й. Ротом компонентів концепту FAUNA для побудови
образних засобів, зокрема метафор і порівнянь. В основі образної об'єктивації досліджуваного концепту
лежать авторські уявлення про представників фауни, їхні властивості й поведінку. Стилістичні фігури як
засоби мовного втілення концепту FAUNA мають значне функціональне навантаження в художній
картині світу автора. Крім того, вони розкривають специфіку індивідуально-авторського сприйняття й
відтворення навколишнього світу, в якому визначальними є конституенти концепту FAUNA. Зазначимо,
що серед лексичних експлікантів концепту FAUNA найбільшу стилістичну активність проявляють
одиниці-вербалізатори базового рівня індивідуально-авторської концептуалізації фауни: гіпероніми Tier,
Vogel, Fisch, а також власна назва Leviathan.
Серед зафіксованих у малій прозі Й. Рота образних парадигм, ядро яких утворює лексема на
позначення представника фауни, продуктивним виявилося порівняння. Компаративи як вербальні
репрезентанти концепту FAUNA набувають здебільшого простої форми, хоча трапляються й поширені
порівняльні конструкції. Прості порівняння, виражені словом чи словосполученням, якому в основному
передує сполучник wie: "wie lebendige Tiere" [12: 570]. Розгорнуті порівняльні звороти представлені
реченням реального змісту зі сполучником wie або daß та ірреальною синтаксичною структурою з
сполучником als: "… und hörte das Quaken der Frösche andächtig, als könnten sie ihm vom Leben auf dem
Grunde der Sümpfe berichten, …" [12: 571]. До розгорнутих компаративів зараховуємо також
словосполучення з порівняльним сполучником wie, які поширені підрядним означальним реченням,
приміром: "Wie kleine Vögel, die eine herzlose Gewalt aus dem schützenden Nest schüttet, …" [11: 366].
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Вищенаведені структурні типи компаративів можна охарактеризувати як експліцитно виражені, оскільки
в їхньому складі наявний порівняльний сполучник. Зазначимо, що імпліцитні порівняння знаходять
вираження в семантиці прикметникових та іменникових композитів, наприклад, Ziegenbart, rabenschwarz.
Більшість компаративних зворотів, ядерним елементом яких виступає лексема-експлікатор концепту
FAUNA, побудовані на основі переносного значення й виражають суб'єктивну оцінку об'єкта
зображення. Порівняльні конструкції представляють індивідуально-авторські образні асоціації, які
переважно базуються на зоровому сприйнятті дійсності. Щодо функцій, які виконують порівняння з
компонентом-фаунонімом, то тут варто відзначити зображальну, експресивну й характеризуючу.
Об'єктом зіставлення є не лише характеристики людини, її зовнішнього вигляду, психологічного й
емоційного стану, манер і поведінки, а й властивості предметів матеріального й нематеріального світу.
У конструюванні метафоричних парадигм компоненти концепту FAUNA виявилися менш активними.
Когнітивісти вбачають у метафорі ментальне утворення, яке в одиницях мови відбиває процес пізнання
[5: 21]. Метафори-вербалізатори концепту FAUNA в оповіданнях і новелах Й. Рота не лише
віддзеркалюють його індивідуально-авторське сприйняття оточуючої дійсності, а й образні уявлення
австрійського етносу про світ, оскільки письменник – представник німецькомовного лінгвокультурного
ареалу й відповідно носій певних етнокультурних оцінок, еталонів і стереотипів. Креативність мислення
митця, особливості його ментальної сфери найкраще демонструють індивідуально-авторські
метафоричні звороти, приміром: "Die Schwester mit der Warze auf der Oberlippe, einem häßlichen Insekt"
[11: 372-373]; "Unsichtbar lärmte irgendwo oben ein ganzes, in die Ferien geschicktes Lerchenpensionat" [13:
339]. Проте в його малій прозі зустрічаємо загальномовні метафори, створені на основі аналогії
поведінки людини і тварини. Така метафорична модель особливо яскраво реалізується у новелі
"Потьмяніле дзеркало". Об'єктом образності виступає людина, а компонентом метафоричної парадигми –
гіперонім Tier, який часто уточнюється влучним епітетом, наприклад: "… der Mann, ein grausames Tier"
[11: 374]. В основі іншої метафоричної моделі, яка виразно проявляється в новелі "Левіатан", лежить
порівняння корал з живими тваринами: "… begann der Händler selbst, sich mit seinen Steinen, will sagen:
Tieren, zu beschäftigen" [12: 547].
На основі проаналізованого текстового матеріалу констатуємо, що концепт FAUNA у малій прозі
Й. Рота вирізняється багаторівневою структурною організацією й багатофункціональністю використання.
Серед складників досліджуваного концепту суперординатного рівня найбільшою частотою активізації
характеризується базовий концепт TIER, що детермінується індивідуально-мовною картиною світу
автора, в якій відбита національна картина світу австрійського народу. Серед функцій, які виконує
концепт FAUNA, найбільш репрезентованою виявилася номінація елементів природного навколишнього
середовища (у більшості випадків України), а також актуалізація концепту MENSCH. Варто зазначити
також стилістичну активність лексичних експлікантів даного концепту у побудові порівнянь і метафор,
які втілюють як індивідуально-авторські асоціації, так і національні уявлення австрійського етносу про
фауну. Перспективи подальших досліджень особливостей концептуалізації дійсності, зокрема фауни, у
творчому доробку Й. Рота вбачаємо в аналізі трьох шарів концепту FAUNA (понятійного, образного й
оцінного) та у визначенні джерел його формування.
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Коцюба А. П. Вербализация концепта FAUNA в малой прозе Йозефа Рота.
В статье выделены лексемы-активизаторы концепта FAUNA в рассказах и новеллах Й. Рота,
определена частотность их употребления и рассмотрена многоуровневая структурная организация
исследуемого концепта. Обращено внимание на многофункциональность использования компонентов
концепта FAUNA, в частности в конструировании стилистических средств (метафор и сравнений).
Kotsyuba O. P. FAUNA Concept Verbalization in Joseph Roth’s Short Stories.
In the article the lexical activators of FAUNA concept in J. Roth’s short stories are singled out, the frequency of
their usage is determined, and a multilevel structural organization of this concept is defined. The special
attention is paid to the multifunctional use of FAUNA concept components, especially in the construction of
stylistic devices (metaphors, similes).
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОАТТИЧНОЇ КОМЕДІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПАРАДИГМИ
З огляду на тенденцію сучасної науки до переосмислення значення та сутності вихідних для формування
європейської літератури та культури явищ, закономірним постає звернення до давньої аттичної
комедії, представленої творами Аристофана. Дану статтю присвячено розгляду досвіду зарубіжних
науковців з продуктивного залучення досягнень новітньої літературознавчої думки до аналізу комедій
Аристофана, що розкриває якісно нові перспективи для дослідження історії європейської літератури
та театру.
Сучасна ситуація в світовому літературознавстві характеризується, по-перше, множинністю підходів
до дослідження літератури, по-друге, полідисциплінарністю, активним залученням надбань близьких, а
іноді і не дуже, гуманітарних дисциплін, а також, по-третє, тенденцією до переосмислення історії
літератури, поетики літературних творів, а також і методології їх аналізу.
У цьому плані принципового значення набуло звернення до витоків, вихідних точок виникнення і
становлення тих явищ літератури, які сьогодні сприймаються як невід’ємні складові літературного
процесу. Особливе місце в цьому плані відводиться вивченню давньоаттичної комедії, аналіз
становлення та розвитку якої постає точкою перетину не лише літературознавчих проблем, а і проблем
інших гуманітарних наук, зокрема філософії та антропології, які звертаються до творів Аристофана в
контексті дослідження проблем комічного та сміху. На наш погляд, саме така ситуація зумовила
активізацію інтересу сучасних науковців до античної літератури загалом і давньоаттичної комедії
зокрема.
Початок XXI століття важко назвати продуктивним для вітчизняного антикознавства, хоча, на щастя,
останніми роками ситуація починає змінюватися на краще. Значно більш продуктивними були ці роки
для західноєвропейських та північноамериканських літературознавців, розвідки яких, присвячені творам
давньогрецької та давньоримської літератури, продовжують найкращі традиції західноєвропейської
науки й одночасно намагаються розглянути класичні твори з нових теоретичних засад. Саме тому, на
наш погляд, надзвичайно важливим постає звернення до робіт зарубіжних дослідників феноменів
давньогрецької літератури, що постали витоками загальноєвропейської літературної та театральної
традиції.
Зауважимо, що в Україні спроб проаналізувати ситуацію, яка склалася у вказаній сфері
літературознавства та історії літератури, не робилося. Так само немає спеціально присвячених цьому
питанню оглядових робіт в сучасній російській науці. Це обумовлює актуальність цього дослідження.
Метою статті постає розгляд сучасних підходів до вивчення феномену давньої аттичної комедії,
становлення яких співпало та було обумовлено формуванням якісно нових теоретичних засад світового
літературознавства, та виявлення перспективних завдань, що постали перед дослідниками творчості
Аристофана.
Сьогодні в царині дослідження давньоаттичної комедії можна виділити дві магістральні лінії: розгляд
комедії у її співвіднесеності з політичним життям Афін та аналіз жанрової специфіки творів Аристофана.
Ці лінії значною мірою взаємопов’язані, оскільки питання про жанр комедії Аристофана випливає з
відмови від традиційного визначення її як політичної сатири.
Навколо проблеми Аристофан і політичне життя Афін не припиняються дискусії, які беруть начало
ще в XIX столітті. Такі дослідники як D. M. MacDowell, J. Henderson, L. Edmunds, D. Konstan вважають
Аристофана серйозним політичним драматургом, який своїми комедіями здійснював значний вплив на
політичне й суспільне життя давніх Афін [1-4]. Ці дослідники спираються на традицію, закладену
британським істориком G. E. M. Ste Croix, який стверджував, що Аристофан використовував свої комедії
як "засоби для висловлення серйозних політичних поглядів – про Афінську демократію, її інститути і
провідні фігури, та про Пелопоннеську війну" [5: 371, 356]. Підкреслюючи значення комедії для
закріплення демократичних традицій, J. Henderson вбачає провідну роль комедії в захисті свободи слова,
що "трансформує сценічний жанр у корисний інструмент громадянського протесту й настанов" [2: 255].
На зв'язку комедії Аристофана з демократією акцентує увагу і T. Rothfield: "Комедія і демократія у
Аристофана, як у ні якого іншого драматурга, є невіддільними" [6: 20-21].
Їхні опоненти наполягають на агностицизмі щодо політичних поглядів Аристофана і вважають, що
вияв його особистих переваг не має домінувати в дослідженні комедії. Прибічники такого підходу
продовжують розробляти ідеї A. W. Gomme, який писав, що комічний поет – "не політик, але драматург,
художник; тобто людина, чия мета – дати зображення… не захищати політику" [7: 103]. S. Halliwell
підкреслює принципове значення для розуміння комедій Аристофана особливої атмосфери свята на честь
© Литовська О. В., 2011
156

О. В. Литовська. Перспективи дослідження давньоаттичної комедії в контексті сучасної літературознавчої
парадигми

Діоніса, він вказує на "її повне безсилля в її неспроможності здійснити практичний вплив на соціальне і
політичне життя" [8: 8]. У розумінні M. Heath твори Аристофана одночасно і політичні, і неполітичні:
"політика була матеріалом для комедії, однак комедія, у свою чергу, не прагла бути політичною силою"
[9: 42]. На думку дослідника: "Аристофан казав своїм глядачам те, що вони хотіли почути; вони
винагородили його за це" [9: 42-43].
Очевидно, що проблема визначення особистих політичних уподобань Аристофана та їх потенційного
впливу на афінське суспільство далеко від остаточного вирішення. Неможливість її розв’язання постала
однією з причин перенесення зусиль науковців з ідейного плану розгляду комедій на жанровий.
Проблема щодо жанрового визначення комедій Аристофана так само має давні традиції у світовій науці,
однак останнім часом основною тенденцією можна вважати визначення цих творів як паратрагедії, тобто
"жартівливої імітації трагічного стилю" [10: 18].
Згідно висновкам M. Rose "античне розуміння "пародії" ближче до "наслідування" чи "імітації", ніж
до "пародії" як "сатиричного викриття" у сучасному сприйнятті" [10: 7]. Сам же механізм пародії завжди
однаковий "оригінальний текст контрастує з формою або з контекстом через протиставлення "високого"
и "низького", старого і нового, доброчесності і нечестя, використовується також принцип порушення
читацьких очікувань" [10: 33].
Серед науковців, які спираються на концепцію паратрагедії, можна назвати M. S. Silk, M. Rose і
R. Rosen та інших [11; 10; 12]. На думку R. Rosen, "на долю комічних поетів випало служити публічними
коментаторами сучасної трагедії", сама ж комедія "безперечно мала незначний вплив на те, як і що трагічні
поети насправді писали, але надавала безцінну послугу глядачам своєю здатністю компенсувати брак
саморефлексивності трагедії" [12: 264-265]. Дослідник вважає, що "аристофанівська паратрагедія, яка
спирається в основному на миттєвий комічний ефект, поєднуючи високий трагічний стиль з "низьким"
контекстом", швидше за все "не передбачала реальної критики" [12: 257].
Навіть при короткому огляді зрозуміло, що і перший, і другий напрям не можуть не викликати
нарікань. На нашу думку, найточніше основні з них викладені Gonda Van Steen. Щодо історичного
підходу дослідниця закликає "розрізняти політику Аристофана та прочитання його політики" [13: 111],
оскільки в основі суджень сучасних науковців щодо політичної системи Афін V-IV ст. до н. е. скоріше
уявлення про сучасну двопартійну систему багатьох країн, ніж усвідомлення афінської дійсності. А
зосередженість на пошуку об’єктів пародіювання комедії змушує дослідницю нагадати, що Аристофан,
як і будь-який автор, "залежав від акторів, учасників хору, музик, техніків так само як від тисяч глядачів,
усі вони привносили свої власні культурні та соціополітичні уявлення в театр. Вони могли взяти на себе
ініціативу в певних рядках, піснях чи сценах, навіть всупереч волі драматурга" [13: 118]. Усе це, за Gonda
Van Steen, унеможливлює виявлення одного-єдиного вірного задуму комедій Аристофана.
До цього хотілось би додати, що більшість представників вказаних вище підходів не дають підстав
розглядати комедії Аристофана як цілісну систему. Навпаки, розглядаючи давньоаттичну комедію як
паратрагедію, говорять про п’єси "Птахи", "Жаби", "Оси", "Фесмофоріазуси", аналізуючи політичні алюзії
Аристофана, зосереджуються на його ранніх творах "Вершники", "Ахарняни" та комедії "Птахи".
Останніми десятиріччями багато хто з дослідників погоджується з тим, що підходи, які спираються на
протиставлення Аристофана-поета Аристофану-політику, вичерпали свій потенціал. У спробах
дистанціюватися від такої опозиції з’являється інший напрям, новизна якого, як зазначає Ph. Walsh, у
"застереженні від догматизму та захисті різноманітності", що "дозволяє п’єсам працювати на багатьох
різних регістрах, і це виявляє можливі обмеження у приєднанні Аристофана до однієї конкретної
позиції" [14: 69].
Подібною є позиція A. M. Bowie: "твори Аристофана можуть бути звільнені від дебатів про його
особисті погляди… я, звичайно, не заперечую, що в нього були особисті погляди, але я не певен, що
Лінеї і Діонісії були засобами для їх поширення" [15: 293]. C. Carey вказуючи, що "замість спроб
втиснути ці відомості в одну модель, краще погодитися, що політична сатира може функціонувати більш,
ніж на одному рівні одночасно", відмічає складність цілісного осмислення соціального, політичного та
естетичного плану комедій Аристофана [16: 82].
У ході пошуків нових методологічних підходів виявляється закономірним звернення зарубіжних
дослідників до ідей М. М. Бахтіна. Навіть з’явився термін "Bachtinaristophanizein" [17: 56]. Одразу
зауважимо, що на цьому прочитанні позначився вплив постмодерністського дискурсу, в контексті якого
відбувалася рецепція бахтінських ідей на Заході.
Так S. Goldhill пише: "що треба взяти від Аристофана: неминуче залишається питанням, що
повторюється при кожній зустрічі глядача або читача з комічним" [17: 201], тому "пошук голосу поета
вводить обговорення взаємопов’язаної проблематики показу на сцені, саморефлексії та
інтертекстуальності" [17: 222]. Він стверджує, що комедія Аристофана могла існувати "лише у
демократії і в Афінах, зокрема, з їх цінностями свободи відверто висловлюватися, рівністю перед
законом і, передусім, необхідністю представити справи суспільного значення перед містом для
публічного обговорення, протиріч і рішень" [17: 174].
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До проблеми інтертекстуальності в комедіях Аристофана звертається і Ch. Platter, при цьому він
використовує бахтінськи терміни "карнавал" і "карнавалізація", для визначення цієї специфічної риси
давньоаттичної комедії [18: 8-9]. На його думку, карнавалізація як невід’ємна риса дискурсу "усуває
значущість окремого свята (карнавалу) з його тимчасовим пом’якшенням утисків" [18: 9]. Тому
Ch. Platter наполягає на необхідності при дослідженні ефекту карнавалу включати "не лише аспекти
комедії, які скоріше за все походять від долітературних народних традицій (обрядів), але також їхній
літературно-лінгвістичий еквівалент, карнавалізацію" [18: 22]. Автор вважає, що "погляди щодо
соціополітичної орієнтації аристофанівських комедій тільки виграють від підходу, який спирається на
думку, що доробок Аристофана знаходиться у точці єднання протиборчих сил і що він показує на сцені
їхню інтенсивну, хоча нестійку, взаємодію" [18: 37].
Підкреслюючи високий ступінь інтертекстуальності комедій Аристофана, Платтер приходить до
висновку про складність дати визначення жанру давньоаттичної комедії в системі існуючих літературних
жанрів. Він підкреслює: "Комедія здається більшою мірою направленою на визначення себе негативно
по відношенню до сталих жанрів" [18: 27-28]. Сам автор намагається вийти зі становища, розглядаючи
комедії в контексті серйозно-комічної літератури, представленої зокрема такими явищами як менніпея:
"вони комічні в їх відсутності шанобливості до стандартів повсякденного життя, серйозні у викритті цих
стандартів у їх випадковості (залежності від обставин)… та в їх відкритості до змін через "демократичну
полеміку суспільних голосів". При цьому Платтер нагадує, що це не незалежний піджанр, а "визначальна
характеристика всієї карнавальної літератури" [18: 10-11]
Такий підхід одночасно з перевагами комплексності та плюралістичності має, на нашу думку, один
суттєвий недолік: висуваючи на перший план текст як перетин уже сформованих дискурсів, дослідники
залишають поза увагою культурно-цивілізаційний аспект, на принциповому значенні якого наполягав
сам М. М. Бахтін.
Невичерпний інтерес світового наукового співтовариства до проблем давньої аттичної комедії і
множинність методологічних підходів до вирішення основних питань аристофанознавства свідчить про
актуальність цієї тематики в сучасному літературознавстві. Очевидно, що питання про політичні погляди
чи специфіку жанрової співвіднесеності давньої аттичної комедії ще далекі від остаточного розв’язання.
Однак, звернімо увагу, що питання про те, якою мірою твори Аристофана віддзеркалюють, впливають чи
визначають розвиток європейської комедії загалом і комедійної традиції в літературі практично не
розкривається в сучасних наукових роботах.
Саме тому у завдання вітчизняного літературознавства при дослідженні комедій Аристофана входить
як оцінка та переоцінка традицій, які склалися в науковому співтоваристві, як актуалізація досягнень
світового літературознавства, так і пошук нових шляхів осмислення витоків європейської комедії. У
цьому плані найперспективнішим, на нашу думку, постає дослідження творчості Аристофана як єдиного
художнього та естетичного цілого та аналіз становлення і розвитку давньої аттичної комедії в контексті
формування європейської літературної та театральної традиції.
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Литовская А. В. Перспективы изучения древнеаттической комедии в контексте современной
литературоведческой парадигмы.
Принимая во внимание тенденцию современной науки к переосмыслению значения и сущности исходных
для формирования европейской литературы и культуры явлений, закономерным представляется
обращение к древней аттической комедии, представленной произведениями Аристофана. Данная
статья посвящена рассмотрению опыта зарубежных ученых по продуктивному привлечению
достижений новейшей литературоведческой мысли к анализу комедий Аристофана, что раскрывает
качественно новые перспективы для исследования истории европейской литературы и театра.
Litovskaya A. V. The Prospects of Studying Old Attic Comedy in the Context of Contemporary
Literary Paradigm.
Taking into account the tendency of modern science to rethink the meaning and essence of the initial for the
formation of European literature and culture phenomena, it occurs natural to refer to the Old Attic comedy,
presented by the works of Aristophanes. This article considers the experience of foreign scientists’ productive
treatment of modern literary achievements to the analysis of Aristophanes' comedies, which discovers
qualitatively new prospects for the history of European literature and theatre research.
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РОЗВИТОК БАГАТОЗНАЧНОСТІ ВНАСЛІДОК ПОВТОРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
СЛОВОТВІРНОЇ МОДЕЛІ
Стаття присвячена питанню багатозначності, зумовленої процесом повторної реалізації словотвірної
моделі. Розглянуто теоретичні напрацювання сучасного мовознавства з проблеми розмежування
полісемії й омонімії лексем, утворених внаслідок повторного використання дериваційної моделі.
Установлено, що одиниці такого типу є різновидом багатозначності й відзначаються ідіоматичністю
значення та відкритістю семантичної структури.
Перебуваючи в постійному русі, мова безперервно розвивається, удосконалюється, таким чином, має
своє сучасне, минуле та майбутнє. Одним із важливих чинників і доказів її динамічного характеру є
збагачення словника. Поява нових слів можлива в мові завдяки її внутрішній потенційній здатності до
деривації, однак словотворення не завжди означає створення нової одиниці і за значенням, і за формою.
Дослідники говорять про таку лінгвістичну універсалію, як закон економії мовних засобів (О. Єсперсен),
або закон економії мовних зусиль (А. Мартіне), який дає змогу мовцям полегшити власні мовні зусилля,
підвищити ефективність передавання інформації та швидкість її оброблення шляхом добору "найбільш
раціональних і коротких для цілей комунікації мовних засобів" [1: 90]. На лексичному рівні економія
виявляється, зокрема, і в повторній реалізації словотвірної моделі.
Повторне використання словотвірної моделі полягає в незалежних одна від одної дериваціях від
однієї основи за допомогою однакового за формою, але різного за семантикою форманта. Дія повторного
використання словотвірної моделі викликає два цілком протилежні за природою явища: 1) розвиток
значення від конкретного до надзвичайно широкого, що супроводжується дефразеологізацією
семантики; і 2) розширення кола денотатів, що веде до появи багатозначності (для словотвірної
семантики таких похідних властива ідіоматичність значення). Обидва аспекти вияву повторного
використання словотвірної моделі не мають ґрунтовного теоретичного опрацювання в сучасному
мовознавстві. Однак наразі формат наукової статті дозволяє нам звернути увагу на одне із зазначених
мовних явищ: нас цікавить процес виникнення полісемії на основі повторної реалізації словотвірної
моделі, а також його відображення в лексикографічних працях. Зважаючи на це, формулюємо мету
статті як спробу подати власний аналіз проблеми багатозначності похідних, повторно утворених від
однієї основи.
Констатуємо, що в науковій літературі полісемія, яка постала внаслідок повторної реалізації
словотвірної моделі, належить до недостатньо вивчених питань. Вагомий внесок у теоретичне
опрацювання такого типу багатозначності зробила О. П. Єрмакова [2; 3]. Певним чином окресленої
проблеми торкалися у своїх працях Л. О. Араєва [4], О. С. Ахманова [5; 6], П. О. Катишев [4],
В. Д. Пономаренко [7], П. А. Соболєва [8], О. М. Тихонов [9], Н. О. Янко-Триницька [10] та ін.
Як зазначає О. П. Єрмакова, багатозначність, зумовлена процесом неодноразової реалізації
словотвірної моделі, можлива, наприклад, для субстантивних дериватів на зразок собачник, нічник,
афганець тощо [2: 55]. У цьому випадку творення таких одиниць пов’язане із зміною набору сем та
розширенням кола референтів для предметно-логічного (денотативного) значення слова. Так, похідна
лексема собачник подана в тлумачному словнику за редакцією В. Т. Бусела із чотирма значеннями:
1. Людина, що ловить або скуповує собак для продажу чи вироблення хутра. 2. Те саме, що посіпака.
3. Любитель собак. 4. Приміщення, де утримують собак для наукових дослідів [11: 1352]. Усі значення
(крім другого, що є, власне, метафоричним, а не прямим номінативним) мають спільну сему "той, що
(хто) стосується значення твірної основи", але кожне окреме значення характеризується власним
набором сем: "ловець собак", "любитель собак", "приміщення для собак", – що й викликає розширення
кола позначуваних словом об’єктів.
Як бачимо, семантична структура слова собачник відзначається яскраво вираженою
фразеологічністю, тобто невідповідністю значення цілого мовного утворення сумі значень частин, що
його складають. З огляду на це, виявити, до якого зі словникових значень лексеми апелює мовець, можна
лише в певному контексті: "По-перше, не вистачає спеціально обладнаних, відгороджених ділянок для
вигулу тварин, по-друге – не виконують собачники елементарних правил, коли виводять своїх плеканців
на прогулянку" (Хрещатик, липень 2002).
Крім того, як відзначають дослідники, значень в одиниці собачник та подібних до нього може бути
необмежена кількість: за необхідності вони можуть додаватися і, таким чином, утворювати похідні відкритої
семантичної структури. При цьому кожен із дериватів матиме ідіоматичну семантику [12: 111-112].
Багатозначність, викликана неодноразовим використанням однієї словотвірної моделі, близька до
омонімії [12: 114]. Можливо, саме тому, як влучно зауважує Ю. В. Інякіна, у мовознавстві
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спостерігається значний різнобій під час описування полісемічних слів такого типу, що відображається і
в лексикографічних працях: "в одних словниках певні слова подані як омоніми, в інших ці ж слова
розглядаються як полісеманти, а в третіх – узагалі описані як однозначні" [13: 11].
Відзначимо, що власне проблема розмежування загальномовних явищ омонімії й полісемії, а також
їхнього лексикографічного інтерпретування була предметом вивчення багатьох лінгвістів (В. І. Абаєв,
М. П. Апресян, І. В. Арнольд, М. Н. Арсеньєва, Ш. Баллі, О. В. Благовіщенський, Р. І. Болтянська,
Р. О. Будагов,
Л. А. Булаховський,
В. В. Виноградов,
Є. М. Галкіна-Федорук,
О. М. Демська,
М. А. Жовтобрюх, М. П. Івченко, Ю. В. Інякіна, Т. Ф. Єфремова, М. П. Кочерган, Є. Р. Курилович,
Л. А. Лисиченко,
Г. А. Мелконян,
М. Я. Плющ,
Л. М. Полюга,
О. О. Потебня,
І. Г. Скиба,
О. І. Смирницький, П. А. Соболєва, Л. П. Солдатова, Д. Н. Шмельов, Т. А. Яворська та ін.), хоча
однозначного її розв’язання наука не подає й до сьогодні. Зокрема, одним із важливих питань лишається
визначення критеріїв віднесеності лексичних одиниць або до омонімічних, або до полісемантичних, що
стосується як непохідних, так і похідних одиниць, у тому числі й тих, що утворені повторним
використанням словотвірної моделі.
У мовознавстві запропоновано два основні принципи виділення значень лексичної одиниці:
семантичний – на рівні семного складу й синтагматичний, що полягає у з’ясуванні відмінностей у
значеннях на основі сполучуваності з іншими словами у складі синтагми [14: 57-58; 15: 17].
Досліджуючи омонімію в межах терміносистеми, Л. Г. Боярова пропонує відокремлювати полісемію й
омонімію, "по-перше, на підставі семантичного критерію; по-друге, лише в межах певного періоду
розвитку мови (тобто в синхронії), оскільки багатозначність мовної одиниці на одному синхронному
зрізі мови може бути омонімією на іншому" [15: 17]. Із цього випливає, що полісемічними можна
вважати слова, внутрішньо пов’язані однією або кількома семами.
Жоден із критеріїв виділення значень слова, як вважає Г. А. Мелконян, не може бути достатньо
надійним і прийнятним для всіх випадків полісемії та омонімії: кожен із них можна застосовувати лише в
певних ситуаціях відмежування цих явищ лексичної семантики. Крім того, розрізнення омонімів і
багатозначних одиниць, на думку дослідниці, завжди буде залежати від рівня теоретичного опрацювання
питань омонімії та полісемії [14: 58]. На рівень опрацювання теоретичних питань при розмежуванні
омонімів і полісемантів указує й Л. П. Солдатова, додаючи при цьому, що серед іншого "виникає
необхідність вивчення динаміки розвитку омонімів і полісемів, їхньої взаємної трансформації як
складової частини вивчення динаміки розвитку лексичного складу мови" [16: 1].
Зважаючи на те, що повторне використання словотвірної моделі реалізують в мові одиниці, які мають
однакову форму, але різні значення, довільне трактування цих одиниць як омонімів чи полісемантів
видається цілком закономірним. Справді, для дериваційних римейків (за термінологією А. М. Нелюби)
притаманні особливості обох мовних явищ. З одного боку, римейкові слова є однаковими за формою, як
того вимагають й омонімія, і полісемія. З другого, – будучи утвореними від однієї твірної основи,
розглядувані одиниці заздалегідь не відповідають умові виокремлення омонімів, але й не мають
виразних ознак перенесення значень, що властиво для полісемантів.
У лінгвістиці є два підходи до роз’яснення розвитку семантики слова. Одним із них є омонімічний.
Чи не першим прихильником його був О. О. Потебня, який стверджував, що "найменше змінення в
значенні слова робить його іншим словом" [17: 15]. Ця точка зору, як зазначає Д. М. Шмельов, не
отримала визнання в науковій спільноті, хоча й мала деякий вплив на подальші дослідження [18: 69].
Так, В. І. Абаєв нарікає на виразну тенденцію в лексикографічних працях: "в одних і тих же словниках
від одного видання до іншого кількість омонімів катастрофічно зростає", і "розмноження" їх відбувається
здебільшого за рахунок полісемії, тобто так званого розпаду багатозначності мовної одиниці [19: 31]. На
противагу цьому, дослідник чітко розрізняє омонімію й полісемію, уважаючи неприпустимим говорити
про будь-які перехідні явища. Свою думку В. І. Абаєв підтверджує власним тлумаченням омонімії як
випадкової співзвучності, такої, що суперечить співзвучності, ґрунтованій на єдності походження слів
[19: 33].
Щодо розрізнення омонімії й полісемії похідних одиниць виваженими видаються нам міркування
О. М. Тихонова, який, вивчаючи омоніми-деривати та їхнє відображення в словниках, відверто говорить,
що до таких омонімів часто зараховують будь-які однозвучні похідні чи просто членовані слова,
незалежно від їхньої морфемної будови й словотвірної структури, а також від того, чи пов’язані ці
одиниці яким-небудь чином у словотвірній системі мови, чи існують у ній як автономні, ізольовані, не
пов’язані між собою й узагалі "байдужі" одне до одного явища [9: 301]. Сам лінгвіст, як і дослідниця
О. С. Ахманова, за умови повного збігу в структурі похідного слова однакових твірної основи та
словотвірного афікса визнає за дериватом статус омонімічного: телят-ник "приміщення" і телят-ник
"працівник, що доглядає за телятами", корів-ник "приміщення" і корів-ник "працівник, що доглядає за
коровами", топор-ище "велика сокира" і топор-ище "держак сокири".
Цікавим, на наш погляд, видається той факт, що здебільшого свої роздуми стосовно омонімії й
полісемії дериватів дослідники ілюструють схожими чи й повністю однаковими лексемами. Так, на
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прикладі залучених до аналізу О. М. Тихоновим і О. С. Ахмановою одиниць та подібних до них
(телятник, пташник, молочник тощо) П. А. Соболєва пропонує зовсім інше розуміння проблеми, а саме
полісемантичний підхід. Дослідниця ставить під сумнів омонімію таких слів, уважаючи їх більшою
мірою різними значеннями дериватів, пов’язаних між собою опосередковано, тобто через твірні лексеми
(теля, птах, молоко) [8: 85].
У мовознавчих розвідках останніх років переважає полісемантичне розуміння досліджуваного нами
явища. Так, Л. О. Араєва та П. О. Катишев уважають, що під час творення слів малинник, калинник, рибник,
телятник тощо мотивуюча одиниця в аспекті своєї концептуальної реалізації прагне до втілення
найширшого кола значень в межах одного слова. Наприклад, похідне рибник має значення "рибалка",
"інспектор рибнагляду", "приміщення для зберігання риби", "ємність для засолення риби", "рибні ряди",
"продавець риби", "страви із риби", "любитель рибних страв", "чайка" та ін., рибниця – "час вдалої
риболовлі", "рибна торгівля", "час православного посту, у який дозволено вживати рибу", "дерев’яний
ящик для зберігання риби", "пиріг та інші страви з рибою", "чайка" [4: 229-230]. При цьому семантичний
ряд похідних є, про що згадувалося вище, відкритим і може постійно поповнюватися за рахунок інших
конкретних значень, які відповідають загальному – "той, що (хто) стосується риби"; багатозначний дериват,
зауважують дослідники, сам, через дію закону симетрії мовного знака, утворює нові смисли з подальшою
модифікацією системи смислових типів загалом [4: 231].
Аналізуючи відсубстантивні утворення на зразок слова піщанка, О. П. Єрмакова також говорить про
необмежену кількість значень для одиниць такого типу, тобто про відкритість семантичної структури.
Так, за дослідницею, лексема піщанка, маючи п’ять лексикографічно закріплених тлумачень ("гризун, що
живе в піщаних і глинистих рівнинах", "морська риба, популяція якої прив’язана до берегів із піщаним
ґрунтом", "промислова глина із значним вмістом піску", "трав’яниста рослина", "невеликий кулик"),
потенційно може реалізуватися в значно більшому колі позначуваних понять, семантика кожного з яких
пов’язана із піском [2: 56].
Як видно із аналізу теоретичних положень щодо одиниць, утворених повторною реалізацією
словотвірної моделі, питання про визнання їх полісемантами чи омонімами не розв’язане остаточно в
жодній із праць і продовжує бути дискусійним у сучасному мовознавстві. Ми підтримуємо точку зору
тих лінгвістів, які вважають розширення семного складу слова внаслідок повторного використання
дериваційної моделі багатозначними. На нашу думку, значення слів, утворених внаслідок повторної
деривації, хоч і стосуються різних об’єктів називання, однак мають і спільний множник – сему "той, що
(хто) стосується значення твірної основи". Таке загальне словотвірне значення є, за нашими
спостереженнями, наслідком семантичного розвитку похідної одиниці.
Таку ж непослідовність у потрактуванні аналізованих одиниць засвідчують і лексикографічні
джерела. Так, у тлумачному словнику за редакцією В. Т. Бусела одні деривати подаються як омоніми,
інші – як полісеми. Найчисельнішою є група одиниць, у семантичній структурі яких реалізується
одночасно значення особи і предмета: телятник, травник, панцирник, собачник, пташник, пісенник,
розмовник, яблучник, макаронник, ложкар та ін. На думку В. Д. Пономаренко, такі структури можуть
реалізувати різні семантичні моделі: "сукупність предметів, названих мотивувальною основою" –
"людина, діяльність якої пов’язана з тим, що названо мотивувальною основою" (пісенник, розмовник,
травник); "предмет, призначений для того, що названо мотивувальною основою" – "людина, діяльність
якої пов’язана з тим, що названо мотивувальною основою" (гусятниця, винищувач, цигарниця);
"приміщення для тварин" – "людина, діяльність якої пов’язана з тваринами" (пташник, телятник,
гусятник) тощо [7: 147]. Здебільшого такі одиниці подані у словникові як багатозначні, наприклад:
телятник – 1. Хлів для телят. 2. Той, хто доглядає телят [11: 1439]; макаронник – 1. Запіканка з
макаронів. 2. Італієць [11: 638]; ложкар – 1. Майстер, що виробляє дерев’яні ложки. 2. Інструмент, яким
виробляють дерев’яні ложки [11: 626]. Однак трапляються випадки тлумачення слів, чия семантична
структура виразно поширилася в результаті повторної реалізації словотвірної моделі, омонімічними. Так,
незрозумілим видається, чому автори словника, подаючи як полісемічні одиниці пісенник, розмовник,
молитвеник і под., зводять значення слова травник до омонімічних: травник¹ – 1. Те саме, що гербарій.
2. Книжка, в якій спершу описувались лікувальні рослини, а згодом давалися поради, як їх
використовувати. 3. Птах ряду куликоподібних; травник² – 1. Настоянка на травах. 2. Місце, поросле
травою. 3. Лікар, що лікує травами. 4. Книга, яка містить опис лікарських трав та способи їх застосування
[11: 1466]. Як бачимо, омоніми травник¹ і травник², подібно до полісемантів пісенник, розмовник,
молитвеник, поєднують у своїй семантичній будові значення особи та предмета, є похідними одиницями,
утвореними від однієї основи за допомогою омонімічних формантів за тими самими мотиваційними
стосунками, і можуть правомірно трактуватися як багатозначні лексеми, що постали внаслідок повторної
реалізації словотвірної моделі.
Невизначеною є ситуація і з дериватами, що називають різних осіб, чия діяльність пов’язана зі
значенням мотивувальної основи. Так, тлумачний словник фіксує як багатозначні слова броварник –
1. Власник броварні. 2. Робітник броварні [11: 97]; булочник – 1. Власник булочної або торговець
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булками. 2. Пекар, що випікає булки [11: 101]. Тоді як лексема аптекар узагалі подана з одним
розширеним значенням: "працівник аптеки, який приймає рецепти, виготовляє і відпускає ліки;
фармацевт // власник аптеки" [11: 37].
Як бачиться, питання лексикографічного закріплення одиниць, утворених унаслідок повторної
реалізації словотвірного значення, не має на сьогодні чіткого теоретичного обґрунтування і єдиної
позиції в словникових статтях, а тому потребує подальших досліджень. Нами було з’ясовано, що серед
критеріїв розмежування римейкових омонімів та полісемів, основним дослідники називають
семантичний. Однак за допомогою нього науковці по-різному тлумачать значення подібних, а часто тих
самих лексем. За нашими уявленнями одиниці на зразок нічник, малинник, рибник, пташник,
ведмежатник, рогач, пісенник, аптекар тощо мають фіксуватися в словниках як полісемічні і розумітися
як різновид багатозначності. Такі лексеми відзначаються ідіоматичністю та відкритістю семантичної
структури похідних одиниць.
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Ляхова О. В. Развитие многозначности вследствие повторной реализации
словообразовательной модели.
Статья посвящена вопросу многозначности, обусловленной процессом повторной реализации
словообразовательной модели. Рассмотрены теоретические наработки современного языкознания по
проблеме разграничения полисемии и омонимии лексем, образованных в результате повторного
использования деривационной модели. Установлено, что единицы такого типа являются
разновидностью многозначности и отмечаются идиоматичностью значения и открытостью
семантической структуры.
Liahova O. V. Polysemy as the Result of the Derivational Model’s Repeated Realization.
The article is devoted to the problem of polysemy by the process of the derivational model’s repeated realization.
The theoretical achievements of modern linguistics to the problems of polysemy and homonymy distinction for
the words formed as the result of the derivational model’s repeated realization are determined. It is set that the
items of this type is the type of polysemy and have the phraseological meaning and the open semantic structure.
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
(НА МАТЕРІАЛІ КАЗОК Л. БЕХШТАЙНА)
У статті йдеться про кількісну реконструкцію мовної картини світу, представленої у німецьких
народних казках зі збірки "Deutsches Märchenbuch" Людвіга Бехштайна, на основі їх прикметникового
складу, аналіз якого дає можливість визначити місце людини, її бачення самої себе у представленому
мовному універсумі та окреслити морально-ідеологічні установки суспільства, вербально оформлені у
свідомості сучасника епохи.
Питання співвідношення мови, з одного боку, свідомості та світобачення, з іншого боку, належать до
кола давніх, але поки що нерозв’язаних і особливо актуальних проблем. Мова як засіб репрезентації
дійсності виражає її через знакову систему. Саме система мовних знаків пов’язує між собою
навколишню дійсність та її сприйняття, відображення світу у мозку людини та процеси його
усвідомлення. Мова як "інструмент" концептуалізації навколишньої дійсності виражає через відповідну
сукупність фрагментів "мовної картини світу" ("Weltbild", термін Л. Вайсгербера та Л. Вітгенштайна)
певну специфіку світосприйняття, національної історії та культури, тобто національний характер певного
народу. Реконструкція цього концептуального образу світу дає можливість "зазирнути" до
"закодованого" в ній психологічного портрету мовної спільноти, що робить такі дослідження особливо
актуальними для когнітивістики та етнолінгвістики, які займаються механізмами та національними
особливостями формування мови.
Традиційно подібні дослідження мовної картини світу (МКС), яким все більше провідних
лексикологів присвячують свої праці (Ю. Д. Апресян, А. Д. Бєлова, О. Л. Бєссонова, С. А. Жаботинська,
Ю. М. Караулов, Ж. П. Соколовська, Є. В. Урисон, P. Kühn та ін.) [1; 2; 3], проводяться на основі
ідеографічних словників (наприклад Галліга та Вартбурга, Дорнзайфа, Роже), за допомогою яких
визначається оцінний тезаурус базових концептів. Дещо відмінною була спроба побудувати "мовну
картину світу" на тлумачних словниках [4; 5]. Не менш перспективним є вивчення МКС стародавніх
текстів, віддалених у часовому відношенні та достатньо великих за обсягом, щоб охопити досліджувані
концепти в
повному обсязі ("Пісня про Нібелунгів", "Беовульф"
тощо). Перший
(лексикографічний / мовний) підхід дозволяє окреслити вихідну об’єктивну основу, універсальну
абстраговану схему МКС. Другий (текстовий / мовленнєвий) підхід можна використати, щоб виявити
"специфіку мовного членування навколишнього світу і паралельно реконструювати світосприйняття
стародавніх народів" [6: 45]. Останнім часом привертає до себе увагу також і народна казка як предмет
досліджень картини світу, яка чи не найоптимальніше репрезентує психологічний портрет мовної
спільноти [7; 8]. Казка у своїй початковій формі належить до найдавніших літературних жанрів, якщо не
до найперших форм мистецького вираження взагалі. Тому казки можна вважати не менш перспективним
об'єктом реконструкції "мовної картини світу", ніж традиційні тексти. Так, наприклад, Т. Вавіліна [9] у
своєму дослідженні проводить порівняльний аналіз картини світу, вираженої у парних текстах
російських народних (за ред. А. Н. Афанасьєва) та німецьких народних (зі збірки братів Грімм) казок;
щоправда, в останньому випадку мова йде про переклад російською. Т. Вавіліна зосереджує свою увагу
на розходженнях сюжетних ліній у казках зі схожою фабулою, які, на її думку, спричинені
відмінностями в картині світу російського та німецького народів.
Отже, в цьому дослідженні об’єктом відтворення вербальної картини світу постає німецька народна
казка ХІХ ст. зі збірки "Deutsches Märchenbuch" Людвіга Бехштайна. Оскільки для сучасного читача ім’я
вищезгаданого автора маловідоме, доцільно надати про нього деякі відомості. Людвіг Бехштайн (1801 –
1860), міщанин за походженням, своїм літературним обдаруванням привернув увагу герцога Бернарда фон
Заксен-Майнінгена, який надав молодому літератору стипендію, щоб останній зміг здобути
університетську освіту в Лейпцигу. Працюючи згодом архіваріусом у Майнінгені, Бехштайн втілив свою
любов до старовинних матеріалів не тільки у збірках казок (1823 – "Thüringische Volksmärchen", 1829 –
"Mährchenbilder und Erzählungen", 1845 – "Deutsches Märchenbuch") та сказань, але й у баладах, романсах,
оповіданнях та історичних романах. Аж до початку ХХ ст. його збірки народних казок користувались
більшою популярністю та були ширше розповсюджені ніж казки братів Грімм [10: 41-42]. При їх створенні
Бехштайн користувався матеріалами як довіреного йому архіву, так і сучасних йому збірок народних казок
(Мюлленгоффа, Аурбахера, братів Цінгерле, Штьобера, дещо запозичив і у братів Грімм), однак численні
подорожі також збагачували його новими казками [11: 75-78]. Зібраний матеріал піддавався коректурі, як з
метою педагогічного впливу, так і зі стилістичної точки зору, однак зміст зазвичай залишався незмінним.
Ці казки не можна вважати повністю автентичними, однак, зважаючи на їх популярність серед сучасників
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Бехштайна, вважаємо можливим та доцільним їх використання для реконструкції системи світобачення та
оцінки, характерних для буржуазного суспільства Німеччини ХІХ ст.
Оскільки для подібної реконструкції, на нашу думку, особливо цінними є прикметники, семантична
структура яких найкраще зберігає оцінний елемент, було проведено аналіз саме прикметникового складу
вищезгаданих казок, для чого ми скористались індуктивно-дедуктивною мовно-психологічною
систематизацією прикметників [5]. Матеріал дослідження – 76 казок зі збірки "Deutsches Märchenbuch"
Людвіга Бехштайна; обсяг вибірки – приблизно 94500 слів. У результаті опрацювання даних джерел
отримано корпус із 4840 слововживань (СВ). Актуальність даної роботи зумовлена пошуками нових
об’єктивних методів дослідження національних менталітетів. Згідно із вищезгаданою систематизацією
прикметників, мовний універсум поділяється на 3 основні підсистеми: а) антропонімічні прикметники,
що стосуються людини; б) об'єктивні прикметники, які характеризують предмети та явища оточуючого
світу; в) детермінанти, що визначають відношення між цими підсистемами.
Таблиця 1.
Підклас об’єктивних прикметників (на матеріалі казок Л. Бехштайна)

Аналіз об’єктивних прикметників почнемо з сенсорних (І.С. – див. таблицю 1): одразу ж звертає на
себе увагу ЛСГ зорового сприйняття (І.С.1 – 269 СВ). У даному полі заповнено всі парадигми, але
найбільш частотними виступають прикметники на позначення кольору, серед яких основним є "чорний"
(56 СВ із 183-х). Своєю частотністю цей колір завдячує казці "Der schwarze Graf", в якій він згадується 25
раз; як можна передбачити з назви казки, "чорний" в якості атрибута супроводжує вищезгаданого героя,
вбивцю власної матері. Матеріальні об’єкти, що оточують Чорного Графа, – також чорні: "…Die Wände
waren kohlschwarz. Des schwarzen Grafen Rüstung war auch ganz schwarz…" [12]. У даному випадку
негативні конотації "чорного" зумовлені сюжетом, однак навіть "за межами" цієї казки "schwarz"
асоціюється з негативними характерологічними якостями (schwarze Gedanken), чарами (schwarze Kunst),
злими чарівниками ("Der schwarze Rabe, das ist meine Mutter, welche sich in diese Gestalt verwandelt hat…"
[12]) та трауром. "Білий" не утворює прямого протиставлення "чорному", але, як правило, біла тварина –
це чарівна тварина, що принесе удачу, а білий одяг зазвичай вказує на моральну чистоту людини ("Das
gute Mädchen freute sich über die weiße Schlange … und nahm auch wahr, dass, seit sie dieselbe mit Milch
tränkte, ihres Herrn Kühe sichtbarlich gediehen, viel mehr Milch gaben…" [12]; "… er blickte auf und sah eine
holde Gestalt in weißem Kleide, gleich einem Engel…" [12]). "Сірий" (23 СВ) у 14 випадках позначає сивину,
властиву чарівним істотам (das graue Mütterchen). "Зелений" у більшості випадків (18 СВ із 23-х)
використовується для опису рослинності. "Червоний" має найбільше відтінків серед представлених
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кольорів (feuerrot, blutrot, rosenrot – 19 СВ), але виступає переважно в якості нейтрального позначення
кольору, як виняток – почервоніння від сорому.
Дименсіональні прикметники (І.ПЧ.І.1) – традиційно найчисленніші серед об’єктивних (459 СВ).
Найбільша частка в даному полі припадає на базові характеристики "великий" (groß, gewaltig – 217 СВ)
та "маленький" (klein, winzig – 117 СВ). "Groß" найчастіше позначає абстрактні поняття та емоції (80 СВ
– Freude, Schmerz, Mühe…), а з 40 випадків позначення живих істот у 24-х це – тварини. "Klein", навпаки,
часто використовується при описі живих істот (46 СВ із 97-и), половина з яких – діти, і асоціюється з
фізичною слабкістю, яка, однак не заважає маленьким героям з честю долати проблеми [12]. "Winzig" в
свою чергу майже виключно (18 СВ із 20-ти) позначає чарівних істот (das winzige Männlein). "Tief"
зустрічається рідше (50 СВ) і асоціюється з чимось похмурим, лякаючим (erschrecklich, ungeheuer), і
коли характеризує просторове розташування предмету (ця місцевість часто виявляється місцем смерті
або таємничих подій – "Wie sie ihren Entschluß ausführten und wanderten, führte sie ihr Weg in einen tiefen
Wald, aber heraus führte er sie nicht…" [12]), і коли позначає інтенсивність почуттів (tiefe Trauer, Klage,
Betrübnis…).
Для характеристик локалізації (І.ПЧ.І.3) найчастотнішими є "nah" (33 CB) та "weit" (88 СВ),
переважання останньої характеристики вписується в концепцію Wandergeschichten, які становлять значну
частину збірки. У групі "характеристики часу" (І.ПЧ.ІІ.1 – 111 СВ) найпоширеніші ЛСВ, що
позначають тривалість (lang – 40 СВ, ewig – 15 СВ). Однак не варто робити висновок про затягнутість дії
в досліджуваних казках, адже прикметники динамічно-просторового переміщення (І.ПЧ.ІІІ) нівелюють
це враження переважанням ЛСВ на позначення швидкості (schnell, geschwind etc. – 92 СВ та plötzlich – 18
СВ із 131 СВ для всієї групи). Цікаво, що "швидкий" / "швидко" супроводжує переважно героя чоловічої
статі, героїні діють швидко лише у 17 випадках. Для прикметників речовини (І.К.І.1 – 81 СВ) цікавим є
розмаїття представлених матеріалів (demanten, beinern, seiden etc.), найпопулярнішим традиційно є
"golden" (49 СВ). Золото не тільки атрибут розкоші та краси, а й вказує на особливий статус
позначуваного об’єкта – чарівного або ключового для розвитку подій в казці ("Der goldene Rehbock").
Об’єднання прикметників живих істот (табл. 3) містять поля біофункціональних,
характерологічних та установчо-оцінних прикметників. У першому полі (ІІ.БФ) виділяються
прикметники ЛСГ біологічного віку (ІІ.БФ.ІІ.1 – 291 СВ), функціонального стану (ІІ.БФ.ІІ.2 – 184 СВ)
та зовнішності (ІІ.БФ.ІІІ.2 – 163 СВ). Стать (ІІ.БФ.І.1) та сексуальність (ІІ.БФ.І.2) в казках зі збірки
Бехштайна практично не представлені (див. табл. 3), вочевидь, ця тема – табу. ЛСГ на позначення
спорідненості нараховує всього 5 ЛСВ та 10 слововживань, що, однак, не свідчить про неактуальність
даної категорії – вона реалізовується в тексті за рахунок відповідних іменників (Vater, Mutter,
Geschwister…). Серед прикметників вікових ознак домінують прикметники зі значенням "старий" (166
СВ), які асоціюються з негативними функціональними ознаками (sieh, kraftlos, krank). Зовнішність літніх
людей якщо і згадується, то з негативною оцінкою (hässlich, garstig). Характерологічні якості, з якими
асоціюється "alt", залежать також від статі позначуваного: старі жінки в казках – це мати (22 СВ) або
бабуся (11 СВ) героя, охоронниця зачарованої принцеси (13 СВ) або ж чарівниця (6 СВ), і всі вони добрі.
У той же час у 23 випадках (із 65-ти) позначення героїв чоловічої статі похилого віку 40 СВ стосуються
чарівників, і у 39-ти випадках вони – злі. Молодому ж герою властиві позитивні функціональні,
конституційні та характерологічні якості. Щоправда, для героїв різної статі їх співвідношення також
різне:
Таблиця 2.
Позначення молодих істот
weiblich 50 CB
männlich 53 CB
schön 7 CB hübsch 2 CB
приваблива зовнішність schön 14 CB hübsch 5 CB
frisch stark
фізична форма
schlank
geschickt stattlich
freudig
fröhlich lustig
емоції
freundlich mitleidig
vornehm höflich
ставлення до інших
sittsam fromm
Як бачимо, молодий герой – зазвичай веселий, сильний, позитивно ставиться до оточуючих людей та
світу загалом, вихований. Для молодої ж дівчини достатньо бути привабливою та доброчесною. "Старий"
та "молодий" час від часу протиставляються, наприклад, коли старий батько-король виступає проти
рішення молодого принца одружитися з бідною дівчиною ("Siebеnschön"), молодий герой / героїня
зустрічається зі старим чаклуном / чарівницею.
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Таблиця 3.
Підклас прикметників живих істот (на матеріалі казок Л. Бехштайна)

Серед розмаїття функціональних характеристик (gesund, wund, müde) привертають увагу 3
диспропорційні дихотомії: 1) "живий" (16 CB) – "мертвий" (36 CB); 2) "здоровий" (9 CB) – "хворий" (21 CB);
3) "ситий" (21 CB) – "голодний" (8 CB). На нашу думку, у перших двох випадках причина диспропорції
полягає в тому, що як здоров’я, так і означення "живий" людина сприймає як належне і не помічає, доки не
відчує загрози втрати. У випадку з "hungrig" / "satt" переважання останнього можна пояснити тим, що
"ситий" – бажаний стан для оповідача, тому так і акцентується [12]. Крім того, часте згадування "hungrig" та
"satt" можна вважати ознаками т. зв. предметно-чуттєвого світосприйняття. Щодо ЛСГ зовнішності
(ІІ.БФ.ІІІ.2 – 163 СВ), то домінування прикметників на позначення краси (schön, hübsch, niedlich – 154 з 163
СВ) є цілком закономірним для ідеалізуючого світу казки. Цікаво те, що означення "гарний" супроводжує
героя чоловічої статі набагато рідше, ніж героїнь (24 СВ: 102 СВ). Героя-чоловіка достатньо один раз назвати
вродливим, стосовно жінки цей епітет повторюється знову й знову, що свідчить про значення зовнішньої
краси для сприйняття жінки оточуючими.
Що стосується характерологічних прикметників, то частотність вживання та вибір саме цих
прикметників практично характеризує систему оцінки моральних якостей мовцем. У полі емоцій (ІІ.Х.І.1
– 220 СВ) спостерігаємо значне переважання позитивних (lustig, froh, zufrieden etc. – 144 CB), що
забезпечує загалом світлу атмосферу. Вольова сфера (ІІ.Х.ІІ) представлена в основному ЛСГ на
позначення "безстрашності" (ІІ.Х.ІІ.3 – 64 СВ), у якій прикметники зі значенням "хоробрий" та
"боягузливий" кількісно збалансовані (33 СВ: 31 СВ). Можна було б припустити, що на кожного
відважного героя знайдеться свій переляканий антигерой; але наляканими бувають і позитивні герої,
переважно діти, які часто виступають головними героями казок, що і пояснює частотність негативних
характеристик. Інтелектуальна сфера не несе значного навантаження (ІІ.Х.ІІІ. – 100 СВ). Найповніше
заповнені парадигми "раціонального інтелекту" (84 СВ), де характеристика "розумний" – однозначно
позитивна, адже у складних ситуаціях розум та винахідливість важать іноді більше, ніж сила та
відважність. Важливість розуму, розважливості повсякчас підкреслюється тривалими сентенціями з вуст
розсудливих героїв казок ("Da sprach Sambar, das kluge Mäuslein… ein Weiser strebt nur zu erlangen das,
was möglich ist, und unweise gilt, der das Unmögliche erringen will" [12]).
Установчо-оцінна сфера (ІІ.Х.IV) традиційно представлена найповніше. Поле "фіксовані установки до
діяльності" демонструє досить невелику частоту використання (37 СВ), однак працелюбність традиційно
супроводжується позитивними характерологічними та біофункціональними якостями і врешті-решт
винагороджується: "… die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete… für sieben und war so schön
wie sieben zusammen, darum ward sie Siebenschön geheißen… da sagte ihr der Prinz, dass er sie lieb habe um ihrer
großen Sittsamkeit und Tugend willen und sie zur Frau nehmen wolle…" [12]. Серед "характеристик ставлення
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до інших" (ІІ.Х.IV.2 – 343 СВ) закономірно переважають позитивні (gut, gnädig, barmherzig – 190 CB).
Звертає на себе увагу досить часте вживання прикметників зі значенням "дружній" (freundlich, befreundet – 33
CB). Важливість дружби неодноразово підкреслюється автором через численні повчання з вуст окремих
героїв: "Bande der Freundschaft sind mehr wert als Bande der Blutsverwandtschaft, denn diese ist oft schädlicher als
Gift…" [12]. Тема дружби пов’язує між собою "характеристики ставлення до інших", "прийняття
соціальних та етичних норм" та "раціональний інтелект", де "вірний" становить найпопулярнішу
характеристику (31 СВ) і пропагується найбільше: "Denn wer nicht sein Leben einsetzt für einen treuen Freund,
der ist sehr töricht, denn ein Freund ist immer nützlicher als ein Bruder oder als Kinder" [12]. Відношення
всередині ЛСГ "прояви поведінки" та "ставлення до інших через власне "я" цілком передбачувані:
самовпевненість та зверхність засуджуються, а скромність та смиренність приносять винагороду й похвалу –
дівчатам, адже вищезазначені характеристики стосуються переважно їх: "… der König trat… mit seinem
lieblichen Gärtnermädchen herein, die so sittig und bescheiden in einem weißen Kleidchen und völlig ohne Schmuck
erschien… der König sprach: "… ich will Euch zeigen, daß dieses arme Mädchen würdiger ist, Königin zu heißen, als
Ihr und alle eitlen Prinzessinnen" [12]. Своєрідним "концентратом суспільних вимог до дружин" можна вважати
казки "Die hoffärtige Braut" та "Vom Zornbraten". У першій казці, що за сюжетом майже збігається з
"Räuberbräutigam" Грімм, пихата дівчина натрапляє на розбійника під виглядом барона, якого вважає своїм
нареченим. Як і в казці Грімм, їй вдається врятуватись, і ось фінал цієї історії: "… die Pfarrerstochter war ganz
von ihrer Hoffart geheilt und ist später die brave Hausfrau eines Landgeistlichen geworden" [12]. У другій казці
процес "перевиховання" проходить травматичніше: лише після того, як перелякана дівчина з примусу як кінь
возила на собі свого чоловіка, вона стала ідеальною, на думку оповідача, дружиною:"… die Frau war das
allerliebste Weib, ehrbar und wohlgezogen, ohne List und Trug, treu, ruhig, mild … ohne Haß und Unwillen erfüllte
sie, wie ein biederes Weib tun soll, die Wünsche ihres Eheherrn" [12].
У полі оцінки (ІІ.Х.IV.3 – 1187 СВ) найважливіші характеристики (згідно з кількісними показниками)
репрезентують ЛСГ "оцінки предметів з погляду ставлення до розуму" (ІІ.Х.IV.3.2 – 108 СВ), "до
викликаних ними емоцій" (ІІ.Х.IV.3.3 – 377 СВ), "естетичності" (ІІ.Х.IV.3.7 – 176 СВ), "узагальнена
прагматична оцінка" (ІІ.Х.IV.3.5.1 – 143 СВ) та за шкалою "добрий-поганий" (ІІ.Х.IV.3.8 – 172 СВ),
базова для цього поля. У ЛСГ ІІ.Х.IV.3.2 переважають прикметники на позначення таємничості
(geheimnisvoll, fremd – 55 CB). Поле ІІ.Х.IV.3.3, традиційно популярне, демонструє широкий спектр
викликаних емоцій (lieb, armselig, fürchterlich) з переважанням позитивних (тільки підгрупа "милий" – lieb,
lieblich, – нараховує 154 СВ). Логічним доповненням образу ідеалізуючого світу казки виступає ЛСГ
ІІ.Х.IV.3.7, яка майже повністю складається з позитивних оцінок (schön, herrlich, prächtig).
Прикметники соціальних характеристик зустрічаються в тексті казки нечасто (всього 179 СВ), але
представлені в усіх трьох сферах. У соціальній сфері (ІІ.С.І) заповнені всі парадигми, але найповніше –
"походження" (46 СВ) та "майнового стану" (79 СВ). ЛСГ "походження" містить в основному
прикметники на позначення шляхетності / аристократизму, що є типовим для казки (edel 15 CB, vornehm 4
CB, königlich 5 CB). У ЛСГ майнового стану представлені рівною мірою як "бідний" (42 CB), так і
"багатий" (37 CB). "Бідний" традиційно асоціюється з позитивними якостями, більшість казкових героїв на
початку свого життєвого шляху – бідні. У свою чергу, багатством винагороджуються чесноти, це частина
казкового хеппі-енду: "Und Hänschen und Gretchen wurden sehr wohlhabende Leute, aber sie spendeten auch
von ihrem Segen den Armen viel und taten viel Gutes, weil sie immer daran dachten, wie bitter es gewesen, da sie
noch arm waren und betteln gehen mußten" [12].
Національна сфера (ІІ.С.ІІ) містить всього 4 ЛСВ, що дозволяє судити про невелику значущість даних
характеристик для оповідача, чого не можна сказати про релігійні відношення (ІІ.С.ІІІ – 48 СВ), де
"fromm" – основна характеристика (28 СВ), яка завжди супроводжується всіма
можливими позитивними якостями, красою внутрішньою та зовнішньою ("… denn Siebenschön war auch
frömmer als sieben andre, und das war ihre größte Schönheit" [12]), і завжди винагороджується.
Отже, за допомогою аналізу ЛСГ та з урахуванням регулююче-виховної функції казки вдалося
реконструювати певні особливості світосприйняття буржуазного суспільства Німеччини ХІХ ст.
Відтворена мовна картина світу наочно демонструє специфіку морально-ідеологічних установок
суспільства, згідно яких чоловікам варто бути ініціативними, а жінкам – покірними, але побожність та
порядність є необхідними передумовами успішної соціалізації незалежно від статі. У перспективі доцільно
зробити аналогічний порівняльний аналіз даних казок з казками братів Грімм та з інших збірок, так само як
і з австрійськими.
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Мельник Е. В. Языковая картина мира немецкой народной сказки
(на материале сказок Л. Бехштайна).
Данная статья посвящена воссозданию языковой картины мира, представленной в немецких народных
сказках из сборника "Deutsches Märchenbuch" Людвига Бехштайна, на основе их адъективного состава,
квантитативный анализ которого позволяет определить место человека, его самоощущение в данном
языковом универсуме и обозначить морально-идеологические установки общества, вербально
оформленные в сознании современника эпохи.
Melnyk O. V. Language World View of the German Folk Tales
(on the Material of the Tales Collected by L. Bechstein).
This article deals with the reconstruction of the language world view represented in the German folk tales from
the story-book "Deutsches Märchenbuch" by Lugwig Bechstein on the basis of their adjectives, the quantative
analysis of which allows determining a human's place and consciousness in the language universe, denoting the
moral ideological attitudes of the society, formed verbally in the contemporary's perception.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З КОМПОНЕНТАМИ
"СОБАКА" І "КІТ"
У статті зроблено спробу простежити асоціативні зв’язки, які викликають у носіїв іспанської мови
анімалізми "собака" і "кіт", розглянуто фактори, які впливають на продуктивність анімалізмів при
творенні іспанських паремій. Пояснюються причини виникнення позитивних і негативних конотацій у
прислів’ях та приказках зі згаданими компонентами.
Останнім часом з метою вивчення особливостей мовної ментальності народу науковці все частіше
звертаються до фольклору, чільне місце серед якого посідають паремії, поетичні за формою народні
висловлення повчального характеру, оформлені за зразком синтаксично замкнених, відтворюваних і
семантично цілісних речень, що узагальнено-образно виражають певні життєві закономірності, правила
або істини.
Стереотипи та уявлення людини про представників загадкового тваринного світу знайшли широке
відображення у пареміях з анімалістичним компонентом.
В останні роки з’явилася велика кількість публікацій на цю тему. Українські анімалізми вивчали
І. О. Голубовська [1: 61], О. П. Левченко [2: 206] та Д. В. Ужченко [3: 179], польські –
М. В. Пасюрківська [4: 541], турецькі – І. Л. Покровська [5: 133]. Г. Л. Кривенко досліджувала
особливості паремій з анімалістичним компонентом на матеріалі англійської мови [6: 230].
Вивченню анімалізмів в іспанській мові присвячені розвідки В. М. Каменської [7: 29] та Е. А. Корман
[8: 26]. Проте кількість наукових робіт у галузі іспанської пареміології на сьогодні залишається
недостатньою, паремії з анімалістичним компонентом потребують більш глибокого вивчення з точки
зору особливостей їх національно-культурного змісту.
Метою роботи є визначення особливостей метафорично конотативних значень іспанських паремій з
компонентами "собака" і "кіт", що полягає у виокремлені національних рис у прислів'ях та приказках
іспанської мови.
Матеріалом дослідження є 245 іспанських паремій з компонентом "собака" (perro, can) та 125 паремій
з компонентом "кіт" (gato), підібраних зі збірок прислів’їв іспанської мови.
В античній культурі собака був символом смерті. У грецькій міфології багатоголовий пес Цербер,
охоронець брами Аїда, пропускав до царства тіней усіх, але не випускав нікого. Давні єгиптяни
поклонялися Анубісу (богу з тілом людини і головою пса, чорного кольору, що ототожнювався з
підземним світом, землею і темрявою). Ацтекський бог-собака Холотл супроводжував сонце в його
подорожі під землю, тому мексиканці розводили собак кольору сонця, щоб ховати разом із мертвими.
Собака-пастух став метафорою для доброго пастира, єпископа. Пізніше, гра слів Canis Domini (собака
Господа), лягла в основу назви ордену домініканців. Собака з факелом у пащі як символ домініканців
означає, що головною метою ордену є спалення єретиків. Існує легенда про те, що матері св. Домініка,
коли вона була ним вагітна, наснилось, що вона народила собаку, а собака вихопив з каміну палаюче
поліно та запалив ним весь світ. Цю легенду домініканці завжди розуміли як проповідь Євангелія.
У феодальному світі, мисливський собака, як і яструб, був емблемою знаті, втіленням вірності васала
своєму панові, жінки – чоловікові. За свою вірність собака був удостоєний честі спочивати в ногах
пам'ятників. Легенда про Святого Роке, якого годував його собака, також зробила внесок у формування
такої асоціації.
Незважаючи на те, що одомашнений людиною з найдавніших часів, собака завжди відігравав значну
роль у житті людини, виконуючи функції охоронця будинку, пастуха, мисливця, провідника для сліпих,
прислів’їв з компонентом "собака", які б мали позитивну конотацію, в іспанській мові зустрічається
небагато, і їх можна поділити на такі семантичні групи: 1) собака – вірний друг; 2) собака – охоронець; 3)
собака – помічник під час полювання.
На вірність собаки вказує прислів'я Amigo y de fiel empeño es el perro con su dueño (досл. : Друг і
вірний товариш собака для свого господаря). Асоціацію собака – друг спостерігаємо також в паремії El
perro, mi amigo; la mujer, mi enemigo; el hijo mi señor (досл. : Собака – мій друг, жінка – мій ворог, дитина
– мій господар); El perro es el mejor amigo del hombre (досл. : Собака – найкращий друг людини); Entre
más conozco a los hombres, más me gustan los perros (досл. : Чим більше я знаю людей, тим більше мені
подобаються собаки.
Пес як охоронець фігурує у таких зразках народної творчості: Más vale perro que llave (досл. : Краще
мати собаку, ніж ключ); Perro que mucho ladra poco muerde, pero bien guarda (досл. : Собака, який багато
бреше, погано кусає, але добре охороняє).
Про те, що собака є незамінним помічником мисливця, говорять прислів'я: Yerro es ir de caza sin perro
(досл. : Помилка – ходити на полювання без собаки); Еl pequeño can levanta la liebre y el grande la prende
© Мішкур В. Г., 2011
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(досл. : Маленький собака піднімає зайця, а великий – наздоганяє); El perro que más corre no es el que más
caza (досл. : Не той собака, який більше бігає, більше вполює); Mal se caza con perros desganados (досл. :
Погано полювати з собаками, в яких немає бажання).
Ця тварина асоціюється у іспанців також з бідністю і голодом: La necesidad tiene cara de perro (досл. :
Нужда має обличчя собаки); Entre perros y gatos lamen todos los platos (досл. : В компанії собак і котів
вилизують всі тарілки); A can que lame ceniza, no le debes confiar la harina (досл. : Собаці, який лиже
попіл, не довіряй борошно); A carne de lobo, hambre de can (досл. : На м’ясо вовка – голод собаки); El
perro hambriento no teme al león (досл. : Голодний собака не боїться лева; Al pan se arrima el perro (досл. :
До хліба тулиться собака).
Собака – худий, брудний і нещасний: Al perro más flaco, hasta las pulgas le abandonan (досл. :
Найхудішого собаку навіть блохи покидають); Como perro mojado, curtido y avergonzado (досл. : Як
мокрий собака, обвітрений і осоромлений); A perro sarnoso todo son pulgas (досл. : На коростявого собаку
всі блохи скачуть); El que ha de besar al perro en el culo, no ha menester limpiarse mucho (досл. : Той, хто
має поцілувати собаку в зад, не повинен багато митися).
Пес сприймається як жебрак, злодій і розпусна людина: Por dinero baila el perro, y por pan, si se lo dan
(досл. : За гроші собака танцює, і за хліб, якщо дадуть); Perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue
comiendo huevo (досл. : Собака, який їсть яйця, їх їстиме навіть, якщо йому обпалять морду); Quien entre
perros camina, fornica en cualquier esquina (досл. : Хто між собак ходить, розпусничає на кожному кроці).
Йому притаманні жадібність і боягузство: El perrillo de muchas bodas, no come en ninguna por querer comer
en todas (досл. : Собака, який ходить на багато весіль, не їсть на жодному, бо хоче їсти на всіх); Ladrar a las
sopas calientes no es de perros valientes (досл. : Гавкати на гарячий суп не личить сміливому собаці).
На думку іспанців довіряти собаці не можна: Por fiarse del perro, duerme el lobo en el pajar (досл. :
Довіряють собаці, а вовк спить в сараї); De cojera de perro y del mal de mujer, no hay que creer (досл. :
Кульгавості собаки і горю жінки не треба вірити); No creas a tu mujer ni al perro ajeno (досл. : Не вір своїй
жінці і чужому собаці).
Він непередбачуваний і може бути небезпечним: A perro que no conozcas, nunca le espantes las moscas
(досл. : Від незнайомого собаки не відганяй мух); Nunca pares en donde hay perros flacos (досл. : Ніколи
не зупиняйся там, де є худі собаки).
Собака нічого не вартий: Trabajo de muchachos y arada de borricos, no vale un perro chico (досл. :
Робота хлопців і пахота віслюків не варта маленького собаки).
У багатьох пареміях з компонентом "собака" простежується ідея самотності: Ni tiene padre ni madre,
ni perro que le ladre (досл. : Не має ні батька, ні матері, ні собаки, який би на нього гавкав); No tengo gato,
ni perro, ni velas en ese entierro (досл. : Не маю ні кота, ні собаки, ні свічок на цьому похороні).
Популярним в Іспанії прислів’ям є El perro del hortelano, que ni come (las berzas) ni (las) deja comer al
amo (досл. : Собака садівника не їсть (капусту) і не дає їсти своєму хазяїну (укр. Собака на сіні). Своїм
метафоричним значенням це прислів’я зобов’язане комедії Лопе де Вега "Собака на сіні", в якій йдеться
про таємне кохання графині Бельфора Діани та її секретаря Теодоро. Цікаво, що в іспанській мові існує
синонімічна паремія з компонентом "кіт": El gato cebollero, que ni come las cebollas, ni las deja comer
(досл. : Кіт-цибульник, не їсть цибулю і не дає їсти).
Іспанська народна думка часто пов'язує собак із котами. І це логічно, враховуючи те, що ці тварини
завжди були природними суперниками. Паремії Ser como el perro y el gato (досл. : Жити як кіт з
собакою); Al perro y al gato no les pongas en el mismo plato. (досл. : Собаці і коту не ложи в одну тарілку);
El perro le manda al gato y el gato a su cola. (досл. : Собака вказує коту, а кіт – своєму хвосту); Si hay trato,
amigos pueden ser el perro y el gato (досл. : Якщо є договір, друзі можуть бути, як кіт і собака)
вживаються, коли йдеться про людей, які не розуміють одне одного і проявляють взаємну антипатію.
На відміну від собаки, який завжди був відданий хазяїну, кіт асоціюється з незалежністю, відсутністю
прив’язаності до дому та нічними прогулянками, стріхами будинків: Un perro sabe quién es su dueño y un
gato se cree el dueño (досл. : Собака знає свого хазяїна, а кіт сам його обирає); De noche todos los gatos son
pardos (досл. : Вночі всі коти бурі); Amor de los gatos, a voces y por los tejados (досл. : Котяча любов, з
криками і по дахах).
Здавна основною функцією кота в домі було ловити мишей, що відобразилося в низці прислів’їв:
Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta (досл. : Кота нема – у мишей свято); Cuanto más gatos, más
ratones (досл. : Чим більше котів, тим більше мишей); No importa el color del gato, lo importante es que se
coma a los ratones (досл. : Неважливо, якого кольору кіт, важливо, щоб він їв мишей); Gato con cascabel
no caza ratón (досл. : Кіт із дзвоником мишей не ловить).
В іспанській пареміології кіт зображений як злодій, якому не можна довіряти: Al gato, aunque sea
ladrón, no le eches de tu mesón (досл. : Кота, навіть якщо він злодій, не викидай зі свого двору); Carne que
se lleva el gato no vuelve al plato (досл. : М’ясо, яке уніс кіт, ніколи не повернеться на тарілку); Come el
gato lo que no se halla a buen recaudo (досл. : Їсть кіт те, що не знаходиться в потаємному місці); Con
ladrones y gatos, pocos tratos (досл. : Зі злодіями і котами не домовляйся); Necios y gatos son desconfiados
(досл. : Дурням і котам не довіряють).
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Коти – нещирі і невдячні: Buen amigo es el gato cuando no araña (досл. : Гарний друг кіт, коли він не
дряпається); Cara de beato y uñas de gato (досл. : Обличчя святого і кігті кота); Gatos y mujeres, buenas
uñas tienen (досл. : У котів і в жінок великі кігті); Gato, rey y mujer, no saben agradecer (досл. : Кіт, король
і жінка не вміють дякувати); Hay dos animales ingratos: las mujeres y los gatos (досл. : Є дві невдячних
тварини: жінки і коти).
На позначення сварливих людей також використовуються паремії з компонентом "кіт": Dos gatos en
un costal, no juntos pueden estar (досл. : Двоє котів в одному мішку разом не можуть бути); El gato gruñón,
no caza ratón (досл. : Сварливий кіт не полює на мишей); Esta movida es una bolsa de gatos (досл. :
Заваруха, як у мішку з котами).
Чорний кіт традиційно асоціюється з нечистою силою: Gato negro trae mala suerte. (досл. : Чорний кіт
приносить невдачу); Tiene más vida que un gato (досл. : Він живе довше, ніж кіт); Aquí hay gato encerrado
(смисл: Тут щось нечисто).
Для нього характерні лінь і цікавість: Pescado quiere el gato más no quiere mojar el plato. (досл. : Рибу
хоче кіт, але не хоче намочити тарілку; La curiosidad mató al gato. (досл. : Цікавість вбила кота).
Отже, компоненти "собака" і "кіт" є продуктивними при творенні паремій іспанської мови. Анімалізм
"собака" несе частіше негативні конотації і використовується в пареміях, темами яких є самотність,
голод, бідність, жадібність, небезпека і боягузство. Проте в низці прислів'їв та приказок пес зображується
як вірний друг і помічник людини. Кіт, натомість, асоціюється зі злодієм, нещирою, невдячною і
сварливою людиною.
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Мишкур В. Г. Семантические особенности испанских паремий с компонентами
"собака" и "кот".
В статье осуществляется попытка проследить ассоциативные связи, которые вызывают у носителей
испанского языка анимализмы "собака" и "кот", рассмотрены факторы, влияющие на продуктивность
анимализмов при образовании испанских паремий. Объясняются причины возникновения позитивных и
негативных коннотаций в пословицах и поговорках с упомянутым компонентом.
Mishkur V. G .The Semantic Peculiarities of the Spanish Paroemias with the Components
"Dog" and "Cat".
The article presents an attempt to observe the associations that evoke the animalisms "dog" and "cat" with the
Spanish native speakers, examines the factors influencing on the productivity of the animalisms while Spanish
paroemias formation. The reasons of the appearance of negative connotations in the proverbs and sayings with
the mentioned component are explained.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ІМЕН У ТВОРЧОСТІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
У статті обґрунтовано важливість вивчення поняття "антропонімічна інтертекстуальність" як ключ
до інтерпретації текстів. Предметом статті є проза Оксани Забужко ("Казка про калинову сопілку",
"Польові дослідження з українського сексу") та виявлення у ній особливостей вживання автентичних
імен. Показано можливість використання антропоніма у діалозі із попередньою культурою.
Інтертекстуальність сьогодні претендує посісти ключове місце серед комунікативних стратегій
сучасної культури. Крім того, спостерігається значний інтерес до проблем ономастики, тобто вивчення
власних імен, зокрема антропонімів, які займають особливе місце в українській мові. Вивченням
антропонімів займається галузь ономастики – антропоніміка, стрімкий розвиток якої спостерігається з
50-х років ХХ століття. Останнім часом художні тексти розглядаються як діалог чи полілог автора з
усією сучасною та попередньою культурою. Антропоніми ж є невід’ємним і широким пластом будь-якої
культури. Антропоніми, які позначають відомих людей чи літературних персонажів, перегукуються у
різних текстах, що необхідно для усвідомлення та оцінки культури того чи іншого народу. Проблема
значення власних імен і їх зв’язок з носіями виникла у вчених із давніх часів. Досі не дослідженою
залишається проблема первинності / вторинності загальних та власних імен. Більш прийнятою є думка,
що загальні назви мають денотативне значення, у той час як власні – виконують репрезентативну
функцію. Теза про те, що жоден текст не існує ізольовано один від одного, що у своїй сукупності вони
формують так звану "семіосферу", дає поштовх розглядати власні імена як інтертекстуальні зв’язки між
культурами одного та більше народів різних епох. Водночас, варто констатувати, що вивчення
художнього твору під кутом зору літературних антропонімів є напрямом відносно новим у світовій
науковій практиці, хоч імена є частиною лексичного складу мови.
Творчість О. Забужко цікава у цьому аспекті, адже діє в межах світоглядно-мистецького напряму
постмодернізму, провідною рисою якого є прагнення до поєднання "правд" (часом полярно
протилежних) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій. Суміш багатьох традиційних жанрових
різновидів, інтертекстуальні зв’язки на сюжетно-композиційному, образному й мовному рівнях,
іронічність і пародійність не могли накласти відбитку на такому художньому елементі, як антропоніми.
Окрім автентично українських імен, О. Забужко використовує антропоніми з міфології, зарубіжної
літератури тощо. Майже усі її антропоніми – алюзивні. Під алюзією розуміють стилістичну фігуру, яка
полягає в тому, що описуваний факт чи явище дійсності співвідносять зі сталим поняттям,
загальновідомим фактом або словосполученням літературного, історичного, міфологічного порядку.
Крім того, власні імена творів О. Забужко є джерелами до масштабного плетива асоціацій, таким чином
антропонім виконує двояку функцію: з одного боку, він конденсує сюжет, є "згустком" тексту, який дає
можливість одразу налаштувати читача на ставлення до героя, відкриває особливості його характеру, а з
іншого – унеможливлює остаточність інтерпретацій. Тож навіть свідомо наголошуючи на тому факті, що
"природність" літературного антропоніма значною мірою відбиває інтенції автора, важливо одночасно
враховувати постструктуралістське тлумачення твору як простору гри signifiants.
Структура значення алюзивного імені творів О. Забужко містить наступні компоненти: по-перше,
важливу роль грає номінативне значення, яке пов’язане із культурно-історичними асоціаціями (це
стосуватиметься українських імен дохристиянського походження), по-друге, конототивне значення, яке
включатиме емоційний, оцінний та стилістичний компоненти. Досліджуючи інтертекстуальний аспект
антропонімів, виходимо на довгий шлях від християнського-історичного-літературного походження.
У прозі О. Забужко зустрічаємо імена, які часто повторюються. Це, зокрема, Дарка, Олена (Ленця),
крім того, увагу привертають антропоніми Ганна (панна), Мілена, Рада, і, звичайно ж, Оксана. Поезія
переповнена іменами, що чітко асоціюються із літературними героями: Офелія, Гертруда, Фауст;
міфологічними: Клітемнестра, Агамемнон; біблійними: Каїн, Ной, Марія. Метою дослідження було
з’ясувати причини використання О. Забужко імен з погляду інтертекстуальності.
Почнемо із повісті "Казка про калинову сопілку" – твору-римейку відомої фольклорної історії про те,
як одна сестра вбила іншу, про що сповістила згодом калинова сопілка голосом загиблої. Повість "Казка
про калинову сопілку" має багато своїх прапопередників. Це й античний біблійний сюжет про Авеля та
Каїна, і народні казки й балади про калинову сопілку, і вірш Ліни Костенко "Калинова сопілка", і
літературні казки Б. Грінченка, Л. Шияна та інших. Та коли розглядати текст з погляду
інтертекстуальності імен, то виникає інша концепція. Головні герої – дідова улюблениця Олена (Оленка),
бабина дочка Ганна (Ганна-панна), матері О. Забужко дає ім’я Марія, а батькові – Василь, імена, які
глибоко закорінені у свідомості християн.
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Ім’я Олена, яке належить до найдавніших людських імен, досі збереглося практично в усіх краях
світу. У перекладі з грецької мови воно означає – сонячне світло, сяйво, полум’я смолоскипа.
Найвідоміша Олена світу – це Олена Прекрасна, героїня грецьких міфів. Крім того, Олена, яка
асоціюється із постійним епітетом, є основним персонажем казок. Логічно, що О. Забужко називає
героїню, з провідними рисами характеру – ніжність, чарівність та покірність, Оленою. Проте корені імені
ведуть до Давньої Греції. Адже вони називали Олену Селеною, тобто Місяцем, надаючи людині
потужного жіночого начала: витонченого, загадкового та чуттєвого. "Вона вродилася з місяцем на лобі.
Так їй потім розказувала мати, як запам’ятала собі з першої хвилі, з першої хвилі викинутої над собою
аж під сволок чиїмись моцними руками дитини, на яку дивилася знизу вгору, нездужуючи скліпувати
сліз, – на трохи високому як для дівчинки, опукло-буцатенькому лобику виразно темнів збоку
невеличкий багряний серпик, наче місяць-недобір [1: 56]". Так описує О. Забужко народження однієї із
дочок – Ганни. О. Забужко з першого абзацу повісті підкреслює конкуренцію сестер, те, що кожна з них
пройде не свій шлях, за що і буде покарана. Виконують чужі ролі не лише сестри, а й мати з дочкою.
Анна (Ганна) у свідомості християн асоціюється із матір’ю Марії, в той час як у "Казці... " вони місцями
міняються. Євангеліє розповідає про праведних Іоакима та Анну, які дожили до старості, не маючи дітей,
проте не зневірювались та молились Господу. Господь почув їхні молитви та дарував їм дочку –
Пресвяту Марію Діву, матір Ісуса Христа. Культ Анни, який розповсюдився в грецькій церкві у IV ст.,
насправді був породжений культом Марії. І хоча історія знає немало жінок із цим іменем, асоціюється
воно і з Анною Ярославівною, дочкою тестя Європи (до цього, власне підштовхує і сама Забужко,
вкладаючи в уста матері Марії прикладку Ганна-панна. Мати плекає думку, що її первісточці судилося
якесь князівство чи королівство), і з літературними героїнями, згадати хоча б "Анну Кареніну"
Л. Толстого чи "Анну на шиї" А. Чехова, все ж "Казка про калинову сопілку" містить алюзію на
християнський сюжет.
Тоді повість набуває геть іншого звучання, зміщення акценту мотивів: із сестровбивства до гріха
зневаженого кохання і зміщення головних героїв: від дочок до матері. "Невеста неневестная" –
звертаються до Матері Божої Марії віруючі християни, підкреслюючи глибоку духовну любов до
Творця, у той час як земний шлях проходить вона із Йосипом. Проте Марія з "Казки... " поєднує життя із
нелюбом і застерігає від цього майбутнього зятя, адже знає, що зневажене кохання – великий гріх: "Мій
гріх, хлопче, а твоя буде покута – і я зі своїм Василем побралася зозла, бо не на моє вийшло, і ні своїй, ні
чужій дитині такої долі не бажаю" [1: 100], – каже вона Дмитрові, який любить Ганну, але сватів шле до
Олени. Невзаємне кохання – порушення Божої та природної гармонії, – одна з головних проблем повісті.
Проте, традиційно, головною героїнею вважають все-таки Ганну-панну. І хоча у творі Оксани
Забужко немає чорних і білих, позитивних і негативних героїв, протистояння обдарованості і
посередності, незвичайна краса і обдарованість Ганни-панни та підкреслена звичайність Оленки
становлять виразний контраст. "Бабина дочка" не просто розв'язує проблему світла і темряви у собі, а
сперечається зі світом, навіть з Богом. Цей факт вкотре підкреслює гендерне бачення світу О. Забужко, її
прагнення урівняти "першу" і "другу" стать, первинність і вторинність яких була сформована саме у
християнський період. "... – і спитала панотця, що як же так, панотченьку, – було собі два брати, Каїн і
Авель, одного батька-матері діти, не від роду ж їм було приділено, одному статися жертвою, а другому
вибійником? Вже ж, що ні, відказав панотець, чоловік сам вибирає, по Божій дорозі йти, чи по
диявольській, ... – вона ще замірялася додати, лиш завагалась, не вміючи того поправно вбгати в слова, –
що може, Каїн і нестак пімститися братові хотів, як направити вчинену йому від Бога кривду: не супроти
брата вила піднімав, а Богові давав до знаку, що порушена Ним у світі рівновага [1: 105] ", – Забужко не
вважає текст, вкладений в уста Ганни богонеприйнятним, навпаки, вона свідомо дискутує із закоріненою
християнською свідомістю. Ідею рівності у служінні Богові між чоловіком і жінкою, яку О. Забужко
виношувала ще від написання казки, вона втілила в іншій розвідці. Непокірним характером володіє саме
"бабина", Маріїна дочка. Ім’я Марія інтертекстуальнo пов’язано у християнський культурі ще з однією
постаттю Марією Магдалиною – "першою з-поміж апостолів" і найвірнішою Христовою ученицею, яку
від VI ст. вмисне ототожнено з безіменною блудницею. Інтертекстуальна антропоніміка, таким чином,
допомагає оцінити "Казку про калинову сопілку" з іншої точки зору, що відкриває простір для більшої
кількості інтерпретацій.
Не менш провокативно називає О. Забужко головну героїню легендарних "Польових досліджень з
українського сексу". Оксана – приваблива, освічена інтелектуалка, цинічна і подекуди вульгарна жінка
(лотра) – категорично нове явище в українській літературі. Сама О. Забужко постійно підкреслює
автобіографізм свого роману. В одному з есеїв вона посилається на каламбур М. Павича, мовляв
письменник не має біографії, а лиш бібліографію. Проте Г. Грабович вважає, що назвати героїню
"Польових досліджень з українського сексу" своїм іменем було ще одним рівнем гри, яку почала
Забужко своїм романом, така оголеність додала ще більшого галасу та ажіотажу навколо тексту,
завуалювавши основний message [2: 185].
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Н. Зборовська вважає, що у "Польових дослідженнях" утверджується жіноча цінність національного
світу [3: 468]. Саме жінці – головній героїні роману присвячена уся сучасна критика. Проте є резон
звернути увагу і на чоловіка – Микола К. – надзвичайно талановитий, але не реалізований художник.
Найвідоміший художник, який постає у пам’яті будь-якого українця, не визнаний за життя – це, звичайно
Т. Шевченко. А поряд – найкраща подруга улюбленої сестри Ярини – Оксана Коваленко, вона була
меншою роками, проте пам’ять про неї відобразилась у багатьох картинах Шевченка, саме в картинах, а
не в художніх текстах.
З точки зору літературної інтертекстуальності, ім’я Оксана наштовхує на думку про головну героїню
драми "Бояриня" Лесі Українки. Доля Оксани Перебійної – трагічна ("Я гину, в'яну, жити так не можу"),
в її особі, на думку М. Драй-Хмари, можна вбачати... інтелігента, того, що довго боровся за принцип
національного самовизначення, сперечався, протестував, але, попавши в пазурі царату московського
чиновництва, не мав уже сили вирватися на волю й конав на чужині.
Трагічна доля й Степана, бо, зрікшись свого рідного, національного, повернувся він до чужого,
відірвався від землі, яка зростила його. Але в найскладніший і найдраматичніший момент (у розмові із
смертельно хворою дружиною) він розкриває свою душу, усвідомлюючи всю безпутність обраного ним
шляху життя.
Степан – не історична особа, це український інтелігент другої половини ХІХ століття, який утратив
національну свідомість, зрікся рідної культури і прийняв чужу. Внутрішньо Степан постійно
роздвоюється. Але він терпляче зносить своє становище, бо знає, що за непослух буде покараний. Цим
зумовлена і обережність Степана, його виваженість у словах і вчинках. Адже йому чи не найкраще
відома та система доносів і шпигунства.
Степан просить Оксану догоджати гостям тоді, коли йому це вкрай необхідно, а не для того, щоб
дбати про свою кар’єру. Він, передусім, переживає за свою голову. Власне, це і є причиною трагедії
головного героя "Польових досліджень", перманентне приниження, якому піддавалися українські
чоловіки веде до знищення національної гідності, а значить роду. "Раби не повинні мати дітей, бо це
успадковується", – декларує Забужко, що оборює критику ХХ ст., проте, як бачимо, такі тези
формулювала ще Леся Українка. Він і Вона в обох романах – символічні образи. За ними стоїть
історично-літературна інтрига. У "Польових дослідженнях" Він – художник, Вона – поетеса –
аристократично-елітарна раса, з союзу якої витворити б дужу і нову націю, позбавлену, нарешті,
рабського генокоду. Такими ж постають і герої "Боярині": Оксана – українка з козацького старшинського
роду, Степан – бурлака, проте випускник Київської Академії. Пари – представники того прошарку
населення, які формують культурно-інтелектуальний фон нації.
Н. Зборовська, досліджуючи роман на основі психоаналізу, звертає увагу на те, що обранець героїні –
правомірний наступник батька, того першого улюбленого чоловіка тепер уже дорослої жінки [3: 459]. На
її думку, цей мотив найбільш представлений у романі: світ коханого тісно переплітається з батьківським,
чоловік з містечка її дитинства, він з того самого "українського льоху", звідки, як правило, не
вибираються, а тому звідти завжди "дуже смерділо напіврозкладеними талантами, пріллю, цвіллю,
немитим сопухом марних зусиль: українською історією". Цитата є ключовою думкою роману, де би не
опинилися літературні героїні і які б імена не носили, вони залишаються у кайданах своєї меншовартості,
стану, якого насаджує чоловік, пригноблений своєю історією. Такий висновок можна зробити,
досліджуючи роман "Польові дослідження з українського сексу" з погляду інтертекстуальної
антропоніміки, адже навмисно Забужко запозичує це ім’я у Лесі Українки, втягуючи "Польові
дослідження з українського сексу" у контекст чи не першої антиколоніальної розвідки, що припадає на
1912 рік, – "Бояриня".
Обидві Оксани, попри розуміння безпорадності, роздвоєння своєї душі, яка з одного боку, зневажає
м’якотілість своїх обранців, а з іншого, свідомо сприймає усю безпорадність становища, все ж знаходять
у собі мужність по-справжньому захоплюватися своїм народом, його історією та традицією. Навряд чи
це було механізмом психологічного захисту, а швидше озвученням голосу крові, який промовляє в
українців, проте постійно приглушується царатом, режимом і т.д. Весь час перебування на чужині
Оксана Перебійна внутрішньо протистоїть тому, що її оточує: побуту, звичаям, взаєминам між людьми, її
витончений смак не сприймає російського жіночого одягу, в якому немає ні тієї гармонії кольорів, ні
вишуканості форм, що їх має український національний костюм. "Шарахван" нагадує Оксані попівську
рясу, "кокошник" – український підситок. Ось як вона про це говорить: "Та ще й дівочий той шарахван
неначе б форемніший, а що жіночий, то такий бахматий, та довгий-довгий, мов попівська ряса! Аж
сумно, як се я його надіну? Ото й на голову такий підситок надіти треба? Зап'ясти обличчя? ... То я…
собі гадаю… коли б я не спротивилася часом Степанові в такій одежі" [4: 336].
Щось схоже знаходимо в О. Забужко: "вночі вона лежала на горішній полиці, й болісно любила свій
нещасний народ. ... дівчата ж здебільшого в народних строях: брязкуча, навіть на око, провислість
ковтків, коралів, розкиданих по плечах кіс і лент, мохнато-рясно вишивані полики, бахмата неформеність
спідниць і корсеток не укриває пишноти здорових тіл, готових родити, я проте, спеціально прошу
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звернути увагу на обличчя, леді й джентльмени, – це прекрасні вимовні обличчя, над якими попрацював
– і Божий різець" [5: 100].
У сюжет своєї поеми Леся Українка майстерно вводить народні пісні, які підсилюють драматизм
твору, надаючи йому глибокого ліризму. Вони передають душевний стан героїні, постійну думу про
рідний край ("Гуляй, гуляй, господине, нехай наша журба згине", "Не бійся, матусю, не бійся, в червоні
чобітки обуйся"). В О. Забужко спостерігаємо поезії, тексти, які надають філософічності роману, які,
якби відкинути прозу, змогли би стати самодостатнім твором із власним сюжетом. Багато поезій
алюзивно нагадують народну творчість, О. Забужко часто використовує звертання, діалоги тощо.
Отже, оскільки світ (а не лише література) постає сьогодні як нагромадження цитацій, алюзій,
ремінісценцій з культурного досвіду минулого, є смисл звернути увагу на найдавніші та найнеобхідніші
засоби характеристики героя – імена. Така інтертекстуальна антропоніміка дає можливість збагатити
інтерпретативний ряд прози О. Забужко.
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Мысливая В. Н. Интертекстуальность имен в творчестве Оксаны Забужко.
Статья аргументирует важность изучения понятия "антропонимичная интертекстуальность"
как ключ к интерпретации текста. Выявлены особенности употребления аутентичных имен в прозе
Оксаны Забужко ("Сказки о калиновой свирели" и "Полевых исследований украинского секса") в
аспекте интертекстуальности. Показана возможность использования антропонима в диалоге с
мировой культурой.
Myslyva V. M. The Intertexture of Names in Oksana Zabuzhko’s Works.
The article deals with the concept "anthroponomical intertexture" as the key to the interpretation. The object
of the article is Oksana Zabuzhko’s prose ("Fairytale about Guilder-Rose Pipe" and "Investigation Spheres
in Ukrainian Sex"), the peculiarities of the names usage in Oksana Zabuzhko’s works became apparent from
the aspect of intertexture. The possibility of anthroponomy usage is shown in the dialogue with the previous
world culture.
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БАГАТСТВО СЛОВЕСНОГО ВИРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ПЕРСОНАЖІВ У
ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС
У статті представлено результати дослідження функції уснопоетичної мови роману "Солодка
Даруся" у творенні художнього дискурсу прози Марії Матіос; проаналізовано позалітературну
лексику авторського твору; показано багатство мовної палітри "драми на три життя";
встановлено, що взаємодія різноманітних шарів лінгвістичного матеріалу творить семантичносмислове навантаження твору та є засобом художньої індивідуальності при зображенні
реалістичних фрагментів навколишньої дійсності.
Художня мова прозового чи віршового тексту завжди дозволяє краще зрозуміти твір як явище
мистецтва, розкрити його ідейний зміст, усвідомити функціональну доцільність та єдність усіх засобів
образного вираження. Мова художнього твору "дає письменникові безмежні можливості для показу всіх
сфер людського життя в усій їх різноманітності, в розвитку та змінах, і так яскраво, що читач немов
бачить змальоване автором за допомогою слів" [1: 124]. Багатогранним та цікавим є таке лексичне
багатство, в якому значна стилістична і художньо-образна роль належить саме поєднанню літературного
та позалітературного слововжитку, котрому властиві певні лексичні, граматичні та фонетичні
особливості, що відрізняються від загальнонаціональних літературних норм.
Діалогізм постмодерних художніх текстів виявляється в перегляді та використанні народної мовної
традиції, що є важливим джерелом характеротворення для сучасних українських авторів. Адже мова,
"вихоплена з уст народу", з соціального контексту, є основним матеріалом при формуванні художнього
дискурсу модерних творів українських письменників. Тамара Гундорова зазначає: "Стихією українських
авторів-постмодерністів стають словесні ігри, стилізація та іронічна лінгвістична поведінка – усе це дає
змогу вислизнути з-під влади офіційної культури й звільнитися від ідолів і масок тоталітарного
минулого. Література водночас стає діалогічною й навіть полілогічною. У ній присутні різноманіття
дискурсів, мовних форм і жаргонів, розмовна мова виконує роль свідчень, а мовний потік набуває форми
тілесності" [2: 24].
Словесне багатство роману Марії Матіос "Солодка Даруся" привертає увагу дослідників, критиків і
читачів, насамперед, тому, що мова є однією із домінуючих ознак індивідуально-авторської манери
письма, відтворює внутрішньо-психологічний смисл життя дійових осіб твору, представляє їхнє бачення,
розуміння та усвідомлення особистого буття. "Соковита мова" письменниці насичена карпатським
колоритним слововжитком, наповнена метафорами, епітетами, порівняннями, пареміями. Про "Солодку
Дарусю" В. Гутковський пише як про "мовний виклик дистильованій макулатурі, що заполонила
книжковий ринок" [3: 124]. А. Дімаров зазначає: "Марічка Матіос пише, як грається: вільно і нестримно"
[4: 6]. Поетизацією мови письменниці захоплюється Д. Павличко: "Такого стефанівського лаконізму,
лексичного багатства, взятого з гуцульського діалекту села Розтоки, де виросла Марія Матіос, у нашій
прозі ще не було. А як було, то хіба лиш під пером покутських класиків, але й там літературна мова й
діалект не були так органічно поєднані, як це бачимо у "Солодкій Дарусі" [5: 6].
З’ясувати значення уснопоетичної народної мови твору "Солодка Даруся" у творенні художнього
дискурсу епіки Марії Матіос є метою нашого дослідження.
Художня мова "драми на три життя" "Солодка Даруся" або "Трояка ружа" (авторська назва твору)
Марії Матіос є надзвичайно цікавою і багатогранною. Своєю єдиною конкуренткою письменниця вважає
мову, а в одному із численних інтерв’ю вона говорить про невичерпні можливості її рідної мови,
оскільки вона (її мова) – це такий живий організм, як сама людина, що рухається, видозмінюється,
відновлюється, старіє.
Мова – найвиразніший і найоригінальніший художній засіб самовираження Марії Матіос: "Ця мова –
сама по собі витвір мистецтва, пелюстки троякої ружі, що зачудовують красою. Авторка сплела сучасну
нормовану літературну мову з пишним, образним мовленням буковинців. Марія Матіос перетворила мову
рідного краю на окрасу твору, його квітування, його особливий шарм" [6: 2].
Найбільшою групою від загальної кількості нелітературної лексики у "Солодкій Дарусі" Марії Матіос
є діалекти. Подібно до Л. Мартовича, В. Стефаника, М. Черемшини у Марії Матіос вони вживаються
рясно, проте це не утруднює сприйняття її твору навіть російськомовними читачами. Для кращого
розуміння деяких слів письменниця за допомогою позначок, виносок чи посилань пояснює їх значення,
але більша половина діалектної лексики вжита без додаткового трактування. Позаяк основною функцією
вживання діалектів у художньому творі є відтворення місцевого колориту, у процесі освоєння "драми на
три життя" читач, ніби мимоволі, переноситься у буковинське село кінця ХІХ – початку ХХ століття,
оскільки авторка з точністю відобразила народний побут його жителів, використовуючи справжнє мовне
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багатство Карпат і Прикарпаття. Звернувши увагу на такі слова, як: баняки [7: 57], барабуля [7: 47], война
[7: 51], ґазда [7: 42], дітва [7: 169], довбанка [7: 65], кримінал [7: 73], ксьондз [7: 23], файно [7: 41], цвики
[7: 40], яблінки [7: 19] і інші, – можна стверджувати, що ця лексика використовується мешканцями
сільської місцевості навіть сьогодні, тому названі слова не є надто складними для розуміння і легко
трактуються з контексту твору навіть неукраїномовним реципієнтом авторського тексту. Гортаючи
сторінки роману, знаходимо лексичні елементи, значеннєві відтінки яких необхідно шукати у словнику,
на зразок: борзенько [7: 33] – швидко [8: 36]; нехарапутний [7: 43] – неохайний [8: 610]; охіть [7: 44] –
бажання [8: 373] і багато інших. Чимало цих слів є архаїзмами і належать до пасивного складу
української мови, але письменниця залучила їх до активного функціонування для того, щоб достеменно
відтворити мовне й побутове середовище, психологічну атмосферу доби, місцевість, типізацію та
індивідуалізацію персонажів.
Незначну кількість діалектних лексем становлять слова, які подаються письменницею із
трактуванням нею їхнього значеннєвого відтінку (під текстом твору): "А на другому краю села ґаздині
вже вадяться 1 про цю дурничку [7: 95] – вадитися (діал.) – сваритися, сперечатися". "Ще дивіться, через
таку любу 1 згине чоловік [7: 116] – люба (діал.) – кохання". "Широкі спідниці з фалдами 1 носили [7: 89] –
фалди (діал.) – складки".
Марія Матіос використала цілі групи слів, що позначають збірні поняття. Наприклад, на позначення
родинних стосунків авторка вживає лексичні одиниці: вуйко [7: 156], свояк [7: 164], фамілія [7: 124];
частин одягу: кептар [7: 79], сардак [7: 102], ярмулка [7: 107]; їжі: кулеша [7: 79], мамалига [7: 80],
бринза [7: 80] та інші. Для експресивності значеннєвих відтінків письменниця залучає діалектисиноніми: до слова вагітність – тяж, веремінність, ходити з черевом: "Ніхто Матронки з черевом не
видів" [7: 89]. "В селі декотрі ґаздівські дівки не годні приховати від людських очей, що зайшли в
передчасну тяж, хоч затискалися поясами" [7: 89]. "Веремінність для ґаздині, що має вінчаного газду, –
це не встид. А Матронка ховала свою веремінність аж до самих злогів" [7: 91].
Питання про те, чи вживання діалектів Марією Матіос є неусвідомленим як відбиття її рідного
діалекту, чи усвідомленим як прагнення адекватно відобразити реальне життя, побут і мову, на сьогодні
є дискусійним. Прекрасно володіючи покутсько-буковинською говіркою, а також прагнучи достеменно
відобразити життя та побут гуцулів кінця ХІХ – початку ХХ століття, письменниця використала у
"Солодкій Дарусі" діалектне багатство для відтворення місцевого колориту доби, для змалювання мовної
характеристики персонажів як засіб увиразнення і доповнення етноментальності героїв, як взірець
художньої оригінальності при відтворенні правдивих картин світу, як ознаку індивідуально-авторського
стилю.
Вульгаризми (від лат. vulgaris – звичайний, простий) – брутальні чи лайливі слова або
словосполучення [9: 113]. Зазвичай вони є найхарактернішою особливістю низького стилю, але це зовсім
не свідчить про нечитабельність чи неякісність творів, у яких вони спостерігаються. Оскільки відчуття
вульгарності протягом часу змінилося відповідно до зміни реалістичних і модерних тенденцій та
звичаєвих і культурних норм, на сьогодні ненормативні лексичні одиниці дуже широко вживаються у
сучасній літературі. Письмо Марії Матіос гостро модерне за стилем і належить до літератури, яка не
затирається часом, бо з’єднує новітнє мистецтво з класичними зразками.
У художньому тексті "Солодкої Дарусі" вульгаризми виконують функцію відображення щоденнопобутової мови персонажів, якщо вживаються як просторічні слова, наприклад: "Дехто цілими сім’ями
перебирався у гори, де хіба що лиш дідько каже "добраніч" – подалі від того, що неминуче повинно було
прийти з війною" [7: 125]. "Шляк би го був трафив ще в моїй утробі" [7: 10].
Використання цього своєрідного поєднання просторічної та діалектної лексики не свідчить про те, що
всі персонажі твору, які спілкуються такою мовою, не володіють позитивними якостями і ними не
захоплюються читачі. Оскільки це була мова жителів українського села кінця ХІХ – початку ХХ
століття, а Марія Матіос добре знає і володіє цією мовою, тому основною метою використання її є
змалювати щоденно-побутове спілкування героїв, описати реалії епохи, оспівати рідним словом
етнокультурну колористику, що не затирається ані часом, ані формами правління будь-якого історичного
періоду.
Вживання нецензурних слів у творі Марії Матіос використовується також із викривальною метою –
засудити нахабність, брутальність і зло представників радянської влади, що панувала на українських
землях: "Я вам розкажу, як нас хотів обвести круг пальця цей недорізаний кнур! – бризкав на людей
Дідушенко [7: 149]. Але мені тепер байдуже, хто ця лярва" [7: 149].
Марія Матіос так коментує використання вульгарних слів у літературі: "Література мусить показати
точку перетину реального і підсвідомого світів – це мусить бути без пуританства, але водночас, без
вульгарності. У літературі дозволено все і про все треба писати, але так, щоб не переступити певної
грані. І кожен творець цю грань вибирає сам. Я думаю, що ці грані лежать здебільшого у моральноетичній площині. Слово – це такий інструмент, така своєрідна тактична і стратегічна зброя, з якою варто
поводитися обережно. Суспільне життя завжди розбалансоване (і кожна епоха має свої параметри
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розбалансованості), але у творчості, на мою думку, баланс мусить бути, оскільки ніщо в житті не має
переваги. Кожен письменник сам собі задає висоту і планку собі виставляє" [10: 3].
Також вульгаризми у художній літературі можуть вживатися і з гумористичною чи сатиричною
метою, але у романі таких елементів немає, тому й аналіз з цієї точки зору не є доречним.
У "Солодкій Дарусі" є незначна кількість іншомовних лексем, зокрема, полонізмів та румунізмів.
Проникнення цієї лексики в українську мову зумовлене, передусім, історичними обставинами: Україна
межує з Польщею і Румунією і тривалий час перебувала в складі Речі Посполитої. У "драмі на три
життя" полонізми і румунізми вжиті у мові автора та персонажів – неполяків і нерумунів – з художньою
метою (письменниця пояснює значення запозиченої лексики): "Чудо – та й ґата [7: 114] – ґата (рум.) –
по всьому. А що, ґаздику, йдете сьоговечір до кобіти? [7: 103] – кобіта (польськ.) – жінка, любка".
Як бачимо, художня мова твору Марії Матіос відображає слововжиток українського села минулого
століття, тому навіть власні назви у драматичній повісті звучать у мовленні персонажів досить цікаво і
незвично для сучасного читача. Жіночі імена, які використовуються у "Солодкій Дарусі", такі як: Гафія,
Анниця, Васютка, Даруся, Їлена – повинні б звучати у літературному мовленні так: Агафія, Ганна,
Василина, Дарія, Олена, проте письменниця обрала перший варіант, що бере на себе стильове та
експресивне навантаження для того, щоб читач міг краще осягнути гуцульський ареал як мовний, так і
територіальний.
Для підсилення звучання буденної мови у "Солодкій Дарусі" авторка використала лексеми з
постфіксами -сь; -ся; -си, які є типовими у мовленні жителів сільської місцевості: "Петре, а десь'те
купили такі штани, чи не до церкви на пролюд" [7: 42]. "Зробили – коли зробили, коли їм ся получило. Та й
устидали би ся навіть думати, що дитина не Михайлова" [7: 90]. "Так то так, Михайлику злотний, але
видите, що си спричинило" [7: 115].
На ідейно-художньому оформленні сюжету твору, підказаному письменниці самим життям, найбільш
виразно позначився вплив фольклору. Варто зазначити, що уснопоетична основа художньої мови відбилася
не лише на національному та локальному колориті твору Марії Матіос, а й на її письменницькому "я". Як
прекрасний знавець української народної словесності письменниця вплела у художню канву роману
народні повір’я, приказки, прикмети, щоб якнайкраще відтворити етнокультурне середовище: "Матронко,
казала мені колись покійниця мама: не можна наперед плазувати, бо ти кличеш біду до себе" [7: 119]. "…
перев’язав ліву руку червоною ниткою (щоб не зурочили)" [7: 60]. "Яке їхало – таке здибало" [7: 47].
Особливо яскраво буденне мовлення сільських мешканок, в уста яких авторка вклала життєву правду,
передається у ремарках, надрукованих у тексті твору курсивом: "Наговорили ви тут три міхи і двоє бесаг
чуда. Лиш не знати, де брехня, а де правда" [7: 115]. "Людська зависть – гірше, як слабість" [7: 168]. "Але
Бог усе видить і все пам’ятає" [7: 169].
Словесні барви у письменниці яскраві та палкі. Вони переходять то у побутовий діалог, вихоплений з
буття "буковинської нації", то у сповнену повільністю та моральністю християнських звичаїв народну
мудрість, то у пройнятий нестримним ритмом живий мовний потік. В одному із своїх інтерв’ю Марія
Матіос говорить: "Я хочу, щоб моє слово спершу було блискавкою. А потім, по всьому, після грому, хай
іде дощ, падає злива. Хай хвалять, хай гудять, сперечаються, заперечують, лютяться. Але тільки не
мовчать" [11: 12].
Отже, художня мова "Солодкої Дарусі" Марії Матіос є найвиразнішим і найдовершенішим засобом
самовираження письменниці. Це – витвір мистецтва, що складається з поєднання сучасної літературної
мови та образного мовлення буковинців ХІХ – ХХ століття, яке включає діалекти, просторічні лексеми,
іноді нецензурні слова, фольклорні елементи, тобто мову характерну тільки для галицького куточка
України, наповнену добротою і щирістю. Описуючи побут, звичаї, турботи, щастя та горе людей,
письменниця перетворила мову рідного краю на окрасу твору, яка захоплює та примушує читача
проковтнути твір на одному подиху, а лише потім помітити майстерно збудований сюжет, глибину
історично-психологічного контексту, довершену фабулу, бездоганно сконструйовану композицію,
неперевершених героїв. Тому "Солодка Даруся" – невичерпне джерело збагачення нашого мовлення і
водночас важливий засіб для формування художнього дискурсу епіки Марії Матіос, оскільки словесне
вираження виконує стилетворчу та образотворчу роль, служить неоціненним доповненням ментальності
героїв на рівні світовідчуття, змальовує справжні історичні фрагменти та трудову дійсність.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Павлишин Г. Я. Богатство словесного выражения внутреннего мира персонажей в художественном
дискурсе прозы Марии Матиос.
В статье представлены результаты исследования функции устнопоэтического языка романа "Сладкая
Даруся" в создании художественного дискурса прозы Марии Матиос; проанализирована
внелитературная лексика авторского произведения; показано богатство языковой палитры "драмы на
три жизни", установлено, что взаимодействие различных слоев лингвистического материала создает
семантически смысловую нагрузку произведения и является средством художественной
индивидуальности при изображении реалистичных фрагментов окружающей действительности.
Pavlyshyn H. Ya. The Verbal Expression Richness of the Characters’ Inner World in the Artistic Discourse of
Maria Matios’ Prose.
The linguistic research results of the novel "Sweet Darusya" in the artistic discourse formation of Maria Matios’
prose have been presented in this article; the informal vocabulary of the author’s work has been analyzed; the
linguistic richness of the novel has been shown. It has been determined that the interaction of various layers of
the Ukrainian linguistic material creates artistic and semantic colourfulness of the work and it is a means of the
artistic individuality in the description of environmental realistic fragments.
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З
АТРИБУТИВНОЮ КЛАУЗОЮ
У статті йдеться про особливості інформаційної структури складнопідрядних конструкцій з
атрибутивною залежною клаузою. Автор з’ясовує будову зазначеної фразової категорії у термінах
генеративної граматики й досліджує специфіку її тема-рематичного улаштування із врахуванням двох
основних модулів Теорії принципів та параметрів: X’- та Тета-теорії.
Постановка проблеми. Сучасний стан лінгвістичних розвідок характеризується спрямованістю уваги
мовознавців до проблеми функціонування мовних систем. Значних успіхів досягнуто у вивченні питань,
пов’язаних з природою речення та його конституентів. Об’єктом дослідження сьогодні є не лише окремі
рівні структури речення, а й їхня взаємодія у різних типах дискурсу. Особливої уваги у цьому
відношенні заслуговують складнопідрядні речення (далі – СПР). Останні вивчаються сьогодні не лише у
структурно-семантичному й актуальному аспектах, а й із застосуванням та крізь призму понять,
уведених у лінгвістичний обіг новими теоріями. Однією з таких є формалістична граматична теорія,
якою займаються представники генеративної граматики (далі – ГГ).
Аналіз досліджень і публікацій. Детального висвітлення проблема СПР набула у науковому доробку
зарубіжних та вітчизняних мовознавців, серед яких В. А. Бєлошапкова, Т. І. Кормановська,
Г. Ф. Гаврилова, М. І. Черемісіна, Т. А. Колосова та багато інших. Значний внесок у розвиток теорії
складного речення на матеріалі англійської мови внесли праці В. Н. Ярцевої, А. І. Смирницького,
Л. Л. Іофік, Л. С. Бархударова, О. Г. Почепцова.
Активно сьогодні розробляється й проблематика актуального аспекту СПР. У межах різних теорій
лінгвістичної прагматики й комунікативного синтаксису інформаційну структуру речення вивчають
І. П. Распопов,
І. І. Ковтунова,
К. Г. Крушельницька,
Т. М. Ніколаєва,
Т. І. Кормановська,
З. І. Митрофанова, Н. О. Слюсарева, Г. О. Золотова, В. М. Абашина. Збагатили й конкретизували
більшість положень, що стосуються тема-рематичного улаштування синтаксичних структур й вітчизняні
дослідники, серед яких Н. О. Меркулова, Н. В. Лешкова, В. В. Орєхов, О. В. Новік та ін.
Не менш теоретично й емпірично плідними є сьогодні й дослідження, здійснювані представниками
ГГ. Ідеї Н. Хомського набули подальшого розвитку у працях Я. Г. Тестельця, Дж. Бейлін, К. І. Казеніна,
Н. Кондрашової, І. М. Кобозевої, Н. В. Ісакадзе та ін.
Метою статті є з’ясування особливостей інформаційної структури складнопідрядних атрибутивних
конструкцій у світлі ГГ.
Завдання статті. До завдань статті входить дослідження будови складної атрибутивної конструкції
як фразової категорії у термінах ГГ; вивчення структурно-семантичних характеристик, що впливають на
закономірності вияву тема-рематичних відношень між матричною й залежною клаузами; встановлення
особливостей інформаційної структури конструкцій з урахуванням Ікс-штрих- та Тета-теорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Складнопідрядні речення із залежною атрибутивною
клаузою (далі – СПРАК) – це поліпредикативні конструкції, до складу яких входять щонайменше дві
фінітні клаузи: матрична (головна) та залежна (атрибутивна).
У термінах генеративної граматики СПРАК – це рекурсивна фразова категорія. Нагадаємо, що під
рекурсивністю у формалістичній теорії мається на увазі "здатність однієї фразової категорії включати
складові тієї ж фразової категорії" [1: 116], що, у свою чергу, веде до постійного ускладнення структури.
Іншими словами, це здатність речення (S – матрична клауза), як фразової категорії, включати ще одне
речення (S’ – залежна клауза).
Згідно такого трактування, СПРАК є складною клаузою, складові якої включені одна в одну (залежна
у матричну) за допомогою підрядного синтаксичного зв’язку. Досліджувані конструкції – це структури із
сентенційним сирконстантом. Останній (залежна АК) заповнює сирконстантну валентність іменника
(рідше займенника) – безпосередньої складової (далі – БС) матричної клаузи. Такий іменник отримав у
ГГ назву предиката чи предикатного слова.
Як відомо, велику роль для кожного предикатного слова відіграє його "оточення", або, іншими
словами, його валентна структура. Остання може бути з’ясована на глибинному рівні синтаксичних
репрезентацій: Глибинна структура розуміється як такий рівень, на якому представлена валентна
структура дієслів та інших предикатів" [1: 46-47]. У Теорії принципів та параметрів (найбільш
розвиненій, теоретично "багатій" та емпірично обґрунтованій теорії ГГ) глибинна структура (та, що
піддається трансформації) отримує назву D-структури. Саме D-структура дозволяє встановити тетичні
(= семантичні) відношення (тета-ролі), що їх вивчає окремий модуль Теорії принципів та параметрів –
© Панькова Т. В., 2011
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Тета-теорія (Theta-theory). Глибинною структурою визначається фіксована позиція основних БС речення
на початку його деривації.
Так, позицію зовнішнього аргумента (external argument) завжди займає у фінітній клаузі іменна група
(Noun Phrase – NP) – агент дієслова; у позиції внутрішнього аргументу (internal argument) знаходяться
додатки різних видів, що є темою дієслова. Позиції, у яких складова отримує тета-роль (згадані вище),
отримали назву аргументних (А-позицій).
Усе зазначене вище стосується й атрибутивних конструкцій. А-позиціями у структурі СПРАК є
позиція підмета, який отримує тета-роль від флексії фінітної форми дієслова й позиція додатків
матричної клаузи, що знаходяться всередині дієслівної групи.
Повертаючись до глибинної структури, треба відзначити, що вона будується з одиниць словника із
застосуванням X’-формату та селективних ознак лексем. X’-формат досліджується X’-теорією, завдання
якої – "уніфікувати" структуру фразової категорії (у різних природних мовах) та показати, що
відмінності у її заповненні повністю виводяться із властивостей вершини. Для досягнення цієї мети було
обмежено можливості входження тих чи інших термінальних та фразових категорій до складу
відповідних груп, а також встановлено межі типів їх можливих відношень.
Згідно Х’-теорії лексична вершина очолює дві вкладені одна в одну фразові категорії і визначає
синтаксичні властивості обох, проектуючи у такий спосіб два обов’язкових рівні складових (= рівні
проекції). Перша проекція утворюється вершиною та її комплементом й позначається символом вершини
зі штрихом чи апострофом (X’); друга (максимальна проекція – X’’) – найбільша з тих складових,
властивості якої визначаються вершиною.
У ГГ клауза розглядається як фразова категорія, що очолюється словозмінними категоріями фінітного
дієслова, дієслівним афіксом або нулем. На їх позначення використовують окремий термінальний вузол
Infl. Згідно X’-теорії перший рівень проекції Infl не включає специфікатора (Spec – підмета);
максимальною ж проекцією Infl є клауза (InflP – Inflection Phrase), до якої входять специфікатор (підмет),
комплемент (дієслівна група) та можуть бути ад’юнкти (adjuncts – наприклад, сентенційні обставини).
Зазначене вище стосується, насамперед, монопредикативного речення (або, як у нашому випадку,
матричної клаузи складної синтаксичної конструкції). На відміну від матричної клаузи, залежна містить
ще одну важливу складову – термінальну категорію, що поєднує лексичні та нелексичні елементи –
категорію підрядного сполучника, чи комплементайзера (С – complementizer). Останній очолює залежну
клаузу, а тому його комплементом варто вважати InflP. Перший рівень проекції С’ містить матричне
дієслово, комплемент С (InflP) та можливі ад’юнкти. Другий рівень проекції С’’, як і у випадку з
максимальною проекцією InflР, приєднує специфікатор.
Зазначене вище дозволяє з’ясувати структуру СПРАК у X’-форматі. Зважаючи на те, що СПРАК є
складною синтаксичною конструкцією із залежною клаузою вкладеною у головну, за її вершину
приймаємо С. Перший рівень проекції С’ містить предикатне слово й комплемент С – власне залежну
клаузу із можливими ад’юнктами (які, за наявності, лише подвоюють той рівень проекції, що вже існує,
не уводячи окремого, додаткового). Другий рівень проекції С’’ приєднує до вже згаданих вище
складових специфікатор – підмет матричної клаузи, що займає позицію зовнішнього аргумента та
отримує тета-роль від флексії фінітної форми дієслова.
Висуваючи на перший план не зовнішню ознаку, а смислову функцію, котру залежна клауза виконує
у межах атрибутивної конструкції та на основі структурно-семантичного зв’язку із предикатним словом,
СПРАК поділяють на три класи: рестриктивні, дескриптивні та континуативні (далі – СПРАРК, СПРАДК
та СПРАКК відповідно).
До СПРАРК зараховують конструкції, залежна клауза в яких виконує функцію поширення
інформативної "недостатності" (синсемантичності) предикатного слова. Особливістю цих одиниць є
неможливість вилучення залежної клаузи зі структури СР із збереженням структурної й семантичної
завершеності матричної.
Так, у наступних реченнях про синсемантичність предикатного слова свідчить граматичний контекст,
експлікацію якого тут перебирає на себе означений артикль, котрий і вимагає поширення останнього
АРК:
(1) Mr. Pontellier gave his wife half of the money which he had brought away from Klein’s hotel the evening
before. (Kate Chopin)
(2) "… Think of the time I have lost splashing about you like a baby!" (Kate Chopin)
Дещо рідше зустрічаємо випадки вживання неозначеного артикля на позначення інформативної
"недостатності" предиката. Тут він здебільшого модифікує абстрактні іменники, уживання неозначеного
артикля з якими є нехарактерним:
(3) It seemed to free her of a responsibility which she had blindly assumed and for which Fate had not fitted
her. (Kate Chopin)
На брак повноти змісту матричної клаузи можуть вказувати й окремі слова чи словосполучення, що
мають уточнювальне або вказівне значення – т.зв. "ремоідеідентифікатори":
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(4) She felt in it satisfaction of a kind which no other employment afforded her. (Kate Chopin)
Залежна ланка у реченнях такого типу служить у більшості випадків засобом доповнення тематичної
частини речення.
Як свідчать наведені вище приклади, залежна клауза завжди вкладена у матричну, що й зумовлює її
постпозитивне розташування. Поява АРК у всіх випадках зумовлена валентністю предикатного слова.
Останнє є внутрішнім аргументом матричної клаузи та його БС. Ми вважаємо, що поява при
предикатному слові сентенційного сирконстанта (рестриктивної клаузи) пояснюється не лише (і не
стільки) семантичною обов’язковістю цієї складової у структурі конструкції, скільки (й насамперед) її
комунікативною суттєвістю. Це відображає й інформаційна структура досліджуваних одиниць:
фокусною складовою у них є S’ (власне рестриктивна клауза). Комунікативну ж функцію теми у
СПРАРК експлікує підмет та група присудка (VP) матричної клаузи.
Схема комунікативного устрою такого СПР (а саме СПРАРК) має наступний вигляд: T (S (Spec VP1))
– R (S’ (Comp NP VP2)).
На відміну від СПРАРК дескриптивна клауза атрибутивних конструкцій менш тісно пов’язана з
матричною і зазвичай містить лише додаткову інформацію про предикатне слово. На відміну від
СПРАРК, фразові категорії S та S’, що є БС СПРАДК, не можуть поєднуватися безсполучниковим
зв'язком:
(5) Robert uttered a shrill, piercing whistle which might have been heard back at the wharf. (Kate Chopin)
Семантична факультативність, необов’язковість АДК зумовлює виконання нею тематичної функції на
рівні макроструктури речення. Фокусною ж складовою тут виступає S (матрична клауза), а ядром
рематичного комплексу – її предикат.
Так, у наступному прикладі ад’юнкт never виконує функцію ремоідентифікатора, що уводить фокусну
складову (S). Його ініціальна позиція у реченні вимагає інверсії присудка матричної кляузи, БС якої і є
ад’юнкт:
(6) Never would Edna Pontellier forget the shock with which she heard Madame Ratignolle relating to old
Monsieur Farival the harrowing story of one of her accouchements, withholding no intimate detail. (Kate
Chopin)
Інтерпозитивне розташування АДК зберігає за нею комунікативну функцію макротеми, у той час як
фокусною складовою виступають дистантно розташовані частини матричної клаузи:
(7) [She could not have told why she was crying. Such experiences as the foregoing were not uncommon in
her married life. They seemed never before to have weighed much against the abundance of her husband's
kindness and a uniform devotion which had come to be tacit and self-understood.] An indescribable oppression,
which seemed to generate in some unfamiliar part of her consciousness, filled her whole being with a vague
anguish. [It was like a shadow, like a mist passing across her soul's summer day. It was strange and unfamiliar; it
was a mood]. (Kate Chopin)
У реченнях такого типу матрична клауза становить комунікативно нечленовану єдність, а актанти
предиката можуть уводити інформативно важливі деталі. Інформаційна структура такої синтаксичної
одиниці може бути представлена так: R (Spec) – T (S’ (Comp VP2 Adj) – R (VP1 PrP).
Підвидом дескриптивної атрибутивної конструкції є континуативна (АКК). Основною особливістю
складної клаузи, що містить АКК у якості БС, є структурна й семантична (значеннєва) необов’язковість
останньої; матрична ж клауза у реченнях цього типу має зазвичай констатуючий характер. Інформаційна
функція АКК полягає у "насиченні" речення актуальною інформацією. А тому на рівні макроструктури
речення функцію макротеми експлікує матрична клауза; фокусною ж складовою постає актант предиката
матричної клаузи (що, у свою чергу, виконує функцію предикатного слова по відношенню до залежної
клаузи) разом із АКК. Більше того, остання виконує на рівні макроструктури речення функцію ядра
фокусної складової.
Інформаційна структура такої синтаксичної одиниці (СПРАКК) має наступний вигляд: T (Spec VP1) –
R (PrP S’ (Comp VP2)):
(8) [Mrs. Pontellier talked about her father's Mississippi plantation and her girlhood home in the old
Kentucky bluegrass country.] She was an American woman with a small infusion of French, which seemed to
have been lost in dilution. (Kate Chopin)
У семантичному відношенні СПРАКК подібні до аппозитивних СП конструкцій. Залежні клаузи обох
синтаксичних одиниць виконують семантичну функцію надання додаткової інформації, конкретизації
положень, зазначених у матричній. Однак, на відміну від аппозитивних конструкцій з домінантним
значенням приєднування незапланованої інформації, поява АКК є, хоча й необов’язковою, проте
передбачуваною.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, для кожного з трьох семантичних типів
атрибутивних конструкцій характерна власна інформаційна структура. У СПРАРК фокусною складовою
є залежна ланка, інформативне завдання якої – конкретизувати, "звузити" значення предиката,
повідомити те важливе, чим зумовлене його використання у матричній клаузі. Основна комунікативна
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функція СПРАДК полягає у наданні додаткових відомостей про предикатне слово. Така додатковість не
сприяє рематизації АДК, для якої більш характерним є виконання тематичної функції у
загальнопредикативній структурі речення. Необов’язковість залежної ланки СПРАКК зумовлює
експлікацію нею макрореми, залишаючи за матричною клаузою виконання тематичної комунікативної
функції.
Подальші дослідження атрибутивних конструкцій уможливлюють вивчення інформаційної
структури досліджуваних синтаксичних одиниць із двома та більше залежними клаузами та із
застосуванням інших модулів Теорії принципів та параметрів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис / Я. Г. Тестелец. – М., 2001. – 798 с.
2. Бейлин Дж. Краткая история генеративной грамматики / Дж. Бейлин // Современная американская
лингвистика : фундаментальные направления / А. А. Кибрик, И. М. Кобозева, И. А. Секерина (ред). – Изд. 4е. – М. : Книжный дом "Либриком", 2010. – C. 13–57.
3. Chopin Kate. The Awakening. [Електронний ресурс] / Kate Chopin. – Режим доступу :
englishtips.org/index.php?newsid=1150793541.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Панькова Т. В. Информационная структура сложноподчиненных предложений с
атрибутивной клаузой.
В статье идет речь об особенностях информационной структуры сложноподчиненных предложений с
атрибутивной зависимой клаузой. Автор выясняет строение указанной фразовой категории в терминах
генеративной грамматики и изучает специфику ее тема-рематического устройства с учетом двух
основных модулей Теории принципов и параметров: X’- и Тета-теории.
Pan’kova T. V. The Informational Structure of Attributive Complex Sentences.
The article deals with the informational structure peculiarities of attributive complex sentences. The author
investigates the structure of the phrasal category in terms of generative grammar and studies the specific
character of its theme-rheme structure with the regard to two principal modules of the Principles and
Parameters Theory: X’-bar Theory and Theta-theory.
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КОГНІТИВНЕ НАПОВНЕННЯ ФОЛЬКЛОРИЗМІВ У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
У статті на основі когнітивного підходу до аналізу мовних одиниць досліджено фольклоризми як
домінанти українських поетичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття, проаналізовано їх
семантичні трансформації. Розглянуто фреймо-слотову організацію етнокультурних концептів,
з’ясовано їх роль у вербалізації авторської мовної картини світу задекларованого періоду.
Одне з актуальних питань сучасного мовознавства – дослідження лінгвоодиниць як носіїв
концептуальної (етнокультурної, ментальної) інформації, що формують індивідуально-авторську картину
світу. Відповідно, однією з ключових мовних категорій, яка фокусує глибинне розуміння тексту,
репрезентуючи парадигму "мислеобразів" у поетичному континуумі кінця ХХ – початку ХХІ століття, є
фольклоризми. Це "своєрідні лексичні константи, в яких зафіксований світогляд народу, закріплений
його багатовіковий досвід" [1: 3].
Наукова увага до мовно-стилістичних ресурсів фольклорного контексту не вщухає із часів
О. О. Потебні, який передбачив спроможність народнопісенного тексту (завдяки власному генетичному
феномену) стати об’єктом багатьох дисциплін, що вивчають засади національних духовних і культурних
пріоритетів1.
Проблема "Фольклор і художній текст" перебуває у сфері мовознавчих зацікавлень багатьох учених.
Так, роль фольклору в розвитку літературної мови (спільне і відмінне в поняттях "літературна мова" і
"мова фольклору"), статус фольклоризмів як стилістичної категорії, семантична трансформація
фольклорних символів у текстах української поезії та прози й ін. досліджено в монографії
С. Я. Єрмоленко "Фольклор і літературна мова" [2], що є знаковою щодо систематизації та узагальнення
положень про мову українського фольклору2. Вивчення етнокультурного (народнопісенного) досвіду
репрезентовано також у працях І. О. Голубовської [3], В. В. Жайворонка [4; 5], В. І. Кононенка [6; 7],
О. О. Маленко [8], В. М. Русанівського [9], О. І. Сімович [1] та багато ін. Однак, незважаючи на численну
кількість публікацій, присвячених цій мовній категорії, все ж, на нашу думку, спеціального дослідження
фольклоризмів як семантико-стилістичних домінант поетичної картини світу кінця ХХ – початку ХХІ
століття, здійсненого з погляду когнітивного підходу до аналізу мовних явищ, немає. Це й зумовило
вибір теми статті.
Актуальність дослідження мотивована відсутністю праць, у яких фольклоризми як семантикостилістичні домінанти художніх текстів означеного періоду розглядалися б крізь призму когнітивної
лінгвістики.
Мета статті – визначити особливості когнітивного наповнення фольклоризмів у художньому
дискурсі задекларованого періоду.
Термін "фольклоризм" походить від англійського слова folk-lore – народна мудрість [10: 760].
Лінгвістичний зміст цього поняття визначає С. Я. Єрмоленко: "Фольклоризми об’єднують відповідні
слова – народнопоетичні символи, слова-номінації народних обрядів, етнографізми, топоніми, історизми,
які виконують вторинну функцію в мові художньої літератури" [2: 222].
Матеріал проведеного нами дослідження дає підстави стверджувати, що фольклоризми у поетичних
текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття, передусім, виступають "концептуальними" репрезентантами
авторської картини світу із властивими їй аксіологічними параметрами етнокультури. Це підтверджує
думку С. Я. Єрмоленко про те, що фольклорні елементи "є в мові кожного національного поета, але
кожний індивідуальний стиль трансформує, розвиває їх по-своєму" [2: 169].
Як показав аналіз, ключовими в художньому дискурсі окресленого періоду є, насамперед, концепти
калина, верба, явір, барвінок, чебрець, пов’язані з народними звичаями, переказами, традиціями –
явищами, що зміцнюють людську етноспільноту [4: 27].

1

"Народна пісня становить матеріал для мовознавства, етнографії, історії, психології та ін. Але цим наукам
потрібна зовсім не пісня, а, наприклад, мовознавству – звук, слово, форма, зворот..." [2: 79].
2
Фольклор у книзі С. Я. Єрмоленко розглядається як наддіалектний тип мовлення, особливий функціональний
стиль, якому притаманна (подібно до художнього) естетична функція.
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Розгляньмо поетичні сегменти, що містять наведені етнокультурні концепти 1 ("породжені історикокультурною свідомістю народу" [4: 26]), а також відповідні фрейми2 (фреймову організацію концептів)
та їх слоти (компоненти пропозиційного ядра фрейму [11: 672])3. Графічно вказане співвідношення
можна зобразити так:

КОНЦЕПТ

ФРЕЙМОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ
КОНЦЕПТА

СЛОТИ

І. 1. Концепт калина ↔ фрейм рідний край, Україна ← слоти рідна грудка (символізує українську
землю, батьківщину; "грудку рідної землі брали на війну або в довгу подорож як оберіг" [7: 81]), лан
("численні предки українців жили в основному сільським життям серед свого поля...; символізує волю і
щастя" [5: 464]; багатство (родючість) української землі): Нас рідна грудка кличе зі світів, / заманює
калиною і ланом... (Я. Ткачівський) [12: 11]; кінь ("улюбленець козацької доби (персоніфікується у
фольклорі як вірний друг козака, побратим), тому й порівнюють його з долею" [5: 287]): а тепер я в
кімнаті / у камері / я живу з конем / живу із калиновим лугом / живу / як з братом / як з другом
(Т. Мельничук) [13: 24]; криниця, дім (здавна вдома біля криниці садили калину або вербу): Пив я синю
воду із криниць глибинних, / А мені здавалось – вдома з-під калини! (Т. Мельничук) [14: 25]; синє небо
(реалія українського довкілля; один із символів стягу України (вважається, що синій колір на ньому
символізує блакитне небо, а жовтий – зріле хлібне поле) [5: 478]), син, Вкраїна: Буде небо синє, / Буде
жар калини, / Й назве мене сином / Пролісок з Вкраїни (Т. Мельничук) [13: 89]; матір (найрідніша
людина), ялина (як символічний елемент пейзажу [1: 28] рідного краю), Україна: Мамо!.../ Чуєш? /
Може, ти спиш? / Бо вже пізня година. / Калина, ялина і Україна / сплять... (Б. Олійник) [15: 18]. Як
бачимо, текстові сегменти не лише репрезентують традиційний в українському фольклорі образ калини
як уособлення рідного краю, батьківщини, України, а й демонструють авторський (зумовлений
етнокультурною пам’яттю, пов’язаними з нею особистісними переживаннями) "відеоряд", який значно
розширює національно-ментальну картину світу, центральною "верхівкою" якої виступає вказаний
етноконцепт.
2. Концепт калина ↔ фрейм дівчина ← слоти червона ягідка (рум’яна, червонощока дівчина; "кров з
молоком"), краса ("гарна, як калина"), гіркота ("дівчина з характером"): По росі холодній калинові грона
/ Приносив коханій – у руці рука... / Дівчина-калина – ягідка червона: / З вигляду прекрасна, а на смак –
гірка (Я. Ткачівський) [16: 52]. Як зазначає С. Я. Єрмоленко, фольклорний образ калини є частиною
традиційної компаративеми: краса дівчини порівнюється з красою калини. Цей поетизм передає зміст
позитивної оцінки [2: 198]4. У наведеному текстовому відрізку концепт калина містить аксіологічні
нашарування зі знаками "+" (добре) та "–" (погано): виділені вище слоти червона ягідка, краса (З вигляду
прекрасна) маніфестують зовнішню красу, вроду дівчини (знак "+"); гіркота (на смак – гірка) – її
внутрішній "світ", очевидно, йдеться про характер чи стан душі (знак "–"). У цьому випадку простежуємо
контенсіональне варіювання семантики ключового слова (дівчина-калина), яке "не зачіпає" інтенсіоналу,
бо становить периферію поняттєвого поля, але значно збагачує "контрольне" ім’я додатковими
відтінками: мовець / ліричний суб’єкт знайомий з дівчиною (знає її темперамент, характер, вдачу), тому
й негативно кваліфікує її. Отже, автор використовує для зображення ліричної героїні універсальну (те,
що первинно спадає на думку), етноспецифічну (краса української дівчини = краса калини) та
індивідуальну характеристики ("продиктовану" особистісними уявленнями).
3. Концепт калина ↔ фрейм рідна мати, рід ← слоти корінь (початок, походження роду),
дитинство (перше знайомство з навколишнім світом, первинні враження): Калино, ти живи! Вві сні і
наяву / Приходжу я до тебе, прилітаю / З-за Єнісею, Вісли, з-за Дунаю, / І рідною матусею зову... / Бо
корінь мій дитинний – тільки ти. / Все більше нікому писать листи (І. Драч) [21: 11]. Звернімо увагу на
1

"Концепт – ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ
людини. І, з іншого боку, концепт – це те, за допомогою чого людина – проста, звичайна людина, не "творець
культурних цінностей" – сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї" [17: 40]. Концепт –
мікромодель культури, а культура – макромодель концепта. Концепт породжує культуру і породжується нею [18:
41]. Культурний концепт – багатовимірна смислова величина, що містить у собі ціннісний, образний і поняттєвий
складники [19: 91].
2
Фрейм – "структура репрезентації знань, в якій відображено набуту досвідним шляхом інформацію про деяку
стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також інструкцію щодо її використання" [11: 771].
3
Слоти – елементи ситуацій, певного типу інформації, релевантної для фрагмента описуваної дійсності [20: 106].
4
І. О. Голубовська стверджує, що калина красива лише на вигляд: смак цієї ягоди гіркий, як гірким колись було і життя
заміжньої жінки. Так, з калиною порівнюється вродлива молода дівчина (гарна як калина, пишна як калина, червона як
калина) й асоціюється образ нещасливої, безталанної жінки [3: 190].
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семантичне наповнення контексту: ліричний герой (якщо брати весь поетичний текст) вірний червоній
(калиновій) крові батьків, які пішли в безсмертя [2: 198]; він не забуває своє українське коріння
(родовід). Калина виступає актуалізатором минулого (дитинства), наявного в пам’яті мовця, тобто
зв’язною ланкою часового буття (як символ невмирущості, вічності). Вона в уяві ліричного суб’єкта
асоціюється з найріднішою людиною – матір’ю, яка чекає та любить свою дитину (доки росте калина –
доти живе мати). Саме тому образ калини "відкриває ще один напрямок семантичного руху" [22: 172]:
єдність людини і природи (як символу життя).
4. Концепт калина ↔ фрейм дитина ← слоти люба дитина, родина, маленький киянин: Гінко
рости, моя люба дитино, / Щастя моє голубе! / В злагоді вірній єдина родина / Прийме в обійми тебе. /
Спи, мій маленький киянине, люлі, / Спи мій калиновий цвіт (Б. Олійник) [15: 52]. Наведений поетичний
текст написаний у формі колискової пісні ("Колискова новонародженому киянину"), що
характеризується використанням лінгвоодиниць із яскравим емоційно-експресивним забарвленням, які
творять позитивну аксіологічну рамку повідомлення. Порівняймо: щастя – стан цілковитого
задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості, яких зазнає хто-небудь [23:
1637]; у народній творчості персоніфікується, оскільки людина споконвіку мріє про його супутництво [5:
654]; у контексті – той, хто дарує радість, викликає почуття любові (дитина); злагода – мирні, дружні
відносини, стосунки; погодженість, гармонія [23: 461] у сім’ї; сон – фізіологічний стан спокою організму
людини, що настає періодично і супроводиться повною або частковою втратою свідомості й
ослабленням ряду фізіологічних процесів [23: 1356]; сон у народі сприймається по-різному: як щось
найсолодше, наймиліше для людини (дитини); стан спокою людини (дитини), що не має гріхів; ознака
здоров’я [5: 562-563]); виразник світлих почуттів; відводить від людини темні сили зла і нещасть [8: 200].
Спресованим мотиваційним судженням, у якому втілено емоційний стан ліричного суб’єкта [22: 72], є
апеляція до дитини: моя люба дитино, щастя моє голубе (метафорична дескрипція, поява якої зумовлена
інтенціями мовця підкреслити відчуття безмежної радості: щастя – дитина (не всім дано щастя мати
дітей); епітет голубий маніфестує колір очей дитини) – любов, радість, щастя, втіха; мій маленький
киянине, мій калиновий цвіт – гордість (син – продовжувач роду, України), надія, віра. Відповідно,
калина в українському лінгвокультурному просторі асоціюється з Україною, тому в авторській
інтерпретації "калиновий цвіт" – українець ("дитя неньки-України").
5. Концепт калина ↔ фрейм сум ← слоти холод, осінь, плач, журавлиний ключ: Зіграй мені
мелодію любові, / ту, без котрої холодно словам. / Зіграй мені осінній плач калини. / Зіграй усе, що я
тебе прошу. / Я не скрипковий ключ, а журавлиний / тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко) [24:
325]. Зупинимось детальніше на цьому поетичному сегменті.
Визначений нами фрейм сум, що є імпліцитним у структурі тексту, оприявлюється через слотову
організацію. Порівняймо: холод – відчуття самотності, порожнечі, безнадії [23: 1568]; осінь – час
наближення старості, згасання почуттів, життя [23: 859]; плач – виражає скорботу, сум, тугу;
журавлиний ключ – відліт журавлів; пора прощання.
Так, метафорична структура осінній плач калини (сум дерева за літом, теплом) зорієнтовує увагу
реципієнта на сприйняття прихованого змісту у відповідному ракурсі: "сум" калини проектує
психологічний стан ліричної героїні (тугу за коханим).
Розгляньмо ще один текстовий відрізок, що концентрує латентне смислове навантаження (фрейм
сум), яке експлікується інформаційними "лінгвоелементами" журавлине бриніння, листопад, іній:
Бриніння журавлине / Задмухало жарини листопаду. / І вірші невпопад читав я тій калині, / Що інеєм
цвіте вже пелехато (А. Мойсієнко) [25: 33].
Спробуємо дешифрувати семантичне наповнення наведених слотів: журавлине бриніння –
протяжний звук журавлів, що наводить сум, тривожність; листопад – час опадання листя; пора
відлітання птахів; період у житті людини (у контексті жарини листопаду – метафорична модель, що
сприяє актуалізації різних асоціативних репрезентацій: червоно-жовті цяточки листя, що залишилось на
деревах (їх видно з висоти пташиного (журавлиного) польоту); "частинка" тепла (в листопаді ще не так
холодно); блиск в очах людини, що відображає її внутрішній стан; іній – передвісник зими, холоду;
символізує прихід старості (іній = сивина).
Таким чином, образ калини (Що інеєм цвіте вже пелехато) у контексті можна (умовно) асоціювати з
жінкою (їй автор читав вірші, любив її).
ІІ. 1. Концепт верба ↔ фрейм дівчина ← слот місяць: До тебе стежка бігла на морозі. / Хто
протоптав її? / …може, подруга далеких літ, / Коли ще місяць загравав з вербою? (Б. Олійник) [15: 79].
Наведений поетичний сегмент підтверджує те, що уміння встановлювати асоціативні кореляти між
космічними, природними реаліями і сферою буття людини (самою людиною), одухотворюючи й
естетизуючи їх, є ознакою лінгвокреативного мислення, розвиненої художньої свідомості, яка була
властивою давнім слов’янам і українцям зокрема [8: 159-160]. Так, у тексті метафоричну модель місяць

188

Р. Л. Ріжко. Когнітивне наповнення фольклоризмів у поетичній картині світу
кінця XX – початку XXI століття

загравав з вербою можна трактувати як народнопісенний паралелізм1: парубок залицяється до дівчини.
Це підтверджується тим, що місяць в українському світосприйманні асоціюється з (красивим, молодим,
здатним до кохання) парубком ("традиційний народнопісенний образ, уособлення коханого або ж його
вірного супутника, що осяває дорогу до чи від милої; у весільному обряді молодого називають місяцем"
[5: 369]2), а верба – з дівчиною (яка виростала серед верб та садків; така ж гнучка, як і верба; символ
рідної домівки [26: 298]).
2. Концепт верба ↔ фрейм рід ← слот корінь (початок роду): Рід наш – з кореня верби (Б. Олійник)
[20: 73]. Як бачимо, наратор кваліфікує вербу як першопочаток роду. Дійсно, в українській
народнопісенній творчості це дерево "має силу розвинути сімсот квіток, тобто гілок, що символізують
численний рід" [5: 73]. Варто відзначити: верба – символ України ("Без верби і калини – нема України");
значить – автор акцентує, насамперед, на "українському корінні" як першопочаткові роду.
ІІІ. 1. Концепт явір ↔ фрейм парубок (козак) ← слот сльози (виразник печалі, суму, туги): І
постарайтесь, я вас дуже прошу, / щоб явір тихі сльози витирав (Ю. Андрухович) [27: 4]. У народній
свідомості поетизм явір уособлює парубка (юнака, козака), фокусує ідеальне уявлення про нього
(асоціативні семи – сила, краса, стрункість). У представленому контексті народнопісенний образ "явораюнака" поданий у новому аперцепційному ракурсі: явір у творчій уяві мовця асоціюється з
"сентиментальним" парубком, який не здатний стримати сліз. Однак, враховуючи факт, що символічний
образ сльоза (сльози) опосередковано відповідає українському національному характеру з його тяжінням
до меланхолійності, підвищеної емоційності [7: 175], можна констатувати: автокомунікатор, опираючись
на жанрову специфіку народнопісенності, акцентує на тих самих якостях, що характерні ліричному
героєві фольклорних текстів, але, насамперед, підкреслює його чуттєвість, емоційність.
2. Концепт явір ↔ фрейм чарівне дерево ← імпліцитний слот оберег (захищає від біди): Кулі летіли,
в мене цілили – / я за листя ховався: / яворовий лист до серця притис – / і не вбитим зостався
(І. Малкович) [28: 509]. Відповідно, написаний в ключі народних пісень про метаморфозні вірування
праукраїнців, цей текстовий фрагмент (як і попередній) розкриває нову грань поетичного символу: явір
– рятівник (зберіг життя ліричному героєві), звідси – нерозривний зв’язок людського світу зі світом
природи (яка дає силу, життєву енергію).
ІV. Концепт барвінок ↔ фрейм чарівне зілля ← слоти весілля, свято, оберег: Кінь весільний у
водах / Несе тебе на верховітті – / барвінком пахне і тихо / Співають сиві жінки (В. Герасим’юк) [29: 54],
Званий гість – / На святі і весіллі. / За повір’ям, / Береже від лиха. / Не барвінок, / А чарівне зілля...
(І. Чопей) [30: 12]. Важливо підкреслити, що кожна квітка (як і дерево) в символіці українського народу
мала своє тлумачення, зміст якого формувався рівнем асоціативно-образного сприйняття дійсності
реципієнта-творця, його загальною картиною світу. Так, барвінок3 виступає символом особистого щастя,
життя і безсмертя людської душі [5: 27], молодості, кохання, шлюбу [7: 122]; використовується у
весільних обрядодіях (з барвінку плетуть віночки молодим [5: 27; 7: 122], ним прикрашають святковий
коровай [5: 27]). Сказане підтверджують наведені вище поетичні сегменти. Однак автори акцентують і на
інших життєвонеобхідних властивостях цієї квітки (За повір’ям, / Береже від лиха. / Не барвінок, / А
чарівне зілля): барвінок – не просто рослина, а насамперед – чарівне (магічне) зілля, здатне вберегти
людину від лиха, нещастя.
V. Концепт чебрець ↔ фрейм чарівне (зелене) зілля ← слот Русалії (сьомий тиждень по Великодню,
або тиждень перед Зеленою (Святою) неділею, що з дохристиянських часів був веселим святом русалок;
хліборобське свято колосіння жита [5: 512]), духмяне літо (характерна ознака чебрецю – приємні
пахощі), святковість (чебрець – постійний атрибут свят; оберег від зла): Бувало, мама на Русаля, / Коли
ще сонце не зійшло, / Мене будила й посилала / За чебрецем – аж за село. / І враз у хаті вся долівка /
Зеленим зіллям зацвіла. / Здавалося: духмяне літо / Приніс я в хату з-за села. / І вдома стало так
святково, / Мов не було у ній і зла... (І. Чопей) [30: 25]; руто-м’ята, кропива: На Колимі запахло
чебрецем, / і руто-м’ятою і кропивою. / Кохана, сестро, дякую. З любов’ю / паду в про-тебе-спогади
лицем (В. Стус) [31: 25]; щастя: Хай буде келих щастя повен, / Щоб тепла згадка принесла / І чебрецю
духмяний повів, / І тихоплинну хвилю Псла (В. Калашник) [32: 18]. Як бачимо, етноконцепт чебрець
відбиває не флору саму по собі, а передусім, зацікавленість людей у символічних (магічних, лікувальних)
властивостях елементів свого культурного середовища [26: 285]: здавна використовується в народній
1

Паралелізм (від parallēlos – той, що йде поряд) – стилістична фігура мовлення, що ґрунтується на тотожності
синтаксичної будови, модальності й інтонування двох контактних речень або їхніх частин" [11: 533].
2
Асоціативними мотиваторами, закладеними в символічну модель місяць – парубок, є маскулінна ідентифікація
місяця за родовою ознакою (в українській мові слово місяць чоловічого роду), наявність фази молодого місяця
(місяць-молодик – молодий парубок, юнак, хлопець) тощо [8: 159].
3
Звернімо увагу, внутрішня форма (ВФ) номена барвінок (сема барва), мотивована аперцептивною природою
людського мислення, експлікує таке смислове наповнення: барвінок у етносвідомості мовця асоціюється з барвою,
яскравістю ("названий на ознаку приємного блакитного кольору" [6: 14]), чим зумовлені його позитивнооцінні
нашарування.
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медицині (для лікування жовтяниці, пристріту); має ритуальне значення в різних обрядах, оскільки
вважалося, що рослина забезпечує добробут родині; чебрецем обкурювали обійстя [5: 636]. Однак,
сфокусуймо увагу на останніх двох текстових відрізках, які концентрують імпліцитний зміст
представленого концепта (його фреймова організація – рідний край, батьківщина), на що вказують
етноконотаційні слоти (руто-м’ята, кропива, щастя). Так, у творчій свідомості автокомунікатора
чебрець асоціюється з рідною землею, Україною.
Отже, наведені концепти у поетичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття репрезентовані
фреймо-слотовою організацією, пов’язаною з традиційною фольклорною символікою (калина (рідний
край, Україна; дівчина), верба (дівчина, рід), явір (парубок, козак), барвінок, чебрець (чарівне зілля))1, та
своєрідною авторською (на основі асоціацій) інтерпретацією (калина (рідна мати, дитина, сум), явір
(чарівне дерево), чебрець (рідний край, батьківщина))2, "аперцептуючим фоном" [33: 41] якої виступає
народнопісенний контекст.
Фактичний матеріал нашого дослідження засвідчив, що фольклоризми не тільки спрямовують думку
мовця в народнопоетичному напрямі, а передусім, сприяють вираженню його індивідуальної креативної
картини світу (вступаючи у зв’язки з іншими когнітивно наповненими лінгвоодиницями, відкривають
нові контури їх семантичної структури). Простежимо це на прикладах із текстів:
 Там клен-дерево й клениця / На клен-дереві жар-птиця плаче (Т. Мельничук) [13: 57]. У
представленому сегменті етноконцепт клен-дерево, що у свідомості українців виступає символом
таємничості, благодатної сили [5: 289], сприяє утворенню неолексеми клениця (ВФ номінації містить
сему клен), яка відображає авторське (асоціативно переосмислене) світосприйняття: клен-дерево –
чоловік, клениця – жінка.
 працею покручені фігури / давно вже одійшли у журботінь / й забули геть калиносміх...
(Т. Мельничук) [13: 44]. Розглянемо детальніше семантичне (когнітивно зумовлене) навантаження
наведеного контексту. Так, працею покручені фігури – дескриптивна метафорична конструкція,
референтами якої є люди, що постійно перебувають у трудовій діяльності (зморені працею); вони
одійшли у журботінь (ВФ оказіоналізму експлікується семами журба + тінь) – "поринули" в буденність
(концепти журба, тінь у народних віруваннях концентрують негативнооцінні установки: журба –
"печаль", "смуток", "туга", "лиха сила" [5: 227]; тінь – "потойбіччя" [5: 598], "темнота", "ніч"); забули
калиносміх (ВФ номена включає семи калина + сміх) – позбавлені всіх радостей життя, найважливішого
(етноконцепт калина та концепт сміх містять аксіологічну інформацію зі знаком "+": калина – "сонце",
"краса", "радість", "здоров’я", "щаслива доля" [5: 269-270]; сміх – "емоційне піднесення" [7: 245], "гарний
настрій", "радість", "веселість", "задоволення").
 Світанкові солодкі сни / Ще тримають чару фіранок. / Не проспіте хорал весни: / Солов’їниться
ранок (В. Калашник) [32: 29]. Неономінацію у метафоричній структурі солов’їниться ранок (ВФ
дієслова репрезентується семою соловей (солов’ї) дешифруємо як: розпочинається співом солов’я,
наповнюється радістю. Змістова координата наведеного етноконотованого оказіоналізму фокусується в
тропеїчній сполуці Не проспіте хорал весни: "чарівний ранковий спів", "хвалебна весняна пісня".
Зауважимо: соловей – традиційний символізований об’єкт українського поетичного світосприймання,
"Божий", "святий" птах, вісник весни, нового дня, співець добра і кохання [4: 25]; символ радощів,
молодості, любові [7: 141]. Отже, індивідуально-авторська номінація (солов’їниться ранок) повністю
відображає давні уявлення народу, пов’язані з цим птахом (соловей своїм співом розпочинає новий день;
налаштовує на радісний, добрий настрій).
 Моя зозуля-юність відкувала, / хоч не зима – осінні йдуть дощі (Я. Ткачівський) [12: 8]. Новотвір
прикладкового типу зозуля-юність (ВФ неолексеми містить семи зозуля + юність) відсилає реципієнта
до фонових знань: зозуля – віщий птах, який "пророкує" людині певну кількість років життя 3, а значить –
юність (асоціюється (порівнюється) із зозулею) минула, пройшла. У народних піснях, як стверджує
С. Я. Єрмоленко, усталені вислови зозуля кує, закувала зозуленька є типовими зачинами до ситуацій
суму, горя; виконують стилістичну функцію створення тужливого ліричного настрою [2: 114-115].
Тропеїчна структура моя зозуля-юність відкувала у наведеному текстовому сегменті також актуалізує
смислове прирощення суму, жалю, туги за минулими (юними) роками.
Наведена, як і інші іменникові складні конструкції прикладкового типу виступають унікальними
демонстрантами креативної індивідуально-авторської картини світу кінця ХХ – початку ХХІ століття,
фрагментарно маніфестуючи у ній українську етнокультуру. Зупинимось на них детальніше.
Порівняймо: місяць-однолюб (М. Вінграновський) [34: 391] (асоціюється з парубком; однолюб – ВФ
лексеми – "той, що любить когось одного"); місяць-буйнограй (Т. Мельничук) [13: 32] (символізує
1

Наведені фрейми аперцептовані етнокультурним досвідом поколінь.
Неузусні фрейми в творчості письменників осягаються реципієнтом на основі набутого ним "текстуального
досвіду" [33: 41].
3
На Україні заведено питати зозулю, коли хтось уперше почує її кування, скільки років він проживе: скільки
разів птах прокує, стільки років – передбачається – проживе той, хто запитує [37: 364].
2
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життєве різноманіття; буйнограй – ВФ – "той, що буйно грає"); місяць-потороча (О. Яровий) [35: 73]
(ототожнюються з лихою, нечистою силою; потороча – привид); зорі-білоніжки (Т. Мельничук) [13: 52]
(асоціюється з живими істотами (людьми); білоніжки – ВФ – "ті, що з білими ніжками"); свічкою-зорею
(І. Павлюк) [36: 119] (за народним повір’ям, зорі – небесні свічки [5: 529]; щойно народжується дитина,
Бог відразу запалює на небі її свічку у вигляді нової зорі; якщо людина веде доброчинне життя, її свічазоря горить на небі ясним, чистим світлом; живе грішно – тьм’яніє [37: 249]; коли людина помирає, її
свічка гасне [5: 529]); вітер-білокопитько (Т. Мельничук) [13: 52] (образна номінація коня (вітер –
швидкість, сила); білокопитько – (ВФ – "той, що має білі копита") білі (залізні) підкови); коні-вихори
(А. Мойсієнко) [33: 20] (символізують швидкість, безупинність, тому й асоціюються з людськими
роками); жони-лебідоньки (Т. Мельничук) [13: 42] (у народній поезії лебідка символізує дівчину, жінку
(традиційний символ тужної жінки) [5: 330]); невільниця-зигзиця (О. Яровий) [35: 19] (уособлює
дівчину, що живе в неволі (з нелюбом); зигзиця – давня назва зозулі ("у фольклорі один із улюблених
поетичних образів, порівнюється з дівчиною або жінкою, нещасливими в коханні чи подружньому
житті" [5: 251]); ладо-знадо (Б. Олійник) [15: 98] (номінація дівчини: лада – "любка" [5: 326], "кохана";
знада – та, що знаджує, захоплює, вабить до себе [23: 468]); медочку-полиночку (Т. Мельничук) [13: 38]
(народнопісенні образи (тут антоніми), що символізують: мед – добро, щастя; полин – сум, печаль, гірку
долю); гадай-зілля (Т. Мельничук) [13: 52] (квіти (трава), які використовують для ворожіння) тощо. Як
бачимо, поетизми (фольклорні елементи) – джерело виникнення й подальшої смислової еволюції
словесного образу, який у семантичній структурі фокусує і традиційне народне тлумачення знакасимволу, і його оригінальне (авторське) наповнення, мотивоване креативним світосприйняттям.
Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що фольклоризми у художньому дискурсі
кінця ХХ – початку ХХІ століття виступають не лише інтенсифікаторами образності, експресивності,
виразниками народнопісенного колориту, а передусім – когнітивними репрезентантами, носіями
етноконцептуальної інформації в індивідуально-авторській картині світу, ключами для глибинного
розуміння тексту.
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Рижко Р. Л. Когнитивное наполнение фольклоризмов в поэтической картине мира
конца XX – начала XIX века.
В статье на основе когнитивного подхода к анализу языковых единиц исследуются фольклоризмы,
которые выступают доминантами украинских поэтических текстов конца ХХ – начала ХХІ века,
проанализированы их семантические трансформации. Рассмотрена фреймо-слотовая организация
этнокультурных концептов, выяснена их роль в вербализации авторской языковой картины мира
задекларированного периода.
Rizhko R. L. The Folklorisms Cognitive Filling in the Poetic Picture of the World at the End of the ХХ – the
beginning of the XXI Centuries.
The article investigates folklorisms, appearing in the role of the dominants of the Ukrainian poetic texts at the
end of the ХХ –the beginning of the ХХІ centuries on the grounds of the cognitive approach to the language units
analysis. Their semantic transformations are analyzed. The framing slot structure of the ethnocultural concepts
is considered. Their role in the verbalization of the author's language picture of the world in the pointed period
is envisaged.
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НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР КОНЦЕПТУ SECLUSION В АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ
ПОСТМОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖ. ФАУЛЗА І К. КІЗІ)
Стаття присвячена дослідженню вербального вираження концепту SECLUSION в англомовній
постмодерній прозі. У роботі пропонується опис номінативного поля даного концепту та класифікація
репрезентуючих його номінативних одиниць. Порівняльний аналіз отриманих даних із результатами
лексикографічного дослідження концепту свідчить про його ширшу репрезентацію у художніх творах,
ніж у лексикографічних джерелах.
У сюжетному центрі постмодерних романів "Колекціонер" [1], "Вежа з чорного дерева" [2],
"Волхв" [3] Дж. Фаулза та "Політ над гніздом зозулі" [4] К. Кізі знаходиться усамітнення героїв, їх
прагнення до відокремлення від світу, суспільства або непідвласні їх контролю обставини, за якими
вони опиняються у замкненому місці.
Питання "усамітнення" неодноразово розглядалось вченими, проте розвідки найчастіше
присвячувалися суміжному поняттю – самотності. Так, самотність досліджували філософи [5; 6],
психологи [7], соціологи [8]. Існує також і низка лінгвістичних праць із дослідження самотності,
наприклад, на матеріалі російської поезії [9] або з точки зору двох лігвокультур – російської і німецької
[10]. Проте на матеріалі англійської мови "усамітнення" у мовному ракурсі й досі не вивчалось.
У центрі нашої статті перебувають особливості словесного втілення концепту SECLUSION у
художніх постмодерних творах, адже найважливіші концепти мають своє вираження у мові.
Актуальність статті полягає у дослідженні особливостей словесного зображення "усамітнення" в
англомовній художній прозі.
Об’єктом статті є мовні одиниці, об’єднані у концепт SECLUSION.
Її предмет становлять семантичні особливості вербальної репрезентації усамітнення у
досліджуваному матеріалі.
Насамперед, необхідно встановити, які значення слова seclusion фіксують лексикографічні джерела.
Об’єктивація досліджуваного концепту здійснюється лексемами seclusion, isolation, solitude, privacy,
які у словниках [11; 12; 13; 14; 15] подаються як синонімічні слова, їх граматичними формами
(наприклад, to seclude, to isolate, secluded, isolated, private, solitary тощо) та спорідненими словами
(loneliness, lonesomeness, confinement, retirement, withdrawal, hermit тощо).
Спільним для лексем seclusion, isolation, solitude та privacy є те, що вони позначають стан людини,
яка знаходиться на самоті або з іншими людьми у місці, де її або їх не можна побачити, почути чи
втрутитись у їхнє спілкування: "being alone with others or by oneself, without danger of being seen,
overheard, or interrupted" [14: 467]. Крім того, дані лексеми використовуються на позначення фізичного
стану перебування у замкненому просторі (місці).
Проте, у подальших визначеннях є певні відмінності. Так, наприклад, крім зазначеного основного
значення, лексема isolation має наступні відтінки: "stresses detachment from others, either because of
causes beyond one’s control or because of one’s own wish. … often suggests a cutting off physically rather
than a frame of mind such as loneliness or depression" [15: 768], "stresses detachment from others often
involuntarily" [13], "can function like seclusion, but it can also stress the state of being completely cut off
from the outside world, whether by compulsion, choice, or circumstance. … isolation can suggest the
condition of being utterly and involuntarily alone or cut off from others" [14: 467-468]. Таким чином,
лексема isolation позначає лише фізичне відокремлення, яке частіше є недобровільним, та у зазначеному
синонімічному ряді виражає найінтенсивніший ступінь чи абсолютне відмежування.
Лексема рrivacy передбачає, насамперед, невтручання у життя з боку інших осіб, прихованість від
"чужого вуха" чи "ока": "privacy adds to this general meaning strongly positive overtones of freedom and
intimacy, such as a person has in his own home, whether by himself, with his family, or with chosen friends"
[14: 467], "the state of being alone and not watched or disturbed"; "the state of freedom from interference or
public attention" [11: 920], "the freedom to do things without other people watching you or knowing what you
are doing" [12: 1120]. Наведені приклади ілюструють, що рrivacy означає необов’язково фізичне
відокремлення, а лише уникнення надмірної уваги до себе.
На відміну від інших синонімічних йому понять, solitude, окрім фізичного відокремлення та стану
перебування в усамітненні, використовується на позначення ментального стану, почуття
самотності, таким чином наближуючись у значенні до лексеми loneliness: "Sometimes the term refers
entirely to a mental state and comes very close in meaning to loneliness, implying a lack of intimate
association with, rather than a separation from, others" [15: 768]. На противагу лексемі isolation, solitude
імплікує бажання усамітнитись, тобто добровільність: "fond of being alone; frequently spending time
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alone" [11: 1131], "a disposition toward being alone" [13]. Дана лексема може також використовуватись
на позначення тиші та спокою оточення: "the word can refer more generally to the stillness or
peacefulness of a setting" [14: 468].
Seclusion також є багатозначним словом: "…implies shutting away, or keeping apart of oneself or
another, so that one is either inaccessible to others or is accessible only under very difficult conditions";
"…seclusion suggests surroundings that protect, separate, or shield one from any sort of notice", "In a more
specialized and not necessarily positive sense, the word suggests a deliberate hiding from the outside world,
either to meet with, evade, or wait for someone" [14: 467], "a shutting away or keeping apart from others
often connoting deliberate withdrawal from the world or retirement to a quiet life" [13]. Отже, seclusion, як і
isolation, може позначати фізичне відокремлення від світу, а з поняттям privacy цю лексему об’єднує,
насамперед, сема захисту від небажаного втручання. Сема тиші та спокою споріднює дану лексему
із лексемою solitude. У дефініціях також зазначається як добровільність усамітнення у пошуку спокою,
так і недобровільне ув’язнення: "Usually the term connotes a condition such as confinement in an asylum, a
prison, or the like, or withdrawal from the world, as to a monastery, or from human companionship, as to a
place of retirement or retreat" [15: 768].
Таким чином, лексема seclusion увібрала у себе найширший спектр відтінків значень даного
синонімічного ряду (як просторова ізоляція та як моральний стан) і може бути обраною в якості
ключової одиниці, надавши таким чином ім’я досліджуваному концептові.
Узагальнюючи наведені у статті визначення лексем, синонімічних лексемі seclusion та споріднених
з нею, а також дефініцій, які не були включені до статті, ми можемо вичленити та узагальнити основні
семи, які характеризують концепт УСАМІТНЕННЯ:
1. фізичний стан перебування в усамітненні;
2. моральний стан / почуття самотності;
3. усамітнення як процес – (а) добровільний чи (б) примусовий;
4. місце усамітнення, яке характеризується (а) віддаленістю, (б) безлюдністю, (в) замкненістю, (г)
відмежованістю, (д) наявністю перепони;
5. людина, яка (а) добровільно знаходиться в усамітненні, (б) усамітнює іншу особу, або яку
примусово усамітнюють;
6. відсутність контакту із зовнішнім світом;
7. функції: (а) приховання; (б) захист; (в) спокій, (г) тиша;
8. протиставлення зовнішньому світові (суспільству);
9. небажаність зовнішнього втручання.
Із урахуванням цих сем нами було виділено номінативні одиниці, які утворюють номінативне поле
концепту УСАМІТНЕННЯ у досліджуваних текстах.
Фізичний стан перебування в усамітненні імплікується іменником seclusion; синонімічними
(isolation, solitude, privacy) або спорідненими (loneliness, retirement, retreat, entrapment, trap,
confinement) з ним іменниками. Серед даної групи слів, лексеми entrapment, trap, confinement мають
виражене негативне забарвлення, а решта лексем можуть виражати як позитивне, так і негативне
ставлення героїв до усамітнення.
Моральний стан людини, що перебуває в усамітненні передається такими іменниками, як
solitude, loneliness, alienation та прикметниками lonely, lone, solitary, alone.
Місце усамітнення найчастіше репрезентується іменниками на позначення географічних назв
(Greece, Phraxos, Bourani, France, Coetminais, Finland, Russia, Seidevarre), місцевості (country, island,
desert island, headland, domain, abbatial land, wood, forest, village, "fir forests that run from Norway and
Finland into Russia", clearing), типу будівлі (house, villa, mansion, manor, cottage, cabin, hut, asylum,
hospital, nuthouse) або приміщення у будинку (room, day room, Seclusion room, cell, cellar).
Важливо зазначити, що ці іменники відрізняються за ступенем уточнення місця усамітнення, що
схематично можна зобразити наступним чином: країна – місцевість – населений пункт – будівля –
приміщення у будівлі. Проілюструємо це на прикладах із досліджуваних творів. Так, найзагальнішою
назвою у романі "Волхв" Дж. Фаулза можна вважати назву країни (Греція – Greece), до якої приїхав
протагоніст. Уточнення місцю усамітнення надає назва острову (island) – Фраксос (Phraxos), де він
влаштовується вчителем у місцевій школі. Випадково герой потрапляє на мис (headland) Бурані
(Bourani), на якому знаходиться вілла Бурані (villa Bourani) – володіння (domain) відлюдника пана
Кончіса. У схожі зв’язки вступають одиниці на позначення місця усамітнення й у решті творів.
Узагальненні дані за творами наведені у таблиці 1.
Метафоричний перенос та порівняння дозволяють залучити нові одиниці до вже поданого списку.
Так, місце усамітнення порівнюється деякими героями із кліткою (cage), тюремним табором (prison
camp), в’язницею (prison, jail). Таке порівняння надає усамітненню негативного забарвлення та дає
можливість охарактеризувати його як примусове.
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The Ebony
Tower

The Magus
країна
місцевість

Greece
island Phraxos;
headland;
domain

населений
пункт
будівля

village Bourani

приміщення
у будівлі

villa Bourani

Finland, Russia
forest (between
Finland and
Russia);
clearing;
island
Seidevarre
farmhouse;
hut;
cabin

The Collector

Таблиця 1.
One Flew Over
the Cockoo’s
Nest
USA
in the country

France
wood;
the country
outside Paris

England
in the country

Coetminais
(abbatial land)
manoir

London

Portland

mansion

madhouse;
nuthouse;
hospital;
asylum
room;
Seclusion
room;
day room;
Disturbed
room

room

room

room;
cellar

Усамітнене місце, як правило, знаходиться осторонь людних місць, а також характеризується
безлюдністю, замкненістю, обмеженістю та наявністю перешкод на шляху до нього. Серед одиниць,
через семантику яких передається віддаленість, знаходимо іменники (remoteness, distance), прикметники
(far-away, remote, distant) і прислівники (far, abroad, overseas). Крім того, дистантне положення
вилучаємо з часових ("two hours from London","It took me four days to cover ninety miles", "On the fourth day
two men rowed me all day") та просторових конструкцій ("eighty miles from Athens", "no neighbour within
twenty miles", "no village within fifty [miles]"). На віддаленість, майже недосяжність, місця вказує й
прикметник endless у сполученні з такими іменниками, як river, forest. Шлях до усамітненого місця такий
довгий, що ліси та річки здаються протагоністові неминучими, неподоланними.
Усамітнене місце у творах зазвичай є безлюдним, яке майже ніхто не відвідує. Така його
характеристика передається іменником desolation, а також прикметниками та дієприкметниками: desert
[island], deserted, abandoned, forlorn.
Усамітненого місця важко дістатися не лише через його віддаленість. Як правило, цьому
перешкоджають й інші фактори, як, наприклад, його обмеженість у просторі. Сема просторової
обмеженості маркується наступними одиницями: іменниками на позначення "межі" (edge, boundaries,
limit, end, side [of the island], separation); іменниками, що означають об’єкт, який виступає "межею" (sea,
mountains); дієприкметниками (cut off, isolated, islanded, surrounding).
Сторонній людині важко потрапити всередину такого місця. Так само непросто й вибратись звідти
людині, котра опинилась там не за власним бажанням, оскільки усі двері, ворота, вікна зачинені.
Значення замкненості передається, в основному, дієсловами (to lock, to unlock, to isolate), фразовими у
тому числі (to cut off, to lock up, to lock in, lock away), а також дієприкметниками (closed, shut, locked,
locked away, locked up, shut out, double-locked).
Між усамітненим місцем та зовнішнім світом зазвичай утворюється перешкода, що заважає небажаному
гостю потрапити до нього. У текстовій площині досліджуваних творів наявність перепони передається
дієприкметником barred, а сама перепона – іменниками на її позначення (barrier, obstacle, screen), із
значенням частини будинку (wall, door, outer cellar, lock, padlock, shutters) або прибудинкової території (hedge,
gate), природи / ландшафту (sea, mountains, rocks), які відділяють місце усамітнення від решти світу.
Крім фізичних перешкод дістатися місця усамітнення заважають абстрактні, метафоричні перепони.
Наприклад, Міранда у "Колекціонері" Дж. Фаулза відчуває себе метеликом, якого помістили до скляної
клітки. Воля так близько, але вибратись дівчині заважає "скло" між нею та світом: "glass case", "cage of
glass between me and the rest of the world", "Fluttering against the glass. Because I can see through it I still
think I can escape. I have hope. But it's all an illusion. A thick round wall of glass" [1]. Головний герой "Вежі з
чорного дерева" також натрапив на серйозніші завади, ніж зачинений для чужинців та негостинний
маєток. Самий хазяїн, Генрі Брезлі, неохоче іде на контакт: "David had been warned … of the reefs far more
formidable than locked gates, that surrounded any visit to Coёtminais. … no doubt had been left that this
particular "great man" [Henry Breasley] could also be the most frightful old bastard" [2: 39].
Концепт SECLUSION також об’єктивується номінативними одиницями на позначення відсутності як
опосередкованого (технічного або інформаційного) зв’язку із зовнішнім світом (disconnected, no
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newspapers, no radio, no TV, no telephone or cable line to the island), так і опосередкованого контакту із
людьми (alienation, alone; no family ties; not having any close friends; no girl; no friend; no neighbour within
twenty miles, etc.).
Людина усамітнюється з різних причин, з різною метою. Тому й місце усамітнення виконує
різноманітні функції: воно надійно захищає, ховає або створює атмосферу спокою та тиші. Виконуючи
захисну функцію, усамітнення стає притулком (shelter, asylum, retreat) для тих, хто потребує укриття
(shield, protect, screen), наприклад, від суспільства.
Щоб огородити таке місце від візитерів та втручань, його необхідно приховати. Так, сему
прихованості особливо підкреслюють іменники hiddenness, дієприкметники concealed і hidden, hidden
away, дієслово to hide та прийменник behind (behind arboreal sea). Текстовий аналіз також дозволив
виділити сему таємничості, яка характеризує усамітнення та передається лексемами secret, secrecy,
mystery. В усамітненні протагоністи знаходять спокій (retreat, quiet) та тишу (silence). Проте не для усіх
героїв вони є жаданими, оскільки деяких, як, наприклад, Міранду в "Колекціонері", тиша обтяжує: "The
silence… is terrible. Never the least sound. It makes me feel I'm always waiting", "I write in this terrible
nightlike silence as if I feel normal…" [1].
Світовим усамітненням в досліджуваних творах протистоїть зовнішній світ – той, що знаходиться
поза його межами. Усіма авторами підкреслюється їх антонімічність за рахунок використання
номінативних одиниць, протилежних за значенням. Те, що відноситься до усамітненого місця,
маркується словами із значенням "всередині": прикметниками (inner), прислівниками (inside, indoors),
прийменником in. Там, де закінчується усамітнений світ, починається "інший", "зовнішній", який у тексті
творів передається наступними одиницями: out (of the window, room), outside, outside world, out there,
outer (cellar, door, room, world), other world, another world, another universe, world outside, і навіть
лексемою surroundings. Крім того, у контексті роману "Політ над гніздом зозулі" лексема society
протиставляється лексемі seclusion і може виступати її контекстуальним антонімом.
Вилучена під час лексикографічного аналізу сема небажаність зовнішнього втручання
підтверджується результатами текстуального аналізу. Особа, яка завітала до усамітненого місця,
сприймається як гість, стороння людина (guest, visitor), або навіть як чужинець: stranger, peripheral, not
really wanted, unexpected [visits].
Сема усамітнена людина різноманітно представлена у досліджуваних творах. У тканині тексту ми
знаходимо одиниці на позначення особи, яка добровільно обрала одиноке життя, як, наприклад, recluse,
hermit. Лексемі Об’єкту примусового усамітнення автори дають набагато більше назв: captive, prisoner,
martyr, imprisoned, martyred, trapped, victim, committed, sentenced.
Усамітнення як процес виражається дієсловами, об’єднаними значенням "насильно тримати когось":
to imprison, to trap, to keep in, to capture, to keep captive, to isolate, to back up against the wall. Аналіз творів
дозволив виділити додаткову сему, що характеризує усамітнення, проте не виявлена у лексикографічних
джерелах, – акт звільнення. Дана сема інтегрує, в основному, фразові дієслова з часткою out або free, які є
властивими примусовому усамітненню: to escape, to rush out, to come out, to go out, to get out, to turn loose, to
be out, to climb out, to burst out, to escape, to be free; to release, to set free, to free, to let out.
Отже, з-поміж синонімічних лексем на позначення усамітнення нами була обрана лексема seclusion як
ім’я досліджуваного концепту, оскільки вона поєднала у собі два важливих значення – моральний стан та
ізольованість у просторі. Проте до аналізу дефініцій були залучені синонімічні та споріднені слова з
метою отримання більш точних даних. Метод словникових дефініцій дозволив виділити семний набір,
який характеризує усамітнення: добровільне або примусове фізичне відокремлення від зовнішнього
світу, моральний стан самотньої людини або акт усамітнення. Усамітнення передбачає місце, де людина
знаходиться або утримується. Обов’язковою є наявність самої особи, яка уникає зовнішнього світу або
утримується у замкненні. Місце усамітнення характеризується віддаленістю, безлюдністю, замкненістю,
відмежованістю, наявністю перепон / перешкод, які захищають від небажаного зовнішнього втручання, а
також відсутністю зв’язку із зовнішнім світом та спокоєм і тишею.
Порівняльний аналіз лексикографічних джерел та художніх творів дозволяє говорити про ширшу
репрезентацію концепту SECLUSION у досліджуваних романах, ніж у словниках. Аналіз дозволив
вилучити у тканині тексту додаткові семи: акт звільнення з усамітнення і таємничість.
Компоненти номінативного поля концепту SECLUSION у зазначених творах відрізняються за
граматичною характеристикою. Так, переважну кількість одиниць серед усіх частин мови, що
репрезентують даний концепт, складають іменники та дієслова. Іменники використовуються на
позначення самого стану усамітнення, місця, людини, відстані, перешкоди тощо. Дієслова найчастіше
називають дію, пов’язану з актом усамітнення, звільнення або замикання. Широко вживаються
прикметники та дієприкметники, які характеризують місце усамітнення (його віддаленість, безлюдність,
просторову обмеженість, замкненість, відсутність зв’язку із зовнішнім світом тощо), а також саму
усамітнену людину (наприклад, її моральний стан та почуття).
Найширше у синтаксичному плані представлена група "замкненості / відмежованості", яку
утворюють не лише окремі слова, а й словосполучення та конструкції: часові, просторові або конструкції
на позначення відсутності чогось (за типом no + N).
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У номінативному полі концепту SECLUSION представлені різні типи семантичних відносин між
складовими елементами, наприклад, синонімічні та антонімічні.
Семантичне навантаження слів, що утворюють представлений концепт, дозволяє передавати й
модальність концепту. Так, нам вдалось виявити слова з позитивним та негативним відтінками значення.
Як правило, перші характеризують добровільне усамітнення, другі – примусове. Проте велика кількість
лексем, залежно від контексту, може мати як позитивну, так і негативну модальність.
Перспективним напрямком дослідження проблематики ми вважаємо вивчення репрезентації
концепту SECLUSION на концептуальному рівні.
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Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Румбешт Г. Ю. Номинативное пространство концепта SECLUSION в англоязычной
постмодернистской прозе (на материале произведений Дж. Фаулза и К. Кизи).
Статья посвящена исследованию вербального выражения концепта SECLUSION в англоязычной
постмодернистской прозе. В работе предлагается описание номинативного поля данного концепта и
классификация репрезентирующих его номинативных единиц. Сравнительный анализ полученных данных
с результатами лексикографического исследования концепта свидетельствует о его более широкой
репрезентации в художественных произведениях, чем в лексикографических источниках.
Rumbesht H. Yu. The Nominative Space of SECLUSION Concept in the English Postmodern Fiction (Based
on the Novels by J. Fowles and K. Kesey).
The article focuses on the verbal representation of the SECLUSION concept in the English postmodern fiction. The
paper offers the description of the concept’s nominative field and the classification of the lexical units
representing the concept. The comparative analysis of the data obtained from the analysis of the fiction and the
lexicographic sources proves more extensive representation of the concept in the fictional works than in the
dictionaries.
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СЕМАНТИЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ АППОЗИТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
У статті розглядаються семантичні відношення між членами гіперексплікаційної моделі з
аппозитивним компонентом в американському газетному дискурсі. Уточнено поняття
семантичного узгодження, виявлено чинники, що визначають специфіку смислових зв’язків між
прикладкою й стрижневим словом, подано аналіз семантичних відношень, що є типовими для
аппозитивної конструкції.
Аппозитивні конструкції є невід’ємним компонентом синтаксичного устрою англійської мови, однак
вони залишаються на периферії лінгвістичних досліджень з огляду на їх певну синтаксичну прозорість і
факультативність для синтаксичного складу речення. У лінгвістичній літературі досить широко
представлено аналіз морфосинтаксичних характеристик прикладки, однак матеріал дослідження
обмежується переважно синтаксично простими структурами, в той час як складні аппозитивні
конструкції, незважаючи на їх високу частотність у мовленні, не привертали увагу дослідників.
Недослідженим залишається й питання мовленнєвої реалізації аппозитивних конструкцій у
гіперексплікаційному аспекті.
Об’єктом дослідження обрано гіперексплікаційні моделі з аппозитивним компонентом у складі
англомовних текстів, приналежних до газетного дискурсу. Предметом дослідження є семантичний
аспект функціонування аппозитивних конструкцій в американському газетному дискурсі.
Метою статті є аналіз семантичних відношень між членами гіперексплікаційної моделі з
аппозитивним компонентом.
Аппозитивну конструкцію розглядають як єдиний системоутворюючий фрагмент семантичного поля.
Її компоненти взаємопов’язані (між прикладкою й стрижневим словом виникають семантичні
відношення, граматичні зв’язки) й взаємозалежні (прагнуть граматичної одноманітності й накладають
відбиток на семантику один одного), виявляють закономірності функціонування (визначають вибір,
зумовлюють появу саме даного, а не іншого члена конструкції, в окремих випадках прагнуть злитості
поза контекстом) [1].
Наявність між стрижневим словом і прикладкою граматичного узгодження (спільних граматичних
сем, як правило, "роду", "числа", "відмінку") сприяє узгодженню на рівні семантики: спільності
категоріально-розрядних сем ("особа", "стать" для особових імен), категоріально-лексичних й
індивідуально-лексичних сем, що свідчить про наявність семантичного узгодження в межах
аппозитивної конструкції [2].
За визначенням О. О. Селіванової, семантичне узгодження як явище лексичної синтагматики
ґрунтується на повторенні спільних сем чи семи в сполучуваних словах на підставі їхньої лексичної
валентності й забезпечує семантичну зв’язність висловлення й тексту [3: 638].
Російська дослідниця Ю. А. Чумакова зазначає, що наявність семантичного узгодження між
прикладкою і стрижневим словом дозволяє застосувати до цих об’єктів синтаксису семантичні
характеристики. Так, в аппозитивних конструкціях, побудованих за моделями "загальна назва + загальна
назва" й "власна назва + загальна назва" простежуються традиційні семантичні відношення – тотожності,
включення й перехрещення, або ж відсутність спільних смислових компонентів [4].
Аппозитивну конструкцію вирізняє наявність між її членами основних типів відношень, зв’язків між
значеннями слів – семантичної тотожності, семантичного включення (гіперо-гіпонімічних відношень),
семантичного перехрещення (в тому числі й антонімічних відношень). Однак в її структурі не
спостерігається тієї ієрархії різноманітних типів смислових відношень, що є характерною для інших
мовних утворень (наприклад, семантичного поля). Членами аппозитивної конструкції можуть виступати
семантично віддалені одне від одного слова, що поза контекстом не співпадають за значенням і
вживанням.
Семантичні відношення найбільш чітко простежуються в межах аппозитивних конструкцій,
побудованих за моделлю "загальна назва + загальна назва", чому сприяє однакова категоріальна
семантика їх членів. Характер категоріальної семантики, наявність спільних сем у складі компонентів
аппозитивної конструкції допомагають визначити тип семантичних відношень між прикладкою і
стрижневим словом [4].
Якщо стрижневе слово і прикладка мають спільні категоріально-розрядні, категоріально-лексичні й
індивідуально-лексичні семи, то їх зв’язують відношення семантичної тотожності. Такий вид
семантичних відношень є більш типовим для аппозитивної конструкції, до складу якої входять власна і
загальна назва, й дещо нехарактерним для аппозитивної конструкції з двома загальними назвами,
оскільки функція прикладки у такій конструкції полягає скоріше у характеризації, а не ототожненні,
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уподібненні властивостям абсолютних синонімів, що не вживаються (без поширювачів) в межах однієї
синтагми. Наведемо приклади семантичної тотожності:
In a sign of the challenges ahead, Greece’s largest public sector workers union, ADEDY, said on Sunday
night that the harshness of the cuts had prompted it to extend a 24-hour strike previously scheduled for
Wednesday to two days beginning on Tuesday. (The New York Times, May 2, 2010)
Mr. Papandreou is the scion of a Socialist dynasty whose father, Andreas Papandreou, helped erect the
sprawling Greek welfare state when he was prime minister in the 1980s. (The New York Times, May 2, 2010)
The new arms pact was supposed to be a relatively straightforward replacement of the Strategic Arms
Reduction Treaty of 1991, known as Start. (The New York Times, March 9, 2010)
Russia occupied the Northern Caucasus in the 18th century, sparking a gazawat – a "holy war" or jihad – in
Dagestan and Chechnya that continued until the 1860s. (The Christian Science Monitor, March 30, 2010)
Monday’s subway suicide bombings, which left 39 people dead and wounded 70 more in Moscow, was
allegedly carried out by the Black Widows, a cell of female suicide bombers from the North Caucasus, the
region that has deep historic and religious roots. (The Christian Science Monitor, March 30, 2010)
Відношення умовної семантичної тотожності можна виокремити у випадку вживання в якості
прикладки стрижневого слова іменників, що мають близьке значення (синонімів).
Прикладку і стрижневе слово, між якими виникають відношення тотожності, варто відрізняти від
суміжних явищ.
Якщо прикладка й стрижневе слово мають, окрім категоріально-розрядних, спільні категоріальнолексичні семи, спільну архісему й при цьому у них простежуються родо-видові відношення, це свідчить
про наявність між ними відношень семантичного включення. При цьому об’єм значення імен є
зворотно пропорційним об’єму їх дистрибуції. Відношення семантичного включення можливі лише в
іменниках з однаковим категоріально-лексичним значенням. Наприклад:
"Jihad" in the North Caucasus is one of the favorite causes for zakat (alms) in mosques from Dubai, United
Arab Emirates, to Dearborn, Mich. (The Christian Science Monitor, March 30, 2010)
Mr. Kadyrov’s son Ramzan took over, ruling with an iron hand. His political enemies – guerrillas and
human rights activists alike – "disappear". (The Christian Science Monitor, March 30, 2010)
One of CEZ’s existing nuclear facilities, Temelin, already uses technology from Westinghouse, which is
now majority-owned by Japan’s Toshiba Group. (The Wall Street Journal, Oct. 22, 2009)
За наявності спільних категоріально-розрядних, категоріально-лексичних сем й різних індивідуальних
у структурі значення імен членів аппозитивної конструкції можуть виникати відношення семантичного
перехрещення. Співвіднесеність імен, між якими простежується даний тип відношень, виникає на рівні
категоріально-лексичних сем. Отже, відношення семантичного перехрещення характерні для
аппозитивної конструкції, компоненти якої мають спільний сегмент значення й смислові області,
характерні тільки для кожного з них. Наприклад:
Turkey’s rise as a regional power may seem sudden, but it has been evolving for years, since the end of the
cold war, when the world was a simple alignment of black and white and Turkey, a Muslim democracy founded
in 1923, was a junior partner in the American camp. (The New York Times, June 8, 2010)
The thing about competitive victimhood, a favorite Middle Eastern pastime, is that it condemns the children
of today to join the long list of the dead. (The New York Times, Apr. 12, 2010)
Yanukovych, long an advocate for close relations with Russia, said during his election campaign that he
would seek to balance his country’s relations with Russia and the West. (The Global Post, Apr. 29, 2010)
Комунікативна ситуація у деяких випадках вимагає вживання в межах однієї аппозитивної
конструкції імен, що є різними за значенням й виключають одне одного за дистрибуцією. У результаті
того, що дистрибуції слів-членів однієї аппозитивної конструкції поза контекстом взаємно виключають
одна одну, у значенні прикладки відбувається зсув – метафоричне перенесення, слово стає конотативно
маркованим. Між членами аппозитивної конструкції встановлюються відношення прихованого
порівняння. Наприклад:
"Bandit underground activity is still on, so they wanted to prove once more that they still exist and they are
active," says Sergei Goncharov, head of a special services veteran's group. "This surely comes from the north
Caucasus, a wound for Russia that cannot be healed." (The Christian Science Monitor, March 29, 2010)
President Dmitri Medvedev pledged to step up security in the Russian capital and to expand the security
crackdown in the turbulent north Caucasus, the almost certain source of the threat. (The Christian Science
Monitor, March 29, 2010)
The Kremlin maintains contacts with Hamas and Hezbollah and, until now, has resisted meaningful sanctions
against the biggest state sponsor of terrorism – Iran. (The Christian Science Monitor, March 30, 2010)
Семантику аппозитивів доповнюють, а іноді й змінюють їх залежні члени, отже, семантичні
відмінності між поширеними й одиночними прикладками є суттєвими. У випадку поширених
аппозитивів, порівняно з одиночними, спостерігається деталізація, вони виражають більший об’єм
значення, більшої спеціалізації [5].
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Механізм трансформації значення імені, що виступає у функції прикладки, тісно пов'язаний з
синтагматичною характеристикою слів. Мовною передумовою для вживання слів у межах однієї
аппозитивної конструкції є співвіднесеність їх дистрибуцій, тобто імена повинні поєднуватися із
словами, що взаємно не виключають одне одного. Особливо чітко це виявляється у випадку, коли
стрижневе слово й прикладку зв’язують відношення семантичної тотожності й семантичного включення.
Слова, між якими встановлюються відношення семантичної тотожності, мають приблизно однакову
синтагматичну валентність. А дистрибуції слів, між якими виникають відношення семантичного
включення, є зворотно пропорційними їх значенню: дистрибуція гіпероніма, який виступає як стрижневе
слово аппозитивної конструкції, перевищує дистрибуцію гіпоніма, що функціонує у ролі прикладки [4].
Таким чином, між членами аппозитивної конструкції виникає семантичне узгодження, що
простежується на рівні різних сем. Семантичний аналіз прикладки та її означуваного слова як об’єктів
синтаксису дозволяє виявити у них семантичні закономірності: наявність традиційних семантичних
відношень, семантичних змін – зсуву семантики (метафоричного й метонімічного перенесення),
семантичної дисиміляції й асиміляції.
Проведене дослідження дає змоги дійти висновку, що гіперексплікаційні моделі американського
газетного дискурсу, відрізняючись значним різноманіттям зв’язків, ґрунтуються на традиційних
семантичних відношеннях – тотожності, включенні й перехрещенні. Найбільш поширеними в
американському газетному дискурсі є аппозитивні конструкції, компоненти яких зв’язані відношенням
семантичної тотожності, а також конструкції, у яких відсутні спільні смислові компоненти, в той час як
відношення семантичного включення й перехрещення є менш типовими.
Оскільки у нашому дослідженні також було здійснено фреймовий аналіз гіперексплікаційних моделей з
аппозитивним компонентом, варто зазначити, що виокремлені семантичні відношення між компонентами
аппозитивної конструкції напряму корелюють з пропозиційними схемами базисних фреймів. Зокрема,
семантичне відношення тотожності є зіставним із схемами персоніфікації, класифікації й характеризації
(ідентифікаційний фрейм). Семантичне відношення включення співвідноситься з посесивним фреймом
(схеми партитивності й інклюзивності). Відсутність спільних смислових компонентів корелює із схемами
тотожності, схожості й подібності (компаративний фрейм).
Перспективу дослідження вбачаємо в аналізі функціональних характеристик гіперексплікаційних
моделей з аппозитивним компонентом.
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Самочёрнова О. А. Семантическое согласование компонентов аппозитивной конструкции.
В статье рассматриваются семантические отношения между членами гиперэкспликационной
модели с аппозитивным компонентом в американском газетном дискурсе. Уточнено понятие
семантического согласования, выявлены факторы, определяющие специфику смысловых связей
между приложением и господствующим словом, проанализированы типичные для аппозитивной
конструкции семантические отношения.
Samochornova O. A. The Semantic Agreement of the Appositive Construction Components.
The article deals with the analysis of semantic relations between the hyper-explicit appositive construction
components in the American newspaper discourse. Specifying the term "semantic agreement", the research
focuses on the factors that determine the semantic ties between the appositive construction components and
presents the description of semantic relations characteristic of the appositive construction.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПОВОГО КОНЦЕПТУ ВОДА В
ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ П. М. МОВЧАНА
У статті висвітлюється майстерність мовотворчості українського поета останньої третини ХХ
століття – П. М. Мовчана. Значна увага приділяється лінгвопоетичним особливостям вираження
концепту ВОДА як одного з важливих структурних елементів поетичного ідіостилю майстра слова.
Для більш усвідомленого рецепіювання змісту в інформативному аспекті подаються відомості щодо
еволюції поглядів на воду від міфологічного, релігійного та філософського світоглядів до сучасних
потрактувань, що дозволяє простежити розвиток семантичного наповнення концепту від
загальномовних до індивідуально-авторських смислів.
Концепти природних стихій належать до центральних феноменів будь-якої національної картини
світу, оскільки ще за часів античності та в давніх східних традиціях вважалося, що чотири
першоелементи – земля, вода, вогонь та повітря (вітер) – становлять основу світобудови.
Фундаментальними ці елементи є й для художньої творчості, особливо там, де майстер слова виявляє
схильність до онтологічних та гносеологічних проблем, адже природні реалії відіграють важливу роль у
філософсько-естетичному осягненні дійсності. Митцем глибокої філософської заглибленості в
українському літературному процесі останніх десятиліть ХХ століття став П. М. Мовчан – людина
багатогранного обдарування – поет, перекладач, сценарист, публіцист, суспільно-політичний діяч.
Народився поет 15 липня 1939 р. у с. Велика Вільшанка Київської області в родині робітників. Навчався
в Київському університеті імені Т. Г. Шевченка, а потім в Літературному інституті імені
Максима Горького. Далі працював редактором журналу "Дніпро", сценаристом, журналістом. Дебютував
поет збіркою з промовистою назвою "Нате!" у 1963 р., на початку 70-х виходять ще дві збірки "Летюче
дерево" (1972) та "Зело" (1973), однак найяскравіше творче обличчя П. М. Мовчан виявив в останніх
десятиліттях ХХ століття, на які припав пік його творчої активності.
Будучи рецензентом однієї із збірок П. М. Мовчана, високо поцінував творчий талант поета й
І. Л. Муратов: "… З перших же рядків стверджую, – зазначає він, – що перед нами поетичний доробок
високо обдарованого автора і що доробок цей є в нашій українській поезії явищем неординарним,
яскравим, отож і вартим найбільшої уваги до найдрібніших його вад і недоліків. Не так-то й просто в
наш час, коли в багатьох випадках так звана інтелектуальна поезія живиться лише відповідним
лексиконом, заявити про себе на цій ниві як про поета, щедрого на думки й на емоції. Переважна
більшість віршів… вражає масштабним світоглядом, багатющою і самобутньою образною системою,
глибиною підкріпленої почуттям думки. Це не дифірамб, я не грішу на захвалювання і з повною
відповідальністю даю молодому поетові таку високу оцінку" [1: 10].
Творчість П. М. Мовчана наразі є досить маловивченим явищем. Серед дослідників, які торкалися
тематики, особливостей ідіостилю, поетики цього художника слова варто назвати імена І. М. Дзюби,
М. С. Якубовської. З огляду на лінгвістику, лірика П. М. Мовчана не була об’єктом наукових студій.
Тому увага навіть до окремих структурних елементів поетичної картини світу цього майстра слова може
становити значний науковий інтерес. Таким чином, актуальність розвідки зумовлена потребою вивчення
поетичного ідіостилю П. М. Мовчана з урахуванням новітніх напрямів лінгвістики, які спрямовують
вектори дослідження на аспект взаємодії мови, мислення і культури для глибшого проникнення в
особливості специфіки мовного відображення мовної і концептуальної картин світу.
У статті метою є виявити лінгвопоетичну специфіку концепту ВОДА у творчості П. М. Мовчана,
окреслити основні семантичні сфери, в яких реалізується цей концепт та охарактеризувати вербальні
способи його втілення в поетичному тексті. Оскільки переважна більшість вчених схильні вважати
природні стихії архетипами колективного несвідомого, то вважаємо за доцільне говорити про
архетиповий концепт ВОДА у творчості письменника.
Дослідження феномену води в текстах художньої літератури здійснювалося переважно з позицій
літературознавства. А. Р. Борова звернула увагу на міфологему води в ліриці А. П. Кешкова.
К. Є. Коновалова аналізує символ води в текстах В. Т. Шаламова, а І. В. Хомчук розглядає образ води в
поезії І. М. Андрусяка. Щодо мовних параметрів, то концепт ВОДА з точки зору різних підходів
аналізували Т. В. Ковтун, О. І. Сімович, Н. М. Сиромля, Ю. С. Степанов.
У ході роботи було проаналізовано 408 текстових мікроконтекстів, які містять слова-репрезентанти
архетипового концепту ВОДА та були дібрані методом суцільної вибірки зі збірок поета: "Досвід" (1980),
"В день молодого сонця" (1981), "Жолудь" (1983), "Календар" (1985), "Світло" (1986), "Осереддя" (1989),
"Материк" (1991). Було встановлено, що для вербалізації концепту ВОДА майстер художнього слова
© Cлюніна О. В., 2011
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використовує ключове слово-ім’я, лексеми-конкретизатори на позначення природних та штучних
водоймищ: струмок, потік, озеро, ріка, джерело, море, колодязь. Знижену конотацію має лексема калюжа.
У загальномовній дефініції, яку фіксують словники, ВОДА трактується як: "1. Прозора безбарвна
рідина, що становить собою найпростішу хімічну сполуку водню з киснем. 2. Водна маса джерел, річок,
озер, морів, океанів. 3. Лікувальні мінеральні джерела, а також курорт з такими джерелами.
4. Навколоплідна рідина" [2: 716-717]. Саме ці значення формують ядро концепту, проте не вичерпують
весь той смисл, закладений у мові художніх творів. Ці семантичні наповнення формують архетипову
семантичну сферу ВОДА – НЕОРГАНІЧНА ПРИРОДА. Розглянемо, які семантичні наповнення в межах
цієї сфери формують ядро концепту в поетичному ідіостилі П. М. Мовчана. Найчастіше концепт ВОДА
реалізує семантичне наповнення ВОДА – ВОДНИЙ ПРОСТІР. У творчості майстра слова така
лінгвоментальна візія представлена лексемами річка, озеро, море, струмок, криниця: "Пережили…
Голосить осінь, / і річка морщить ноги босі" [3: 18], "Темні пасмуги вітру рябили річку" [4: 36], "і
намисто краснопера усріблює річку" [5: 94], "Де синя латка моря?" [6: 71], "криничка у лузі, хмарки,
сіножать" [7: 72], "І тільки стежка спрагла до криниці / збігає стрімко, і верта назад" [8: 71]. Оскільки
вода є одним із основних фрагментів картини світу, то цілком очевидно, що образи цього семантичного
комплексу вживаються поетом при створенні конкретно-чуттєвого образу природи.
Другим за частотністю є семантичне наповнення вода – водна маса: "Шумить вода на перекаті" [3:
147], "Лежать на лежаку холодному до ранку / і слухать хлюпіт хвиль, і скрегіт річняків" [6: 58], "Слуху
торкається чистий дзвінок кришталевий: / звідки ці звуки течуть, як вода з джерела?" [9: 52], "Вода в
ставку блищала запитально: / навіщо ліс згущає клейкоту?" [6: 106]. Оригінально осмислює поет воду
як водну масу через усвідомлення її як частини цілого: "дві сосни, кипарис, шмат вицвілого моря" [6: 71],
"В ковбані шмат води сталився" [3: 139].
Семантичне наповнення вода – водна поверхня формується в мові поетичних текстів П. М. Мовчана
головним чином через сполучуваність ключового слова з прийменниками місця: "Понад водою птах
стеливсь, / понад водою голубою / ширяв уже пожухлий лист" [5: 81], "А поруч – літо: при воді
танцюють сині бабки" [3: 15], "І малювалося крапласто / дощасте щастя на воді" [6: 79], "Над водою
вогняною / тонко стелиться туман" [4: 61], "і простелився дим покірно / уздовж води" [5: 52]. Більшість
епітетів та метафор, якими послуговується майстер слова в межах цього семантичного наповнення,
передають красу осені, вечора: "Вода спалахнута не гасне, / узявшись золотим льодком, / і чайка падає
смугаста / з-під неба зірваним листком" [3: 138], "Вечірня мідь води лункою… / і хвилями мінився колір –
/ на золоте та молоде" [3: 9].
Привертає увагу синтагматична сполучуваність ключового слова з іменниками із семантикою
місткості в межах семантичного наповнення вода – рідина: "Ставиш гілку-вербілку у склянку з водою, /
переводиш у слово незвіданий зміст" [5: 25], "дзьобнули журавлі води із криничок" [3: 106], "Геть все
передбачив: води повна бочка, / свічки парафінові" [7: 72], "Вода з відра виборсується рибою" [3: 13].
Оригінальним видається перифраз відро повне бузкового цвіту, який використовує письменник для
передачі зорового образу води, роблячи акцент на кольорі: " – Криниця! – кричу. І випиваю відро, / повне
бузкового цвіту" [4: 84].
Фізична здатність води віддзеркалювати об’єкти зовнішнього світу спричинює появу в межах
семантичної сфери ВОДА – НЕОРГАНІЧНА ПРИРОДА семантичного наповнення вода – дзеркальна
поверхня. У мові поетичних творів П. М. Мовчана це семантичне наповнення формується завдяки
синтагматичним зв’язкам з дієсловами та прикметниками, які містять сему 'дзеркальність': "І дня краєчок
відбивало море" [3: 140], "і відбивались образи сумні / в калюжах, що лягали під підошви" [7: 17], "Вже
дзеркальний ти зісподу, серцевиною – також; / дивишся з води у воду" [7: 62], "У воді віддзеркалений
косить косар" [7: 122]. У вірші "На спадку вечора" вода втрачає свою здатність відбивати реалії: "Не
віддзеркалює вода / уже ні хмар, ні птахів" [4: 32]. Семантичне наповнення вода – дзеркальна поверхня
може також передаватися за допомогою контексту: "Нічна вода, роздвоївши багаття, / несе в пониззя
відблиски його" [3: 122], "Мій відбиток, наче гальку, дошліфовує вода" [7: 62], "Подвійний образ птиці на
воді / вколихував настояну тривогу" [6: 63], "А золота в небі! Ще більше в воді, / горять свіжо хмари
відмиті" [7: 122]. У наведених ілюстраціях має місце семантика подвійного образу вогню, ліричного
героя, птаха, вечірнього неба.
Найменш численна група ілюстрацій у поетичних текстах П. М. Мовчана є група, де представлене
семантичне наповнення вода – дзеркальна поверхня утверджується через стилістичний прийом
"оречевлення", де вода уподібнюється до дзеркала: "На дзеркало води вже дише сизо холод" [8: 52],
"Рука з пером у ніч простерта / над німотою, понад смертю, / над чорним дзеркалом води, / над муром
ночі" [7: 119]. Епітет чорний в останньому прикладі увиразнює натуралістичні подробиці – за допомогою
метафори автор змальовує нічний простір.
Філософічність лірики П. М. Мовчана простежується у створенні просторової об’ємності –
семантичне наповнення вода – дзеркальна поверхня розпросторює уявлення реципієнта у вертикальній
площині від землі до неба. По-різному впливає образ води на відчуття читача. У мікроконтексті "Чи від
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води, а чи від неба / так тягне холодом хмарин, / що глибше входили самі у себе" [7: 55] увиразнюються
тактильні; смакові відчуття передаються дієсловом п’ю в рядках: "п’ю небо спрагло кров’ю, вустами
ручаю" [7: 73]; звукові асоціації покладені в основу метафори: "а в лійку крони небо з шумом / перетікає
– вглибину… / туди й назад… Але й угору / струмує джерело прозоре" [3: 93]. Завдяки подібним
асоціаціям автор усуває бінарну опозицію верх – низ, наближуючи небесний ідеальний світ до світу
земного. Посилює цей смисл вживання неологізму хмаро-небо: "де хмаро-небо змішане з водою" [7: 95].
Найбільш потужно з приядерної зони концепту в мовотворчості П. М. Мовчана представлена
архетипова семантична сфера ВОДА – ЖИВА ІСТОТА. У межах цієї сфери виокремлюється кілька
семантичних наповнень. Найяскравіше з них репрезентоване семантичне наповнення вода – людина, яке
створюється у віршах поета кількома мовними засобами. Найчисельнішою є група, де "олюднення"
відбувається завдяки метафорам, які відображають фізіологічну будову людини (частини тіла та
внутрішні органи): "І річка, з хрускотом рівняючи суглоби, / ковтала голки, і в її утробі / мішались
мішма слово, пісок, / дерева, люди, капсули пляшок" [7: 100], "Чи ти на лови не ходив, / чи в оці чистої
води / не відбивався молодим" [5: 11], "Нащо золотиш навіть ковбаню, / нащо стискаєш горло потічку?"
[3: 10], "міняв супротно вперту течію, / лопатою все тіло ручаю / рубав" [7: 21], "Колодязя горлянка"
[10: 50], "Вуста криничні, повні джерельної наснаги" [9: 91], "Потемніла обличчям вода рябувата" [8:
27], "і пильно вдивлявся у очі джерел" [3: 19], "ручаї без’язикі" [9: 47].
Це ж семантичне наповнення знаходить вербальне втілення і в метафорах, які відображають фізичні
процеси. Тут доцільно виокремити дві групи. До першої належать метафори, засновані на звукових
враженнях: "себе заколисує співом струмок" [4: 48], "і думать про тепло під моря колисанку" [6: 58], "А
ген там, попід гай… / річка нижеться густо з росинок / і сміється вода горілиць" [10: 45], "До пташиних
гнізд розвішай листя / і захрипле джерело прочисти" [9: 18], "Сила творяща нас приземляє до ранку /
Слухать, як плаче вночі джерелянка" [10: 8], "Мовчить важка вода… німіє Колима" [8: 53],
"Зіщулившись, вода німа / його [жайвора] не відбивала, / бо слухала, як йде зима / і брязкає металом" [4:
88]. До другої групи відносимо дієслівні метафори, які передають здатність води рухатися, дивитися
тощо: "А на тебе дивилася річка сліпа" [4: 36], "вода на неньку дивиться й пригадує, / куди спливли і
радощі, і молодість" [3: 14], "вода ішла йому навстрічно" [7: 21], "І бігла вода слідкома за дітвою" [10:
28], "вода у відрах виростає" [4: 40], "до річки збігаються всі ручаї" [10: 38].
Семантичне наповнення вода – людина репрезентується також метафорами, що відображають
духовний світ людини. Поетом акцентується увага на здатності води переживати певні емоції: "Вода
засмучена була, / бо скаламучена дощами" [5: 81], "Одмучена холодна ніжність / води в осмерклому
ставку" [4: 35], "в пальцях розімкнута ніжність води" [10: 44], або ж психічні процеси: "шалену річку
приручити" [10: 35].
Окрему групу, в межах якої стихія води "оживлюється" становлять порівняння людини з водою:
"Повноголоса, наче води, / колись була, кохана, й ти" [4: 28], "Та усмішку твою побачив я сумну: /
верталась ти назад високою водою" [3: 63]. Такі ж інтенції спостерігаються і в реченнях, де об’єкт
порівняння охоплює всю предикативну частину: "Та ще додав, що він – криниця" [7: 47], "уславити тебе,
бо ти – вода в струмку" [10: 61].
І остання група в межах семантичного наповнення вода – людина репрезентована звертаннями до
води, як до людини, що посилює емоційність образу: "і вийди, водо, геть за береги" [3: 42], "Зустрів я
воду на льоду / при березі сипкому / І їй сказав: – Оце іду / із бджілкою додому" [5: 15].
В окрему групу доцільно виділити також семантичне наповнення вода – я, яка здобуває мовне
втілення в поетичних творах П. М. Мовчана в сполучникових порівняннях: "Твій подих пронозить мене,
наче воду у склянці" [3: 83], а також у порівняннях, виражених родовим та орудним відмінком: "Якщо
хтось буде жить, то буду й я присутній / краплиною в струмку" [3: 4]. Витоком подібних уявлень
очевидно варто вважати фізіологічні дані, згідно з якими людське тіло на 80 % складається з води. За
допомогою цього семантичного наповнення поет майстерно передає емоційний стан людини. Наприклад,
у мікроконтексті: "не схитував би кожен кутила крок / мого тремкого водяного серця" [6: 89]
художником слова акцентується увага на семі 'відсутність постійної форми', що передає духовну
непевність, тривогу особистості. Доповнює цей образ епітет тремкий. Прагнення розібратися у своїх
внутрішніх переживаннях зіставляється із зануренням у криницю: "занурюєшся в себе, як в криницю" [6:
38]. Таким чином, глибина внутрішнього світу зіставляється з криничною глибиною, утворюючи
своєрідну образну паралель.
Семантичне наповнення вода – тварина в межах семантичної сфери ВОДА – ЖИВА ІСТОТА
розгортається через анімалістичні порівняння: "та й море, слухняне, як пес, / то бігло слідком, то від
люті кипіло" [3: 12], "а біля ніг сичить, немов жертія, / роздвоєне жало цівкого ручая" [9: 74], "а дітки,
зрожевивши ніжками хвилю, / до себе, мов кицьку, її приручали" [10: 28]. Зовнішня подібність струмка із
змією зумовлює появу в поетичній палітрі віршів П. М. Мовчана епітета-неологізма змійкуватий та
предиката гадючитися, які автор вживає для увиразнення зорового образу: "гадючився в ногах
спіщанілий струмок" [6: 37], "І навіщо цей дзвін ножовий / ручаїв та струмків змійкуватих" [7: 33].
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І останнє архетипове семантичне наповнення в семантичній сфері ВОДА – ЖИВА ІСТОТА, яке
представлене у творах майстра слова одиничним мікроконтекстом, – вода – Бог: "Я так віддаленів, мій
господи, від тебе… / В мені ти був завжди, ніби вода в криниці, / щомиті прибував живлющим
джерелом" [6: 37].
Традиційною архетиповою сферою варто вважати ВОДА – ЧАС. У П. М. Мовчана її формують два
семантичних наповнення: безпосередньо вода – час та вода – пам’ять. Семантичне наповнення вода –
час виформовується завдяки порівняльним конструкціям, переважно вираженим родовим чи орудним
іменником: "З колодязя ж століть / не зачерпнеш нічого" [3: 80], "І що зачерпнеш із колодязя часу, / те й
буде по жилах твоїх струмувать" [4: 48], "Не чую часу течію" [7: 101], "Сніг… / оглянувши кругом, у
воду зазирнув. / І часу течію змінив у вік зворотний, / щоб повернути те, що кожен вже прожив" [4: 88],
"Та сипавсь мертвий час струмком піщано в воду / щоб мулом затягти життєве джерело" [3: 75], "Зпід борошняних брил, ніби вода з-під криги / світився час живий і закипав в ключі" [3: 76].
Узвичаєна, традиційна асоціація крапля – мить представлена в рядках: "цідиться, рідиться хвиля-хвилина,
/ крапля на хвилю міняється швидко" [9: 12], де автор у прикладці зближує поняття хвилі та хвилини.
Поетичний доробок П. М. Мовчана багатий на неологізми. Семантичне наповнення вода – час також
виражене через індивідуально-авторський новотвір, вербально втілений за допомогою прикладки:
"Джерело-пульсарій часу, / бачу, як воно чорніє!" [4: 66]. Пояснюється витвір нового слова подібністю
пульсації джерела з пульсацією, протіканням часу.
Семантика часу також закладена в зіставленні протікання ночі з водним потоком: "Котилася ніч
широчезним потоком" [3: 57]. В основі такого порівняння лежить сема 'рух', яка передається динамічним
дієсловом котилася.
Своєрідним доповненням семантичного наповнення вода – час є осмислення води як пам’яті,
оскільки пам’ять забезпечує зв’язок минулого та теперішнього часу. У мовотворчості поета такі смисли
знову ж таки найяскравіше представлені порівняннями: "Якщо нам зраджують літа, / а пам’ять як вода
несита" [3: 58], "І відсвіжуєш пам’ять ковтком води перед самим собою" [3: 101], "і пам’ять, наче
русло" [3: 122].
Значною кількістю семантичних наповнень репрезентована в ліриці П. М. Мовчана архетипова
семантична сфера ВОДА – САКРАЛЬНІСТЬ.
З давніх-давен вода вважалася джерелом життєвої сили, що було закладено у фольклорній метафорі
жива вода. Подібні уявлення знайшли відбиток й у творчості П. М. Мовчана, де концепт вода реалізує
семантичне наповнення вода – цілюща сила: "Не меду, ні – цілющої води / я зачерпнув з глибокої
криниці" [9: 29], " – Не хочу печалі, – кричально розпечені очі / шукали води, щоб зору вернуть непороччя"
[3: 83]. У цих мікроконтекстах вода має зцілювати не фізичні, а духовні вади людини, про що можна
судити з контексту віршів.
Позитивна семантика води закладена й у смисловому наповненні вода – святиня, яке забезпечується
використанням епітета-характеристики свята: "в сльозах, у початках святої води" [5: 120]. Джерело
цього архетипового смислового наповнення варто шукати у християнському вченні про особливі
властивості святої води.
На особливу увагу в семантичній сфері ВОДА – САКРАЛЬНІСТЬ заслуговує архетипове семантичне
наповнення вода – життя. Витоками таких інтенцій варто вважати давні уявлення про первісний океан, з
якого постало все живе, а також біблійний переказ про те, що світ був створений за допомогою води. У
мовотворчості П. М. Мовчана вода як життя представлена через традиційні метафори (море життя,
криниця вічного життя): "І праглось зачерпнуть водиці / з криниці вічного життя" [3: 126], " – Хвала за
любов! За прихилля травневе! / За зриму теперішність долі і море життя!" [3: 94]. Окрім цього вода як
життя виражається через варваризм аква віта: "Ущерть наповнюйсь світом! / І навіть із калюж /
черпай лиш "аква віту"!" [3: 80]. Показовим у цьому мікроконтексті є заклик автора знаходити воду
життя навіть у калюжах, хоча в загальномовній системі лексема калюжа має знижену конотацію. Цим
утверджується гносеологічне прагнення знаходити в реаліях зовнішнього світу лише позитивні якості.
Зоровий образ, до якого апелює майстер слова в мікроконтексті: "І воду фарбуєш, навмисне розрізавши
палець, / щоб знати, яка у життя довжина" [9: 8] покликаний передати цінність життя, засудити
кровопролиття. Передається це семантичне наповнення і через вживання епітетів, а також порівняльних
конструкцій, що охоплюють предикативну частину речення: "Потужно б’є життєвий струмінь" [6: 105],
"Життя недожите – пиття недопите з тобою" [3: 83]. Звукові асоціації покладені в основу наступної
ілюстрації: "і солодко вода так п’ється, / і серце в такт всім іншим б’ється: / "Жи-вім, жи-вім, жи-вім,
жи-вім" [9: 6], де ритм биття серця зіставляється з крапанням води.
Опозицію до інтерпретації води як життя утворює антитетичне семантичне наповнення вода – смерть:
"Брати мої! Де ваше кістя? / На Колимі? На Соловках?.. / Ріка ставала кожна Стіксом – / що Об, що
Волга, що Ока" [6: 47]. Тут П. М. Мовчан обігрує давньогрецькі уявлення про Стікс як про одну з рік, що
тече в Аїді – царстві мертвих. Воду в річці Стікс вважали отруйною. Саме через Стікс перевозить Харон
душі померлих у царство тіней. Промовистим художнім фактом є перетворення всіх рік на ріку смерті.
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Семантичне наповнення вода – смерть присутнє й у мікроконтексті, де концепт вербалізується
словом море: " – Я ще живий! – ворушу ледь губами… / – Допоки доїдеш до ями, ти, хлопче, помреш… /
Руки відмерзли – кригу штовхаю ногами, / море скресає – ламається крига під нами… / – Брате, куди на
крижині від мене пливеш?... – Дядьку, Явтуше… і ви відпливаєте в море?! / Всі відпливають на кризі. /
Хто ж позостався в селі?" [8: 9-13]. З контексту вірша випливає паралель відплиття в море – відхід в
потойбіччя.
Зазначимо, що архетиповий смисл вода – смерть у поетичному ідіостилі П. М. Мовчана
вербалізується лексичними одиницями на позначення водних об’єктів: ріка, море, що реалізують
ситуацію небезпеки, оскільки є потенційно небезпечними для людини через можливість утоплення, а
також через давні вірування людей про життя у водоймищах міфічних істот (змій, русалок, водяників),
які наділялися негативним ореолом і зустріч із ними несла людині смертельну небезпеку.
Архетипове семантичне наповнення вода – очищення пов’язане з фізичною властивістю води
очищувати. Біблійний переказ про потоп, який знищує людство, що занурилося у гріх, є прикладом
перенесення фізичної властивості у духовну сферу. Подібно до цього і в П. М. Мовчана вода здатна
змивати негативні спогади: "І хвиля набіжить, шовково нас огорне / і змиє в одну мить з дитинства
плями чорні" [7: 39]. Однак у переважній більшості мікроконтекстів, що можуть бути вписані до цього
семантичного наповнення вода втрачає здатність очищувати: "Від смертних мук настояного крику /
криниця братська воду не очистить. / Печаль глибока, забуття велике, / не рознизати водяне намисто"
[6: 62]. Поет гостро переживає проблеми війни, втрати близьких, які настільки є тяжкими, що їх
неможливо стерти із пам’яті. Втрачає здатність очищувати вода і через науково-технічний поступ, що
спричинює недбале ставлення людини до навколишнього середовища, що в мові виражене
предикативною конструкцією: "Ти, водо, колись могла світ весь пойняти, / змивала всю скверну з обличчя
його, / а зараз стискають бетонні лещата, / і світ цей, напевне, очистить вогонь. / Бо ти не піднімешся,
водо, безсила, / до скелі, де ймення увічнив своє / зубилом на камені: "Жорка Дурило", / і хвиля в підніжжі
знеможено б’є" [6: 49]. Знижено-побутову експресію в цій ілюстрації несе онім Жорка Дурило як збірний
образ людей, що не задумуються про стан природи.
Подальший розвиток концепт ВОДА здобуває в архетиповому семантичному наповненні вода –
перешкода, межа: "І золотим стовпом вода звелась зі ставу, / щоб відстань зберегти і колір
роз’єднать" [7: 118]. У мікроконтексті "і сам незчувся, як на хвилі / від тебе геть віддаленів" [11: 51]
образ хвилі є втіленням духовної дистанції між людьми. Така ж лінгвоментальна візія присутня й у
рядках: "і в розщіп між нами поволі вода затіка" [3: 131], де вода постає ніби матеріальною перешкодою
між ліричними героями, силою, що роз’єднує.
Архетиповим наповненням варто уважати й потрактування води як першопочатку всього сущого,
адже на глибоке переконання натурфілософа Фалеса Мілетського саме вода була тією основою, з якої
виник наш світ. Такі ж думки культивуються й у Біблії, де світ також створюється за допомогою води. У
П. М. Мовчана основою світобудови є джерельна крапля: "З краплі джерельної світ започався" [9: 12],
"Ввійдеш в початки, в крапку джерельну" [10: 20]. Важливу роль для правильної інтерпретації цього
семантичного наповнення відіграє контекст та синтагматична сполучуваність з лексемами зі значенням
"початок".
Однією з важливих тем, до яких звертається П. М. Мовчан, є проблема екології, а отже в поетичному
ідіостилі майстра слова виформовується семантична сфера ВОДА – ЕКОЛОГІЯ. Яскраво такі інтенції
виявляються у віршах, спрямованих на засудження війни та віршах, присвячених чорнобильській трагедії.
Моделюючи семантичне наповнення вода – екологія, поет часто вживає епітети з негативною семантикою:
"І падає камінь в зґвалтовану воду" [6: 54], "наповнений ущерть водою ртутною" [3: 13], "Стала
смертельною рідна вільшанська водиця, / згуба захитує в полі колос твердий… / В білому тілі біль сидить
глибоко чорний, / чортова цвіль, чорносіль, чорнобіль" [6: 29]. В останньому мікроконтексті автор
використовує звуко-семантичне зближення слів білий біль та чорний, чортова, чорносіль, чорнобіль,
створюючи звукову метафору, засновану на асоціаціях між чорним та білим кольором та болем. Таким
чином, увиразнюється глибина трагедії, що сталася на ЧАЕС.
Підкреслює критичне становище екології перетворення води в джерелах на пісок та на смолу: "Серпи
їржаві, роги, смерті, / квадрати, кола та хрести, / і б’є пісок з джерел роздертих, / яскраво б’є до
сліпоти… / Там Шамбала… пустеля Гоббі" [8: 43], "І видно іскру ту з п’яти кінців: / Яка з них альфа? Де
сумна омега?.. / Стають тернинами колючі промінці, / вода – смолою в морі безберегім" [8: 26].
Суперечливий світ епохи, де люди нехтують проблемами забруднення, художньо осмислюється в поезії
"Ерозія". Автор зіставляє річковий простір з домовиною риб: "ти вивергаєш з річки мертву рибу, / і
домовини схитуєш на дні" [6: 42].
У вірші "Відлуння війни" майстер слова персоніфікує воду для передачі страждань – подібно до
людини стихія постає зраненою, носить на собі шрами як пам’ять про воєнні часи: "А на воді – на шрамі
шрам; / життя – на латці латка" [4: 22]. У віршах про війну письменник зближує дві стихії – вогонь та
воду – для передачі неприродності війни, її страшних реалій, як у поезії "Савур-могила": "Я вгору очі звів
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– у далині побачив: / схлюпнувшись, розлилась, мов пляма світляна, / блукаюча вода, вода жовтогаряча, /
що полум’ям була пронизана до дна" [9: 57].
Семантична сфера ВОДА – НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ у поетичному ідіостилі письменника представлена
семантичним наповненням вода – слова, яке засноване на метафорі слова течуть: "О цей крик на корі –
ножова кровотеча, / з щілин літер бив струм голосним джерелом" [11: 101], "Слова джерелують,
вологий папір жолобиться" [11: 108].
Представлена у творах П. М. Мовчана й архетипова сфера ВОДА – ЕМОЦІЙНА СФЕРА, в межах
якої реалізується семантичні наповнення вода – захват: "Підступається захват до губ, як вода" [11: 60]
та вода – журба: "Журбою розведена радість, як сажа водою" [3: 83], що вербально експлікується за
допомогою порівнянь. В останньому мікроконтексті автор невипадково використовує іменник сажа,
який містить сему 'чорний' для передачі почуття гіркоти, туги.
Щодо індивідуально-авторських потрактувань концепту ВОДА, які формують периферійну зону, то
до них варто відносити такі архетипові семантичні сфери: ВОДА – АРТЕФАКТ, яка формується через
прийом "оречевлення". Найбільш частотним тут є семантичне наповнення: вода – шиття. У цьому
семантичному наповненні можна виокремити кілька підгруп. До першої зараховуємо порівняння води з
матеріалом, шовком: "Від доторку руки вода стає шовкова" [11: 114], "Рибко Гульдор, срібло на пальцях
/ ти полишила, щоб я не торкався / шовку води, ворушкої блакиті, / не розірвав срібнодзвінної ниті" [9:
12]. Використовуючи епітет шовковий для характеристики водного простору автор, передусім, прагне
передати дотикові відчуття.
Несподіваними та абсолютно індивідуальним можна вважати метафори: "Лівобіч гляну – слизне річка,
/ і в’яжеться вода в вузли" [5: 35], "і на клубок мотається струмок" [3: 21], "І день розсипавсь, даль
розшарувалась, / і води на волокна розповзлись" [7: 124].
До другої підгрупи належить усвідомлення води інструментом шиття, що здобуває вербальну
реалізацію в лексемах голка, прясла: "І криж, побитий на суглоби, / в тобі, як прясла води" [3: 32], "Оце
нам на розкіш і луг, при лузі вільшина, / і голка води, і тепла горошина" [10: 30].
Наступне семантичне наповнення, наявне в цій семантичній сфері зіставляє воду з гострим предметом,
що виявляється в предикативних конструкціях: "Та нагострений струмок / тне підошви що не крок" [9: 75],
"Кропив’яним серпом, джерельною водою / мізинчика урізав – закапала роса" [7: 49].
Індивідуально-авторське семантичне наповнення концепту вода – музичний інструмент присутнє у
вірші "Балада про скрипаля": "Він грає воду у криниці, / блакитне скло, рожевість щік" [9: 60]. Ця
метафора заснована, очевидно, на звукових асоціаціях.
Фіксується в поетичних текстах майстра художнього слова й порівняння води з каменем, де концепт
експлікується словом потік: "котить каменем чорний потік" [7: 107]. Трапляються в поезіях П. М. Мовчана
й зовсім несподівані, індивідуалізовані метафори: "і, босі ноги взувши в хвилю, / на обрій сонце віднеси" [3: 6],
"На аркуші води затримай хоч обличчя, / хоч рамцями обмеж пустечу руйнівну" [7: 25].
До периферії концепту належить і сфера ВОДА – СВІТ ПРИРОДИ, яку формує традиційне метонімічне
перенесення рослинність – вода, що досить часто трапляється в художніх текстах: "Не обігнати часу ні
волами, / ні хвильними вітрами в морі трав" [6: 25]. Метонімія у творах П. М. Мовчана може
поширюватися за допомогою епітета зелений, який і вказує на предмет переносу: "Спадає шелестом згори
зелена повінь" [6: 41], "І раптом з-поза пліч явився запах сіна: / терпкава духота і призелень густа, / зелена
течія пінує по коліна, / і радість наріклась беззвучно на вустах" [9: 42].
Для передачі семантичного наповнення вода – світло / морок П. М. Мовчан знову вдається до
словотворення, утворюючи дієслово джерелує від іменника джерело: "джерелує ночі змрок" [4: 61], "А
там, де отвір в ніч, де джерелує лампа, / немає ні душі" [6: 95]. Викликає інтерес і порівняння променя зі
струмком: "і виплітався, ніби струмок з-під крижини, / з-поза хмарини промінь уже весняний" [4: 42].
Очевидно, в основі таких асоціацій лежить метафора світло ллється.
Як свідчить розглянутий матеріал, поетична стилістика концепту ВОДА в ідіостилі П. М. Мовчана
здебільшого формується архетиповими смислами. До ядерної зони належить семантична сфера ВОДА –
НЕОРГАНІЧНА ПРИРОДА, яку формують семантичні наповнення рідина, водний простір, водна маса,
водна поверхня, дзеркальна поверхня; приядерну зону складають архетипові семантичні наповнення
ВОДА – САКРАЛЬНІСТЬ (із семантичними наповненнями життя, смерть, очищення, межа, цілюща
сила, сакральна сила, першопочаток), ВОДА – ЧАС (час, пам’ять), ВОДА – ЖИВА ІСТОТА (Бог,
людина, я, тварина), ВОДА – ЕКОЛОГІЯ, ВОДА – ЕМОЦІЙНА СФЕРА. Периферію становлять
семантичні сфери ВОДА – АРТЕФАКТ (матеріал, інструмент для шиття, музичний інструмент,
елементи одягу, папір) та сфера ВОДА – СВІТ ПРИРОДИ. Лінгвопоетичний образ води створюється за
допомогою метафоризації, нагромадження епітетів та порівнянь, які урізноманітнюють семантичні
наповнення архетипового концепту ВОДА в поетичному ідіостилі майстра слова.
Перспективним, на наш погляд, є дослідження специфіки функціонування архетипового концепту
ВОДА в ідіостилях інших представників традиційної манери письма 80-х – 90-х років ХХ століття.
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Слюнина Е. В. Вербализация архетипического концепта ВОДА в поэтическом идиостиле
П. М. Мовчана.
Статья освещает мастерство языкового творчества украинского поэта последних десятилетий ХХ
столетия – П. М. Мовчана. Особенное внимание уделено лингвопоэтическим особенностям выражения
концепта ВОДА как одного из важных структурных элементов поэтического идиостиля художника
слова. Для более четкого понимания содержания в информативном аспекте поданы сведения про
эволюцию взглядов на воду от мифологического, религиозного и философского мировоззрений до
современных интерпретаций, что позволяет проследить развитие семантического наполнения
концепта от общеязыковых до индивидуально-авторских смыслов.
Sliunina O. V. The Verbalization of the Archetypical Concept WATER in the P. M. Movchan Poetic
Individual Style.
The article describes the linguistic peculiarities of the poetry of Ukrainian poet Pavlo Movchan. The great
attention is paid to the linguopoetical features of the concept WATER as one of the general structural elements
in the poet’s individual style. The information about mythological, religious and philosophical paradigms is also
under the analysis in offer to observe the development of the semantic filling of the concept from the general
linguistic meanings to the author’s individual interpretations.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
(НА МАТЕРІАЛІ ЗАГОЛОВКІВ АНГЛОМОВНИХ СТАТЕЙ)
У статті розмежовуються дві когнітивні категорії: інтертекстуальність і прецедентність на тлі
публіцистичного дискурсу. Інтертекстуальність розглядається як трансльований код культури як
системи традиційних для людства цінностей матеріального і духовного характеру, а прецедентність
як явище життя, що може стати або не стати константою культури. Проведено аналіз прецедентних
висловлювань заголовків англомовних статей і таксономізовано їх за генетичною ознакою, тобто
джерелом походження.
Спрямованість сучасної лінгвістики на проведення комплексних функціонально-комунікативних і
структурно-семіотичних досліджень тексту зумовлює великий інтерес до вивчення проблематики
прецедентності й інтертекстуальності, які водночас є семіотичним і комунікативним феноменом та
основоположним принципом сучасної культури постмодернізму (див. роботи І. В. Арнольд [1],
І. П. Ільїна [2], Ю. С. Степанова [3], М. Бредбері [4], М. Пфістера [5] та ін.).
До недавнього часу численні дослідження, присвячені інтертекстуальності і прецедентним текстам,
проводилися, в основному, у літературознавстві (напр., праці М. М. Бахтіна [6], І. П. Смирнова [7],
Ю. М. Тинянова [8], Ж. Женета [9] та ін.) і філософії мови (див. роботи Ж. Дерріди [10],
М. Б. Ямпольського [11] та ін.). Ці вчені справедливо вказують на те, що інтертекстуальність є
обов’язковою умовою існування тексту як системи генерації смислу, що активується в ході включення
твору до вертикального контексту літературної традиції, жанрових конвенцій тощо. Дослідники
відзначають, що текст існує, оскільки він опосередкований суб’єктом, що читає, та відкритий для
взаємодій з іншими текстами. Такий модус існування тексту зумовлює його інтертекстуальність, тобто
звучання в ньому нескінченного відлуння голосів персонажів, авторів й інших текстів. Але власне
питання реалізації категорій інтертекстуальності та прецедентності в англомовному газетному заголовку
(далі ГЗ) залишилось осторонь уваги вчених. Актуальним, на наш погляд, видається розгляд цієї
проблеми.
Головною метою наукового пошуку є комплексне дослiдження двох когнітивних категорій:
інтертекстуальності та прецедентності у структурі англомовного ГЗ. Досягнення поставленої мети
передбачає розв'язання таких завдань: окреслити поняття інтертекстуальності та прецедентності з метою
їх демаркації на тлі англомовного ГЗ, проаналізувати прецедентні висловлювання, які зустрічаються в
заголовках англомовних статей, а також таксономізувати їх за генетичною ознакою, тобто сферою
походження. Дослідження проводилося на матеріалі заголовків англомовних статей газет Independent,
World Tribune та електронного ресурсу системи 1st Headlines за 2009-2011рр., із загальним обсягом
досліджуваного матеріалу 1500 одиниць.
Категорія інтертекстуальності є важливим параметром сучасного публіцистичного дискурсу і
виступає яскравим соціокультурним феноменом сучасної культури і комунікації. Термін
"інтертекстуальність" був запропонований у 1967 році теоретиком постструктуралізму Ю. Крістевою.
Однак варто зауважити, що основи понятійного апарату інтертекстуальності були закладені ще в 1920-х
роках в працях В. В. Виноградова, Ю. М. Тинянова, В. М. Жирмунського, Б. М. Ейхенбаума,
М. М. Бахтіна та інших науковців.
Теорія інтертекстуальності оперує центральними для всієї сучасної культури поняттями відносності,
взаємозв’язку і взаємозалежності. Основним положенням лінгвістичної теорії інтертекстуальності є
постулат про існування тексту як одиниці універсуму культури; не зафіксованої матеріальної форми, а
процесу, точки перетину та взаємодії прецедентних текстів (далі ПТ); складного багатошарового
утворення, в якому грає нескінченна множина атрибутованих і неатрибутованих цитат і алюзій [12].
Сприйняття тексту розглядається в цій теорії як процес встановлення міжтекстових відносин, постійного
руху від окремого тексту до корпусу ПТ, на які він спирається, тобто реалізація інтертекстуальності.
Таким чином, теорія інтертекстуальності досліджує засоби створення й уживання текстів в усій
тотальності їх зовнішніх зв’язків з усіма ПТ, а також засоби вербалізації таких міжтекстових відносин.
Лінгвістична теорія інтертекстуальності дозволяє розширити дослідницькі можливості традиційної
лінгвістики тексту та вийти на новий, комплексний рівень аналізу, розглядаючи механізми і контекст
виробництва та активного існування тексту в тісному зв'язку з людським фактором у мові, когнітивними й
комунікативними процесами. У цьому дослідженні теорія інтертекстуальності розуміється як така, що
інтегрує досягнення семіотики, лінгвістики тексту, лінгвостилістики і когнітивної лінгвістики, включаючи
теорію знаку і висновки досліджень анаграм Ф. де Сосюра [13], концепцію текстової поліфонії і соціальної
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ролі мови М. М. Бахтіна [6], концепцію множинності інтерпретації та активізації ролі читача Р. Барта [12],
структурні дослідження тексту Ю. М. Лотмана [14], лінгвокультурний підхід до вивчення ПТ Г. Г. Слишкіна
[15; 16], критерії визначення ПТ Ю.М. Караулова [17], номенклатуру смислових планів міжтекстових
відносин Ю. М. Тинянова [8], класифікацію інтертекстуальних відносин, розроблену Ж. Женетом [9],
класифікацію цитат і алюзій, складену Н. О. Фатеєвою [18], концепцію "jouissance" Ю. Крістєвої [19]. Втім,
понятійно-термінологічний апарат теорії інтертекстуальності і її основні положення ще тільки формуються,
тому закономірно, що її розробка залишається однією із найактуальніших лінгвістичних тем.
Варто підкреслити той факт, що при вивченні інтертекстуальності традиційно важливим є
спрямованість структури тексту не тільки усередину, але й назовні, що визначає відкритість тексту по
відношенню, по-перше, до інших систем і структур, а, по-друге, – до адресата, тезаурус якого також
складається з незамкнутої системи пресупозицій. Однак не завжди автор (адресант) упевнений у тому,
що реципієнт інформації зможе адекватно інтерпретувати або ідентифікувати ці "сигнали"
інтертекстуальності. Саме це і визначає особливу прагматичну настанову цієї категорії. Основними
маркерами, тобто мовними засобами реалізації категорії інтертекстуальності в тексті можуть бути
цитати, алюзії, афоризми, так звані "вкраплення" з інших функціональних стилів і т.д. Відтак,
інтертекстуальність виступає центральною категорією, на яку натрапляє адресат, що вступає в прямий
діалог з текстом і його автором.
Таким чином, інтертекстуальність в цій роботі розглядається як актуалізація міжтекстових зв'язків
мовної одиниці при розгортанні її значення в новому контексті. Зокрема мовну одиницю ми трактуємо
досить широко – від слова до невеликого тексту, що виступає як вираження певного змісту, що
закріпився в культурі, (цитата, прислів'я, приказка, афористичне міркування і т.д.). Основні маркери
інтертекстуальності є прецедентного характеру, тому і виступають прецедентними феноменами у
нашому дослідженні. Як відомо у лінгвістиці і лінгвокультурології для інтертекстуальних одиниць
використовується поняття прецедентного тексту. Г. Г. Слишкін під прецедентним текстом розуміє
"будь-яку послідовність знакових одиниць, яка характеризується цілісністю та зв'язністю і є важливою
для певної групи" [16: 95].
Ми вважаємо, що поняття прецедентності доцільно розширити не тільки охопленням послідовностей
мовних одиниць, а також і певних лексичних одиниць, які є національно-культурними знаками. Такі
одиниці можна назвати прецедентними іменами. Прецедентні тексти разом із прецедентними іменами
отримають статус прецедентних мовних одиниць.
Термін "прецедентний текст" був уперше введений у наукову практику Ю. М. Карауловим у доповіді
"Роль прецедентних текстів у структурі і функціонуванні мовної особистості" на VI Міжнародному
конгресі викладачів російської мови і літератури в 1986 р. Науковець наголошує, що особливістю
кожного прецедентного тексту є те, що він "виступає як цілісна одиниця позначення", власне як знак, що
відсилає до тексту-джерела і репрезентує його за метонімічним принципом "частина замість цілого".
Прецедентність визначається як популярність, хрестоматійність, "попит" на цей текст як для мовної
особистості, так і мовних груп [17: 110].
Водночас Г. Г. Слишкін розуміє прецедентні тексти ширше, знявши деякі обмеження, зазначені
Ю. М. Карауловим. По-перше, на думку Г. Г. Слишкіна, можна говорити про прецедентні тексти для
вузького кола людей – для малих соціальних груп (сімейний прецедентний текст, прецедентний текст
студентської групи і т.д.). По-друге, існують тексти, що стають прецедентними на відносно короткий
термін і не тільки невідомі попередникам цієї мовної особистості, але і виходять з ужитку раніше, ніж
зміниться покоління носіїв мови (наприклад, рекламний ролик, анекдот) [16: 101]. Прецедентний текст –
це текст, що є елементом культурної пам'яті народу і регулярно використовується в інших текстах.
Вживання в усній і письмовій мові прецедентних текстів сприяє пожвавленню і поновленню
накопиченого культурного фонду.
Прецедентні тексти входять до кола так званих "сильних" текстів. Г. В. Денисова визначає "сильні"
тексти як такі, які "постійно користуються попитом і одержали статус вагомих у культурі у визначений
історичний момент" [20: 174]. На думку Н. А. Кузьміної, яка розглядає міжтекстову взаємодію з точки
зору енергообміну між текстами, і власне "сильні" тексти мають велику енергоємність. Звідси випливає,
що "сильні" тексти володіють високим інтертекстуальним потенціалом, переходячи у формі цитат і
алюзій в інші вербальні континууми. Серед "сильних" можна також виділити групу текстів, які є цінними
позачасовими рамками та соціально-історичними умовами. Такі тексти стають значущими з моменту
їхнього створення і, на відміну від прецедентних текстів, які актуальні тільки на певний проміжок часу,
вони є вагомими в різні історичні та культурні епохи [21: 125]. Отже, прецедентним ми вважаємо той
текст: 1) який добре відомий представникові певної національно-культурної спільноти; 2) який
багаторазово відтворений у мові і досить часто в стислій формі; 3) зміст якого не відповідає сумі значень
складових його слів; 4) самодостатній для розуміння, тобто здатний існувати без контексту.
У нашому дослідженні ми пропонуємо розмежувати поняття інтертекстуальності та
прецедентності таким чином. Інтертекстуальність пов’язана з естетичною цінністю, культурною
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значимістю, позачасовими рамками (інтертекстуальні знаки – феномени культури, які визначають зв'язок
крізь віки, через покоління), прецедентність – з тим, що відбувається зараз і актуально сьогодні, але
зовсім не обов'язково буде важливим завтра. Інтертекстуальні знаки перевірені часом і традицією: вони
існують протягом життя декількох поколінь людей у формі певного культурного коду, існування
прецедентних феноменів обмежено часом їхньої рецепції і реінтерпретації. Саме для прецедентних
феноменів важлива "технічна" підтримка, насамперед, засобами масової комунікації, що забезпечує їхню
тотальну рецепцію максимально широким колом адресатів. Таким чином, інтертекстуальність – це
трансльований код культури як системи традиційних для людства цінностей матеріального і духовного
характеру, прецедентність – явище життя, що може стати або не стати константою культури.
Стилістичний прийом алюзії є основним засобом здійснення відсилання до прецедентного феномена.
Декодування алюзії в заголовку визначається контекстом її вживання, а також обсягом і змістом
культурно-тезаурусних знань адресата. Так, заголовок "On West Coast of U.S., much ado about very little
radiation, so far" (Los Angeles Times, 19/03/2011), по-перше, заснований на принципі економії мовних
засобів, тому що він імплікує шекспірівську комедію "Багато галасу з нічого" і відсилає адресата власне
до цього твору ("Much ado about nothing"). По-друге, алюзія, що базується на шекспірівському творі,
дозволяє припустити, що галас, піднятий у засобах масової інформації в зв'язку з радіацією в Америці
після землетрусу в Японії 2011р. немає ґрунтовних підстав. Адже в статті йшлося про те, що у штаті
Массачусетс на північному сході США в дощовій воді було виявлено радіоактивні частинки, викинуті
в атмосферу після аварії на АЕС "Фукусіма-1" в Японії. Про це в неділю, 27 березня, повідомили ЗМІ
з посиланням на департамент громадського здоров’я штату. Було повідомлено, що кількість радіації
можна вважати незначною й джерела водопостачання в штаті не постраждали. У заяві відомства також
йшлося про те, що низький рівень радіації в питній воді загрози для здоров'я населення не ніс, а в повітрі
радіоактивних частинок виявлено не було. Отож, достовірна інтерпретація даного заголовка, безумовно,
залежить від багажу знань реципієнта, його тезаурусу, ерудованості.
Що стосується наступного ГЗ, можна справедливо зауважити, що його латентний зміст розгортається
завдяки алюзії, яка апелює до фразеологізму "every cloud has a silver lining", що означає "нема біди, аби
не вийшло на добре" – "Japan's nuclear crisis has silver lining ", де йдеться про те, що після землетрусу,
який стався 11 березня 2011 року, і цунамі Японія переосмислить свої "енергетичні потреби" і навчиться
більш безпечно і надійно зберігати енергію.
Проаналізувавши 1500 ГЗ електронного ресурсу системи 1st Headlines, газет Independent, World
Tribune за 2009-2011рр., ми виокремили і таксономізували прецедентні висловлювання за генетичною
ознакою, тобто джерелом походження. Аналіз результатів найбільш характерних сфер походження
прецедентних висловюваннь в ГЗ англомовних видань подано в таблиці 1.
Таблиця 1.
Джерела походження прецедентних висловлювань в заголовках англомовних газет
за 2009-2011рр. ( %)
Сфера культурного знання

Експлікація в англомовній
пресі
Література
36,76
Релігія
13,24
Фольклор
5,88
Музика
2,94
Політика
7,35
Міфологія
5,88
Кіномистецтво
1,25
Реклама
0,98
Наука і техніка
1,13
Фразеологізми і паремії
11,76
Мода
1,47
Спорт
1,47
Живопис
0, 6
Природні катаклізми
9,29
Всього
100
З результатів, поданих у таблиці 1, бачимо, що найбільш частотними джерелами прецедентних
висловлювань в англомовних ГЗ є література (36,76 %), релігія (13,24 %), фонд фразеологічних одиниць і
паремій (11,76 %). Очевидно, що прецедентні тексти цих сфер, ми можемо назвати "сильними", бо вони
володіють високим інтертекстуальним потенціалом і часто реалізують свою прагматичну настанову в
англомовній пресі. Водночас такі сфери, як: живопис (0,6 % ), реклама (0,98 %), кіномистецтво (1,25 %)
та ін. є менш ексліцитними в досліджуваному нами матеріалі. З них переважно згадуються тільки імена
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відомих митців або назви їх творів, їх не можна назвати "сильними", тому вони не часто зустрічаються в
досліджуваному матеріалі.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити такі висновки: прецедентні висловлювання
входять до когнітивного простору носіїв певної лінгвокультурної спільноти і семантично збагачують
заголовок англомовної статті, виражаючи свою інтертекстуально-прагматичну настанову. Реалізація
інтертекстуального потенціалу прецедентних феноменів у мові публіцистичного дискурсу безумовно
актуалізує його національний характер, дозволяє експліцитно використовувати алюзії та ремінісценції,
максимально мінімізуючи мовні засоби, апелюючи до культурно-тезаурусних знань реципієнта, чітко і
повністю донести думку адресанта.
Перспективним, на наш погляд, видається детальне вивчення окремо прецедентних імен, текстів,
висловлювань і ситуацій та реалізації їх лінгвостилістичного та прагматичного потенціалу на тлі
англомовного ГЗ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : [сб.ст.] / И. В. Арнольд ; [науч. ред.
П. Е. Бухаркин]. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1999. – 443 с.
2. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия / Илья Петрович Ильин. – М. : Интрада, 1998. –
255 с.
3. Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – [изд. 2-е испр. и доп.]. – Москва :
Академ. Проект, 2001. – 990 с.
4. Bradbury M. Postmodernism / M. Bradbury ; [ed. A. Bullock, S. Trombley] // The Norton Dictionary of Modern
Thought. – New York, London : W.W. Norton & Company, 1999. – P. 673–675.
5. Pfister M. How Postmodern is Intertextuality? / M. Pfister // Intertextuality. – Berlin, New York : Walter de Gruyter,
1991. – P.207–224.
6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 444 с.
7. Смирнов И. П. Порождение интертекста / И. П. Смирнов. – Санкт-Петербург : СПб гос. ун-т., 1995. – 189 с.
8. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Юрий Николаевич Тынянов. – М. : Наука, 1977. – 574 с.
9. Genette G. Palimpsestes : La litterature au second degre / Gerard Genette. – Paris : Seuil, 1982. – 467 p.
10. Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Деррида. – Москва : Ad Marginem, 2000. – 511 с.
11. Ямпольский М. Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф / М. Ямпольский. – М. : РИК
"Культура", 1993. – 464 с.
12. Барт Р. Від твору до тексту / Р. Барт // Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно-критичної
думки XX ст. : [зб. наук. праць / наук. ред. М. Зубрицька]. – Львів : Літопис, 1996. – С. 378–384.
13. Сосюр Ф. де Курс загальної лінгвістики / Фердинанд де Соссюр ; [пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. –
Київ : Основи, 1998. – 324 с.
14. Лотман Ю. М. К построению теории взаимодействия культур / Ю. М. Лотман // Избранные статьи /
Ю. М. Лотман. – Таллинн : Александра, 1992. – Статьи по семиотике и типологии культуры. – Т. 1. – 479 с.
15. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты : [монография] / Г. Г. Слышкин. – Волгоград :
Перемена, 2004. – 340 с.
16. Слышкин Г. Г. От текста к символу : лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и
дискурсе / Г. Г. Слышкин. – Москва : Academia, 2000. – 128 с.
17. Караулов Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности /
Ю. Н. Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы :
доклады. – Москва : Русский язык, 1986. – С. 105–126.
18. Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности или интертекст в мире текстов / Наталья Александровна
Фатеева. – М. : Агар, 2007. – 280 с.
19. Kristeva J. La revolution du langage poetique : I'avangarde a la fin du XIX-e siecle / Julia Kristeva. – P. : Seuil,
1974. – 645 p.
20. Денисова Г. В. В мире интертекста : язык, память, перевод / Г. В. Денисова. – М. : Азбуковник, 2003. – 298 с.
21. Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка / Наталья Арнольдовна
Кузьмина. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та ; Омск : Омск. гос. ун-т, 1999. – 268 с.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Сунько Н. О. Интертекстуальность и прецедентность как репрезентанты публицистического
дискурса (на материале заголовков англоязычных статей).
В статье разграничиваются две когнитивных категории: интертекстуальность и прецедентность.
Интертекстуальность рассматривается как транслированный код культуры как системы
традиционных для человечества ценностей материального и духовного характера, а прецедентность
как явление жизни, которое может стать или не стать константой культуры. Проведен анализ
прецедентных высказываний и таксономизировано их за генетическим признаком, то есть за
источником происхождения.
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Sunko N. O. Intertextuality and Precedence as the Rerpresentatives of Publicistic Discourse
(Based on the Headlines of English Articles).
The article delves into the problem of discerning two cognitive categories: intertextuality and precedenсe in the
framework of publicistic discourse. Intertextuality is viewed as a broadcast code of culture as a system of
traditional human material and spiritual values and precedence as the phenomenon of life, which may or may
not become a fact of culture. Precedent statements of the headlines of English articles are analyzed and
classified according to their origin.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ
МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ
Стаття присвячена дослідженню фразеологічних одиниць німецької мови, що об’єднані спільним
значенням "міжособистісні відносини", зокрема відносини між чоловіком та жінкою. У статті
розглядаються особливості структури та семантика фразеологічних одиниць, які вважаються
гендерно маркованими, стереотипність їх вживання та утворення.
Метою статті є семантичний аналіз фразеологічних одиниць (далі ФО), які означають відносини між
особами протилежної статі, а також дослідження специфіки відображення гендерних стереотипів
фразеології німецької мови.
Гендерні дослідження – це соціокультурний конструкт, який пов’язаний із приписанням індивіду
певних якостей та норм поведінки на основі його біологічної статі.
Становлення та інтенсивний розвиток гендерних досліджень у лінгвістиці припадає на кінець ХХ
століття, що пов’язане із змінами наукової парадигми в гуманітарних науках під впливом
постмодерністської філософії. Новий підйом процесів категоризації, відмова від признання об’єктивної
істини, інтерес до суб’єктивного, до приватного життя людини, розвиток нових теорій особистості,
зокрема теорії соціального конструктивізму призвели до перегляду наукових принципів вивчення
категорії етнічності, віку і статі, які раніше інтерпретувались як біологічно детерміновані. Новий підхід
вимагав нової термінології, яка б більш точно відповідала методологічним цілям дослідників, що і стало
причиною введення в науковий опис терміну "гендер", який покликаний підкреслити суспільно
обумовлений характер статі, його конвенційність, інституціональність та ритуалізованість. Цей підхід
яскраво стимулював вивчення лінгвістичних механізмів проявлення гендеру в мові та комунікації [1: 22].
Власне поняття "гендер" виникло у кінці 80-х років, воно бере свій початок із часів феміністичних
рухів у США. Антрополог Гаї Рубінг висвітлила у своїх працях так звану "статево-гендерну систему",
яка полягала в тому, що "стать" означає біологічне поняття, а "гендер" – суспільне [2: 567].
Лінгвістична гендерологія співвідносить мову з особистістю за ознакою соціальної статі. Варто
зазначити, що сучасна лінгвістика переживає своєрідний "гендерний бум", а тому можна і варто говорити
про накопичені ідеї, напрями пошуків та експериментів, маючи на меті становлення лінгвістичної
гендерології, бо гендер, як жодне інше соціолінгвістичне поняття, закорінений в умови життя, реалії,
норми і традиції певної культури. Гендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні прояви пізнання
світу крізь призму чоловічого і жіночого бачення, що інтегрують універсальні та національно специфічні
ознаки, оприявнюють особливості номінативної та комунікативної діяльності чоловіків і жінок, а також
вплив статі на мовну практику та мовну поведінку [3: 32].
Чоловіки і жінки по-особливому лінгвалізують і пізнають світ та одне одного у своїй мові, але їхні
істини, зумовлені статтю, не повинні претендувати на універсальність. Радикальна психологія дає
підстави стверджувати: є почуття, що їх переживають тільки жінки або тільки чоловіки; є смисли, які
формуються у свідомості тільки жінки чи тільки чоловіка, а отже, є відповідний цим настановам вибір
мовних засобів, природний для одних і неактуальний, необов’язковий для інших. Відмінність між
статями навертає лінгвістику до відповіді на низку питань: якими у мові є чоловіки і жінки, які
комунікативні механізми включено в обопільний зв’язок між статями, які фрейми – соціально закріплені
лінгвоментальні моделі поведінки, що забезпечують релевантне спілкування і декодування, – є
функціональними в цих різних мовних світах [4: 218].
Гендерна стратифікація як один із базових поділів суспільства й підґрунтя його соціальної організації,
є складником такого консенсусу. Саме тому гендерно-стереотипне висвітлення суспільних ролей та
образів жінок і чоловіків дуже характерне для суспільного та мовного процесів.
Гендерні настанови виявляються, насамперед, у сценаріях мовної поведінки чоловіків і жінок,
позначених доволі високим ступенем стереотипізації, відтворивши яку, можна легко структурувати
більш-менш цілісний портрет різностатевих мовних особистостей [4: 219].
Якщо порівнювати лексичний склад мови чоловіків та жінок, то очевидним є той факт, що чоловіки
більше жінок чутливі до нових фактів щодо мови, вони вживають більшу кількість неологізмів, а також
слів із термінологічної та професійної лексики [5: 19].
Жінки більшою мірою, ніж чоловіки, використовують так звані престижні форми слів, новомодні
іноземні запозичення [6; 7].
Певні гендерно релевантні особливості торкаються також фразеологічного фонду німецької мови.
Зокрема кожній статі приписуються певні стереотипи, щодо суспільних норм, правил поведінки, стилю
життя, які створювалися та поширювалися протягом багатьох століть. Споконвіку традиційним
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вважалося зображати жінку слабкою, навіть дещо менш значимою у відносинах, чоловіка – навпаки
сильним, мужнім, владним.
Основними причинами гендерної стереотипності ФО є різні функції, які виконують жінки та чоловіки
в суспільстві, що склалися історично, різні типи характеру, якими вони наділені: наприклад, жінок
прийнято вважати більш спонтанними, емоційними, нестриманими, чоловіків – виваженими, морально
стійкими.
У сфері гендеру маркерами, які вказують на стосунки між представниками протилежної статі, можуть
виступати терміни спорідненості, антропонімічні лексеми. Однак, дуже часто пряма номінація якостей
відносин у фразеологічній одиниці відсутня. Такі фразеологізми співвідносяться з представником певної
статі у свідомості реципієнта.
Розглянемо гендерно релевантні ФО, які позначають міжособистісні відносини чоловіка та жінки у
різних семантичних сферах та умовно позначимо найбільш поширені з них такі, як семантична сфера
залицяння, одруження, відносин у шлюбі.
У ряді фразеологізмів семантичної групи залицяння більшість ФО спрямовані на вираження
зацікавлення чоловіка жінкою, наприклад:
jmdn. den Hof machen – залицятися [8: 147],
auf Freiersfüßen gehen / wandeln – вирушати на пошуки нареченої [8: 147],
ein Mädchen anbaggern – фліртувати з дівчиною [8: 147].
Здебільшого ФО з даним семантичним значенням носять негативний відтінок та є дещо некоректними
по відношенню до жіночої статі, наприклад:
hinter jedem Kittel herlaufen – бігати за кожною спідницею [9 : 1: 382],
sich einen Zahn aufreißen – підчепити гарну (шикарну) дівчину (дослівно – зірвати зуб [9: 2: 335],
eine Schnecke angrabben – підчепити гарненьку дівчину [8: 147],
sich einen Goldfisch angeln – шукати (дослівно – піймати на вудочку) багату наречену [9: 1: 285].
Майже всі зазначені ФО даного семантичного значення належать до сучасної розмовної німецької
мови та відображають відносини чоловіка та жінки модерної епохи, що не завжди висвітлює їх найкращі
якості. А такі притаманні чоловікам риси, як мужність, наполегливість, галантність відображає
семантика старших за походженням ФО, наприклад:
sich jmdn. an Land ziehen – добитись кого-н. [8:147],
auf Eroberungen ausgehen (від: erobern – здобувати, завойовувати) – намагатись познайомитись з
дівчиною [9: 1: 182],
die Cour machen – залицятися, домагатися прихильності жінки [8: 147].
ФО групи, що позначають ставлення жінки до чоловіка, є порівняно незначною, та зображає жінку з
позиції так-званої жіночої кокетливості, наприклад:
jmdm. schöne Augen machen – кокетувати з ким-н., грати очима [8: 147].
ФО jmdm. den Kopf verdrehen – закрутити кому-н. голову [8: 147], jmdn. anmachen – залицятися до
кого-н. [8: 147] є нейтральними з позиції гендерної релевантності та можуть стосуватися, як жінки, так і
чоловіка.
Особливістю семантики сфери залицяння є те, що стратегічно ФО можуть вживатися для вираження
згоди / відмови, наприклад:
einen Korb kriegen / bekommen – отримати відмову (дослівно – отримати кошик) [10],
jemandem einen Korb geben – відмовити комусь (дослівно – вручити комусь кошик) [10].
Цікаво, що з позиції ментальності німецького народу, ключовим словом у даних ФО є der Korb –
кошик, оскільки історично склалося так, що в Німеччині на знак відмови юнаку дівчина виставляла перед
вхідними дверима кошик, в Україні ж таким об’єктом був гарбуз.
Досліджуючи гендерний аспект, бачимо, що так звані ФО згоди / незгоди вживаються тільки з позиції
жінки. У такому співвідношенні підтверджується стереотипне уявлення чоловіка як мисливця,
завойовника, а жінки – як об’єкта його уваги, проте власниці остаточного вибору у даних відносинах.
У семантичній сфері, що позначає одруження, ФО наводяться з чоловічої або жіночої точки зору, де
"друга стать" виступає в ролі об’єкта, наприклад: jemanden zum Altar führen – вести когось під вінець
[10], а також з точки зору взаємного впливу, наприклад:
die Ringe tauschen / wechseln – обмінюватися обручками [10],
in den Ehehafen / Hafen der Ehe einlaufen – одружитися (дослівно – вступити у гавань шлюбу) [10],
in den heiligen Stand der Ehe treten – одружитися (дослівно – ступити на святий пісок шлюбу) [10],
den Bund fürs Leben schließen – заключити союз на все життя [10].
Наведені вище ФО носять переважно позитивний, навіть дещо урочистий характер, не
дискримінуючи у жодному разі права жодної статі. В окремих випадках такі ФО, як eigenen Herd gründen
– cтворити власну сім’ю (дослівно – заснувати власну плиту) [10], містять семантику не тільки
взаємовідносин, що ґрунтуються на почуттях та бажанні прожити життя разом, але й взаємному побуті.
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ФО одностороннього впливу із семантичним значенням "одружувати когось на собі" можуть
одночасно бути конотованими позитивно так і негативно, тому що означають не взаємну згоду обох
сторін на шлюб, а одноосібну, тобто мають на меті своєрідне поневолення одного із учасників таїнства,
наприклад:
unter die Haube kommen – одружуватися (про жінку), дослівно – одягати очіпок – символ того, що
дівчина одружена та повинна ходити з покритою головою [10],
vor Anker gehen – одружитись (про чоловіків), дослівно – стати на якір (тобто припинити своє
"плавання" у парубоцтві [8: 27],
Mädchen an den Mann bringen – віддати дівчину заміж [9: 2: 36].
Низка віддієслівних фразеологізмів семантичної сфери, що позначає стосунки у шлюбі, описує різні
якості відносин між чоловіком та жінкою: від максимально позитивно забарвлених до максимально
негативних. Умовно їх можна поділити на дві групи: 1) ФО, які відображають ставлення через почуття;
та 2) ФО, які відображають ставлення через дії.
Розглянемо першу групу. Так, наприклад, ФО із семантичним значенням "кохання":
mit einer Affenliebe an jemandem hängen – надзвичайно (перебільшено) кого-н. кохати (дослівно –
кохати кого-н. "мавпячою любов’ю") [10],
jemanden zum Fressen gern haben – дуже любити кого-н. (дослівно – любити так, що з’їсти хочеться)
[10],
jemandem zu Füßen liegen – обожнювати кого-н. (дослівно – валятися в ногах) [10],
jemanden ins Herz schließen – покохати когось (дослівно – зачинити в серці) [10],
für jemanden einen Platz im Herzen haben – любити когось (дослівно – мати для когось місце у своєму
серці) [10] є конотованими позитивно, навіть у деяких випадках – радикально позитивно.
Протилежними за значенням до них є ФО із семантичним значенням "ненависть" (їх кількість значно
менша:
jmdn. aus dem Grund seines Herzens hassen – ненавидіти від усієї душі [10],
jemandem das Herz brechen – розбити серце [10].
До другої групи ФО (що відображають ставлення через дії) належать фразеологізми, які означають
відносини чоловіка та жінки у побуті, та носять переважно негативний характер:
den Pantoffel führen – верховодити в домі (про жінку) [9: 2: 94];
unter dem Pantoffel stehen – бути під каблуком [9: 2: 95];
j-n unter dem Pantoffel haben – тримати кого-н. під п’ятою (під каблуком) [9: 2: 95];
j-n zum Hahnrei machen – зробити рогоносцем кого-н. [9: 2: 295].
Цікавим є той факт, де на противагу твердженню, що шлюб здавна за стереотипами був символом
покори, певної залежності жінки від чоловіка, у мові ж представлені ФО, що семантично відображають
гноблення чоловіка жінкою, а не навпаки. Звідси висновок: або уявлення про сім’ю, що історично
склалися, є хибними, або ж особам жіночої статі властиве більш активне використання та створення
мовних зворотів, так звана балакучість, особливо у побутовій сфері, тому чоловіки, в силу своєї
стриманості та виваженості, виступають рідше позитивними фігурантами в даних ситуаціях.
Дещо іншою є позиція жінки в сучасному світі. Якщо раніше вважалося успішним для жінки in festen
Нänden sein [9: 1: 306] – бути зарученою, одруженою (дослівно – знаходитися у міцних / надійних руках),
то тепер має місце у мові так звана жіноча емансипованість, що висловлює бажання жінок до
незалежності, самостійності, наприклад: nicht mehr das Heimchen am Herd spielen wollen – дослівно – не
бажати гратися у домашню іграшку біля плити [8: 725].
Спираючись на дослідження, семантика гендерно маркованих ФО відображає формування та
укорінення певних стереотипів щодо зображення чоловіка та жінки у їх взаємовідносинах. Так жінки
фігурують переважно як об’єкти впливу, тобто не є активними фігурантами у відносинах, а чоловіки
виступають сильними, значущими, впливовими. Значна кількість ФО даної семантичної групи виражає
негативну оцінку чоловіка або жінки з позиції протилежної статі (особливо це стосується сфери
побутових відносин). Але з розвитком суспільства побутові відносини відходять на другий план, більше
уваги зосереджується на позиції жінки в соціумі, її кар’єрному рості, значення набуває емансипованість
жінки, що головним чином знаходить відгуки у збагаченні лексичного складу сучасної німецької мови.
Таким чином, у гендерно маркованих ФО відображені процеси розвитку суспільства та мови, де
зростає значення жінки як особистості, набуває значення її рівноправність у відносинах з чоловіком, але
знижується шанобливе до неї ставлення чоловічої статі.
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Фисяк И. Е. Гендерный аспект в семантике фразеологизмов, которые обозначают
межличностные отношения.
Статья посвящена исследованию фразеологических единиц немецкого языка, которые объединены
общим значением "межличностные отношения", в частности, отношения между мужчиной и
женщиной. В статье рассматриваются особенности структуры и семантика фразеологических
единиц, которые определяют как гендерно маркированные, а также стереотипность их
употребления и строения.
Fisiak I. E. Gender Aspect in Semantics of the Phraseological Units Denoting Interpersonal Relations.
This article is devoted to the research of German phraseological units combined by the common meaning of
interpersonal relations, especially man-woman relations. The peculiarities of the structure and the semantics of
the phraseological units are considered in the article. The main factors of the creational stereotypes and usage
of the gender marked phraseological units are analyzed.

216

УДК 81 367:811.161.2+112.2
Н. Д. Юрчишин,
аспірант
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У ВИРАЖЕННІ ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВИХ ВІДНОШЕНЬ
У статті проаналізовано поняття і природу каузативності на семантико-синтаксичному рівні.
Розглянуто і зіставлено семантичні трансформації речень, у складі яких є фраземи на позначення
емоційно-вольових процесів української та німецької мов у вираженні причиново-наслідкових відношень.
Окреслено можливості вираження стрижневого компонента – фраземи.
Причиново-наслідкові відношення характеризують різні сфери людської діяльності й можливості у
комунікативному акті будь-якого функціонального різновиду мови. Вони відображають постійно існуючі
в об’єктивному світі взаємозв’язки між явищами, входять до складу загальної системи, логіколінгвістичних відношень. Причиново-наслідкові відношення відбивають зв'язок не предметів чи явищ
навколишньої дійсності, а й подій, ситуацій, фактів. Взаємодія причин і наслідку зазвичай
послуговується причиною наступного явища.
Причиново-наслідкові відношення – одна з найважливіших семантичних категорій природних мов.
Причина і наслідок створюють діалектичну єдність. А. П. Комаров підкреслює, що "причина, яка не діє,
тобто не має наслідку, не є причиною, і, навпаки, причина, яка вже не діє, також не є причиною. Причина
має місце, лише оскільки має місце її дія" [1: 85].
Об’єктом дослідження є фраземи української та німецької мов у складі речення у вираженні
причинно-наслідкових відношень.
Актуальність дослідження зумовлена застосуванням зіставно-порівняльного аналізу з метою
вивчення специфічних особливостей фразем української та німецької мов у складі речень у вираженні
причинно-наслідкових відношень.
Мета статті полягає у вивченні й порівнянні причинно-наслідкових відношень фразем української та
німецької мов у складі речень. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 1)
з’ясувати природу каузативності; 2) обґрунтувати функції фразем української та німецької мов у
структурі речення; 3) описати семантичні відношення між фраземами у вираженні причинно-наслідкових
відношень.
Каузативність відноситься до сфери суб’єктно-об’єктних відношень та означає спонукання об’єкта до
здійснення дії або зміни стану. Каузативність – це лексична категорія, яка відображає причиновонаслідкові відношення між реаліями об’єктивної дійсності та є семантичною ознакою, яка важлива для
всієї системи предикатного гнізда. У межах предиката категорія каузативності виявляється за допомогою
різноманітних мовних засобів, на лексичному, словотворчому, морфологічному та синтаксичному
рівнях. Більшість лінгвістів головним із цих засобів вважають лексичний, тобто каузативність
представлена в семантиці предиката, внаслідок чого каузативні предикати мають складну семантичну
структуру. Вони мають не тільки сему дії, але й сему стану, ознаки, причини й мотивації [2: 160].
Лінгвістичне поняття каузація, або спричинення, є асиметричне і транзитивне причиново-цільове
логіко-семантичне відношення, що пов’язує один з одним дві або більше елементарні суб’єктнопредикатні структури, послідовність яких формує складну каузативну макроструктуру і конституює
відповідну каузативну ієрархію суб’єктів.
Каузативними вважаються аналітичні конструкції, граматичні форми і лексичні одиниці, які
передбачають каузативну ситуацію. З точки зору структури це складна ситуація, яка може бути
репрезентована у вигляді двох простих ситуацій, пов’язаних між собою відношенням каузації.
В основі каузації лежить причиновий зв'язок, який визначається по-різному: з одного боку, це зв'язок
між двома субстанціями у тих випадках, коли одна з них спонукає іншу до дії (А. П. Комаров,
І. А. Наумова, С. В. Степанюк, А. А. Уфімцева), з другого боку, це таке співвідношення між ситуаціями,
при якому наявність однієї ситуації зумовлює реалізацію іншої (Т. І. Антонова, Н. К. Оніпенко,
Г. С. Савічуте). Можливо, що таке широке пояснення причинового зв’язку дає змогу поєднати під
терміном "каузація" достатньо різнорідні явища, що в свою чергу призводить до термінологічного
надлишку. І дійсно, у лінгвістичній літературі терміни "каузація", "причиновість", "каузативність",
"причиново-наслідкові відношення" використовуються як синоніми.
Дослідники, які займаються проблемами причинно-наслідкових відношень та способами їх
вираження у різних мовах, відмічають, що в силу свого логічного характеру категорія причини більшою
мірою національно індивідуалізована, ніж, наприклад, категорія простору та часу [3: 250].
Складне речення являє собою поєднання кількох предикатних одиниць в одно ціле. Речення,
ускладнене компонентом з потенціально предикативним значенням, може передавати основну і
додаткову дію / стан, предикативну ознаку тощо / в стосунку до однієї і тієї особи (суб’єкта) [4: 127].
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Наприклад: "Заборона "України в огні" сильно пригнобила мене. Ходжу я засмучений і місця собі не
знаходжу" [5: 270] → Заборона "України в огні" сильно пригнобила мене, тому ходжу я засмучений і
місця собі не знаходжу, де між одновалентним предикатом місця собі не знаходити (бути схвильованим,
хвилюватися) і суб’єктом встановлюються причиново-наслідкові відношення. Фразема місця собі не
знаходити в реченні вказує на поведінку суб’єкта, яка не виражена мімікою чи жестами. Як відомо
"місце" – це простір земної поверхні, зайнятий або який може бути зайнятий ким-, чим-небудь [6]. Тому
не випадково у поданій фраземі вжито лексему місце, яка дозволяє визначити семантику фраземи, адже
через хвилювання людина в дійсності не знаходить собі місця.
Причинові відношення в німецькій мові, як і в українській, можуть граматично виражатися як
складносурядні речення, побудовані на більш вільному поєднанні компонентів, і бути як відносно
самостійними висловлюваннями, так і складнопідрядними реченнями, побудованими на більш
глибокому смисловому та структурному поєднанні частин єдиного складного висловлювання [7: 252].
При трансформації речення використовуємо відповідний предикат предикатів, наприклад на позначення
причиново-наслідкових відношень у німецькій мові застосовуємо такі предикати предикатів – da, weil,
darum, deshalb, deswegen, dann. Предикат предикатів – це семантичний компонент, що застосовується
при реченнєвих трансформаціях на позначення внутрішніх відношень між членами пропозиції.
Розглянемо приклад: "Mir wurde angst und bange. Ich griff in die Tasche und nahm Gottfrieds Amulett fest in
die Hand" [8: 33] → Ich griff in die Tasche und nahm Gottfrieds Amulett fest in die Hand, weil mir angst und
bange wurdе, де предикат предикатів weil вказує на причиново-наслідкові відношення між предикатом
wurde angst und bange (стає страшно, злякатися) та об’єктом. У німецькій мові ад’єктиви angst und
bange означають моторошний, жахливий, тривожний [9], і тому не дивно, що фразема wurde angst und
bange (стає страшно, злякатися) виконує функцію відтворення внутрішнього стану об’єкта.
У складному реченні чітко визначені причина, наслідок і зв’язок між ними, а вираження складових
мікроситуацій (причини і наслідку) має повний, розгорнутий вигляд. Репрезентація каузуючої ситуації у
розгорнутій формі є диференційною ознакою причинових конструкцій цього типу.
Складні речення називають суперсегментним засобом вираження каузативної ситуації, оскільки
причиново-наслідкові відношення передаються у них не якимось дискретним елементом конструкції, а
всією граматичною конструкцією загалом [10: 48].
У складних реченнях обох мов причина прояву емоційно-вольових процесів експлікується за
допомогою:
– підрядної частини складнопідрядного речення, наприклад: "Він її там так любить, що за кулаками
вона й світу не бачить!" [5]; "Da fühlte sich dieser beschämt und wusste, dass ihm das Blut in den Ohren
stand" [8: 112];
– предикативної частини безсполучникового речення: "Ще недавно наша критика била в литаври,
прогнозуючи широкий поступ "малої" прози, з’явилися навіть дисертації про шляхи її розвитку" [5: 28];
"Aber, Eva, ich bin überzeugt, du machst dir umsonst solche Sorgen" [8: 200];
– частини складносурядного речення: "Гукнув я конторських, а вони вже аж заливаються (біля
стінгазети) капосні та в боки беруться" [5: 144]; "Die Kletterei hatte ihm angestrengt und ließ sein Herz bis
zum Halse hinauf schlagen" [8: 328].
У випадку, коли причина емоційного стану представлена у згорнутому вигляді, речення є складним
(неелементарним) лише з семантичного погляду, а за формою кваліфікується як просте. Вихідною
одиницею для нього є формально і семантично складне речення, між предикативними частинами якого
існують причиново-наслідкові відношення.
Причинові синтаксеми являють собою віддзеркалення причиново-наслідкових відношень у структурі
речення. Вони є вторинною предикатною мінімальною семантико-синтаксичною одиницею, що
здебільшого містить трансформований у субстантивний компонент вихідний предикат і аналітичну
морфему-прийменник як показник семантико-синтаксичних відношень між вихідними елементарними
простими реченнями. Причинові синтаксеми мають таку сукупність диференційних семантикосинтаксичних ознак: передування у плані часової перспективи, реальну модальність, а також пов’язану з
певним явищем властивість породжувати наслідок [11: 273].
У реченнях української мови на позначення каузованого вияву фразем на позначення емоційновольових процесів зафіксовано такі причинові синтаксеми:
– від (од) + родовий відмінок, наприклад: "Раз. (О! сміху було! Хлопці аж кишки порвали від реготу)
змалював він таки нашого отця Микити кобилу, та як же живо вчистив – так навдивовижу!" [5: 595];
– за + знахідний відмінок, наприклад: "Ой, не можу! – вхопився за боки шофер і вибухнув щирим,
заразливим сміхом" [5: 144];
– з + родовий відмінок, наприклад: "(Рябина) Пане писарю, не точи ти останньої крови з мого серця"
[5: 718];
– на + знахідний відмінок, наприклад: "От лихо. Старий заледве оклигав після втрати доньки, а ти
йому сиплеш солі на рану" [10: 647].
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При цьому засобом-домінантою у досліджуваних реченнях виступає синтаксема від + родовий
відмінок.
Крім інваріантного значення причини, яке об’єднує відповідні синтаксеми в певний підклас,
каузативним синтаксемам властивий варіантний зміст, що диференціює їх. Тобто "майже кожна форма,
спеціалізована на вираженні причинових семантико-синтаксичних відношень, вносить у загальне
значення причини специфічний семантичний відтінок" [12: 147].
Каузативні синтаксеми від + родовий відмінок та з + родовий відмінок передають додатковий
семантичний відтінок походження явища, за + знахідний відмінок – відплати або підстави [11: 340].
У німецькій мові на позначення каузованого емоційного вияву можуть служити такі причинові
синтаксеми:
– anlässlich (з приводу, у зв’язку) + Genetiv; infolge (внаслідок чого, через що) + Genetiv; wegen (через,
із-за) + Genetiv. Наприклад: "Aber Lope ist in Sorge wegen des Buches, er huscht in die Kammer" [8: 200];
– vor (перед, до, тому, від) + Dativ oder Akkusativ. Наприклад: "Sie vergingen vor Aufregung" [8: 25];
– über (над, через більше, по) + Dativ oder Akkusativ. Наприклад: "Simone dachte einen Augenblick nach.
–"Madame hat sich blau geärgert über mich", – gab sie zu" [8: 46].
Засобами вираження антецедента у досліджуваних реченнях української мови, є також фраземи
виражені дієприслівниками. Будучи вторинними предикатами, вони зберігають валетний потенціал
вихідного дієслова і за умови заповнення "семантично визначених валентних гнізд предиката"
організовують так звані фраземні дієприслівникові звороти, що характеризуються потенційною
предикативністю і представляють певну ситуацію у згорнутому вигляді.
При причиново-наслідкових відношення суб’єкт в реченнях, в складі яких є фраземи може виступати як
ініціатор чи причина каузації. Наприклад: "Сагайдак не дав розгулятися своєму самолюбству. Зрештою, сам
собі винен, і нічого тепер лізти у пляшку" [5: 346] → Сагайдак не дав розгулятися своєму самолюбству, тому
що Сагайдак зрештою, сам собі винен, і нічого тепер лізти у пляшку.
Розглянемо приклад з німецької мови: "Onkel Theo spricht lieber nicht an. Er hat wieder seine Tour" [8: 253]
→ Onkel Theo spricht lieber nicht an, weil er wieder seine Tour hat, у якому причиново-наслідкові відношення
виражаються між фраземним предикатом j-d hat seine Tour – у кого-н. поганий настрій, мати поганий
настрій, який уточнюється актантом wieder і суб’єктом вираженим особовим займенником третьої особи
однини. Фразема в реченні відтворює внутрішній стан суб’єкта. Лексема die Tour означає тур, поїздку, рейс,
маршрут [9], які міняються, і тому цілком логічно це стосується настрою.
Варто зауважити, що на відміну від каузативних синтаксем, при одиничних фраземах, виражених
дієприслівниками чи в структурі організованих ними зворотів, відсутні прийменники на позначення
причиново-наслідкових відношень. Тому у науковій літературі фраземи, виражені дієприслівником,
розглядають як морфологічні варіанти каузативних синтаксем, що стають причиновими засобами у
відповідних умовах [12: 149]. Основним чинником, який зумовлює розвиток каузативної семантики в
дієприслівникових фраземах та організованих ними зворотів, у досліджуваних реченнях можна вважати
необхідність причинового обґрунтування вияву емоційно-вольових процесів. Позначаючи дії, що
потенційно можуть викликати зміни психічного стану людини (приміром, ментальні, перцептивна акти
тощо) і входячи до описів емоцій, ці звороти у згаданому контексті набувають каузативного значення.
Наприклад: "А парубкам з дівчатами сідати?" – питав один парубок, вискаливши зуби" [5: 85] → А
парубкам з дівчатами сідати? – питав один парубок, тому вискалив зуби; "Стояв Андрій, потупивши очі в
землю" [10: 551] → Андрій потупив очі в землю, бо стояв. "Будьте ласкаві, будьте милосердні!" – благала
Горпина, умиваючись слізьми" [5: 735] → Через умивання слізьми Горпина благала: "Будьте ласкаві, будьте
милосердні!"; "Вона з ніг звалилася і прилягла на ліжку, слізоньками обливаючись" [5: 273] → Від
обливання слізоньками вона з ніг звалилася і прилягла на ліжку; "Калинович стояв, обливаючись холодним
потом, і ждав, що буде далі" [5: 452] → Калинович обливався холодним потом, тому що стояв і ждав, що
буде далі. Як бачимо, у наведених прикладах фраземи, виражені дієприслівником, корелюють з
причиновими синтаксемами та з підрядними причиновими реченнями, виражають міру й ступінь ознаки
внутрішнього стану персонажа.
Семантико-синтаксичне значення фразем, виражених дієприслівниковим зворотом, не має
формального вираження, а набувається за рахунок пресупозицій, конституцій тощо. В організації
семантики звороту беруть участь чинники як внутрішнього, та і зовнішнього контексту. Кількість і набір
можливих зв’язків зворота з основним складом речення, передусім, визначається взаємозв’язком
семантики предиката й дієслівної форми зворота. Вторинні фраземи-предикати виступають
актуалізаторами складних логічних зв’язків (причини, цілі, умови, допуску, часу тощо). Наприклад: "У
свахи Кондашихи аж зуби скрипітимуть від заздрості" [5: 231] → Якби у свахи Кондашихи аж зуби
скрипіли від заздрості (відношення умови); "Сам Бог бачив, як ми перед ним у церкві на рушник ставши,
шлюб приймали" [5: 321] → Оскільки сам Бог бачив, як ми перед ним у церкві на рушник стали, шлюб
приймали (причинові відношення).
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У розглянутих прикладах фраземи орієнтують текст на книжний стиль мовлення. У цих реченнях
репрезентоване "відношення між суб’єктом і його процесним станом".
Трансформація дієприслівникового звороту, вираженого фраземою у підрядні речення часу, причини,
мети, наслідку, умови тощо пояснюється встановленням між головною і другорядною діями відношення
мотиваційної предикації, подібного до того, що поєднує дії у складнопідрядних реченнях із підрядними
обставинними [1: 8].
Відсутність сполучників чи сполучних слів компенсується іншими засобами семантико-синтаксичної
організації складного речення, з-поміж яких визначальними і взаємозумовленими постають модальночасові форми предикатних синтаксем, що уможливлює залучення до безсполучникових складних
причиново-наслідкових конструкцій поліпредикативних одиниць з різними часовими відношеннями [13:
16], наприклад: форма минулого часу як причина – форма минулого часу як наслідок: "Еней був тяжко не
по серцю Юноні, – все її гнівив" [5: 256] → Еней був тяжко не по серцю Юноні, бо все її гнівив; "Мотря
обхопила сина шию обома руками та так і повисла, за сльозами світа не бачачи" [5: 24]; "Georg
verschlucktet sich vor Lachen. Er sah gestern einen Film" [8: 6] → Er sah gestern einen Film, darum
verschlucktet Georg sich vor Lachen. Форма теперішнього розширеного часу як причиновий компонент –
наслідок у формі минулого часу: "Марія простягла руку, трохи жеманно, бісики іскряться в її очах" [10:
33] → Бісики іскряться в її очах, бо Марія простягла руку; "Die haben ja nur Wut im Bauch, weil ich ihnen
die Arbeit weggeschnappt habe" [8: 334]. Завдяки експресії фразем у розглянутих вище прикладах
створюється конотація підвищеної емоційності, висловлювання, знижується їх стилістична тональність.
Висновки. Таким чином, на рівні мови української та німецької причиново-наслідкові відношення
відповідають категорії каузативності.
У семантико-синтаксичній структурі речення фраземи української та німецької мов на позначення
емоційно-вольових процесів можуть вступати в причиново-наслідкові відношення, семантично
трансформуватись у відповідне підрядне речення.
У вираженні причиново-наслідкових відношень функції фразем у складі речення впливають на
експресивно-стилістичну забарвленість висловлювання, можуть посилюватись чи послаблюватись за
допомогою різних додаткових актантів.
Поряд із засобами, що спеціалізуються на передачі причиново-наслідкових відношень, в українській
мові причину емоційного вияву можуть позначати й такі компоненти аналізованих речень, для яких
каузативна семантика є вторинною і накладається на їх основне значення.
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Юрчишин Н. Д. Функции украинских и немецких фразем для обозначения эмоционально-волевых
процессов в выражении причинно-следственных отношений.
В статье проанализированы понятия и природа каузативности на семантико-синтаксическом уровне.
Рассмотрены и сопоставлены семантические трансформации предложений, в составе которых есть
фраземы для обозначения эмоционально-волевых процессов украинского и немецкого языков в
выражении причинно-следственных отношений. Обозначены возможности выражения стержневого
компонента – фраземы.
Yurchyshyn N. D. The Function of the Ukrainian and German Phrasemes on Denoting EmotionallyVolitional Processes in Terms of the Cause-Consequence Relations.
The concept and nature of causativity on the semantic-syntactic level have been analyzed. The semantic
transformation of the sentences, which include phrasemes on denoting the emotive-volitional processes in terms
of cause-consequence relations in the Ukrainian and German languages are examined and compared. The
certain opportunities of description of the main component – phrasemes – are determined.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
У статті представлено стилістичні явища як лінгвокультурний компонент англійської народної казки.
Проаналізовано спрямованість стилістичних явищ на матеріалах британської народної казки. Здійснено
розкодування певних явищ, які сприяють кращому розумінню культури британського народу. Виявлено,
що у жанрі казки використовуються фольклорні художні засоби – порівняння, гіпербола, антитеза.
Перехід до нової методологічної наукової парадигми – антропоцентричної – в сучасних лінгвістичних
розробках супроводжується появою таких наукових напрямів, як етно-, соціо-, прагма-, етносоціо-,
етнопсихолінгвістика, лінгвокультурологія, та нових понять: культурний концепт, мовна картина світу,
концептуальна картина світу, національно-мовна картина світу, етнічний стереотип [1: 36].
Національно-культурний компонент входить у систему способів і засобів формування національно
специфічного тексту, є одним із елементів організації мовного матеріалу, отже, дослідження національнокультурного компонента допомагає виявити особливості національно-мовної картини світу.
Увага до проблем національної ідентифікації стимулює пошуки нових підходів до вивчення мови
казки як скарбниці збереження народних традицій, побуту, обрядів та ритуалів англійського народу з
одного боку та способів його мовної репрезентації з іншого.
Багатоаспектне поняття МКС сприяло виокремленню художньої, релігійної, філософської, фізичної та
інших картин світу, але, на думку Л. А. Лисиченко, [1: 37] кожна з цих картин є частковою, бо пов’язана
з обмеженням, що міститься в назві (художня, фізична тощо). Найуніверсальнішими, як зазначає названа
дослідниця, є концептуальна картина світу, пов’язана з усім континуумом знань про світ, і мовна картина
світу як засіб експлікації цих знань.
На сьогоднішній день теорія МКС ґрунтується на концепції В. фон Гумбольдта і ідеях О. О. Потебні
(Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицька, В. Г. Гак, І. О. Голубовська, С. Я. Єрмоленко,
В. В. Жайворонок, Ю. М. Караулов, В. І. Кононенко, М. П. Кочерган, О. С. Кубрякова, Л. А. Лисиченко,
Г. В. Межжеріна, В. Г. Ніконова, В. М. Русанівський, Б. О. Серебреников, Ю. С. Степанов, Г. А. Уфімцева,
О. Д. Шмельов та інші).
Дослідження мовної картини світу з урахуванням впливу культури, етнічних традицій, звичаїв
залишається актуальним напрямом лінгвістичних досліджень. Як зауважує І. О. Голубовська, "дослідити
мовну картину світу певної національної мови означає виявити етнічну спрямованість мовного значення
та способи її маркування на всіх структурних рівнях мовної системи" 2: 6. Отже, коли мову вивчають
як специфічне етнічне явище, можна говорити про національно-мовну картину світу (НМКС). Вивчення
її допомагає виявити специфіку сприйняття дійсності відповідним етносом. Кожній мові притаманні свої
засоби реалізації концептів світу і, відповідно, різні способи номінацій. В. фон Гумбольдт зазначав, що
відмінності між мовами є щось більше, ніж просто знакові відмінності слова, форми слів утворюють і
визначають поняття, різні мови за своєю сутністю, за своїм впливом на пізнання та почуття в дійсності є
різноманітними світобаченнями 3: 370.
Передусім, недостатньо дослідженим поки що залишається й питання взаємозв’язку МКС і культури.
На думку В. М. Телії, "культура певного етносу виступає могутнім генеруючим фактором для
національно-мовної картини світу як у своїй "матеріальній", так і в "духовній" іпостасях, що сприяє
визначенню поняття "культура" через поняття "картина світу" [4: 18].
Національно-мовна картина світу англійців виявляється, передусім, на лексико-семантичному рівні
слів і словосполучень на позначення матеріальної та духовної культури англійського народу. Отже,
елементом національно-мовної картини світу, який є формальним показником світобачення англійців, є
національно-культурний компонент (НКК).
Оригінальність МКС найяскравіше подана в текстах англійського фольклору, у межах яких має місце
культурно маркована діяльність.
У даній статті зроблено спробу стилістичного та семантичного аналізу текстів англійської народної
казки. Актуальність даного дослідження визначається спрямованістю сучасних етнолінгвістичних
досліджень у вивченні англійської народної казки в лінгвокогнітивному та комунікативному аспектах.
Об’єктом дослідження є англійська народна казка.
Предметом дослідження стали семантичні та стилістичні характеристики англійської народної казки.
Матеріалом дослідження слугували тексти англійської народної казки, взяті з британського
словника британських народних казок. У фольклорному тексті, наприклад, народної казки ми
спостерігаємо конкретний лексичний образ зображуваного світу в усьому різноманітті його
предметів та властивостей. У той же час, у тексті казок представлений мовний інвентар звичайної
мовної особистості, типового представника народу, етносу – як у минулому, так і в даний час. Казка
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як фольклорний твір є явищем літературного порядку. Це – акт мовленнєвої комунікації, який
підпорядковується жанровим правилам, що дають місце певній комунікативній події як такій [5: 10].
Оскільки казки є текстами, які є "жанром стилістично маркованого типу мовлення" [6: 57], вважаємо, що
"жанрова специфіка даного типу тексту є його важливою диференційною ознакою й забезпечує його
цілісність" [1: 144].
Казка є одним із найяскравіших утілень національно-мовної картини світу і невичерпним джерелом
відображення ментального світосприйняття. Текст народної казки допомагає не лише простежити етапи
реконструкції національно-мовної картини світу в історії англійського народу, але й розкрити
самобутність традицій, вірувань, світогляду. Процес пізнання світу завдяки казці здійснюється не
лишень через опис перебігу подій, але й через описи персонажів. Семантика тексту казки становить
особливий інтерес у плані вивчення інформації в образах текстів цього жанру, що сприятиме дізнаванню
нових механізмів об’єктивації знань про світ у мовних формах. Художні образи персонажів, представлені
в текстах казок, є носіями концептуальної інформації. Текст казки є вербальним повідомленням, що
передає предметно-логічну, естетичну, образну, емоційну та оцінну інформацію [7: 5].
Казка, в свою чергу, широко використовує загальнофольклорні художні засоби, які виступають як
лінгвокультурний компонент. Для англійських народних казок характерна гіпербола, яка в
літературознавстві виділяється двояко: як поетичний троп, стильові засоби, і як художній прийом, засіб
створення образів різного масштабу. Літературний словник дає таке визначення: "Гіпербола – характерна
особливість фольклору" [8: 186].
Г. Л. Абрамович зазначає, що гіперболи слугують не тільки засобом поетичної мови, а і в окремих
випадках – засобом створення величних персоналій, наприклад описання могутньої сили богатирів,
засобом звертання додаткової уваги читача на міць народу [8: 182]. Багато дослідників розглядають
гіперболу як засіб опису зовнішності героя, при цьому специфіка жанру не береться до уваги. Ми, в свою
чергу, розглянемо гіперболу в жанрі казки і покажемо її функції в англійській народній казці. Чи не
самою важливою функцію є емоційна передача перебільшень. Саме таку гіперболу можна зустріти в
щоденному житті "сльози течуть" або "сльози течуть рікою". У цьому і проявляється емоційність, а
емоційність, в свою чергу, показує необмеження гіперболи у виявленні справжніх розмірів.
З цих характеристик випливає, що в гіперболі емоційна основа перебільшень так само різнобічна, як
емоції та об’єкти, які спричиняють її утворення. Маючи на увазі цю якість фольклору, в свою чергу,
англійські народні казки, використовують гіперболу задля того, щоб передати явищe, яке виходить за
межі звичайного. Перебуваючи пліч-о-пліч з емоціями, гіперболи стають частиною образно-художньої
системи жанру казка. Гіпербола знаходиться на межі фантастики, але ще не перейшла в неї. Саме така
гіпербола і проявляється в англійській народній казці "The Red Bull of Norway", де головна героїня казки
долає перешкоди "The Glossy Hill I Clomb the Thee" ("Cкляну я скелю подолаю заради тебе") [6: 405].
Казці як поетичному виду притаманні фантастика, постійне переплетіння реального плану із
фантастикою. Придумані сюжетні ситуації та образи в казці стають суттю самої казки, і для того, щоб
виразити цю суть використовуються прийоми неправдоподібного сприйняття реальності. Саме таким
чином казка переплітається з гіперболою. Гіпербола використовується в багатьох англійських народних
казках для створення ідейно-художньої системи образних засобів. Такою казкою є "Tom Tit Tot". Дійство з
самого початку входить в фантастичне русло. Король, їхавши містечком, почув як жінка співала: "My darter
ha' spun five, five skeins to-day. My darter ha' spun five, five skeins to-day" [6: 405].
Він, в свою чергу, не міг уявити, що протягом дня можна зіткати 5 мотків пряжі, а жінка хотіла
вигородити свою доню для того, щоб в очах короля вона не виглядала ледащою. Фантастичний початок
казки таїть в собі можливість виникнення гіпербол, які проявляються у подальшому житті героїні: "Now,
me dear, hare yow 'Il be shut in to-morrow with some vittles and some flax, and if you hairi't spun five skeins by
the night, yar hid 'll goo off" [6: 205].
Гіперболізм проявляється не в тому, що саму справу неможливо виконати, а те що потрібно виконати
ту чи іншу справу в короткий строк, не звертаючи уваги на термін виконання (By night). Фантастика
направлена на реальність, в ту чергу, коли ці дії є неймовірними для виконання однією людиною.
Таким чином, проаналізувавши англійські народні казки з точки зору гіперболізму, ми можемо
зробити висновки, що гіпербола є невід’ємною частиною англійської народної казки.
Особливо варто зазначити, що вигадка англійської народної казки поєднується з гіперболою і носить
диспропорціональне сприйняття реальності в загально жанровій фантастиці. Проте в сатиричній
англійській народній казці, фантастика явно не простежується в пересічних персонажах, вона є
прихованою для слухачів і читачів в формах самого життя [5: 39].
Головною особливістю сатиричної казки є характер конфліктів, які, в свою чергу, є поетичними
прийомами. Основою конфліктів стають соціальний аналогізм панівних класів (в казках постаті лордів і
священиків) і класів тих, кого вони принижують (фермери, простолюдини).
Важливе місце в загальній системі художніх засобів в англійській народній казці займають порівняння. Як
гіпербола, так і порівняння дозволяють в повному обсязі емоційно виразити сам зміст казки.
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Характер порівняння і його роль в народній поетичній творчості були предметом дослідження
багатьох вчених-фольклористів (Ф. Буслаєв, Є. Бартминський, О. Потебня). У нашій статті ми
намагатимемося визначити роль гіперболи, порівняння з точки зору естетики англійських народних
казок [8: 181].
Мало не найважливішим джерелом художніх засобів порівняння є навколишнє середовище.
Навколишнє середовище переповнене явищами і предметами чудового і огидного, низького і високого. У
порівняннях і зіставленнях естетичне в природі і людині переплітається. Виокремлюють декілька груп.
Представниками першої групи є тваринний світ, для описання спритності використовують кота : "He ran
up to the top like a cat" [6: 51]. У другій групі представлений рослинний світ. Найбільш розповсюдженим
порівнянням і зіставленням є кольори в описах краси персонажів: "The girl was as white as milk, and her
lips were like cherries. Her hair was like golden silk, and it hung to the ground" [6: 64]. Таким чином
порівняння об’єднує поетичний зміст англійських народних казок.
Крім порівняння, зіставлення і гіперболи в англійській народній казці присутня і антитеза. Казковий
сюжет будується у боротьбі і зіставленні протилежного: "Her brother loved her dearly, but her wicked
stepmother hated her" [6: 64]. Антитеза використовується достатньо широко і багатообразно. Виступає
сюжетоутворюючим, композиційним і стилістичним прийомом і виявляється у зіставленні відмінних і
контрастних понять. З перших слів англійська народна казка приваблює пересічного слухача своєю
відмінністю від реальності, в якій нереальні предмети стають реальними, неживі предмети набувають
елементів реальності.
Художні засоби залежно від їх джерела в природі та особистості ми поєднали в декілька груп.
Арсеналом образів першої групи стали тваринний світ: птахи, риби та свійські тварини. Варто зазначити,
що відбір представників фауни підпорядковується художнім задачам таким, як ідеалізації та зниження
образу. Для опису радості людини спостерігається притягнення миші:"I will be so happy as a mouse in a
cheese" – "буду щасливим немов миша в сирі" [6: 51].
Друга група об’єднує порівняння в рослинному світі, найбільш розповсюдженим серед образів
порівняння є червоний колір у природі, який використовується в описанні жіночих образів – "cheeks as red
as blood" [6: 494], краса також передається через призму золотого кольору "golden hair" [6: 494], ніжність і
жіночність передаються через порівняння рослинами і предметами "cherry-red lips" [6: 472].
Третя група об’єднує явища природи і всі процеси, які відбуваються в ній. Вода і все, що пов’язано з
нею, передає цілісність образу героїні "skin as pale as a snow" [6: 225].
Таким чином порівняння організує поетичний зміст англійських народних казок. Поетичне слово в
даному випадку несе окрім образної загрузки ще й формальну.
Умовність казкового світу виокремлює умовність самих образів. Казковий образ виокремлюється
певним персонажем. На противагу літературному герою казковий герой має виокремлені позитивні або
негативні якості. Саме таким чином протиставлення героїв, наприклад, (мачухи і пасинка) не є
протиставленням героїв, а є протиставленням двох різнобічних характерів: "Once the boy had a cruel
stepmother, so cruel was she that the lad determined to run away" [6: 64] Протиставлення Добра і Зла,
Вірності і Зради, Правди і Брехні проявляються у протиставленнях персонажів і їх дій загалом.
Таким чином дослідження національно-культурного компонента в англійській народній казці
зумовлює доцільність зіставного аналізу мовних одиниць, які представлені в текстах англійської
народної казки номенами предметів і понять матеріальної та духовної культури конкретного народу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. – № 5–6. –
С. 36–41.
2. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : [монографія] / І. О. Голубовська. – [2-е вид.,
випр. і доп.]. – К. : Логос, 2004. – 284 с. – Бібліогр. : С. 255–283.
3. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / В. фон. Гумбольдт ; [пер. с нем.]. – М. : Прогресс, 1985. –
452 с.
4. Телия В. Н. Первоочерёдные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава
языка в контексте культуры / В. Н. Телия // Фразеология в контексте культуры. – М. : Языки русской
культуры, 1999. – С. 13–24.
5. Пропп В. Я. Морфология сказки / В. Я. Пропп. – М. : Наука, 1968. – 120 с.
6. A Dictionary of British Folk-Tales in the English language incorporation. F. G. Norton Collection. – Part A Folk
Narrative. – Vol 1. – London and New York, 1991. – P. 51–494.
7. Єсипович К. П. Образ "чарівного" у французькій народній казці (лінгвокогнітивний аспект) : автореф.
дис. … на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови" / К. П. Єсипович. –
Київ, 2006. – 20 с.
8. Абрамович Т. Л. Введение в литературовединие / Т. Л. Абрамович. – М. : Просвещение, 1979. – 182 с.
9. Античные теории языка и стиля : [сб. статей]. – М-Л., 1936. – С. 187–226.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
224

К. Г. Худик. Лінгвокультурний компонент англійської народної казки

Худык К. Г. Лингвокультурный компонент английской народной сказки.
В статье представлены стилистические явления как лингвокультурный компонент английской
народной сказки. Проанализирована направленность стилистических явлений на материалах
британской народной сказки. Совершено раскодирование некоторых явлений, которые способствуют
лучшему пониманию культуры британского народа. Выявлено, что в жанре сказке используются
фольклорные художественные средства – сравнение, гипербола, антитеза.
Hudyk K. H. The Linguocultural Component of the English Folk Fairy-Tale.
The article presents stylistic devices as the linguocultural component of the English folk fairy-tale. The
orientability of stylistic devices is analyzed on the materials of the British folk fairy-tale. The decoding of some
phenomena, contributing to the better understanding of the British folk culture was made. It was discovered that
in the fairy-tale genre such stylistic devices as comparison, hyperbole, antithesis are widely used.
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здобувач
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ СРІБНОЇ ДОБИ В ПОЕЗІЇ
ОЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
У статті розглядаються спадкоємні зв’язки поезії О. Кушнера з творчістю поетів Срібної доби
російської літератури. Основну увагу у розвідці приділено рецепції творчості Олександра Блока, Осипа
Мандельштама і Бориса Пастернака. Виявлено основні форми та механізми підключення ліричних
текстів Кушнера до індивідуальних художніх традицій названих поетів.
Срібна доба становить особливу епоху в історії російської літератури. Її унікальність зумовлюється не
лише небаченим досі розвоєм російської поезії, її витонченістю й вишуканістю, але й наполегливим
прагненням вписатися у світову художню традицію, виразити світовідчуття людини модерної доби через
вершинні здобутки європейської культури минулого. Ця питома прикмета поезії Срібної доби зумовила
значення цієї літературної епохи для поетів наступних генерацій, у тому числі й Олександра Кушнера,
багато у чому визначивши своєрідність його художнього світосприйняття й поетичної манери.
Вплив культури і мистецтва Срібної доби на творчу індивідуальність Кушнера і окремі аспекти, що
засвідчують зв’язок його лірики з художніми традиціями російської поезії кінця ХIХ – початку ХХ ст.,
відзначали численні дослідники (Л. Гінзбург, І. Роднянська, О. Машевський, Н. Кузьміна, Н. Медніс.
Л. Фьодорова та ін.). Однак на сьогоднішній день не існує жодного цілісного дослідження, в якому було
б зібрано, систематизовано й проаналізовано особливості реалізації традиції представників Срібної доби
у творчості одного з найбільш відомих російських поетів сучасності. Вказані чинники й визначають
актуальність теми нашої статті, мета якої полягає у вияскравленні ключових аспектів реалізації
спадкоємних зв’язків лірики О. Кушнера з творчістю найбільш знакових представників Срібної доби й
аналізі механізмів підключення віршів сучасного поета до вказаної поетичної традиції.
У межах пропонованої розвідки ми розглянемо найбільш характерні особливості рецепції
О. Кушнером поетичної спадщини Олександра Блока, Осипа Мандельштама і Бориса Пастернака. Такий
вибір зумовлюється водночас і частотністю звертань О. Кушнера у своїй творчості (як у поезії, так і в
есеях) до літературних здобутків цих митців, і певною різновекторністю питомих для них естетичних
прагнень, які реалізуються у межах однієї культурно-художньої епохи і дають можливість осягнути
Срібну добу в усьому її різноманітті, а також відмінністю життєвих колізій і самою тривалістю життя
названих поетів (Блок пішов з життя 1921 р.; Мандельштам – у грудні 1938-го; Пастернак – 1960 року).
Олександр Блок є одним із представників Срібної доби, чиї поетичні традиції найбільш вагомо й
демонстративно заявляють про себе у творчості сучасного поета. У ліриці О. Кушнера зв’язок з поетичною
традицією Блока найчастіше реалізується через використання блоківських рядків як "чужого слова", що
уводиться до тканини вірша як цитата. Найбільш привабливим для сучасного поета способом сприйняття
блоківської традиції, як і традицій творчості деяких інших представників красного письменства, є гра з
читачем "на впізнавання", що відбувається шляхом включення ним у свої вірші фрагментів чужих текстів, не
оформлених графічно. Так, в заключному вірші циклу "Прогулки", що увійшов до складу ранньої збірки
"Приметы" (1969), Кушнер уводить дещо видозмінений фрагмент з поеми "Двенадцать", майже повністю
зберігаючи при цьому ритмічний малюнок прецедентного тексту. Порівняймо у Блока: "Гуляет ветер,
порхает снег" [1: 2: 315]; у Кушнера: "Гуляет ветер, блещет сквер" [2: 315]. Метою відзначеної
інтертекстуальної інсталяції є прагнення передати те ж відчуття відкритості петербурзького простору для
вітрів, яке наповнює поему Блока. Окрім цього, вітер, що "гуляє" петербурзькими набережними,
співвідноситься із загальною ідеєю циклу "Прогулки", його культурологічною та історіософічною
семантикою: вулицями Північної Пальміри шпацирують люди, тіні великих, які колись жили у цьому місті
("<…> Блеск облаков над Летним садом / И чья-то призрачная тень / Рука в руке со мною рядом" [4: 44]),
вітер, що втілює у собі дихання Історії і Часу. Таким чином, завдяки імпліцитній відсилці до блоківського
тексту, Кушнер – на противагу поемі Блока з домінантною горизонтальністю / синхронністю її просторового
виміру ("Ветер, ветер! / На ногах не стоит человек./ Ветер, ветер – / На всем божьем свете!") – вибудовує
вертикальний контекст історії і культури. Реалізуючи у такий спосіб засадничу для свого світогляду ідею
циклічності часу, культури, мистецтва, О. Кушнер актуалізує простір петербурзьких вулиць, якими
прогулюється ліричний герой циклу, як контрапункт сучасності, історії, надчасових вимірів культури.
Цей же рядок з блоківської поеми створює особливий ракурс сприйняття вірша Кушнера "В
Петербурге мы сойдёмся снова …" (1996):
<…> стихи на сети
Не похожи, ночь – не западня,
И гуляет ветер
В плотных шторах, кольцами звеня [14], –
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де образ вітру, що вводиться завдяки блоківському рядку, перегукується з такою ж вільною,
некерованою, нездоланною стихією поезії, уособленням якої був не лише Блок, а й Мандельштам, з
поетичного рядка якого Кушнер розпочинає свій вірш.
Зв’язок з традиціями поезії Блока у віршах Кушнера здійснюється й за посередництва неодноразового
згадування плащу як предметної алюзії, що відсилає до блоківської поезії 1908 р.: "О доблестях, о
подвигах, о славе..." ("Ты в синий плащ печально завернулась, / В сырую ночь ты из дому ушла" [1: 2:
105]). Ця характерна деталь, що викликає у свідомості компетентного читача асоціації з цим віршем
Блока, двічі виникає на сторінках збірки Кушнера "Голос" (1978). У поезії "Придешь домой, шурша
плащом..." цей маркований компонент уводиться шляхом "перевернутої інтерпретації" (термін
Н. Фатєєвої) й переосмислюється як вітальный символ – повернення з безпритульності оспіваного
Блоком "страшного мира" до затишку оселі і кохання. У вірші "И после отходной не в силах головы..."
відзначена деталь, що становить зміст неатрибутованої алюзії, інтерпретується, навпаки, як саван смерті,
відповідним чином конотуючи зміст маркованого компоненту претексту "в ночь выходя" і надаючи йому
художнього статусу перифрази:
Я столько раз в других мерцал и умирал,
Что собственную смерть сносил наполовину.
Помят ее рукав и вытерт матерьял,
В ночь выходя, ее, как старый плащ накину [4: 72].
Чіткий зв’язок із канонічними текстами Блока "На железной дороге і "О, весна без конца и без
краю...", що реалізується за посередництва уведення блоківських рядків до тексту сучасного автора,
простежується в поезії "Сад":
Да и сколько бы ни было кинуто
Жадных взоров в промчавшийся поезд,
То лишь ново, что в сторону сдвинуто
И живет, в новом веке по пояс.
От Потемкинской прямо к Таврической
Через сад проходя, пробегая,
Увлекаете тягой лирической
И весной без конца и без края [5: 215].
У першому випадку потяг, що у вірші Блока є символом занапащеної юності, набуває цілком
відмінної інтерпретації. Цей образ у свідомості сучасного поета асоціюється з художньою традицією
минулого, що вабить своєю яскравістю і багатством, і як такий вплітається у його роздуми про
співвідношення нового й старого у поезії. У такий спосіб утверджується авторська думка стосовно того,
що по-справжньому ціннім в мистецтві є лише те, що, зберігаючи спадкоємний зв’язок з художнім
досвідом минулого, шукає нові шляхи й звернуто до нових часів ("в новом веке по пояс"). Введена у
даний текстовий фрагмент інтертекстуальна інсталяція "весна без конца и без края", співвіднесена з
загальним настроєм блоківського вірша, покликана відтінити думку про відкритість поезії життю й
вічному оновленню.
Аналіз рецепції творчості Блока в ліриці О. Кушнера засвідчив, що одним з основних джерел
інтертекстуальної взаємодії у його поезіях є вірші блоківского циклу "На поле Куликовом" (1908).
Переспіви мотивів цього циклу зустрічаємо вже у найбільш ранніх віршах, зокрема, в поезії "Удивляясь
галопу кочевых табунов" (1965), що увійшов до другої збірки Кушнера "Ночной дозор" (1966):
Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.
Сколько раз хоронили,
Славя конскую стать,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять [6: 83].
У наведеному текстовому фрагменті обігруються тематичні мотиви, закладені у віршах циклу "На
поле Куликовом" (1908), а також у поемі "Скифы" (1918).
У наступних двох уривках творчий діалог з Блоком реалізується як ледь завуальована полеміка, що
розгортається навкруг одного з ключових символічних образів вірша "Река раскинулась. Течет, грустит
лениво…" – "закат в крови":
<…>Хорошо <…>
В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав
Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
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Бледно желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.
<…> И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой [6: 83-84].
Завдяки обігруванню маркованого компоненту "закат", кушнерівська інтерпретація становить
відкриту контраверсу "скіфству" як відмінній особливості історіософії О. Блока.
У деяких випадках спадкоємний зв’язок з традиціями поезії Блока реалізується як явище подвійного
палімпсесту, коли в одному фрагменті тексту-реципієнта проступають риси одразу двох фрагментів
тексту-джерела, як, наприклад, у вірші "В Италии, на вилле, ночью зимней" (1996) –
Прогулки здесь, за тридевять земель
От дома, листьев пасмурную груду
Приняв на грудь, как русскую метель.
Всё может быть! Наш путь непредсказуем,
Считай своей миланскую листву <…> [7], –
де на фрагменти рядка з першого вірша циклу "На поле Куликовом…" (порівняймо у Блока: "наш
путь – стрелой татарской древней воли / пронзил нам грудь" [1: 2: 85]; у Кушнера: "Приняв на грудь, как
русскую метель / Всё может быть! Наш путь непредсказуем") накладається інтонаційно-ритмічний
малюнок рядка "И вечный бой! Покой нам только снится" [1: 2: 85] (порівняймо у Кушнера: "Всё может
быть! Наш путь непредсказуем"). Однак розвиток ліричного образу в кушнерівському вірші відбувається
у протилежному (порівняно з віршем Блока) напрямку: якщо поет Срібної доби прагнув вияскравити
визначеність історичної долі Росії чужою волею, то поет кінця ХХ ст., збагачений художнім досвідом
усієї італійської традиції російської поезії – від поетів Пушкінської пори до Мандельштама і Ахматової
("то русских рифм заслуга, / Подсказка живших прежде нас теней" [7]), у тому числі й "Итальянских
стихов" (1909) Блока, сприймає Італію як щось рідне й близьке ("Приняв на грудь, как русскую метель",
"Считай своей миланскую листву").
Мотиви циклу "На поле Куликовом…" зберігають естетичну значимість для Кушнера і в його
творчості зрілого періоду. Саме за посередництва уведення мотивів "вечного боя" в структуру своїх
віршів, Кушнер намагається контрастно протиставити ідеали й світовідчуття Блока більш спокійній
риториці представників російської поетичної класики XVIII – XIX ст. Зокрема, в поезії "Чем повторять
стихи про кобылицу..." (1998), що містить рефлексії сучасного автора з приводу історичної долі
батьківщини, оформлений як неатрибутована алюзія, метафоричний образ "вечного боя", що становить
квінтесенцію блоківської музи, протисталяється ідеологічно заангажованому в контексті поезії
Державіна образу Феліци:
Чем повторять стихи про кобылицу
И вечный бой,
Разумней было б вспомнить про Фелицу:
Она милей, чем спячка и разбой.
<…> Из века в век то спячка, то горячка.
Фелица лучше! Хуже Пугачев! <…> [8: 617].
У наведеному уривку використання техніки палімпсесту відбувається шляхом об’єднання
метатекстуальної конструкції "текст про текст" ("Чем повторять стихи про кобылицу / И вечный бой
…"), марковані компоненти якого "кобылица" і "вечный бой" відсилають до вірша "Река раскинулась.
Течет, грустит лениво..." (цикл "На поле Куликовом") як прецедентного тексту:
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль... [1: 2: 85], –
з іменною алюзією "Фелица", котра актуалізує пам’ять про алегоричний персонаж одноіменної оди
Г. Державіна, в якому втілено образ Катерини II як мудрої правительки. Таким чином, застосовуючи
техніку палімпсесту, О. Кушнер актуалізує в пам’яті читача зазначені тексти російської класичної
літератури, і, розмірковуючи над історичною долею Росії, використовує їх ключові компоненти як
метонімічне вираження двох моделей соціально-політичного розвитку країни, що перманентно змінюють
одна одну – "Из века в век то спячка, то горячка".
Підкреслимо, що антитеза такого змісту становить характерну особливість сприйняття О. Кушнером
блоківської традиції. Аналогічний приклад вбачаємо у протиставленні музи Блока і Фета в поезії
"Запиши на всякий случай …", що увійшла до збірки "На сумрачной звезде" (1994):
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Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока <...>
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но... кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день [5: 161].
Надзвичайно актуальним для поетичної творчості О. Кушнера є її спадкоємний зв’язок з традиціями
акмеїзму (на цьому неодноразово наголошував і сам Кушнер), що проявився у таких рисах лірики
петербурзького поета як її виразна аполітичність, вітальність, оспівування земного буття в усій його
предметній конкретності, різноманітті звуків і барв; звертанні до людини і світу її природних почуттів;
активний перегук із минулими літературними епохами, широкі художні асоціації, "туга за світовою
культурою", що реалізується через звертання до вершинних здобутків національної й зарубіжної
поетичної класики.
У межах даної розвідки ми розглянемо окремі аспекти сприйняття О. Кушнером художніх традицій
О. Мандельштама як однієї з ключових постатей в історії акмеїзму і як одного з найбільш улюблених і
"найбільш важливих" [9: 85] для Кушнера авторів. У поезії О. Кушнера зв’язок з художньою традицією
Мандельштама реалізується багатоманітно, на різних рівнях художньої структури творів. Найбільш
видимими проявами міжтекстового діалогу двох поетів в ліриці О. Кушнера є цитація, іменні
репрезентації, а також використання характерних для творів поета-акмеїста ліричних образів у якості
інтертекстуальних включень алюзивного типу. Так, в поезії О. Кушнера "Есть два чуда, мой друг...", що
увійшла до збірки "Живая изгородь" (1978) простежується чіткий "слід" двох мандельштамівських
образів – ластівки (вірш Мандельштама "Ласточка", 1920) і вписаного у контекст філософських проблем
буття образу їздця, який надаремне намагається захиститись від буревіїв Історії, застібнувши поли вбогої
одежини (вірш Мандельштама "1 января 1924 г.") –
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть [10: 1: 152].
Для порівняння у Кушнера:
Пролетает, пища,
В небе ласточка, крик ее жалобный память взъерошит,
Тень беды и плаща.
Вижу: снова никак застегнуть его кто-то не может,
Трепеща и застежку ища [4: 86].
У наведеному поетичному уривку спадкоємний зв’язок актуалізовано за посередництва текстового
компоненту "снова", який часто використовується Кушнером як дієвий механізм підключення до
традиції.
До образу їздця, який намагається захиститися від холодного дихання Часу полами вбогого вбрання,
Кушнер звертається й дещо пізніше – у вірші "В тридцатиградусный мороз представить света..." (зб.
"Таврический сад", 1984):
Так быстро пройден путь, казавшийся огромным!
Мы круг проделали – и не нужны века.
Мне все мерещится спина в дыму бездомном
Того нелепого, смешного седока.
Он ловит петельку, мешать ему не надо.
Не окликай его в тумане и дыму … [11: 13].
У даному вірші О. Кушнера – на відміну від вірша "Есть два чуда, мой друг...", де зв’язок з
мандельштамівською традицією реалізується головним чином як переспів, – відзначається наявність
інтертекстуальних інсталяцій, що є ключовими компонентами тексту-джерела ("седок", "петелька"),
порівняймо:
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть.
<…> Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук [10: 1: 152].
Відзначені інтертекстуальні включення надають кушнерівському тексту властивості палімпсесту,
одночасно доповнюючи й розширюючи закладену у претексті ідею стоїцизму окремої людської
особистостості перед обличчям жорстокого Часу. Уводячи до свого вірша мандельштамівський образ
змерзлого сідока, Кушнер семантично розширює його, використовуючи як уособлення контрапункту
Історії і втілюючи у ньому характерну для свого світовідчуття й поетичної творчості ідею циклічності
часу ("Мы круг проделали – и не нужны века..."). Отож, зв’язок поезії О. Кушнера з художньою
традицією О. Мандельштама реалізується, передусім, як сприйняття мандельштамівського історизму з
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його дивовижним даром "перевертати" у своїх віршах "часові брили" [12: 36], який вирізняв його з-поміж
інших акмеїстів.
Відгомін поетичної традиції Мандельштама чітко простежується й у поезії "В полуплаще, одна из
аонид…", що увійшла до збірки 1984 р. "Таврический сад" (цикл "Пятая стихия"). Унікальність цього
вірша як інтертекстуального утворення полягає в тому, що імпліцитна цитата представлена у ньому лише
одним словом. Стосовно художніх феноменів такого типу О. Кушнер в своїй статті "Перекличка" (1979)
наголошував, що "іноді у ролі цитати виступає взагалі одне, але пам’ятне слово – і змінює зміст вірша,
зсуваючи його в бік автора, який цитується" [13: 86]. У поезії "В полуплаще, одна из аонид…" маркером,
що "сигналізує" про включення тексту сучасного автора в контекст попередньої художньої традиції, є
міфонім "аоніди" (аоніди чи Аоніди – музи мистецтва у давньогрецькій міфології, які мешкали в Аонії). З
цієї нагоди Л. Фьодорова слушно наголошує, що це рідке слово "безсумнівно розраховане на
впізнавання" [9: 115]. При цьому сам Кушнер у своїй статті "Перекличка" відзначає генетичний зв’язок
цього образу у вірші Мандельштама з поезією Є. Баратинського. Поет наголошує, що в рядку
Мандельштама "Я так боюсь рыданья аонид ..." живе, вочевидь, відгомін віршів Баратинського "Кто в
отзыв гибели твоей / Стесненной грудию восстанет, / и тихий гроб твой посетит, / И над умолкшей
Аонидой / рыдая, пепел твой почтит // Нелицемерной панихидой" ("Когда твой голос, о поэт ...", 1843)
[13: 98]. Беручи до уваги цю літературознавчу студію Кушнера, не можна не погодитись з думкою
Л. Фьодорової про те, що "у такий спосіб подовжується ланцюг асоціацій, репрезентованих у творі двома
шляхами: на рівні прийому ремінісценції та в матеріалізованому образі низки письменників,
зумовлюючи їх спадкоємність та відповідальність кожного перед рештою" [9: 115].
Міфонім "аоніди" як маркований компонент виникає й у іншому вірші Кушнера – "Аполлон в снегу.
1999":
Но, ни к мере не склонные, ни к числу,
На поклон к аонидам идём опять ... [7].
У даному випадку цей майже забутий міфонім використовується у вірші Кушнера як метонімізоване
втілення мандельштамівської поезії і – ширше – усієї минулої художньої традиції, до якої звертається
сучасний поет у пошуках водночас і джерела натхнення, і довершених взірців поетичної творчості, й
альтернативи бездуховності та несмаку, що заполонили сучасний Парнас.
Рядки з поезій О. Мандельштама часто використовуються О. Кушнером як змістові "атоми" в
утвореннях центонного типу, як, наприклад, у вірші "Поднимаясь вверх, по теченью реки времен" "И ты,
в Элизиум вагон / Летящий в злые времена" [8: 618]. Даний образ відсилає до поезії О. Мандельштама
"Концерт на вокзале" (1921): "На звучный пир в элизиум туманный / Торжественно уносится вагон" [10:
1: 139]. Однак у вірші О. Кушнера, що відображає драматичні переживання поета з приводу долі великої
країни в часи лихоліття, текст "зтягується" і мандельштамівський образ вагону, що вирушає у
благословенний край, стає частиною семантичної опозиції: "вагон в Элизиум" – "летящий в злые
времена", внаслідок чого виникає новий зміст: країна, що стрімко рухається хибним шляхом.
Такі спостереження дають підстави стверджувати, що долучення О. Кушнера до традицій поезії
О. Мандельштама відбувається через запозичення у поета-акмеїста його ліричних образів і якості
інтертекстуальних включень алюзивного типу. Поряд із образом вагону в Елізіум, що поєднав у собі
водночас традиції Мандельштама і Гумільова (вірш "Заблудившийся трамвай", 1920), одним з таких
включень є, як було відзначено вище, перейнятий Кушнером у Мандельштама образ сліпої ластівки
(вірш "Ласточка", 1920), порівняймо:
у Мандельштама: Слепая ласточка в чертог теней вернется [10: 1:
130];
У Кушнера: Я не любил шестидесятых,
cемидесятых, никаких,
а только ласточек – внучатых
племянниц фетовских, стрельчатых,
и мандельштамовских, слепых [8: 622].
Як бачимо, Кушнер жодним словом не повторює текст Мандельштама, так само, як і одноіменну
поезію Фета ("Ласточка", 1840), з яким також перегукується: "Я люблю посмотреть, / Когда ласточка /
Вьется вверх иль стрелой / Пo рву стелется"). Однак він зберігає цей образ як алюзію, яка набуває цього
художнього статусу завдяки поєднанню з іменною репрезентацією ("мандельштамовских", "фетовских").
Важливе місце в ліриці Кушнера посідають й традиції Б. Пастернака і власне його особистість – чи не
найбільш помітна не лише в перспективі Срібної доби, але й в контексті усієї російської поезії ХХ ст.
Особливий літературний статус Пастернака, сила й непересічність його особистості, унікальний
поетичний талант стали, на нашу думку, тими факторами, які зумовили специфіку рецепції традицій
Пастернака в поезії О. Кушнера. Борис Пастернак приваблює сучасного поета, передусім, як особистість.
Вочевидь, саме з цієї причини у віршах Кушнера така висока частотність використання в якості
інструменту підключення до пастернаківської традиції іменних репрезентацій видатного поета, які
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виконують різні естетичні функції. У художній свідомості О. Кушнера Б. Пастернак мислиться,
передусім, як ключова постать усього ХХ ст. – і мистецтва, і культурного життя загалом. Такі естетичні
функції іменна репрезентація "Пастернак" виконує у вірші "Прощание с веком":
Все же мне его жаль, с его шагом
<…> С Шостаковичем, Пастернаком
И припухлостью братских могил [5: 188].
Ставлення до Пастернака і його творчості мисляться Кушнером як критерій культурної стратифікації
світу: "Зато делился мир на тех, кто любит / И кто не любит, скажем, Пастернака" [14].
Пастернак у творчому сприйнятті Кушнера це й улюблений поет, і еталон такого рівня художньої
творчості, при якій сутність явищ вичерпується до неможливої глибини: "Разве можно после
Пастернака / Написать о елке новогодней?" [8: 590].
Одночасно з широким і різноманітним використанням іменних репрезентацій, взаємодія лірики
О. Кушнера з поезією Б. Пастернака реалізується у формі неатрибутованих алюзій. Так, алюзія як форма
сприйняття традицій поезії Б. Пастернака властива для вірша "Времена не выбирают" (1978), в якому
зазнають смислового розвитку образи вірша Пастернака "Единственные дни" (1959). Порівняймо:
У Пастернака: На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота <...>, когда
Нам кажется, что время стало;
<...> И дольше века длится день,
И не кончается объятье... [15: 254-255];
У Кушнера: Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье,
Глубока его печать [4: 25].
"Зтягуючи" пастернаківський текст й розташовуючи поряд такі ключові компоненти тексту-джерела
як "объятье" і "время", Кушнер на їх основі створює новий образ обіймів часу ("объятье времени") як
вираження ідеї про приреченість людини нести тягар колізій історичної доби, в якій їй судилося
народитися і якої вона не може позбутися як власної шкіри ("Время – кожа, а не платье").
Використання пастернаківських текстів як матеріалу для інтертекстуальних інсталяцій, відзначається
й у знаковому вірші Кушнера "Лавр" (1974), де автор піднімає проблему глухоти до культурних традицій
минулого як втілення високих духовних вимірів людського буття.
Загалом, викладені спостереження дозволяють зробити висновок про те, що поетична традиція
Срібної доби становить один із найважливіших культурних шарів в художньому світі О. Кушнера і
реалізується, насамперед, як рецепція індивідуальних поетичних традицій найбільш видатних
представників цієї літературної доби. О. Блок сприймається творчою свідомістю О. Кушнера, передусім,
крізь призму естетики "вечного боя". Основною формою рецепції поезії О. Блока у віршах О. Кушнера є
численні неатрибутовані цитати, найбільш частотними з яких є текстові фрагменти з віршів циклу "На
поле Куликовом". Відмінну особливість механізмів підключення поезій Кушнера до блоківської традиції
становлять антитетичні побудови (Блок-Державін, Блок-Фет). Взаємодія ліричних текстів О. Кушнера з
поезією О. Мандельштама реалізується, передусім, через запозичення центральних образів
мандельштамівської поезії – їздця, ластівки, "вагону в Елізіум", "века-зверя". Характерною особливістю
рецепції традицій Б. Пастернака є широке використання іменних репрезентацій поета, що виконують
різноманітні естетичні функції (символ ХХ століття, одна з ключових постатей російської літератури,
взірець художньо досконалої поетичної творчості, мірило культури). При цьому тексти і Блока, і
Мандельштама, і Пастернака в поезії Кушнера активно використовуються в якості елементів утворень
центонного типу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Блок А. Собр. соч. : в 6 т. / А. Блок ; [редкол. М. Дудин и др.]. – М. : Худож. лит-ра, 1980-1981. – Т. 2. – 315 с.
Кушнер А. Приметы / Александр Кушнер. – Л. : Советский писатель, 1969. – 112 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kushner.ouc.ru/v-peterbyrge-mu-soidiomsia-snova.html.
Кушнер А. Голос / Александр Кушнер. – Л. : Советский писатель, 1978. – 127 c.
Кушнер А. Времена не выбирают : Пять десятилетий / Александр Кушнер. – СПб. : Издательский Дом
"Азбука-Классика", 2007. – 224 с.
Кушнер А. Ночной дозор / А. Кушнер. – Л. : Советский писатель, 1966. – 122 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/znamia/1999/8/kushner.html.
Кушнер А. Аполлон в траве : Эссе, стихи / Александр Кушнер. – М. : Прогресс-Плеяда, 2005. – 629 с.
Федорова Л. Г. Типы интертекстуальности в современной русской поэзии : Постмодернистские и
классические реминисценции: дис. ... на соискание уч. степени канд. филол. наук : 10.01.01 / Людмила
Григорьевна Федорова. – М, 1999. – 197 с.
Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2-х т. / О. Э. Мандельштам ; [сост. и подгот. текста С. Аверинцева и
П. Нерлера; коммент. П. Нерлера]. – М. : Худож. лит., 1990. – Т. 1.– 152 с.
Кушнер А. Таврический сад : Седьмая книга / Александр Кушнер. – Л. : Советский писатель, 1984. – 103 с.

231

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки
12. Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / С. Аверинцев // Мандельштам О. Соч. : в 2 т. – М. :
Худож. литература, 1990. – Т. 1. – С. 5–64.
13. Кушнер А. Аполлон в снегу : Заметки на полях / Александр Кушнер. – Л. : Советский писатель, 1991. – 512 с.
14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.litera.ru/stixiya/razval/kushner.html.
15. Пастернак Б. Стихотворения и поэмы / Борис Пастернак. – Ашхабад : Туркменистан, 1987. – 400 с.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р.
Ячник Л. М. Особенности рецепции творчества поэтов Серебряного века в поэзии
Александра Кушнера.
В статье рассматриваются преемственные связи поэзии А. Кушнера с творчеством поэтов
Серебряного века. Основное внимание уделяется рецепции творчества Александра Блока, Осипа
Мандельштама, Бориса Пастернака. Выявляются основные формы и механизмы подключения
лирических текстов Кушнера к индивидуальным художественным традициям этих поэтов.
Yachnik L. M. The Reception Peculiarities of the Silver Age Poets' Creative Work in the
Alexander Kushner's Poetry.
The article deals with the successive ties of Alexander Kushner's poetry with the creative works of the Silver Age
Poets in the Russian literature. The main attention is paid to the perception peculiarities of the creative works
written by Alexander Block, Osip Mandelshtam, Boris Pasternak. The principal forms and mechanisms of the
poets’ individual art tradition involvement into the Kushner's lyrics have been examined too.
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ТИПИ СИНТАГМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ "СИЛЬНИЙ" У
ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Дослідження присвячене аналізу синтагматичних зв’язків давньоверхньонімецьких прикметників
лексико-семантичної групи зі значенням "сильний". У статті розглянуто основні класи іменників, з
якими поєднуються вивчені ад’єктиви, наведено статистичні дані про широту сполучуваності та
порівняно питому вагу вживання компонентів у певних контекстах. Отримані результати становлять
основу для подальших досліджень ЛСГ "сильний" на інших синхронійних зрізах у діахронії німецької мови.
Синтагматика є одним із головних предметів дослідження у лінгвістиці, вивченню якого присвячені
праці Н. Амосової, В. Гака, Ю. Кійка, М. Кочергана, М. Кронгауза, В. Левицького, О. Огуя,
Г. Степанової, О. Шрамма та багатьох інших мовознавців. Незважаючи на різноманітні підходи аналізу
мови (когнітивний, структуралістський, прагматичний тощо), в центрі уваги вчених залишається
вивчення контексту, а, відповідно, синтагматики слів. Фундаментальність поняття зумовлює
актуальність обраного предмету дослідження та проблеми, ще невивченої з позицій діахронії
німецької мови.
Метою цієї наукової розвідки постали класифікація та аналіз синтагматичних зв’язків лексикосемантичної групи прикметників зі значенням "сильний" у давньоверхньонімецькій мові на матеріалі
текстових пам’яток цього періоду.
М. Кронгауз позначає синтагматичні відношення як "відношення між знаками, які виникають як
результат їхнього комбінування" [1: 182]. Терміни "синтагматичний" та "синтагматика" походять з
давньогрецької мови, в якій іменник "синтагма" позначав "поєднання", тому, синтагма – це послідовність
декількох слів або мовних одиниць, пов’язаних синтагматичними відношеннями. Учений наголошує, що
"на відміну від парадигматичних відношень синтагматичні відношення не передбачають ані подібності,
ані відмінності знаків" [1: 183].
Як правило, при вивченні синтагматичних відношень дослідник на основі вибірки визначає, який тип
сполучень характерний для певної групи мовних одиниць. У квантитативній лінгвістиці для цього
широко використовується критерій хі-квадрат. Дослідник припускає, що той чи інший компонент
закономірно, а не випадково, сполучається з тією чи іншою частиною мови, тим чи іншим класом чи
підкласом різних частин мови і перевіряє свої гіпотези.
Через недостатню кількість вибірки (до 500 000 слів) на досліджуваному етапі становлення мови
використання методу аналізу хі-квадрат недоцільне. Тому в нашій роботі використаний описовий метод,
в основі якого лежать кількісні характеристики слововживань та їхня комбінаторика (сполуки з іншими
словами): широта та селективність сполучуваності. Матеріалом дослідження слугували тексти
давньоверхньонімецького періоду німецької мови.
Як стверджує К. Рахіліна, "для прикметників <…> характерні дві конструкції – атрибутивні та
предикативні" [2: 106]. Однак для досліджень в історії німецької мови бажано, крім предикативної та
атрибутивної функції розрізняти в межах останньої постпозицію та препозицію прикметників.
Спираючись на контексти, в яких були зафіксовані компоненти досліджуваної групи, можна
стверджувати, що складники групи вживаються в таких сполученнях.
Найпоширенішою моделлю вживання досліджуваних елементів була зафіксована така, в якій
прикметник маркує абстрактні поняття в атрибутивній препозиції. Усього зафіксовано 114 таких
слововживань, що становить 26,45 % від їхньої загальної кількості. Це такі абстрактні поняття, як: uuunni
– "чудо", ôtmuatî – "лагідність", smerza, riuuon – "біль", slahta – "бій", fall – "поразка" та інші. Наприклад:
"(er) Fvar mit ther bredigu mit mihilêre redinu" – "(він) їхав з тою проповіддю, з сильною / вражаючою
промовою" [3: 55]; "...ouh hinterquâmun mêra thera kreftigûn lêra" – "...і багато людей слідували за тим
сильним вченням" [3: 59]; "Thaz uuas kreftlîchaz uuerk" – "Це був великий шедевр" [3: 147]; "Folc thaz rar
saz in finstarnessin gisah mihil lioht" – "Люди, які сиділи там самі у темряві, побачили сильне (яскраве)
світло" [4: 131]; "Uuarb uuidar mit mihhilera stemnu michilosonti got" – "Сильним (гучним) голосом
наймогутніший Бог звернувся (до них) знову" [4: 139].
Найуживанішим у подібних контекстах раннього двн. періоду є прикметник mihhil (широта
сполучуваності складає 0,56), який зафіксовано в 90 контекстах (71,67 % від тих значень у препозиції, що
позначають абстрактні поняття, і 19,95 % від загальної кількості фіксацій усіх компонентів групи).
Другим за чисельністю є прикметник hart із широтою сполучуваності 0,51 (загальна кількість
слововживань у препозиції перед абстрактними іменниками становить 13; 3,71 % від загальної кількості;
15,79% від тих, що позначають абстрактні поняття). Решта прикметників незначною кількістю
рівномірно вживається для характеристики абстрактних явищ у препозитивній позиції.
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Для позначення якостей абстрактних понять в атрибутивній постпозиції зафіксовано 12, 2,78 %
прикметникових слововживань; 18, 4,18 %, – у предикативній позиції. Наприклад: "Fuar ingegin imo thâr
uuerolt mihil" – "Йому назустріч вийшла велика кількість людей" [3: 123]; "...sint ouh therêro dâto geuueltîg
filu drâto" – "...і вчинки їхні були сильними і дуже швидкими" [3: 283].
Другим за чисельністю є вживання прикметників у препозиції для позначення особливостей сили
людини (26 фіксацій, що становить 6,73 % від загальної кількості). У такому сполученні найчастотнішим
є прикметник mihhil вжитий у 19 випадках, які становлять 5,1 % від загальної кількості і 75,86 % від тих
контекстів, у яких охаратеризовано сили людини у препозитивній позиції. Наприклад: "...inti ûzganganter
gisah mihhila menigi" – "...і той, що вийшов, побачив великий натовп людей" [4: 249]. Решта
слововживань незначною кількістю рівномірно розподіляється серед компонентів mahtig, hart,
alauualtant, rîch, kreftig. Наприклад: "Ther mahtigo khunic..." – "Цей могутній король..." [5: 40]; "Mahtig
drûhtin, uuîh namo sîner" – "Могутній господар, святе ім’я його" [3: 30]; "Thes uuizun thank thanne rîchemo
manne" – "За це вони були вдячні могутньому чоловіку" [3: 120]; "Er quam sô risi hera in lant, ioh kreftîger
gîgant" – "Він велетнем прийшов сюди в країну, такий могутній гігант" [3: 202]; "...uuanta siu ist burg thes
mihhelen cuninges" – "...бо це фортеця могутнього короля" [4: 143] та ін.
Доволі розповсюдженим є вживання прикметників у контексті на позначення сили людини в
предикативній позиції та атрибутивній постпозиції. Зафіксовано 34 таких контексти в атрибутивній
позиції, що становить 7,95 % від загальної кількості прикладів. У такому синтагматичному оточенні
досить рівномірно за кількісними показниками вживаються такі прикметники досліджуваної ЛСГ (у
дужках подається кількість зафіксованих слововживань; процент їхнього вживання по відношенню до
загальної кількості фіксацій; процент їхнього вживання по відношенню до всіх позначень сили людини в
предикативній позиції; широта сполучуваності / вказується тільки в тому випадку, коли слово
зустрічається вперше, тому що величина виміру є константною): mahtig (6; 1,39 %; 12,5 %; 0,25), kreftig
(5; 1,15 %; 20,83 %; 0,15), mihhil (5; 1,15 %; 12,5 %; 0,56), starch (2; 0,46 %; 4,17 %; 0,22), hart (5; 1,15 %;
16,67 %; 0,51), geuualtig (3; 0,7 %; 12,5 %; 0,07), kuono (1; 0,23 %; 8,33 %; 0,11), sigihaft (1; 0,23 %; 4,17 %;
0,07), heuen (1; 0,23 %; 4,17 %; 0,03). Наприклад: "Khenfun sint so kreftig" –"Бійці такі сильні" [5: 40]; "Er
ist geuualtig, filu fram..." – "Він могутній, дуже набожний..." [3: 24] та ін.
Одним із поширених типів сполучення є таке, в якому прикметники позначають всемогутність Бога.
Усього виявлено 15 прикладів вживання для характеристики Божої сили, що становить 3,46 % від
загальної вибірки. Серед них в атрибутивній препозиції – 10, у постпозиції – 1, у предикативній позиції
4. Здебільшого у цьому контексті вживаються прикметники (у дужках подається кількість зафіксованих
слововживань; процент їхнього вживання по відношенню до загальної кількості; процент їхнього
вживання по відношенню до всіх характеристик Бога у відповідній позиції; широта сполучуваності):
almehtig (у препозиції: 3; 0,7 %; 30 %; 0,11; у постпозиції: 1; 0,23 %; 100 %; 0,11), mehtig (у
предикативній: 1; 0,23 %; 33 %; 0,25), mihhil (у препозиції: 5; 1,16 %; 50 %; 0,56; у предикативній: 1;
0,23 %; 33 %; 0,56), uualdant (у препозиції: 2; 0,46 %; 20 %; 0,07), а також в одному контексті hart (у
предикативній: 1; 0,23 %; 33 %; 0,51). Наприклад: "...inti ginemnis sinan namon heilant, ther ist mihhil" – "...і
вимовляйте його ім’я святе, бо він могутній" [4: 71], "Do uuas da eino allmahtico got" – "Там був могутній
Бог" [6: 83]; "Mahtig ist got" – "Бог є всемогутній" [4: 107]; "Der unchustich tiuvil also tet, do er dem
almehtigen got die gescaft enfromeden wolte, die got nach im gescaffen hete" – "Підлий диявол хотів забрати
у всемогутнього Бога творіння, яке він створив за зразком своїм" [7: 130] та ін.
У препозитивній позиції компоненти досліджуваної ЛСГ також вживаються для позначення частин
тіла людини. Усього зафіксовано 9 прикметників, що становить 2,09 % від загальної кількості. Серед них
найбільш частотним є компонент mihhil (7, 1,62 % від загальної кількості, 77,78 % від подібних
контекстів). Також у цьому сполученні вживаються компоненти kreftig i uualtant (кожен компонент
трапляється один раз; 0,23 % від загальної кількості; 11,11 % від подібних контекстів; широта
сполучуваності відповідно 0,15 та 0,07). До того ж прикметник mihhil вживається для абстрактних
характеристик людського тіла, у словосполученнях типу: міцний, сильний голос. Наприклад: "Riof ther
heilant mihilêru stemnu…" – "Спаситель прокричав сильним голосом..." [4: 645]; "Mit uuâfung unsih
thvingent, oba sies biginnent, mit kreftîgêru henti duent unsih elilenti" – "Зі зброєю вони тиснуть на нас, цим
вони розпочали, міцною рукою вони гонять нас на чужину" [3: 172]; "...zi uualtantemo kriste, zi uualtantêru
henti" – "...до могутнього Христа, до його могутньої руки" [3: 302] та ін.
У препозитивній позиції досліджувані прикметники зафіксовано також для позначення якостей явищ
та предметів природи. Найпоширенішим компонентом, який вживається в такого типу сполученнях, є
mihhil – 6 прикладів при широті сполучуваності 0,56, що становить 1,62 % від загальної кількості. Крім
цього, для означення особливостей явищ природи вживаються прикметники starch i heuig (широта
сполучуваності відповідно 0,22 та 0,03), зафіксовані по одному випадку, що в процентному
співвідношенні складає 0,23 %. Наведемо декілька прикладів таких словосполучень: "Dise sterne sihet
man, so diu chorn bluont unde so michil hitze ist, so grebet der Struz diu eier in den mist" – "Ці зірки видно,
коли квітне зерно, і коли спека така велика, тоді страус ховає яйця в болоті" [7: 132]; "...inti zuogiuualzta
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michilan stein" – "...і присунув велике каміння" [4: 655]; "Dehein boum so starch ist, der im widersten muge
dahein vrist" – "Жодне дерево не буде таким сильним, щоб протистояти йому " [7: 92] та ін.
Невелику частину компонентів досліджуваної групи зафіксовано у функції субстантивованих
прикметників: mahtig (2; 0,46 %), michel (1, 0,23 %), hart (1, 0,23 %), armstreng (1, 0,23 %), alauualtant (1,
0,23 %) – усього 6 випадків, що становить 1,39 % від загальної кількості. Наведемо приклади такого
вживання прикметників: "Du scalt beran einen Alauualtantan" – "Ти маєш народити Всемогутнього" [17:
28]; "Dauîdis námo uuírt gántfrístet . manu fortis.´ daz quît . ármstrénger" – "Ім’я Давидове означає manu
fortis. Це означає з рукою сильний" [8: 115] та ін.
Велика кількість складників досліджуваної ЛСГ була зафіксована в ролі прислівників.
Найпоширенішим серед них є компонент hartо. Він зустрівся у 162 випадках зі 190 зафіксованих нами в
прислівникових зворотах, часто як підсилювальна частка (89,71 % від решти подібних контекстів і
36,43 % від загальної кількості). Прикладами такого вжитку служать: "Harto bistu herti, thu bist harto filu
suâr" – "Ти дуже міцний, ти є дуже тяжкий" [3: 47]; "Ih mag iz lobôn harto" – "Я хочу це дуже похвалити"
[3: 47] та ін. Один із прикладів вживання прислівника hart як підсилювальної частки знаходимо,
наприклад, у такому контексті: "Uuio harto mihhiles mêr, gibit druhtîn iuêr" – (досл.) "Як набагато більше
дає вам ваш господар" [3: 109]. У прислівникових контекстах вживаються також компоненти (у дужках
подаються: кількість слововживань; процентний показник від загальної кількості прикладів; процентний
показник від кількості вживань компонентів як прислівників): krafteclicho (2; 0,46 %; 1,14 %), mihhil (4;
0,93 %; 2,29 %), starch (2; 0,46 %; 1,14 %), festo (7; 1,62 %; 5,71 %). Наприклад: "Thaz in thiu mute
niuuankôn, sîn fasto in githankon" – "Те, що не потрібно духом хитатись, міцно сидить в його думках" [3:
117]; "In dem salter lesen wir, daz der hirz vil harte des wazzirs ger" – "У псалтирі ми читаємо, що серце
сильно прагнуло води" [7: 104], та ін.
Незначна кількість решти прикметників трапляється у пре- та постпозитивних атрибутивних та
предикативних сполученнях з іменниками, які позначають тварин, предмети та напої (наприклад: "Mîn
wíne ist gelîch déro réion unte démo híntcalbe. ... vone dánnan ist er gelîch den wênegon dîeron, nîeht den
míchelon" – "Мій коханий схожий на косулю або на оленя. ... тому він схожий на слабких тварин, не на
сильних" [9: 48].
Сполучення прикметників із займенниками, що позначають людей, було включено у підклас
"людина", оскільки займенники здебільшого вживаються замість власних імен. Загалом, говорячи про
сполучуваність компонентів досліджуваної групи, можна стверджувати, що характерними є такі
синтагми, в яких прикметник вживається для характеристики іменників, які виражають абстрактні
поняття в атрибутивній пре- та постпозиції, а також у предикативі. При цьому для прикметника mihhil
характерна препозитивна сполучуваність з абстрактними поняттями (71,67 % від подібних контекстів), а
також препозитивна позиція на позначення людини (75,86 %) та частин людського тіла (77,78 %).
Прикметник harto здебільшого вживається в прислівниковій позиції (89,71 % від прислівникових
слововживань решти компонентів групи).
Таким чином встановлено основні класи сполучень прикметників, проаналізовано тип сполучуваності
(предикативний та атрибутивний), в межах атрибутивної функції виокремлено пре- та постпозицію.
Дослідження є передумовою подібних розвідок на наступних етапах становлення німецької мови –
середньоверхньонімецький та ранньонововерхньонімецький періоди.
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Гриль И. А. Синтагматические сзязи прилагательных со значением "сильный" в
древневерхненемецком периоде развития немецкого языка.
Исследование посвящено анализу синтагматических связей древневерхненемецких прилагательных
лексико-семантической группы со значением "сильный". В статье рассмотрены основные классы
существительных, с которыми соединяются изученные адъективы, приведены данные о широте
сочетаемости и рассчитан удельный вес употребления компонентов в определенных контектах.
Полученные результаты составляют основу дальнейших исследований ЛСГ "сильный" на других
синхронных срезах в диахронии.
Gril I. A. The Syntagmatic Relationships of the Adjectives with the Meaning "Strong" in the Middle High
German Period of the German Language Development.
This thesis deals with the analysis of the syntagmatic relationships of Middle High German adjectives of the
lexico-semantic group with the meaning "strong". The article shows the basic classes of nouns the studied
adjectives are combined with, the data about the spread of their combinability and the compared characteristic
of the components usage in the different contexts. The achieved results give the basics for the next researches in
the study area of the lexico-semantic group of adjectives with the meaning "strong" on the other synchronic cuts
in diachrony.

236

ЗМІСТ
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ................................................................................................................................. 3
С. М. Овчаров. Психолого-педагогічні засади розвитку креативних здібностей школярів ................ 3
В. В. Бабіна. Сучасні галузеві вимоги до вищої професійної освіти ......................................................... 7
І. В. Продан. Використання особистісно орієнтованого навчання в процесі формування
професійної культури майбутніх фахівців у ВНЗ ..................................................................................... 10
Г. М. Шкільова. Система проектувальних завдань як умова забезпечення успішності процесу
адаптації молодшого школяра до вимог навчального процесу ................................................................ 13
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ............................................................................................................................... 17
Т. Б. Пиц. До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови .... 17
Е. Я. Варениця. Проблема диференціації національних мовних варіантів і територіальних
діалектів ....................................................................................................................................................... 21
Ю. І. Грибіник. Основні види та функціональні моделі термінів-словосполучень сфери геодезії
та кадастру ................................................................................................................................................. 24
О. А. Дакі. Фразотворення як спосіб номінації дикорослих рослин в українських
південнобессарабських говірках .................................................................................................................. 28
М. Д. Єфремова. Борис Грінченко – перекладач німецької поезії........................................................... 32
А. М. Козачук. Перекладацький доробок Роми Франко: загальний огляд............................................. 37
А. Є. Кондратьєва. Американсько-український культурний контекст:
типи магічного реалізму .............................................................................................................................. 41
С. Ю. Кондратюк. Українські та російські лексичні лакуни і шляхи пошуку їх відповідників
англійською мовою ....................................................................................................................................... 44
С. Є. Романчук. Оказіоналізми як окрема група неологізмів .................................................................. 52
М. Ю. Сальтевська. Концептуальні кореляти референта КРИЗА, утворені за схемою процесу
(на матеріалі англомовного газетного дискурсу) ..................................................................................... 56
О. В. Харлай. Шлюбні номінанти крізь призму фітонімічного коду культури .................................... 60
А. М. Чеберяк. Лінгвостилістичні та комунікативно-прагматичні особливості реалізації
стратегії персуазивності у текстах відкритих листів .......................................................................... 65
Г. В. Пашковська. Погляди І. С. Нечуя-Левицького на вживання слів в контексті
сучасних лексичних норм української мови ................................................................................................ 69
В. З. Сас. Засоби когезії у модернізмі на прикладі малої прози Ф. Кафки ............................................. 73
О. В. Cтрельнікова. Економія і варіативність як мовні константи
(на матеріалі газетного дискурсу англійської мови) ................................................................................ 77
І. В. Асмукович. Епоніми у складі англомовних авіаційних термінів .................................................... 80
І. В. Біляк. Мовна гра як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті ................................... 84
О. О. Бондар. Загальнотеоретичні засади дослідження явищ синтетизму / аналітизму
в українській мові ......................................................................................................................................... 88
І. О. Васютенко. Емоційно-експресивна лексика як засіб увиразнення в індивідуальній мовній
картині Миколи Бажана ............................................................................................................................. 92
О. Д. Воробець. Конструктивна модель прийменниково-субстантивного комплексу [в (у) + Nx]
у семантико-синтаксичній організації речення ........................................................................................ 96
А. С. Галас. Відтворення функцій гри слів у перекладі драми .............................................................. 100
В. С. Головіна. Мовний образ простору у поетичному дискурсі Юрія Андруховича ......................... 105
Ю. М. Деременда. Асоціативний компонент у відміфонімних та відтеонімних ергонімах
Тернопільщини ............................................................................................................................................ 108
В. А. Драбовська. Теоретичні засади побудови навчального тлумачного словника нового типу .... 112
І. Д. Драч. Масова та елітарна література: межі функціонування термінів ................................... 116

Л. С. Дячук. Проблеми фемінізму, гендерних студій та перекладу в українському контексті ....... 121
А. В. Заслонкіна. Модуси сприйняття у когнітивній моделі спостереження ................................... 126
О. А. Ільченко. Метафоричні словосполучення в економічному дискурсі преси початку XXI
століття: когнітивно-прагматичний аспект ........................................................................................ 131
В. І. Калініченко. Деякі особливості інтерпретаційних складових концептів НЕВДАЧА і
FAILURE (на матеріалі сучасної української та американської художньої літератури) ................. 136
Т. М. Корогода. Когнітивно-прагматичні особливості стратегій подолання
комунікативних збоїв ................................................................................................................................. 142
А. В. Косенко. UGLINESS як елемент опозиції концепт-антиконцепт .............................................. 147
О. П. Коцюба. Вербалізація концепту FAUNA у малій прозі Йозефа Рота ........................................ 151
О. В. Литовська. Перспективи дослідження давньоаттичної комедії в контексті сучасної
літературознавчої парадигми .................................................................................................................. 156
О. В. Ляхова. Розвиток багатозначності внаслідок повторної реалізації словотвірної моделі ...... 160
О. В. Мельник. Мовна картина світу німецької народної казки
(на матеріалі казок Л. Бехштайна) ......................................................................................................... 165
В. Г. Мішкур. Семантичні особливості іспанських паремій з компонентами "собака" і "кіт" ....... 171
В. М. Мислива. Інтертекстуальність імен у творчості Оксани Забужко ....................................... 174
Г. Я. Павлишин. Багатство словесного вираження внутрішнього світу персонажів у
художньому дискурсі прози Марії Матіос .............................................................................................. 178
Т. В. Панькова. Інформаційна структура складнопідрядних речень з атрибутивною клаузою ...... 182
Р. Л. Ріжко. Когнітивне наповнення фольклоризмів у поетичній картині світу
кінця XX – початку XXI століття ........................................................................................................... 186
Г. Ю. Румбешт. Номінативний простір концепту SECLUSION в англомовній прозі
постмодернізму (на матеріалі творів Дж. Фаулза і К. Кізі) ................................................................ 193
О. А. Самочорнова. Семантичне узгодження компонентів аппозитивної конструкції ................... 198
О. В. Cлюніна. Вербалізація архетипового концепту ВОДА в поетичному
ідіостилі П. М. Мовчана ............................................................................................................................ 201
Н. О. Сунько. Інтертекстуальність та прецедентність як репрезентанти публіцистичного
дискурсу (на матеріалі заголовків англомовних статей) ...................................................................... 208
І. Є. Фісяк. Гендерний аспект у семантиці фразеологізмів, що означають міжособистісні
відносини ..................................................................................................................................................... 213
Н. Д. Юрчишин. Функції українських та німецьких фразем на позначення емоційно-вольових
процесів у вираженні причиново-наслідкових відношень ....................................................................... 217
К. Г. Худик. Лінгвокультурний компонент англійської народної казки .............................................. 222
Л. М. Ячнік. Особливості рецепції творчості поетів Срібної доби в поезії
Олександра Кушнера ................................................................................................................................. 226
І. О. Ґріль. Типи синтагматичних зв’язків прикметників зі значенням "сильний" у
давньоверхньонімецькому періоді розвитку німецької мови .................................................................. 233

ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки.
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
1. Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на диску, що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word (російський
варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До диску додається підписана
автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філологом), а роздруківка
тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на диску повинен бути ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не
допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не
передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами
поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor. Параметри
редактора формул: розміри - Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt,
Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули – в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
– стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
– повідомлення – 0,25 др. арк.
– рецензія – 0,3 др. арк.
– хроніка – 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви
установи), назва країни (для іноземних авторів). Усі дані про місце роботи беруться у дужки та
поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (не менше 6 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора
(курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаних джерел та літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 20____ р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад,
[6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури,
другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21;
9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний
шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК
(Бюлетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.).
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Матеріали подаються в науковий відділ коректору – Караванській Євгенії Володимирівні (каб. 204
центрального корпусу). Відкореговані роздруковані матеріали та диск, що містить остаточний (з усіма
внесеними правками коректора) електронний варіант статті подається секретареві редколегії, асистенту
кафедри педагогіки – Щербаковій Наталії Петрівні (каб. 307 центрального корпусу).
Диски з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

Журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка"
внесено до переліку наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:
з філософії – постанова ВАКу № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.;
з педагогіки – постанова ВАКу № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.;
з філології – постанова ВАКу № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.

