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THINKING ABOUT THE FUTURE: PHILOSOPHY AND SCIENCE FICTION IN CLAIRE NORTH'S
NOVEL "THE FIRST FIFTEEN LIVES OF HARRY AUGUST"
As developed in this paper, science fiction shows us the distorted vision of the present with its anxieties about
(mis)use of science although it deals mostly with the future and alternative realities. Thus SF stories both praise
scientific progress and repulse its terrible applications caused by irresponsible abuse of technology. This paper
focuses on how contemporary SF deals with philosophical issues of life, death, technology, and the role of
science in society. It reviews Claire North's novel "The First Fifteen Lives of Harry August" in which SF
conventions parallel and intensify the thriller narrative. The philosophies of Nietzsche and Heidegger have been
employed to discuss the theory of eternal return and related topics of nihilism, devaluation of values, and
purpose of existence. It is stated that the novel reveals how cognition of totality may lead to death and illustrates
that human beings are incapable of achieving omniscience. Personal time is measured by memory and is always
linear; therefore it can guarantee meaningful existence only when its arrow points towards growth and maturity.
It is shown that ethical issues raised in the novel are based on the distinction between theoretical science
signifying truth and its practical application meaning power. Knowledge by itself lies beyond morality; however,
means used in its pursuit entail responsibility to others.
Key words: responsible creativity, moral obligations, eternal return, nihilism, linear time, omniscience.
Introduction. Philosophical perspective is unavoidable in all genres and modes of literature, and science
fiction (SF) is the one that deals mostly with normative questions. Some stories of SF focus on the potential of
learning and research; many more SF works examine how far humanity can go in their pursuit of knowledge and
where this journey may lead them. Contemporary British writer Claire North employs SF conventions in her
novel "The First Fifteen Lives of Harry August" (2014) to rethink the issue of responsible and timely creativity.
She implies that persons who (mis)use science pose a bigger threat than science itself.
Claire North's novel was well received by critics and audience who praised its masterful blend of literary and
genre fiction, clever plot twists [1; 2], deep elaboration of philosophy of the meaning of life, and the nature of
time and selfhood [3], but disapproved of overly fragmented structure and "info-dump" [4]. However, these
reviews failed to present an overall analysis of the problems outlined.
Scope. Our paper is aimed to fill this gap and elaborate on the complex relation of the novel's SF mode with
the issues of life, death, time and technology. We will also analyse how moral imperatives concerning the future
are entwined with the narrative.
Discussion. SF stories rethink the present and step into the realm of "what-if" thus becoming "thought
experiments about anything we can imagine, from global warming to evolution" [5: 41]. The narratives, removed
from a conventional reality, model the invented "spaces of liberty" (Augusto Boal) as well as the macabre
dystopian and post-apocalyptic images of what our future can be and how freedom can be compromised by
misuse of technology. Despite its concern with futural thinking and what-if scenarios, SF analyses the values of
the present and "stipulate[s] how forces work to define humanity" [5: 78].
Claire North's novel belongs to the "soft" SF tradition, which is "more character driven and more concerned
with the social and political ramifications of technological developments than with the technologies themselves"
[5: 25]. Despite its complicated composition, the novel has a recognisable thriller plot. The protagonist and
narrator, Harry August, born on New Year’s Day 1919, lives in a universe in which the whole existence recurs
again and again in the same form with an established set of unchangeable events (e.g. invention of a nuclear
bomb, meltdown of reactor four, 9 / 11 etc.). He belongs to a special kind of humans, known as kalachakra or
ouroboran, who are aware of the fact that they relive their lives many times and their death subsequently leads to
rebirth (if their life is not terminated prenatally). Their knowledge of such repetition is both their blessing,
because they can avoid mistakes of a previous life and start everything anew, and their curse, because sooner or
later the burden of memories leads to boredom and apathy. Kalachakra are trapped in a particular spatialtemporal segment limited by their birth, which is a fixed point and thus unchangeable, and death, which, if not
violent, is nearly always the same (usually some fatal illness). In his eleventh life Harry receives a warning, sent
back through time by the future generations of Cronus Club, the kalachakra's organisation, that the world is
ending and the end is coming faster than before. Harry is bored and longing for adventure, so he answers the call
and starts his investigation. He finds out that the disruption of the future may be caused by his once friend and
rival Vincent Rankis, who is building a quantum mirror, a device that can disclose all mysteries of the universe
and allows people to "[l]ook at all things, with the eyes of God" (Ch. 65) [6]. Harry is seduced by the idea of
© Fedosova M. O., 2018
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finding the theory of everything, therefore he joins the enterprise, although the machine may break the
established timeline and kill the future life. However, Vincent turns out to be ruthless, merciless and murderous.
He tortures Harry and tries to wipe out his memories (unsuccessfully) after Harry refuses to continue his work.
Harry, reborn with his memories unharmed, spends his following three lives tracking, hunting, and finally
nailing Vincent and destroying the quantum mirror.
The main characters' arcs are built upon their search for the meaning and purpose of existence. Kalachakra
live in the endlessly repetitive segment of the present. Every change made by them exists only in one world;
after death, when the universe is reset, kalachakra pop into just another world with their previous traces erased.
For them the future is merely an illusion they are never allowed seeing, although they can learn about it from the
whispers sent back from the centuries to come. This universe makes the issue of meaning a little bit complicated.
From one hand, kalachakra can influence only one timeline so their deeds do not have any consequences on a
grand scale and the world recovers afterwards. They can change only the lives (or deaths) of their own kin. From
the other hand, they have to live with their sorrow, remorse, and emotional baggage much longer. In any case,
the majority of the Cronus Club members choose to unofficially dissociate themselves from the rest of the world
and mind their own business. They usually make profit from their knowledge (recollection, to be precise) of the
events to achieve some comfort and wealth as well as to finance the childhood benevolent fund to support the
newly re-born members.
North's universe with its eternal return is a metaphor of nihilism and life lacking significance and values. The
kalachakra who can remember their previous lives are mentally trapped in the recurrence of events – they see
their achievements decayed and their lives deteriorated to the very beginning so they end up disappointed and
bored. In such a world the idea of progress is a delusion and growth becomes useless because each turn cancels
all previous developments. As Harry points out, "… after the first few centuries, most kalachakra reached a
plateau where time hardly mattered and the soul barely changed" (Ch. 31) [6]. This invariability equals inner
death where nothing is new and a person bears the burden of memories.
The theory of Eternal Return comes from ancient philosophy based on natural circles. It declined in the West
after Christianity introduced the opposite notion of linear time. In the 19th century it was revived in the works of
such thinkers as Spengler and Toynbee, who rejected the endless progress of human civilization, and Nietzsche,
who expressed the sense of pointless universe. In order to overcome and accept nihilism, Nietzsche introduced
the concept of Übermensch "to affirm the view that humanity alone must remake itself according to the measure
it chooses, and thus to impose itself upon things" [7: 29]. In the 20th century a comprehensive analysis of
nihilism was made by Heidegger. He pointed out that Nietzsche's super-man was not a solution for nihilism but
the product of it. For Heidegger, contemporary nihilism originated in productionist metaphysics and exploitative
thinking that "renders explicit the destructive tendency of Western thought to conceive the world merely in terms
that serve to enhance the apparent power and mastery of the thinker" [7: 29]. Hence, nihilism emerges when a
person searching for certainty in the world uses knowledge as the means of "being-above", "mastering" and
domineering objects.
In her novel North distinguishes knowledge as truth (theoretical science) and knowledge as power (misuses
and abuses of science). Two described cataclysms, which led to the disruption of history and death of many
generations of kalachakra, are caused by improper time shift in scientific progress. Both Victor Hoeness, who
tried to bring peace by uniting the world under one ruler, and Vincent Rankis, who wanted to find the theory of
everything, used the knowledge of the future and introduced the advanced technology ahead of their time
without consideration for the consequences of their actions. Technology is regarded as synonym for time itself
and the artificial acceleration of its development creates a situation of future without future: "Technology had
changed – time had changed – and many of us simply were not born. We haven’t heard from the twenty second
century at all. We have no idea what happened to them" (Ch. 76) [6]. In the novel historian Victor Hoeness
personifies the totalitarian idea that peace and stability can be achieved by subjugation while physicist Vincent
Rankis represents the utilitarian thinking of a global techno-scientific civilization that regards people merely as
expendables or means to achieve a result. He doesn’t think in terms of good or evil, but only in terms of
efficiency: "The question you must ask yourself is this: will the good you do the other man … exceed the harm,
exhaustion and general sense of distaste that you incur to yourself in helping him? I know it doesn’t sound very
noble, Harry, but … frankly everyone ends up a worse mess than they were to begin with" (Ch. 37) [6]. Even
though both men seem to act with good intentions in heart (eternal peace or omniscience and omnipotence for
the human race), they lack benevolence and compassion, so that the noble cause they are fanatically devoted to is
compromised by the means they apply and effects they neglect. Another reason is incompleteness of their
knowledge and impossibility to grasp the totality of the universe.
Vincent's plan to build a quantum mirror is an instant of a godless universe. Endless repetition of lives and
inability to change the course of history make kalachakra turn to science for an explanation after religion and
philosophy fail to provide them with one. Vincent replaces god with the machine that fills his life with meaning:
"We're making something bigger. We're making something better. We're making... a kind of god, I suppose. Yes,
I think that's what we are doing, in fact. A kind of deity" (Ch. 65) [6]. However, science is not omnipotent and
6
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shouldn’t be substituted for religion, philosophy or ethics. By definition, science is a complex social activity,
conducted based on generally accepted ethical principles; it is a blend of logic and imagination and cannot
provide complete answers to all questions; moreover, scientists participate in public affairs as both specialists
and citizens [5: 41]. Science is merely another product of human civilization that doesn’t guarantee omnipotence.
Vincent builds the quantum mirror to comprehend the universe as a whole so that he could disrupt the endless
repetition and fill his life with meaning. However, it is his indifference to others that makes him an evildoer. He
doesn’t consider the consequences of his actions and thus denies his responsibility for application of his creation.
The end of time as well as its constant delay is an inevitable part of eschatological thinking, i.e. people know
that there will be an end but they hope it won't be in their lifetime. When Vincent Rankis draws this postponed
unidentifiable future to the present he threatens to wipe it out entirely. The prolonged period of anticipation is
replaced by a moment of destructive experience. This act of observing the totality in a single instance that would
simultaneously destroy the universe is a simulation of death in order to achieve the completion of being.
However, Vincent's plan is not suicidal – it is completely murderous since it ignores the lives of others. It not
only wipes out the future of a world where the machine is to be activated but it is also capable of destroying the
whole reality. Vincent is beckoned by the ultimate knowledge that can be achieved only by death – not a death
that means starting a new life for kalachakra, but the death that he is deprived of. Only the final death brings, in
Heidegger's terms, "a disposition to the naked being-in-the-world, to pure Dasein" and gives a person "a
superlative possibility" to face the totality of life and embrace the whole life in a single moment: "The being that
I will be in the 'last' of my Dasein, that I can be at any moment, this possibility is that of my own most 'I am,'
which means that I will be my own most I. <…> For I myself am this constant and utmost possibility of myself,
namely, to be no more." [8: 291, 313]. It is the anticipation and fear of death that spices life; being unaware of
when the end comes may become a remedy for the overly bored members of the Cronus Club. North's character
Fidel Gussman chooses such an unpredictable life battling (and dying in various and unexpected ways) at any
war he could take part during his lifespan: "You’re born knowing everything that’s gonna happen in your
lifetime, every fucking bit of it, and you’re like 'Let’s just watch'? Screw that – let’s get out there, let’s live a
little, get surprised! <…> I’m feeling on top of the world, I mean like, knowing every second could be my last,
it’s this buzz, this amazing buzz" (Ch. 50) [6].
Kalachakra can achieve "real" death in one of two ways. The first death is the elimination of self. It is
achieved after a person undergoes the Forgetting, a procedure that wipes out their mind and memory. In this case
kalachakra are born again without the baggage of grief and sins of the past and start a new life with the same
initial conditions (place and time of birth; social and cultural environment). Those former selves are
distinguished from the new ones and are regarded as different persons. That is why Akinleye talks about her
former self as "she": "But I tell myself it is not me they have known – it is the last me, the old me, the me that I
have forgotten" (Ch. 64) [6]. This is an example of the two concepts of identity distinguished by John Locke. He
defined a concept based on bodily continuity as "man" and a forensic concept, having to do with memory and
responsibility, as "person". That is why in accordance with Christian thought "[t]here will be a resurrection of
the body, so that the same man (that is, the same bodily man or woman) will be found in the hereafter. However,
the reward or punishment is prepared for the same person" [9: 146–147]. The death by the Forgetting releases
kalachakra from responsibility for crimes or sins because the previous self is wiped out despite the fact that the
new one shares the same body. As Virginia notes, it is "[a] clean slate, a chance to be pure and innocent again"
(Ch. 26) [6]. The Forgetting erases memories and knowledge while some personality traits remain, as exampled
by Akinleye (who dedicated her new life to caring for others as enthusiastically as she did to sinful pleasures of
the body in her past one) or Virginia (who was forced to forget twice as a punishment for her wrongdoing and
crimes against her kind).
The second death for kalachakra is the total destruction of both mind and body by abortion. If ouroborans are
not born once they do not return to the next life. They just cease to exist and are wiped from the history. The
procedure of abortion is a great sin against kalachakra; however, it may be carried out officially to execute those,
like Victor Hoeness, who committed terrible crimes. Harry is determined to use it on Vincent Rankis to punish
him for murdering kalachakra and also to prevent him from activating the quantum mirror and ruining the
conventional future. As Heidegger puts it, Dasein is always incomplete and lacks something; but one reaches
wholeness in death which is always a personal death and not someone else's death or death in general. For
kalachakra, death-before-rebirth does not guarantee a superlative experience because it is not final. It is just a
failure of a body followed by a few annoying years of childhood before the Club comes to reclaim its member.
Such a death does not carry any sense for the world and ouroborans because consequent birth transports them to
a reset universe where all previous achievements are cancelled and exist only in the person's memory. The
absence of results decreases the significance and meaning of life itself: "All this … when we are dead, will no
longer be. Will not have been. Loved ones we have watched die will be born again and we will remember that
they were loved, but they will not know us, and none of this will matter. Not the men who lived or the men who
died. Only the ideas and memories they made" (Ch. 52) [6]. Human consciousness, as well as the whole human
culture, is based on what Ian Hacking calls a "memory-thinking": personal memory defines the individual self
7
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while communal memory plays a major role in group identity [9: 210]. For kalachakra, the totality of
recollections not only shapes the self ("we were simply the sum of our memories" (Ch. 76) [6]) but also becomes
the most valuable thing in life while the Forgetting is the wipe-out of a person ("A loss of time, experience,
knowledge – a loss of all the things that had made this man who he had been" (Ch. 62) [6]). Moreover, memory
serves as the only proof of their previous existence in the reset universe since the past leaves no material traces.
The remembrance defines the reality and measures time. As Harry says, "… I'd died and that world, to me, might
never been if memory didn’t make it so" (Ch. 55) [6]. Through memory the time itself is perceived because it is
neither material nor objective. It is merely an observation of change based on our recollection that a thing in not
the same as we remember it to be.
The excess of memory has a devastating effect on personality since mind does not have a capacity to contain
the experience gained. In psychology the state of the memory excess is called hypermnesia; it is usually caused
by traumatic events and was once thought to be pathological. Memory becomes the repository for trauma – "a
wound to the soul", and changes in memory lead to "significant alterations in the sense of self" [9: 87]. As
Virginia says, "And one day you might want <…> to forget. The mind struggles to re-create the joy of a first
kiss, but somehow manages to recall the terror of pain, the flush of humiliation and the burden of guilt with a
startling clarity" (Ch. 26) [6]. According to contemporary psychology, ordinary memories differ from traumatic
ones. Along with propositional memory, when "the brain virtually never represses the memory of a profoundly
important event and then reproduces it later, accurately", there exists "another kind of memory, which expresses
itself not in sentences but in scenes that come whole to a trauma victim, flashbacks constituted by feelings and
images" [9: 125]. Memory as knowledge and life experience, from one hand, puts an ouroboran on a higher level
compared to others; from another hand, memory, regarded as a criterion of personal identity, becomes a realm of
entrapment and a burden one has to carry until it becomes too hard to bear.
The problem of being lost in recollections is different for Harry who is a mnemonic, a kalachakra who has a
unique ability to remember everything in details. His traumatic experience is more painful because he can recall
all misfortunes of his previous lives and he cannot forget. That is why the past becomes the dead weight over his
soul dominating over his mind and obscuring his futural thinking ("I know now that there is something dead
inside me though I cannot remember exactly when it died" (Ch. 72) [6]). When this burden of perfect memory
becomes too much to bear it awakens Harry and triggers his actions. As he recalls all tortures Vincent used on
him Harry cries for vengeance: "Centuries are a long time to hold a grudge, but then… / Remember / Remember
like a mnemonic, and here we are again… I close my eyes and I remember and yes. / It is vengeance. / And
perhaps a very small realisation that something inside me has died and that this is the only way I can think of to
get it back. A notion of 'doing the right thing' – as if that meant anything to me any more" (Ch. 81) [6]. Memory
equals self-knowledge and awareness of one's own virtues and vices. It allows a person to understand the past
and the present but nevertheless accept one's good and bad traits and grow into a better and mature self. Vincent
fails to admit to himself that the quantum mirror is not a way out of the eternal return. He believes that "this is
what will make gods, give us the vision of the creator; this research could unlock infinity" (Ch. 52) [6]. He
substitutes the meaning of existence with another trap of obsession that drags him deeper and deeper into the
vortex of recurrence demanding more and more lifespans to sacrifice ("Dozens of lives, centuries of my life,
from the first stirring of consciousness in my father’s arms to the day I die, this, Harry, this is my purpose"
(Ch. 52) [6]). Harry, on the contrary, escapes the trap of endless and meaningless repetition of his previous
being. The novel mentions that once a mnemonic Koch said that there were only two ways left to kalachakra,
namely "either seek to change the world, or become brutal arbitrators of our own kind" (Ch. 27) [6], leaving no
place for remorse or forgiveness in the heart. Harry cannot erase his recollections but comes to terms with his
past and opens himself to the future. He chooses the third way not known for kalachakra before; he chooses to
protect the world from his kin but keep his humanity and feelings. He manages to embrace existence as a whole
and accept its ways and his role in it. He is merely a human being who cannot and shouldn’t challenge the course
of history; even his obligation to abort Vincent in the next life in order to protect the world form destruction does
not mean that he is to become a heartless monster: "I am writing this for you. / My enemy. / My friend. <…>
This is my … confession, if you will. My victory, my apology. <…> And all will be as it should. / Time will
continue. / The Clubs will spread their fingers across the aeons, and nothing will change. / We will not be gods,
you or I. / We will not look into that mirror. / Instead, for those few days you have left, you are mortal at last"
(Ch. 82) [6]. Consequently Harry sees the way to avoid returning into the previous state over and over again in
the eternally recurrent universe. He finds hope to leave a trace in the world and his linear time is now defined by
the idea of growing and maturing that means taking responsibility for one's actions and living towards and for
the future one cannot reach.
Conclusions. In her novel "The First Fifteen Lives of Harry August", Claire North uses SF conventions to
reinforce the thriller narrative and construct the potential future and alternative reality to highlight the extremes
and perversions of the present in terms of application of science and technology. She notes that distinction
between good and harmful knowledge lies in a person responsible for its application thus linking knowledge
used for dominance with nihilistic exploitative thinking. North denies the idea of objectively meaningless
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universe and suggests that purpose of life is a subjective construct. Since time is measured by memories, life
equals personal experience and its significance is defined by moral values. Personal time is always linear and its
arrow points towards growth and maturity. This idea entails responsibility to the future as well as appreciation of
the present. The metaphor of the rip of time and the collapse of reality signifies a society that ceases to function
in a proper way when individuals from one generation (or time period) fail to fulfil their obligations to the future.
The present paper has discussed only several aspects of Claire North's novel; nevertheless we believe our work
could be the basis for further investigations and a close reading of the novel could demonstrate how the text was
influenced by the contemporary scientific discourse.
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Федосова М. О. Думаючи про майбутнє: філософія і наукова фантастика в романі Клер Норт
"Перші п'ятнадцять життів Гаррі Огеста".
У статті розглянуто філософські засади роману Клер Норт "Перші п'ятнадцять життів Гаррі
Огеста". Проаналізовано авторські концепції життя, смерті, сенсу існування, а також ставлення до
науки та її ролі в суспільстві. Визначено, що письменниця використовує традиції наукової фантастики,
щоб протиставити особистий лінійний час онтологічній циклічності. Ця опозиція покладена в основу
етики роману, що наголошує на моральному принципі відповідальності за практичне застосування
наукових досліджень і нагадує про важливість не шкодити іншим під час впровадження нових
технологій.
Ключові слова: відповідальне творення, моральні зобов'язання, вічне повернення, нігілізм, лінійний час,
всевідання.
Федосова М. А. Думая о будущем: философия и научная фантастика в романе Клэр Норт "Первые
пятнадцать жизней Гарри Огеста".
В статье рассмотрены философские основы романа Клэр Норт "Первые пятнадцать жизней Гарри
Огеста". Проанализированы авторские концепции жизни, смерти, смысла существования, а также
отношение к науке и ее роли в обществе. Определено, что писательница использует традиции научной
фантастики, чтобы противопоставить личное линейное время онтологической цикличности. Данная
оппозиция лежит в основе этики романа, который подчеркивает моральный принцип ответственности
за практическое применение научных исследований и напоминает о важности не вредить другим при
внедрении новых технологий.
Ключевые слова: ответственное творение, моральные обязанности, вечное возвращение, нигилизм,
линейное время, всезнание.
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CORRELATION OF NORTH AMERICAN ENGLISH AND BRITISH ENGLISH DIVERGENCIES IN
LEXIS
The article focuses on the description of a special type of relationship that arises between lexical units within the
corpus of English words in the framework of the sociolinguistic approach. Various ways of correlation between
North American and British usages emerge in present-day English due to the action of two processes of the
language development favoured by a set of historical, linguistic and sociolinguistic factors: divergence and
convergence.
The paper describes the most frequent forms of lexical correlation between North American English usage and
British English usage. The research states that the semantic structure of the lexical unit or its register of usage
can undergo changes under influences of the other variety. The lexemes, common to both national varieties with
partial coincidence of the semantic structure and, sometimes, with shifts in the register of usage, are more
affected by the process of convergence. The part of the English lexis less affected by convergent processes
comprises common lexemes with the split in the semantic structure, the components of which are different or
antonymic. The part of the present-day English lexis likely to be involved in the process of internal borrowing
mostly includes lexemes specific to US English or British English with, or without lexical equivalents in the other
variety.
A special kind of correlation between lexical units of common origin can bring about usages functionally
confined only to one variety. The functional predominance can contribute to the formation of different chains of
synonyms actualized in each of the varieties. When lexemes have lexical equivalents specific to one of the
national varieties of English, the so-called ''pseudo-synonymous relations” within the English lexical system can
arise.
Key words: North American English usage, British English usage, common lexis, lexical equivalents, synonyms.
Introduction. In the sociolinguistic contexts of English that have been developing of late, new ways in which
English lexemes in usage in different national varieties of English are connected, interact and affect each other may
become the focus of attention in language studies. A permanent evolution of English as a language system realized
in many kinds of varieties of English makes scholars face new challenges of an adequate description of the corpus
of English or ways of word use in present-day English communication. The formation of numerous varieties of
English outside the land of its origin followed various types of colonization, natural or economic migrations of
English-speaking communities overseas, hand in hand with separate cultural development and changes in the mode
of the sociolinguistic behaviour of English-speaking people. The direct and natural consequence of the isolated
development of the English-speaking communities is the appearance of different variations in language usage that
have sprung up due to the action of the splitting off movement from the mainland variety. The most important
language-external factors that influence the choice between the varieties are sociolinguistic variability, the influence
of social change and mobility on the development of language, and the differentiation and amalgamation of
varieties, including contact phenomena [1: 9–10]. Due to the greater intensity of global communication, the contact
phenomena can promote the process of convergence between the varieties of English. Three factors are behind
divergent and convergent processes of development: historical, linguistic and sociolinguistic. The process of
divergence shows the tendency to differentiation in the development of lexis, both in the corpus of lexemes and in
their use, sometimes with shifts in the register of usage, or modifications within the semantic structure of lexical
units. The process of convergence, especially characteristic of the evolution of relations between North American
English usage and British English usage today, can result in convergent levelling of divergences, in bringing in new
lexemes or new ways of usage owing to a complex interaction of the communities. The process of convergence due
to sociolinguistic and linguistic factors, in the form of US English influences on British English, started already in
the previous century, but was restricted to occasional usages. This process has been accelerating due to the changes
in the present-day sociolinguistic contexts of English, the most noticeable of which are changes in the scope and
character of social functions of US English, its rise as a British English rival in worldwide communication, and an
increasing force of US English influences on British English [2]. A greater scale of global public and specific
communication of today also causes convergent processes promoted by an increasing impact of British English on
US English usages, especially in oral, informal discourse. The working of convergence can cause levelling or
removal of regional language divergences and penetration of lexemes specific to the varieties into the common lexis
of English.
© Yevchenko V. V., 2018
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The vocabulary of the English-speaking world treated as a fundamental unity with only marginal national
variation presents itself a complicated, intertwined phenomenon [3: 29]. The coexistence of lexical units of different
communicative or functional value used in different English varieties within the same lexical system can lead to the
rise of definite points of difficulty in language use.
The aim of the suggested study is to look into the nature of the relationship between lexemes of the most-spread
national varieties of English in the lexical corpus of the same language system and to comment on most frequently
found ways of lexical interaction between US English and British English usages. The paper highlights the
complexity of lexical correlative relations that are the result of the action of two processes of the language
development determined by a set of historical, linguistic and sociolinguistic factors: divergence and convergence.
Discussion. The full corpus of present-day English includes the common lexis used in communication in all
national and area varieties, with full or partial coincidence of the communicative potential, and peripheral
individual lexemes specific to each of the varieties. Divergent and convergent processes in the language
development create an increasing complexity of relations that arise between lexical units of different varieties
within the frame of the same language system and in language usages in actual communication. Divergence and
convergence usually affect usages in oral informal discourse and later, with the time to pass, visible transformations
in the semantic structure of the lexeme can take place.
Being functional forms of the English language, US English and British English share, sometimes with different
modes of actual realization in communication, the major part of the English lexis. The dominant part of the English
corpus includes lexemes that are common to both national varieties with full coincidence of the semantic structure,
with an equal communicative potential and with no difference of use in many types of discourse. The process of
divergence reveals itself in the appearance of new lexemes that in many cases are lexical equivalents to the existing
lexemes in the other variety and in the existence of common lexemes that display deviations in language use
conditioned by the historical, sociolinguistic and cultural background of evolution specific to either of the varieties.
The most visible of them are differences in the register of usage, as any variety of English keeps its individual
character of usage, the modification of the semantic structure of the lexical unit with the development of
components that are characteristic of only one national variety and the difference in the semantic structure,
sometimes with an antonymic semantic split. In lexemes with a complicated semantic structure, the language
divergences may become visible in three principal ways. These can be the preservation of old meanings lost or
peripheral in usage in other variety, the inclusion of new meanings into the semantic structure of the lexeme and the
shift in the register of usage. Some British English dialectal words can become literary standard in US English
usage or lexemes can refer to different types of register, informal or specific, in the other variety.
The most frequent language distinctions between lexemes of common origin develop due to the introduction of
new components into the semantic structure of the lexical unit, the conservation or modification of old meanings
preserved in usage only in one variety of English and the shift in the register of usage. In present-day English usage,
the common lexeme governor (ME) means the person in charge of governing a country that is under the political
control of another country. In US usage, the lexeme additionally means the person in charge of governing a state in
the USA (the governor of Arizona). In British English, the lexeme can mean a member of a committee that controls
an organization or institution (a school governor), or the person in charge of an institution (the governor of the
Bank of England) [4; 5]. The lexeme stroller (1608), of common origin, has the meaning one who walks in both
varieties, but in North American usage, it has acquired additional meanings: a tramp, vagrant, an itinerant actor
and a pushchair [6]. To wash up means (of water) to carry something onto land in both varieties and to wash
dishes, plates and knives after a meal in British English, to wash hands in US usage [5]. The lexeme homicide
(ME), of common origin, has remained as a law term in Britain, whereas in North American common usage, it can
mean killing, murder; the police department that deals with murders [4; 6; 7].
The process of divergence can cause such deviations in the semantic structure of the lexeme of common origin
that its modifications can actualize only in one variety of English. When the semantic components of the lexical
unit do not correspond and differ completely or partially in US and British usage, the functional split in the
semantic structure of the lexeme takes place. In some cases, the basic meanings are antonymic. The lexical unit city
desk of common lexis can mean a newspaper department that deals with local news in US usage and a newspaper
department that deals with financial and business news in British English [4; 5; 6]. The lexeme ratepayer (1845) in
the UK means a person liable to pay taxes, whereas in the USA, it means a customer of public utility [6; 7]. The
lexeme geezer (1884) which originated from a dialect pronunciation of the word guiser meaning one who mutters
stands for a queer, eccentric person, said humorously about elderly men in the USA, whereas in British informal
discourse, it means a man [6; 7; 8]. Call box (1877) is a telephone for emergency use in the USA, whereas in
Britain, it is a public telephone booth [6; 7]. The lexeme to table of common origin denotes antonymic notions in
the USA and Britain and means to postpone consideration of something (such as a bill) to some time in the future in
the USA, to put on the agenda and present formally for consideration in Britain [4; 5; 6; 7; 8].
Any variety of English enjoys its individual portion of English lexis. It includes, as marginal national variation,
lexemes that are in use only in one variety of English, not found outside. They can be innovations or old, outdated,
lexemes, or dialectal words that shifted to literary standard, as, for example, the old lexeme cloture (1871)
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preserved in US English. The separate evolution of both varieties has resulted in the development of a part of the
lexis composed of new lexemes characteristic of each of the varieties in oral informal or technical specialized
discourse. These lexemes are limited in usage by a specific character of sociolinguistic or cultural contexts of
English in the USA or Britain. In this case, divergent processes can result in the appearance of lexical equivalents
restricted to usage inside the variety of English. The following lexemes are characteristic of British use: to chunter
(1599), doddery (1866), brolly (1873), ratbag (1890), to hoover (1920s), clanger (1948), chuffed (1957), cagoule,
kagoul (1950s), contraflow, to bucket down, E-number, bun fight, fightback. The North American lexemes are
critter (1815), cross-street (1827), drugstore (1845), grubstake (1863), crackerjack (1893), gabfest (1897), hooey
(1912), doohickey (1914), doozy, doozie (1916), bull session (1919), dumpster (1937), downhome (1938), cookout
(1947), cookie cutter (1963) [4; 5; 6; 7]. Loans, especially of later time, can also differ due to separate ways of
culture development and due to various social, political and multicultural contacts of English-speaking communities
with different ethnic communities: North American cum laude (from Latin), British couchette (from French). Some
lexemes of common origin may vary in pragmatic value as, for example, the adverb really can show different
emotions in US and British usages. In North American usage, really can additionally show that a person agrees with
the interlocutor, whereas in Britain, really can additionally show that a person is angry or disapproves of something:
Glen can be such a jerk. – Yeah, really! (American English); Really, Larry, you might have told me! (British
English) [4].
The process of convergence that often affects common lexemes with partial coincidence of components of the
semantic structure can lead to the levelling within the common corpus of the lexis. In this case, convergent
processes can reveal themselves through the removal of the regional restrictions of usage due to the natural ways of
language development or due to the mutual influences of varieties upon each other. Convergence is not a one-way
process; both varieties can influence each other and exert its influential potency over other varieties of English.
Convergence due to reciprocal influences can be visible through the introduction of new ways of usage or new
elements into the semantic structure of the lexeme, or through the infiltration of lexemes originally found in or
specific to the usage in one of the varieties. In British usage, it can be seen in reintroduction of old lexemes and
outdated meanings (mad), in the shift of the register when a dialectal lexeme is included into the neutral part of the
lexis (kid) and in the modification of the semantic structure of the lexeme with an introduction of new semantic
components, sometimes with the rearrangement of meanings. US influences can have a strengthening effect that
can result in the increase of the communicative potential of the lexeme as, for instance, the lexeme guy that has
become popular in informal British use in the meaning a man, a bloke [9]. British influences mostly become
evident through the introduction of British ways of usage. Generally, convergent processes can trigger two forms of
interaction between lexemes of specifically US English or British English usage. These lexemes can appear as
internal borrowings in other varieties or the use of lexemes specific to one of the varieties may be affected by
influential processes that can lead to the removal of distinctions between the varieties of English. Lexical
equivalents can join the common corpus of English enriching the common lexis and can drift to the status of full
synonyms, sometimes with the preference of usage in one of the varieties, thus extending chains of synonyms of
words. The intermediate stage of the penetration of new lexemes or new ways of usage is usually marked as
especially British or US in today’s dictionaries. Chiefly or especially North American lexemes are lumber in the
meaning wood that is prepared for use in building, husky in the meaning big and strong (about a man or a boy),
movie, cookies. Chiefly or especially British English lexemes are timber in the meaning wood that is prepared for
use in building, to demob, prawn [4; 5; 6; 7].
The North American lexeme doomster (ME) keeps the meaning a judge, archaic in British English, whereas in
British informal use, the lexeme doomster means a person who predicts that very bad things will happen. In the
USA, doomsayer (1953) is a lexical equivalent to the British use of doomster. Due to North American influences,
the lexeme doomsayer, marked especially North American, is penetrating into the present-day British usage and its
use is becoming synonymous with the British use of the lexeme doomster [4; 6; 7; 8]. The common lexeme thermos
(1907) that has popularity of bottom 30 % of words in US usage has accepted the British vacuum flask (1917) as a
synonym with popularity of bottom 10 % of words. The British lexeme to clock out marked as chiefly British gains
popularity of bottom 10 % of words in US usage as compared with its US lexical equivalent to punch out (1893)
which gives popularity of bottom 30 % of words in US usage. The British TV term chat show (1969), marked as
chiefly British in the Merriam Dictionary, gains popularity of bottom 20 % of words in US usage as compared with
the US TV term talk show with popularity of bottom 30 % of words in US usage. A good illustration from this online dictionary is one of the latest examples of usage: ''Not all of Comey’s planned appearances – which include
stops in TV chat shows on CBS, Fox News, CNN, ABC and MSNBC – are set up as live, taped town halls. ''Miami
Herald'' 31. Mar. 2018 [6]. The lexeme friendly (noun), of common origin (1870), marked as chiefly British in the
meaning a game played for practice or pleasure, not a part of a serious completion, becomes possible in the USA
and re-enters North American usage with a new meaning. The Merriam Dictionary gives the following illustration
from New York Times (17 June 2018): Sunday’s defeat may even prove a useful jolt out of any complacency,
though,…, poor performances in friendlies against Saudi Arabia and Austria before the tournament were supposed
to be warnings [6].
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The present-day British lexeme clanger, neither registered in the Shorter Oxford Dictionary (1972) nor in the
Webster Dictionary (1968), can already be found in The North American Press: So teams won’t have him around to
leave open for rim clangers (Cleveland.com. 8. Feb. 2018) [6; 8; 10]. The lexeme cakewalk (a surprisingly easy
task) recently marked as North American by such British dictionaries as Longman Dictionary of Contemporary
English (2012) has entered British English and has become common to both varieties [4; 6; 7]. The lexeme bucket
shop demonstrates a complicated crossover pattern of reciprocal influences experienced by it due to convergent
processes. The lexeme bucket-shop appeared in the USA where it originally meant a saloon for selling liquor
(1870), later it developed the meaning an unauthorized office for smaller gambling transactions (1882) [8; 10]. The
word acquired a derogatory attitude in informal discourse and penetrated into British usage with the meaning an
unauthorized office for speculating in currency or stocks. Later the lexeme additionally began to denote a travel
agency that sells cheap plane tickets in British informal usage [4; 5]. These days the lexeme bucket shop stands for
any company that specializes in selling cut-price goods, especially airline tickets in US usage and has joined the
corpus of common lexis of English [6].
The infiltration of lexical units, specific to each of the varieties of English into the full corpus English can lead
to the formation of pseudo-synonymous sets of lexemes, the members of which are semantic and functional
equivalents confined to communicative and functional restrictions by one of the varieties. Pseudo-synonyms are
lexemes that are lexical equivalents of the same register of use characterized by complementary distribution
imposed by sociolinguistic and territorial restrictions. The US English teeter (1846); teeter-totter (1905) is a lexical
equivalent to the British English seesaw (1640). The US English flashlight (1886) is a lexical equivalent to the
British English torch (ME). The US English wrench (1794) is a lexical equivalent to the British English spanner
(1700). The US English zucchini (1925) is a lexical equivalent to the British English courgette (1873). The US
English diaper (ME) is a lexical equivalent to the British English nappy (1927). The US English eggplant (1767) is
a lexical equivalent to the British English aubergine (1794). The North American English ladybug (1699) is a
lexical equivalent to the British English ladybird (1592). The North American English station wagon (1929) is a
lexical equivalent to the British English estate car (1948). The North American English money order (1802) is a
lexical equivalent to the British English postal order (1864) [4; 5; 6]. A more complicated pattern arises when only
one semantic component of common lexemes forms pseudo-synonymous relations. For instance, the lexemes
vacation (the USA) and holiday (Britain) are semantic and functional equivalents in the meaning an extended
period of recreation, usually spent away from home [4; 6; 7]. The US English antenna (1900) can be a lexical
equivalent to the British English aerial (1902) in the meaning a wireless aerial. The US English rutabaga (1789) is
a lexical equivalent to one of the meanings of the British English lexeme swede (1812). The common lexeme
stroller in one of its meanings can be an equivalent to British lexemes buggy and pushchair in the USA whereas in
others it keeps meanings that are specific to North American usage [4].
Both processes, divergent and convergent, can affect the formation of semantic groups within the corpus of
common lexis of English. Divergent processes can encourage the formation of new chains of synonyms that can
differ in each of the varieties due to the existence of different semantic components in the semantic structure of the
lexeme or due to the inclusion of lexemes specific to that variety. The process of divergence can influence the
composition of the semantic groups so that their components, sometimes, do not coincide in both varieties and can
consist of different constituents. In British usage, the adjective ratty enters into a set of synonyms with the head
meaning irritable, irritated, whereas in North American usage, ratty forms a chain of synonyms with the meaning
shabby [11; 12; 13]. The lexeme to quit of common origin can enter different number of chains of synonyms due to
the divergent processes that have affected its usage in Britain and the USA. In today’s British use, the lexeme to
quit joins two groups of synonyms: a) to leave, to depart from, to withdraw from, to abandon, to desert;
b) (informal) to resign from, to give up, to relinquish, to vacate, to walk out on [11]. In North American usage, it
can be a part of three chains of synonyms: a) to stop doing, to cease, to desist, to yield, to surrender; b) to leave, to
go away, to withdraw, to skip or flee the coop from; c) to resign, to leave a job, to renounce, to reject, to
relinquish [12].
The hierarchy of elements in sets of synonyms can vary depending on the dominant meaning of the lexeme in
US or British use. The development of the semantic structure of the lexeme mad can well illustrate the process of
levelling under the impact of bilateral usages. The lexeme mad, of common origin, has kept the meaning angry
characteristic of its usage in Early Modern English in present-day North American usage. In today’s British usage,
this meaning is becoming possible in informal discourse, though marked as especially North American. Still, the
British Dictionaries do not list synonyms to that meaning and register synonyms to the lexeme mad under the
leading meaning insane or three additional meanings foolish, enthusiastic and frantic, hysterical [11]. In
dictionaries printed in the USA, the list of synonyms to the lexeme mad usually starts with the meaning angry, the
other sets of synonyms are connected with the meanings insane and enthusiastic [12].
The inclusion of lexemes from both varieties into the common lexis of English or modifications in the semantic
structure of lexemes under interactive influences can give rise to synonyms with disproportionate actualization.
Lexemes from US English and British English can enter groups of synonyms the members of which are
synonymous only in one variety of English. The verb to broil is synonymous with the lexeme to grill (1668) in the
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USA, but is perceived as a North American equivalent to the lexeme to grill in Britain [5; 6; 7]. The lexemes fall /
autumn can be synonyms in US usage, whereas in British English they are not synonyms. Convergent processes
have almost removed functional divergences in British English between the lexical units: can / tin in the meaning
an airtight container in which food or drink is stored over a long period; cabin / cottage, I guess / I think; and in
North American English between: chalkboard / blackboard, trash / rubbish [6; 7]. The lexemes trash and rubbish
are synonyms in the USA, but in Britain, they can be lexical equivalents: trash in the meaning litter, refuse is North
American usage [6; 7]. In British English, the lexemes childminder and babysitter are synonyms, whereas for North
American usage, babysitter is a lexical equivalent for British English childminder [6; 7]. In North American
English, the lexemes chalkboard and blackboard are synonyms, whereas for British English usage, blackboard is a
lexical equivalent for North American English chalkboard.
The lexemes pavement and sidewalk are lexical equivalents in the meaning a flat part at the side of a road for
walkers, at that, pavement is a usual word for British people and is a part of the semantic group in the notional
category PATH that includes walkway, footpath, footway [11]. Its equivalent in North American usage is the
lexeme sidewalk that enters the set of close synonyms in the notional category PASSAGE including such lexemes
as, walk, footwalk, crosswalk, footpath, footway [13]. The lexemes pavement and sidewalk are common by origin to
both varieties. The lexeme sidewalk (1667) became rare in British usage but remained in North American use in the
meaning a raised part for foot-passengers along the side of a street, road (1739) [8]. The lexeme pavement (ME) in
the meaning a paved surface, an undivided surface of cement, asphalt, concrete with the development of the
additional sense of a roadway has become dominant in the North American use. In British English, the Middle
English meaning transformed into the paved part of a public thoroughfare and later narrowed into the paved
footway by the side of a street as distinct from the roadway. [8]. In the USA, the lexeme pavement can most
frequently form synonymous relations in the notional category COVERING with the following lexemes: blacktop,
asphalt, flagstone [14].
In some cases, the same lexeme of common origin can form chains of synonyms that include different lexemes
due to a specific modification of the semantic structure or due to the individual separate development of the oral
discourse in US or British usage. In British English the lexeme fellow (OE), becoming old-fashioned or informal in
the meaning a man or a boy, forms a chain of synonyms with the lexemes: boy, person, guy, geezer, lad, fella, chap
and bloke. In North American English, fellow in this meaning can be synonymous in informal discourse with the
lexemes: boy, man, chap, dude, hombre, and guy. In North American usage of the lexeme fellow, the lexemes that
are connected with the meaning an associate: companion, friend, comrade, cohort, chum, co-worker, colleague,
compatriot, pal are more typical synonyms [12; 13; 14].
The levelling processes in usage of common lexemes with a semantic split seems less possible due to a sharp
difference between the semantic components that developed in different sociolinguistic contexts. The lexemes with
a semantic split can form different sets of synonyms reflecting a specific character of their semantic structure. The
lexeme homely (ME) in British English usage enters the set of synonyms which includes, adjectives: comfortable,
homelike, cosy, easygoing, welcoming, friendly, whereas in US English usage, the lexeme is a part of the group:
unattractive, ordinary, drab, plain-looking, plain, not good-looking, uncomely [ 11; 12; 13; 14].
Due to the process of convergence, chains of synonyms can be extended through the removal of divergences
and inclusion of lexemes formerly marked as British English or US English into common English usage. For
instance, in British use, the set of synonyms with the head lexeme child nowadays also includes kid, formerly
marked as North American. In North American usage, the set of synonyms consisting of backpack, knapsack,
packsack also includes the lexeme rucksack marked as especially British in British dictionaries some years ago [4;
5; 6;7].
Under convergent influences, lexical equivalents can become synonymous with small difference in usage,
usually distinguished by a dominant frequency of usage in North American or British English discourse. In presentday English, the lexemes luggage and baggage are becoming synonyms in the meaning bags and suitcases with
personal belongings carried by a traveller in both varieties [6; 7; 11; 12; 13]. Luggage has become a usual word
with popularity of bottom 40% in US English use. Here is an example from the North American press: Commercial
air offers three ways to transport pets: as carry-on, cargo or checked luggage (chicagotribune. com. 30 April
2018) [6].
Conclusions and research prospects. The evolution of the English language in the USA and Great Britain has
been going on along the same lines but in different sociolinguistic contexts. Each variety keeps its individual
character determined by its sociolinguistic and cultural background. The process of language development that
characterizes each of the varieties of English, due to convergent and divergent tendencies, may result in levelling of
the existing language differences, or in making the two varieties drift apart. The convergent process can most
frequently actualize in the introduction of new ways of usage and in the modification of the semantic structure of
the lexeme by including new semantic elements. The acceptance of the formerly peripheral forms into wide usage
changes the stock of the common vocabulary. The inclusion of lexemes specific to each of the varieties into the
common corpus of English lexis brings its expansion and increases its communicative potential due to the processes
of divergence and convergence. A further investigation into the frequency of usage of lexemes introduced or
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modified in their semantic structure under the reciprocal influences experienced by British and North American can
prove fruitful in studying the relationships between these two most spread varieties of English.
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Евченко В. В. Корреляция отличий североамериканского и британского вариантов английского языка в
лексике.
В статье исследуются основные параметры соотношения лексических особенностей
североамериканского и британского вариантов английского языка в лексике, с точки зрения
взаимодействия процессов дивергенции и конвергенции с учетом исторического и социолингвистического
факторов языковой эволюции. Анализируются основные изменения форм корреляции североамериканского
и британского использования лексических единиц английского языка, и описывается влияние этих
изменений на формирование и состав синонимических групп. Устанавливаются группы лексем наименее и
наиболее устойчивых процессу конвергенции.
Ключевые слова: североамериканское использование, британское использование, общая лексика,
лексические эквиваленты, синонимы.
Євченко В. В. Кореляція відмінностей північноамериканського та британського варіантів англійської
мови в лексиці.
У статті розглянуто основні параметри співвідношення лексичних особливостей північноамериканського
та британського варіантів англійської мови в лексиці, з точки зору взаємодії процесів дивергенції та
конвергенції з урахуванням історичного и соціолінгвістичного факторів еволюції мови. Проаналізовано
основні зміни форм кореляції північноамериканського та британського вживання лексичних одиниць
англійської мови та описано вплив цих змін на формування і склад синонімічних груп. Встановлено групи
лексем найменш та найбільш стійких до процесу конвергенції.
Ключові слова: північноамериканське вживання, британське вживання, спільна лексика, лексичні
еквіваленти, синоніми.
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АРЕАЛЬНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ
СВІТУ УКРАЇНЦЯМИ
У статті з’ясовано роль ареальної фразеології у вивченні концептуальної картини сприйняття світу
українцями; представлено різні типи опису та фіксації фразеологізмів; розкрито роль ареальних
фразеологізмів у формуванні загальноукраїнського фразеологічного фонду. Також у статті розглянуто
декілька аспектів вивчення фразеології і, зокрема, принцип концепту, який передбачає єдність форми і
змісту фразеологізму, його тісний зв’язок з реаліями культурного, побутового, духовного та релігійного
життя українців.
Ключові слова: концепт, концепт пан, фразеологізм, ареальна фразеологія, етимологія, семантика.
Постановка проблеми. Збирання, опрацювання та всебічний аналіз діалектного фразеологічного
матеріалу був і залишається актуальним у сфері культурології, мовознавства, літературознавства та
етнографії. Це добре усвідомлювали світочі української науки та культури ХІХ-ХХ століття, котрі
протягом багатьох років фіксували та опрацьовували ареальний фразеологічний матеріал (М. Номис,
П. Чубинський, Хв. Вовк, В. Гнатюк, М. Закревський, З. Доленга-Ходаковський, М. Максимович,
В. Даль, І. Франко та інші). Пізніше зібрані матеріали увійшли до складу різнотипних словників, до
численних збірок прислів’їв та приказок. Збирачі та упорядники тезаурусів усвідомлювали, наскільки
важливо зафіксувати фразеологізм у певному населеному пункті, проілюструвати його семантику та
стиль ужитку в контексті, адже діалектні фразеологізми, з одного боку, – поповнюють
загальноукраїнський фразеологічний фонд, а з іншого – через вплив освіти, комунікаційних технологій,
територіальних переміщень осіб просто зникають. До того ж саме фразеологізми закарбували численні
обрядові дійства і звичаї, вірування та побутові звички українців, і зокрема галичан, поліщуків,
слобожан, степовиків, волинян, бойків, подолян тощо.
Збирачі по-різному фіксували діалектні фразеологізми, наприклад, як вкраплення в лексичний
діалектний словник (П. Лисенко. Словник поліських говорів. – К., 1974), як цілісні типові словники
(Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. Марковича и других. Спорудив М. Номис
(1864)), як семантичні та структурні елементи пісень (Бандурка: Українські сороміцькі пісні / Упорядник
М. Сулима. – К., 2001).
Аналіз останніх досліджень. Також у певні періоди фразеологізми вивчалися з різних кутів зору:
семантичного, структурного, стилістичного, когнітивного тощо. На сьогодні все більшого поширення
набуває концептуальний принцип вивчення фразеологізмів, який передбачає єдність форми і змісту
фразеологізму, його тісний зв’язок з іншими реаліями культурного, побутового та соціального життя
українців. До цього новітнього наукового напрямку, випередивши наукову епоху, долучився, зокрема,
доробок відомого письменника-поета-драматурга, літературного критика, публіциста, перекладача,
філософа Івана Франка ''Етноґрафічний збірник. Галицько-руські народні приповідки'' у трьох томах
(1901-1910), що став, за словами Є. Регушевського, ''неперевершеним зразком лексикографічної розробки
української фразеології'' [1: 714]. У тритомному ''Етноґрафічному збірнику…'' зафіксовано різні за
змістом, будовою десятки тисяч прислів’їв, приказок, примовок та власне фразеологізмів, що побутували
на теренах Галичини у ХІХ – поч. ХХ ст. (І. Франко: ''…кількість уміщених одиниць дійшла до
поважного числа 31 910''). Сталі вислови у ''Галицьких…приповідках'' записані в реєстрі за опорним
словом, тобто використовується ідеографічний принцип фіксації звороту – такий запис дозволяє
аналізувати фразеологічні вирази як складову частину певного концепту. Значно пізніше друком вийшов
''Словник стійких народних порівнянь'' (1993), який уклали і видали українські фразеологи О. Юрченко
та А. Івченко. Словник містить понад чотири тисячі порівнянь-фразеологізмів, які розміщені за
стрижневим словом (переважно іменником) і легко вписуються в систему концептуальної
характеристики навколишнього світу. Важливим напрацюванням у напрямі концептуального
світобачення став словник-довідник В. Жайворонка ''Знаки української етнокультури'' (2006), у якому
розміщено сталі фразеологізовані словосполучення етнокультурного змісту. В цілому,
© Доброльожа Г. М., Приймак А. М., 2018
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етноконцептуальне сприйняття світу властиве багатьом сучасним українським мовознавцям,
літературознавцям, культурологам та історикам (В. Ужченко, О. Селіванова, В. Скуратівський,
О. Таланчук, В. Завадська та інші).
Метою наукової статті є аналіз одного із знакових концептів українського світобачення, який
засвідчить всепроникність певного образу в усі сфери громадського, побутового, культурного, духовного
та релігійного життя українців. Як приклад для аналізу ми обрали загальноукраїнський концепт пан в
матеріалах фразеологічних словників, що належать до різних наріч української мови. У статті також
виконано етимологічну розвідку щодо походження лексеми пан, з’ясовано особливості стилістичного та
побутового вживання.
Виклад основного матеріалу. Пан в українській суспільній та мовній традиції – поняття
багатозначне: 1. пан – ''поміщик у давніх Польщі, Литві, Україні та Білорусі'': Їхав пан з кучером в далеку
дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка пану обридла (Укр. нар. казка); 2. пан – ''особа, яка мала
привілейоване становище, належала до забезпечених верств міського населення, інтелігенції'': Йому,
неписьменному, жилося і тяжко, і гірко, і так хотілося ''вивчити свого сина на пана'' (О. Довж.); 3. пан –
''ввічлива форма звертання або називання стосовно осіб чоловічої статі'': пане-брате, пане-господарю,
пане Микито [2: 514].
На сьогодні в Україні апелятив пан і похідні пані, панночко, панове набувають все більшої
популярності, оскільки таким чином завжди можна висловити шанобливе ставлення до співрозмовника
чи аудиторії, а також звернутися до незнайомої людини. Прикметно, що звертання пан, пані здавна
вкорінилися на західноукраїнських теренах і дедалі поширюються на Північ, Схід, Південь і центральну
частину нашої країни, витісняючи мовні покручі дєвочка, дєвушка, женщіна, дамочка, мущіна, мальчік,
гражданка, гаспадін, таваріщ і подібні словесні мутанти.
Серед мовознавців і до сьогодні немає єдиної точки зору щодо походження лексеми пан. На думку
А. Брюкнера, лексему пан принесли до Центральної Європи кочівники-авари (лат. avari, давньорус. –
обри). У VI столітті вони захопили давню римську провінцію Панонію і жорстоко підкорили сусідні
слов’янські племена. Територія створеної держави Аварський каганат була поділена на округи – жупи,
які очолювали жупани. Саме від лексеми жупан утворилося угорське ispan та центральноєвропейське
pan (українська, польська, білоруська, чеська, словацька, верхньо- і нижньолужицька мови) [3: 393].
Сьогодні в іспанській мові pan є артиклем чоловічого роду, а у фламандській – середнього.
Гіпотезу А. Брюкнера заперечує М. Фасмер, оскільки вважає, що пан походить із *gъpanъ, яке
витворилося з древньоіндійського gṓpᾱs ''пастух, сторож'' [4: 195–196].
Український мовознавець Г. Півторак пояснює етимологію пан з польської мови, зводить до
праслов’янського [*gъpanъ], що цілком певної етимології не має; уважає запозиченням з
давньоіранського джерела; ір. *gu-pᾱna-/*gau-pᾱna- ''коров’ячий пастух, охоронець скоту'' складалося з
основ ір. gau- ''корова, бик, велика рогата худоба'' і pᾱna- ''захист, охорона, сторожа'', похідної від *pᾱ''берегти, захищати''. Менш переконливе, на думку Г. Півторака, традиційне пов’язування *gъpanъ з
[жупан] ''начальник округу (в різних слов’янських землях)'' [5: 273].
Думку про іраноскіфське походження лексеми пан підтримує також мовознавець О. Трубачов,
оскільки іранське g(a)u – pana означає ''оберігач худоби'', ''чабан'' [6: 73]. Скіфи були кочівниками і
перевагу надавали скотарству, таким чином, чабан у скіфському суспільстві був шанованою людиною.
Ймовірно, саме іраноскіфського походження пан поруч із свійською худобою згадується в українських
колядках та щедрівках:
Го-го-го, коза, го-го-го, сіра,
Ой розходилася, розвеселилася,
При свому двору, при пану-господару!
Де коза ходить, там жито родить,
Де не буває, там вилягає…
Відомий тюрколог К.-Г. Менгес також виводить похідну лексему пан від жупан, проте, на його
думку, жупан – китайського походження (звучить як [у:ан] і означає ''великий володар'', похідним від
жупан він вважає каган – ''східний володар'', саме цим титулом, за свідченням мусульманського географа
Ібн Руста, іменували київських князів Аскольда, Володимира Великого і Ярослава Мудрого [7: 31].
На думку мовознавця-дослідника В. Мойсеєнка, в українському слововжитку пан має різновекторну
етимологію: пан на ознаку поміщика, шляхтича – запозичення з польської мови; а пан із значенням
''працьовитий господар, власник худоби'' – іраноскіфське запозичення [8: 14]. Цікаво зазначити, що
лексема пан із значенням ''поміщик, шляхтич'' в українському мовленні різних жанрів суцільно негативна
(казки, притчі, прислів’я, приказки, українська проза ХІХ-ХХ ст.); натомість конотація лексеми пан на
ознаку господаря, приятеля, чоловіка – позитивна (колядки, щедрівки, шанобливе звертання).
Ми свідомо не розглядаємо і не пов’язуємо етимологічно лексеми пан у значенні 1. Пан – ''грецький
бог лісів, отар, пастухів''; ''покровитель природи''; 2. Пан – ''мала планета № 4450 в Сонячній системі''; 3.
пан- (з грецької все) – ''початкова частина складних слів'', оскільки ці лексеми перебувають з нашими
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панами в омонімічних зв’язках. Хоча, на думку неологіста Юрка Зеленого, давньогрецький міфологічний
персонаж Пан (грецький Фавн) тісно пов’язаний із сучасним українським паном, проте в українській
мові пан частково змінив своє значення і використовується як шанобливе звертання. Фонетичні зміни
Юрко Зелений пояснює тим, що оскільки раніше українці не знали ф, то замінювали його на п або т,
тому пан і фауна – спільнокореневі слова [9: 42].
У статті, аналізуючи концепт пан, ми розглянемо змістову та структурну складову частину трьох
українських наріч (південно-західного, північного, південно-східного); як ілюстративний матеріал
використаємо матеріал регіональних фразеологічних словників.
На території південно-західного наріччя апелятив пан був і залишається надзвичайно актуальним, він
використовується з різним значенням, наприклад, у романі Івана Франка ''Борислав сміється'': Добре,
прошу пана! (вставна конструкція); І пан будовничий поважно наморщив чоло… (шанобливий додаток до
фаху ); Панове, передовсім ходім дами привітати (визначення соціального стану) тощо.
Що ж до фразеологізмів з компонентами пан, панове, пані, панич, панський, то найбільш повно вони
зібрані Іваном Франком у тритомному виданні ''Етноґрафічний збірник. Галицько-руські народні
приповідки'', яке стало неоціненним науковим здобутком і результатом майже сорокарічної праці
ученого. На жаль, ця фундаментальна фразеологічна робота ще й до сьогодні не стала об’єктом цілісного
вивчення вітчизняними та зарубіжними фразеологами, не видавалася та не особливо популяризувалася
як у радянській Україні, так і за часів незалежності – а даремно, оскільки у тритомному виданні вміщено
десятки тисяч фразеологізм із поясненням значення виразу та вказівкою місця фіксації. На сторінках
автор фіксував не лише фразеологізми, але й побажання, прокльони, заклинання, передражнювання,
каламбури, фрагменти анекдотів, зібрані на території Галичини. Фразеологічну працю Івана Франка
високо оцінили сучасники-науковці, зокрема, німецький етнограф та історик, професор Р. Кайндль
називає її ''надзвичайно цінною збіркою''; чеський славіст та етнограф, професор Ї. Полівка зазначає, що
''це чудесна, гідна подиву збірка і вона перевищила усі відомі на той час збірки слов’янських
приповідок''; польський славіст, професор А. Брюкнер оцінив словник ''Галицьких… приповідок'' як
першорядну наукову працю; у часописі ''Живая старина'' автор писав, що ''це справжня скарбниця, з якої
завжди будуть черпати потрібний матеріал і дослідники народного побуту, і поети'' [10: 140].
Безперечною заслугою Івана Франка є новітній на той час принцип систематизації численного
фразеологічного матеріалу – за основним, заголовним словом (ідеографічний принцип); при цьому
вчений ставив за мету: ''1) вичерпати і добре впорядкувати весь досі звісний у друку і мною
згромаджений галицько-руський матеріал приповідковий, взятий з уст народу, і 2) видати його по змозі
науково, критично, з показом джерел, з захованням діалектових особливостей… і з долученням таких
об’яснень, на які спроможуся''. На сьогодні ідеографічний принцип класифікації фразеологізмів за
Stichwort’ами (термін І. Франка) розробляється і використовується у світовій фразеографії як найбільш
відповідний, зручний та функціональний.
Фразеологічний словник Івана Франка ''Галицько-руські народні приповідки'' містить понад двісті
фразеологізмів з реєстровими словами пан, пані, панна, панич, панський [11: 491–502].
У словнику стрижневий компонент пан залежно від контексту має різне значення: ''поміщик,
шляхтич'' (Кривда тобі, що мене пан погладив); ''артикль шанування'' (Чуєте пан майстер, пийте
келїшок горівки, а злїзьте з даху, не псуйте ґонтє); ''Бог'' (На кого Пан-Біг, на того і люде); ''сусід,
приятель'' (Ти мінї не пан, я тобі не слуга); ''чоловік'' (Від милого [мого, свойого] пана мила минї рана);
господар (Каждий пан в своїй хатї); ''вільна, самодостатня людина'' (Я сам собі пан); ''собака'' (Такий
пан, що в соломі спит, а зубами блохи лове).
Через сюжет фразеологізмів, зафіксованих Іваном Франком, постають риси характеру панства –
тогочасної еліти Речі Посполитої:
''жорстокість'': Добрий пан – взьив у дїтей хлїб та кинув псам; Вхопив пан за тїло, а чорт за душу;
Чого пани наварять, тим ся піддані попарять; Що пан затягни пером, то хлоп не витягне волом;
''підступність'': Як пани ласкаво кажуть ''коханку'' або ''муй коханий'', то вже певно не минуть буки;
Най Бог боронит від панської ласки, а від людської ненависти;
''сварливість'': Пан, а псу брат; Тому наших панів мара бере, що не разом с-ти ходєт;
''вередливість'': В чім пани бракують, в тім убогі смакують; Двом панам служить, а сорочки не має
[бо нї одному не догодить]; Пани як дурнї: що хотять, то роблять; Пану і псу всьо вільно;
''байдужість'': Що панам? Г-о панам, а нам біда; Добрий пан: нї бє, нї лає, та в нїчім не дбає; Обіцяв
пан кожух, тепла його бесїда; Казав пан: кожух дам, тай його слово тепле;
''легковажність'': Не дурень вигадав паном бути; Не оден четвер минув, нїм пан село набув, але коли
загадав, тогди продав;
''жадібність'': Пан, а псу хліб з’їв; Пани свої села мают та дрантї латают; Такий ми то пан, що з
остатного гам; Пан добрий так як отець, взяв корову і скопець; а панї як мати, казала теля взяти;
''гоноровість'': Три пани, два атамани, а оден підданий; Пани мої дрібненькі, а вуши як біб;
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''лінощі'': Пани: в сїчку срати, в полову сьцєти, а робити нема кому; Пани і коти де хотят, там і
лежат; Самі пани, а в грубі хто буде топити?; Самі пани, а хто буде свині пас?.
Особливо дошкульної характеристики зазнавали зубожілі пани: Будь великим паном малим коштом;
Були два пани, мали одні штани: котрий ранше встав, той сї в них вбирав, а котрий пізнїйше, то той
хорував; Великий пан: з чого сорочка, з того й жупан; Дрібненькі пани, а воші як біб, восковані чоботи, а
босий слїд; Ей пани голоколїнцї!; Прошу пана, торба впала!.
Мовці зневажливо відгукувалися про своїх та чужих панів: Польський пан а руська свинє,– всьо єдно;
Такі пани по два на свини; Панич – засранич; Паничу, свинї квичут; Що то миньї за паньи, що під носом
калабаньи. Лише один вислів позитивно характеризує пана як дбайливого господаря: Он пан своє село
має, а як сї розідре, то залатає. Сподівання щодо появи людяних, доброчесних рис фіксуються у
висловах: Може ще й з панів будуть люде; Може й пан бути чоловіком.
Фразеологізми з ''панським'' компонентом характеризують чимало аспектів громадського і приватного
життя галицького селянина та міщанина ХІХ – поч. ХХ ст.:
''соціальну різницю між панами та простими людьми'': Або то пан з иншої глини, нїж хлоп; Оден пан,
другий хлоп: оден цабе, другий соб; Пан з паном, а Іван з Іваном;
''порівняння статусу панів та селян'': Пан з паном сї погодит, а Іван в шкіру дістане; Пан з паном
''''Дзїнь добри'''', а хлоп в с-ку дістав; Пани бють ся, а в мужиків боки болять;
''засторогу'': З панами пуцки не мньирьий, бо як твоя буде коротша, то натьигнут, а як довша, то
втнут; З великими панами не за панбрат; З панами приставай мало, а з дурнями нїколи;
''стосунки пана і слуг'': Не так пан, як підпанки; Пан каже пострашити, а слуги бют; Пан каже,
слуга мусит; Пан страшит, а слуги бют;
''бажання простолюдина стати паном'': Всї пани, а хто буде свинї пасти?; Коли-сь не пан, не вбирай сї
в жупан; Коли-сь не пан, не пань сї; Ні пани, ні ляхи, саме дрантє.
Стійкі вислови, зафіксовані в ''Галицьких…приповідках'', різняться за походженням – це елементи
анекдотів, оповідок, казок, притч, анекдотів (Наступив пан хлопові на ногу та й каже: ''О, пардон!'' ''Ти
сам пердун!'' відказав хлоп); побажання (Дай вам Боже панованє!); прокльони (Бодай пан до живітє
папував, а по смерти тачками камінє возив). Іван Франко паспортує кожен вислів – вказує назву
населеного пункту (Калуш, Льв., Підпеч. тощо), розповідає історію виникнення та особливості вживання
вислову (Оповіданє про львівського купця Русина Товараїцкого, що в р. 1818 в часі приїзду цісаря Франца
І до Галичини на панських банкетах заробив стілько, що купив собі село).
У структурі багатьох виразів фіксуються діалектні ознаки – фонетичні, лексичні, граматичні. Чимало
фразеологізмів містять історичний компонент: Пізнати пана по хольивах (с. Нагуєвичі); Іван Франко
коментував, що ''панські гайдуки ходили звичайно в чоботях з високими холявами і з кутасами ріжних
кольорів, по яких пізнавано, котрий гайдук до якого пана належить''.
Поняття пан як у соціальному, так і в економічному, культурному та фразеологічному житті
представників інших діалектних наріч було також актуальне, проте ні в північноукраїнському, ні в
південно-східному не могло зрівнятися із записаними Іваном Франком висловами на території південнозахідного наріччя. Причин цього було декілька: територія Західної України до 1939 року була під владою
Речі Посполитої, і вживання апелятива пан, тобто ''поміщик'', ''представник привілейованого стану'', було
нормою; на західних теренах традиція звертання пан-пані ніколи не переривалася і була природною.
Нечисленні, проте колоритні фразеологізми з компонентом пан зафіксовані на території
північноукраїнського наріччя в говірках Середнього Полісся [12: 130]:
''гоноровість'': Великого пана цяця!; В пана бавитися; Пан на всю губу; Помазатися паном; Хоч пан
ледачий – да комір стоячий; Такий великий пан став, що й рогачем у піч не посадиш;
''лінощі'': Не великий пан – зробиш і сам; Сидить як пан-барон; Паном діло жити.
Що ж до південно-східного наріччя, то на Слобожанщині, Донеччині та Луганщині зафіксовано
єдиний фразеологізм Жити як у пана за пазухою із значенням ''привільно, спокійно, безтурботно''
[13: 179]; функціонування вислову з таким значенням досить дивне, оскільки за панщини життя було
важким, невільним (Пристав як пан за подушне), до того ж замість компонента пан у структурі
фразеологізму традиційно вживається Бог (Жити як у Бога за пазухою (за кроснами, за плечима, за
дверима і под.). Інші фразеологізми характеризують безроздільну владу, користування керівним
становищем і мають гумористичне забарвлення: Панує як бугай у череді; Панує як півень на
сідалі [14: 82].
Фразеологізми, записані в ''Галицьких…приповідках'' та у ''Фразеологічному словнику говірок
Житомирщини'' мають численні паралелі: Або пан, або пропав // Чи пан, чи пропав; Два пани, одні
штани, хто борше встав, той борше сї вбрав // Пани – на трьох одні штани: який раніше встав, той
штани і убрав, що свідчить про певні політичні, економічні та культурні зв’язки між теренами України.
Висновки. Проаналізований концепт пан і похідні від нього утворення в світовій, слов’янській,
загальноукраїнській та регіональній традиціях мають глибоку історію, вони міцно увійшли у
світоглядну, мовну та культурну традицію українців. Сьогодні відбувається відродження давньої
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усталеної звички звертання, також активно побутують численні фразеологізми, прислів’я та примовки з
компонентом пан.
Подальшу перспективу наукових досліджень убачаємо в опрацюванні інших базових концептів
української етнокультури; проведення етимологічних, структурних та семантичних паралелей в наріччях
української мови для встановлення закономірностей утворення та функціонування певних концептів.
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Добролёжа Г. М., Приймак А. Н. Ареальная фразеология как составная часть концептуального
восприятия мира украинцами.
В статье выяснена роль ареальной фразеологии в изучении концептуальной картины восприятия мира
украинцами; представлены разные типы описания и фиксации фразеологизмов; раскрыта роль
ареальных фразеологизмов в формировании общеукраинского фразеологичного фонда. Также в статье
рассмотрены несколько аспектов изучения фразеологии и, в частности, принцип концепта, который
предусматривает единство формы и содержания фразеологизма, его тесную взаимосвязь с реалиями
культурной, бытовой, духовной и религиозной жизни украинцев.
Ключевые слова: концепт, концепт пан, фразеологизм, ареальная фразеология, этимология, семантика.
Dobroliozha G. M., Pryimak A. M. Areal Phraseololgy as a Component of the Conceptual Perception of the
World by Ukrainians.
The article describes the role of the areal phraseology in the study of conceptual perception of the world view by
Ukrainians; different types of phraseology description and fixation are presented; it is dealt with the meaning of
the areal phraseologisms in an all-Ukrainian phraseological formation. Several aspects in phraseology study
and, in particular, the notion of the concept, which involves the unity of the form and content of phraseology, its
close connection with the realities of the cultural, domestic, spiritual and religious life of Ukrainians are
examined as well.
Regional phraseologisms with the pan component, which operate on the territory of three Ukrainian dialects south-western, northern and south-eastern are proposed. The article is concerned with polysemy, etymological
versions of pan lexeme; the features of traditional and contemporary use of accost pan pani; the ideographic
typical models with the pan component are shown; the frequency of using pan lexeme in various regions of
Ukraine is noted as well.
It is specially noted the analysis of numerous phraseologisms with pan, pani, panskyi component, which fixed in
''Etnografic collection. Galician-Russian folk-sayings'' by Ivan Franko. Appellative pan has been extremely
popular, as the tradition of its use has not been interrupted for centuries on the territory of Western Ukraine.
Lexeme pan is used there as a polysemic word: 'host', 'title', 'article to a name or specialty'. Phraseologisms,
which characterize all the defects of the person's character (greed, anger, falsehood, laziness, cruelty,
indifference, betrayal, etc.) are formed depending on the semantics of the headword. Ivan Franko used differentsourced and –structured phraseologisms, made some historical intelligence to explain the reasons of some
expressions. Much attention and analysis is given to phonetic spelling of phraseological units, some fixation
spelling features of expressions according to the west Ukrainian grammar standards.
The analysis of the actual phraseological material permits to affirm, that the pan concept is extremely active
used on the south-west Ukrainian language dialect territory and steadily extends to other language spans of our
country; it becomes traditional everyday accost in communication between people; it is a specific ethno-cultural
image, which is active in numerous proverbs, sayings, phraseological units, comparisons, carols and fairy tales.
Key words: concept, concept pan, phraseologism, areal phraseology, semantics.
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ВИСЛОВИТИ ШОА. ПРОБЛЕМА МОВИ В ОПОВІДАННЯХ ЕРВІНА ШЕНКЕЛЬБАХА
У статті виокремлено й проаналізовано кілька функціональних рівнів мови збірки Е. Шенкельбаха
''Перша ніч у Шатана'' (2005). З’ясовано моделюючий характер мови персонажа (мовні стратегії
виживання; мова як ключ до розуміння культури і спосіб перебування у ній; гендерна і соціолектна
перспектива функціонування мови), описано особливості розгортання авторської поетичної системи
(мова як діалогічна структура; сновізійна поетика як спосіб реактуалізації світу, знищеного Загладою),
розглянуто особливості конституювання антропологічного (участь мови у процесах відкривання і
творення тожсамості) й семіотичного (трансформація приватного акту спогадування у сенсотвірні
процеси культурної пам’яті; імперативний характер семіотизації травматичного досвіду Заглади)
дискурсів.
Ключові слова: Ервін Шенкельбах, Бруно Шульц, Дрогобич, Шоа, оповідання, дитячий наратор, спогади,
досвід, мова, тожсамість, автобіографія.
Постановка проблеми. Пізні спроби опису жаского досвіду Шоа з перспективи дитячого наратора, із
його особливим світовідчуттям і світорозумінням, витворили у польськомовній літературі окреме
текстуальне поле. Йдеться тут передусім про ''Божого коня'' (1996) В. Діхтера, ''Чорні сезони'' (1998)
М. Ґловінського, ''Дівчинку у червоному плащику'' (2001) Р. Ліґоцької. Цікаво, що процес формування
цього текстуального поля не припиняється. Навпаки, продовжують з’являтися нові голоси зацілілих, а
відтак й нові способи розповідати про травматичний досвід виживання у часи Заглади. Промовистим у
цьому плані прикладом можна вважати збірку оповідань Е. Шенкельбаха ''Перша ніч у Шатана'' (2005),
де світової слави фотограф намагається осмислити власний досвід Шоа, реконструюючи його
дрогобицьку і варшавську топографію. Дослідження згаданої збірки у подальшому сприятиме, зокрема, її
послідовному вписуванню у компаративну (наприклад, проблематика моделювання дитячого нараторазацілілого) й історико-літературну (сфера реалізації проектів написання нових, зокрема українських,
історій літератури) перспективи.
Аналіз останніх досліджень. Літературні способи оповіді Шоа постійно змінюються. Відтак й наука
про літературу перебуває у пошуках нового інтерпретаційного інструментарію, вчиться освоювати мову,
часто провокативну і профануючу, якою говорить поосвенцімський наратор [1], виробляє адекватний
літературно-критичний [2] й історико-літературний інструментарій [3]. Дочекалася свого дослідника й
проблематика дитячого наратора, що розглядається передусім у категоріях ''стлумленої єврейської
тожсамості'' й стратегій функціонування фрагментарної композиції текстів про Шоа [4]. Засигналізовано
особливості розгортання межового, такого, що функціонує на перетині автобіографії і літературної
фікції, статусу дитячої нарації зацілілого [5]. Запропоновано аналіз ''міфологічного жанру'' як способу
освоєння краєвиду пам’яті наратора із травматичним досвідом Заглади [6]. Бракує натомість дослідження
надзвичайно важливого для розуміння текстів Е. Шенкельбаха мовного аспекту та способів його
репрезентації.
Метою цієї статті є здійснення аналізу функціональних рівнів мови у збірці оповідань
Е. Шенкельбаха ''Перша ніч у Шатана''.
Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті досліджуваної збірки оповідань мова
репрезентує різні структурні рівні й характеризується багатьма семіотичними реєстрами. Йдеться тут,
зокрема, про зв'язок мови із актами читання, говоріння і писання. Одним із виразно окреслених рівнів
прояву мови можна вважати функціональне поле головного персонажа. Читання для нього виявляється
ключем до світу культури й одним із способів буття у світі: ''Відколи я навчився читати, магія шрифтів,
відбитих чорною фарбою на білому папері, полонила мене назавше. Я кохав книги чистою любов’ю. У
той нереальний час, коли Земля оберталася ще навколо Сонця, я складав їх на столику біля ліжка, одну
на іншу. Підставу цієї паперової колони творили передплачувані, а потім дбайливо оправлювані моїм
батьком різномовні альбоми з репродукціями картин великих малярів, грубі атласи, вестерни і трилери,
що найчастіше перекладалися з англійської і французької, а на самісінькому вершку, рівно поскладані
красувалися кольоровими обкладинками зшитки ''Зорро'', ''Лорда Лістера'', ''Світу пригод'' і ''Каруселі''
[7: 12]. Оповідач виробляє також власну техніку читання: ''Книги я почитував найчастіше паралельно.
Коли мене втомлювали довжелезні описи ''Потопу'' чи ''Quo Vadis'', я клав на місце один з оздоблених
томів ''Повного зібрання'' Сенкевича, сягаючи натомість по скромніші видання ''Отця Бравна''
Честертона, ескапади Арсена Люпена чи кримінальні головоломки Шерлока Холмса'' [7: 12]. Читання є й
© Дуркалевич В. В., 2018
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розпізнавальною ознакою сім’ї оповідача. Спогад, що сягає ''нереального часу'', видобуває образи
батьків, занурених у лектуру, відкриває їхні улюблені тексти й авторів. Натомість ''реальний'' час, час
катастрофи, актуалізує низку інших вимірів мови, серед яких – мова як елемент стратегії виживання.
Йдеться тут про розмовну мову, точніше – мови, і текст. В умовах постійної загрози, переховувань і втеч
герой повинен бути готовим розповідати нові історії й робити це мовами, яких вимагають обставини: ''У
тих метриках вписане моє нове прізвище й ім’я. Його ініціали, дата і місце народження ідентичні і
відповідають правдивим даним, але один з документів написаний латинським алфавітом, інший –
кирилицею. У майбутньому, як мене навчено, я користуватимусь тільки одним з них, залежно від подій,
що відбуватимуться навколо мене […] Тепер я постійно повторюю у пам’яті своє нове ім’я і прізвище по
черзі обома мовами'' [8: 34–35]. Знання мов справді рятує героя у небезпечній ситуації, даючи
можливість уникнути запровадження до ґетта (''пригадуючи собі мою бездоганну українську й опановану
у часи совіцької окупації російську, я починаю міцно лаяти обидвох чоловіків тими мовами'' [8: 79]).
Знання польської, української й російської сигналізує також про суспільно-політичну й мовно-культурну
ситуацію містечка, з якого походить оповідач. Своєю чергою, стильові реєстри мови актуалізують
гендерну й соціолектну проблематику, що виразно усвідомлює й сам наратор: ''Як то хлопці, удома і
школі ми спілкувалися у двох лінгвістичних сферах: гладкій і вишуканій в щоденному житті, у контактах
з батьками й братами і сестрами, у шкільних письмових працях, у спілкуванні з учителями й вульгарній
мові вулиці, на вжиток наших власних, хлопчачих потреб'' [8: 79]. В екстремальній ситуації виживання
саме цей неконвенційний вимір мови рятує героєві життя. У часи війни мова, з одного боку, ділить світ
на ''своїх'' і ''чужих'', розтинає час на ''тоді'' і ''тепер'', розмежовує простір на ''там'' і ''тут'', з іншого, – сама
піддається натискові алієнації й амбівалентності. У такому статусі опиняється, зокрема, німецька мова,
яка є мовою улюблених книг матері оповідача, й одночасно мовою злочинців, котрі вбивають матір.
Мова катів захлинається у сміхові, вересках, лайці й наказах, від яких залежать долі беззахисних жертв.
У семіотичному полі оповідача мова виконyє й іншу надзвичайно вагому функцію –
автоідентифікаційну. Незрозумілий для наратора текст, вирізьблений на численних мацевах старого
дрогобицького кіркута, відкриває пласти втраченої тожсамості, оголюючи прірву міжпоколіннєвого
розриву: ''Ближче цвинтаря образ щораз більше увиразнювався. Донедавна розмазані контури починали
повільно перетворюватися у надгробки з різною градацією сірості. Для підкреслення цієї абстрактної
композиції з каменю з’являлися більші й багатші пам’ятники з білого алебастру чи відполірованого, як
дзеркало, чорного мармуру. Усі нагробки були вгорі заокруглені. Їх витесано на подобу непотрібної вже
тепер нікому Книги Книг. На кам’яних плитах були вириті у незрозумілому для мене алфавіті якісь
загадкові написи. Вони нагадували єгипетські ієрогліфи, сакральні символи вимерлих племен майя і
ацтеків або дивні знаки магів Далекого Сходу. Знаючи, що цією мертвою мовою користувалися колись
мої далекі предки, я часто приглядався до них у задумі, намагаючись збагнути їх таємничий зміст, однак
– надаремне'' [7: 16]. Травматичний досвід Заглади змушує героя до формулювання фундаментальних, у
контексті самоідентифікаційних процесів, запитань: ''Ким я є? Ким я буду?'' [8: 32].
Іншим рівнем, на який варто звернути увагу, є функціонування мови як авторської поетичної системи.
У цьому плані вагому роль відіграє діалогічний й інтертекстуальний характер збірки ''Перша ніч у
Шатана''. Як слушно зауважив Є. Яжембський, у цій збірці ''Усі оповідання мають автобіографічний
характер, проте вони не є фактографічними sensu stricto, бо автор, повертаючись до років війни,
повертається одночасно до часів дитинства, коли на світ дивляться по-іншому. Звідси досить незвична
поетика цієї книжки, яка справді має у собі щось з сонної візії, а її мова, особливо у першому оповіданні,
перебуває під впливом Шульцової прози, повної метафор, символічних образів, й одночасно балансує
[…] між автобіографією і літературною фікцією'' [5]. Дослідник застерігає також, що використання
елементів Шульцової поетики для опису знищення єврейського світу є дещо ризикованим. Тут
Є. Яжембський перегукується із міркуваннями І. Кертеша, для якого Заглади не слід описувати мовою,
що існувала до концтаборів. Можна, однак, спробувати зрозуміти вибір саме такої, а не іншої поетики,
звернувшись до реальної, не міфологічної, біографії автора ''Першої ночі у Шатана''. Батько
Е. Шенкельбаха, Б. Шенкельбах, був відомим дрогобицьким фотографом, приятелем Б. Шульца, якому
постачав скляні пластини для створення ''Ідолопоклонної книги'': ''… дзвінок у двері… це до мого батька
прийшов його приятель, наш близький сусід з предивним, скісно завершеним обличчям, яке нагадувало
птаха, що готується відлетіти… батько приготував йому як завше картонну коробочку, повну
використаних пластин зі скла… на почорнілих пластах емульсії проявлених негативів людина-птах буде
видряпувати сталевим штихелем ілюстрації до своїх фантасмагоричних оповідань… спогади далі
пересувають стрілки годинника… ось наш сусід подає моїй мамі книжку… на його запалих щоках блукає
несмілива усмішка… мати перегортає обкладинку… на першій сторінці напис: Бруно Шульц ''Санаторій
під Клепсидрою'' і написана темно-зеленим чорнилом присвята… мати усміхається, дякує і подає
долоню, яку він з глибоким уклоном цілує…'' [9: 100]. Відтак постать автора ''Цинамонових крамниць''
могла б, як здається, асоціюватися нараторові ''Першої ночі у Шатана'' із втраченим під час війни
родинним колом, бути його своєрідною метонімією. Своєю чергою образ міста із Шульцової дилогії
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зберіг автентичний досвід простору дитинства, міфологічної топографії, якої не встигла ще торкнутися
Заглада. Реальний Дрогобич дев’яностих давно цю ауру втратив. Шульцова метафора зберігатиме її
завше. Переймати Шульцову міфографіку означає прокладати мости-метафори між посттравматичним
тепер і світом з-перед катастрофи: ''Поволі, луска за лускою, опадають пласти часу. Неначе у трансі
торкаюся потрісканої стіни дому і гладжу поруччя сходів, що ведуть до нашого тодішнього помешкання.
// Світ навколо мене починає вирувати… стрілки годинника повертають навспак зі швидкістю
блискавиці… я завмираю на межі яви і сну… йду тепер вуличками мого дитинства… у його скриньці
стрічки спогадів… на екрані моєї пам’яті з’являються щоразу інші образи часу тамтих померлих
днів…'' [9: 99].
Повертатися до того, що найважливіше, можна лише у слові і через слово. У цьому контексті слід
говорити про третій рівень функціонування мови у творах Е. Шенкельбаха – онтологічний,
безпосередньо пов'язаний із Шульцовою філософією й міфологією слова. За Шульцом, ''Поезія – це
короткі поєднання сенсу між словами, несподіване відроджування первинних мітів'' [10: 19]. Для автора
''Міфологізації дійсності'', неназване – не існує. Назвати щось ''означає включити його в якийсь
універсальний сенс'' [10: 19]. Позбавлене контакту із власною прабатьківщиною, слово черствіє,
плитшає, зупиняється у своєму рості. Слово у його поточному значенні є лише квазісловом, позірним
двійником, звітрілою й збляклою тінню первослова, яке ''кружляло довкола сенсу світла, було великою
універсальною цілістю'' [10: 19]. Однак навіть у ''просіяній'', ''освоєній'', затертій житейською практикою
іпостасі слово не перестає відсилати до своєї міфічної прабатьківщини: ''Оперуючи поточним словом, ми
забуваємо, що маємо справу з фрагментами давніх і вічних історій, що, наче варвари, будуємо наші
домівки з уламків скульптур і статуй богів. Щонайтверезіші наші поняття – це далекі похідні від мітів і
давніх оповідей. Немає серед наших ідей анічого, що не виринуло б із мітології – не було би
перетвореною, перевтіленою мітологією'' [10: 19–20]. Слово наділене пам’яттю про міфологічну
правітцівщину, про закладену у ній ідею цілісності і сенсовності, а тому ''воно прагне до відрощування,
відроджування, до відновлення повноти сенсу. Життя слова полягає в тому, що воно пнеться, пружинить
до тисячі поєднань, як почетвертоване тіло вужа з легенди, частини якого шукають одна одну в темряві''
[10: 19]. У мандрівці-поверненні слово на власний спосіб намагається подолати наслідки довготривалого
розщеплення-фрагментації-розпаду: ''Але коли накази практики послаблюють свої вимоги, коли слово
визволяється з-під цього примусу, залишається наодинці з собою і повертає собі власні права, тоді в
ньому відбувається регресія, протилежний напрямок руху, тоді воно прямує до давніх зв’язків, до
відновлення у сенс […]'' [10: 19]. Стихія первопочатків, міфологічної глибини повертає слову його
автентику, а отже, й здатність включати людину та її світ у ''якийсь універсальний сенс''. Повернення
слова до своїх праджерел, неминуче тяжіння його до цілісності, відроджування ''давніх і вічних історій''
розуміється як творчий процес, ідентифікується із поезією: ''[…] таке прямування слова до материзни,
його тугу за поверненням, тугу за словесною правітцівщиною, називаємо поезією'' [10: 19]. Поезія
створює унікальну ситуацію, у якій одновимірне, затерте численними вживаннями фрагментарне слово
здатне повернути собі втрачені сенси, набуваючи статусу первослова: ''У поета слово ніби
опам’ятовується, повертається до свого сутнісного сенсу, розквітає і спонтанно розвивається за своїми
власними законами, віднаходить свою цілість'' [10: 20]. Саме поет здатен призвести до раптових зіткнень
і спалахів сенсу, відкриваючи у такий спосіб нові горизонти для слова. Завдяки поетові слово-мова із
''тіні'' світу перетворюється на ''метафізичний орган'' людини, здатний осенсовлювати дійсність за
допомогою міфів.
Звідси Шенкельбахове пригадування-творення ab origine за допомогою закоріненого у дрогобицькому
мікрокосмі сновізійного слова. Таке слово дає можливість впоратися із травматичним досвідом Шоа,
перетворюючи індивідуальні переживання зацілілого в інтерперсональний культурний наратив. Про
важливість онтологічного й антропологічного виміру слова, букви, тексту для Е. Шенкельбаха сигналізує
також мотто, яке, серед іншого, відсилає до логоцентричного дискурсу філософії Е. Жабеса, а
покликання на К. Ясперса у відавторському коментарі акцентує на потребі проговорювання
травматичного досвіду війни як шляху до розширення самознання й необхідності остерігати перед
можливим повторенням катастрофи.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проблема мови у збірці Е. Шенкельбаха ''Перша
ніч у Шатана'' є чітко виражена і характеризується функціональною та структурною багатоаспектністю.
Кожному із виокремлених функціональних рівнів – персонажа, авторської поетичної системи,
онтологічного й антропологічного дискурсів – притаманні відповідні семіотичні процеси, які
увиразнюють трансформацію приватного спогадування зацілілого в акт культурної пам’яті. Перспектива
подальших досліджень вбачається у виявленні, типологізації й аналізі зв’язків, що існують між мовою
спогадування й моделюванням образу іншого у збірці Е. Шенкельбаха ''Перша ніч у Шатана''.
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Дуркалевич В. В. Выразить Шоа. Проблема языка в рассказах Эрвина Шенкельбаха.
В статье выделено и проанализировано несколько функциональных уровней языка сборника
Е. Шенкельбаха ''Первая ночь у Шатана'' (2005). Исследован моделирующий характер речи персонажа
(речевые стратегии выживания, язык как ключ к пониманию культуры и способ пребывания в ней;
гендерная и социолектная перспектива функционирования языка), показаны особенности
развертывания авторской поэтической системы (язык как диалогическая структура; онейрическая
поэтика как способ реактуализации мира, уничтоженного Шоа), рассмотрены особенности
конституирования антропологического (участие в процессах открывания и создания идентичности) и
семиотического (трансформация частного акта воспоминания в смыслопорождающие процессы
культурной памяти; императивный характер семиотизации травматического опыта Шоа) дискурсов.
Ключевые слова: Эрвин Шенкельбах, Бруно Шульц, Дрогобыч, Шоа, рассказ, детский рассказчик,
воспоминания, опыт, язык, идентичность, автобиография.
Durkalevych V. V. Toward the Expression of Shoah. Language Issue in Erwin Schenkelbach’s Stories.
Language represents different levels and is characterized by different semiotic registers in the context of the
investigated collection of narratives. In particular, it relates to the language connections with acts of reading,
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speaking and writing. One of the clearly defined levels of language manifestation can be considered the
functional field of the main character. Reading for him is the key to the world of culture and one of the ways of
being in the world.
Child narrator also creates his own reading technique – parallel simultaneous reading. Reading is meaningful
sign of the narrator’s family life too. Narrator’s memories bring out images of reading parent, their favourite
books and authors. Catastrophe carries a quantity of different dimensions of language, among which language
as a strategy of survival. Stylistic speech registers actuate gender and sociolect issue. Unconventional dimension
of language saves life of the hero in extreme survival situations. In the times of war language, on the one hand,
divides world into ours and strangers, cuts the time for then and now, on the other hand, language is subjected
to the pressure of alienation and ambivalence. Language also plays significant role in the process of hero’s selfidentification. Traumatic experience of Shoah motivates the narrator to formulate fundamental questions in the
context of self-identification processes. An important level of language functioning in short stories is the level of
author's poetic system with its dialogical and intertextual peculiarities. This level is influenced by B. Schulz’s
prose, E. Jabès’ poems and K. Jaspers’ concept of talking through the Second World War traumatic experience.
Phenomenon under analysis requires further examination, including the involvement of a wider range of
comparative materials connected with survivors' experience of Shoah from the child narrator modelling
perspective. Specificity of the creation of the Other in E. Schenkelbach’s short stories deserves for a separate
subject conversation. This will be the subject of our further research studies.
Key words: Erwin Schenkelbach, Bruno Schulz, Drohobych, Shoah, short story, child narrator, memories,
experience, language, self-identity, autobiography.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗУ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ У ТВОРАХ
ДЛЯ ДІТЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті представлений матеріал про вербалізацію образу людини культури та його аксіологічного
потенціалу у творах для дітей В. Сухомлинського. Розвідка є міждисциплінарним дослідженням, у якому
уточнений зміст поняття ''образ людини культури''; проаналізовані назви осіб, означення до них, а
також інші засоби (фразеологізми, синоніми, антоніми, порівняння, емоційно забарвлену лексику), що в
комплексі репрезентують ціннісний аспект образу людини культури й сприяють формуванню моральних
та етичних переконань, піднесенню рівня духовності маленьких читачів.
Ключові слова: образ людини культури, цінності, В. Сухомлинський, мовні засоби.
Постановка проблеми. Освіченість і виховання – одні з ключових елементів побудови успішного,
здатного до саморегулювання й саморозвитку суспільства. Рівень освіченості й виховання представників
будь-якого соціуму завжди виступає індикатором ефективності, гуманності та справедливості його
устрою, який водночас дозволяє з високим відсотком імовірності спрогнозувати перспективи його
розвитку, принаймні в осяжному майбутньому.
Прагматичність сучасного світу зумовила суттєві зміни на ринку освітніх послуг. Інколи, на жаль, не
в кращий бік, адже сьогодні значна частина його споживачів на перше місце ставить сухі знання,
залишаючи виховний бік поза межами освітнього процесу. Хоча педагоги не втомлюються наголошувати
на небезпечності ситуації відокремлення в освітньому процесі знань від виховання, адже освічена, але
невихована людина – суспільно небезпечна [1: 222]. Натомість, як показує практика, сучасні освітні
заклади все більше зосереджуються на набутті знань і щодалі менше уваги приділяють вихованню
духовності й культури. Саме тому актуальність проблеми все більше зростає. До того ж посилюється
необхідність усунення низки протиріч, зокрема й соціально-педагогічних: між потребою суспільства у
високодуховних, гуманних особистостях і загальним низьким рівнем духовності, зумовленим
руйнуванням духовних і морально-етичних цінностей у реальному житті. Вихід із цієї ситуації вбачаємо
у вихованні сучасної молоді в дусі людини культури. Зауважимо, що сьогодні це не тільки і не стільки
педагогічне, скільки нагальне загальносуспільне завдання: його розв’язання допоможе адекватно
реагувати на ключові виклики сучасності й успішно їх долати, дозволить людству з упевненістю
дивитися в майбутнє. Педагогічна наука може запропонувати дієвий алгоритм виховання гармонійної
особистості нового часу, яка відповідатиме вимогам сьогодення. Однак масштаби окресленої проблеми
вимагають використання в її дослідженні міждисциплінарного підходу. Адже найефективніших
результатів можна досягти завдяки залученню знань із різних галузей, наразі – педагогіки, філософії,
культурології, літературознавства, лінгвістики. Свою розвідку ми намагалися реалізувати саме з цих
позицій.
Формуванню в дітей уявлення про образ людини культури (ОЛК) сприятиме звернення до постатей
світової і вітчизняної освіти, науки і мистецтва, які самі є чи були виразниками цього образу. Наразі
об’єктом нашого зацікавлення стала творчість одного з яскравих взірців людини культури, знаменитого
вітчизняного педагога – В. О. Сухомлинського. А найвагомішими поштовхами до написання цієї статті
стали роздуми авторів про сучасні виховні парадигми, актуальність міждисциплінарних досліджень, а
також думка, котра прозвучала в приватній розмові з професором Львівського національного
університету імені Івана Франка Ф. С. Бацевичем. На наше запитання про його бачення перспектив
сучасного мовознавства серед іншого він відповів: "Вперед – до Гумбольдта!" Перефразовуючи цей
вислів, одним із перспективних і прогресивних шляхів сучасної вітчизняної освіти, на наш погляд, є так
само повернення до витоків. Тож вперед – до В. Сухомлинського.
Аналіз останніх досліджень із теми. Концепції виховання дітей і молоді як людини культури
присвячено праці О. А. Базалука, Є. В. Бондаревської, Г. В. Дворцевої, В. А. Зебзеєвої, В. В. Князевої,
В. В. Краєвського, А. С. Ушакова, A. B. Хуторського, Г. П. Шевченко та ін. Цій проблемі переважно в
аспекті міжкультурної комунікації присвячено збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної
© Дяченко Н. М., Халін В. В., 2018
27

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

науково-практичної конференції ''Одухотворений образ Людини культури ХХІ століття: методологія,
теорія і практика'' (24 травня 2016 року, м. Київ). У статті Г. П. Шевченко йдеться про одухотворений
образ людини культури ХХІ ст. та процес його виховання у вищій школі, зокрема автор зосереджується
на впливові сучасного інформаційного простору на стан духовності в суспільстві, подає огляд літератури
(колективні монографії за редакцією О. А. Базалука [1: 219], праці канадського ученого-культуролога
П. Шафера [1: 221]), присвяченої питанню формування ідеального образу людини майбутнього.
Попри значну кількість досліджень, присвячених різноаспектному вивченню педагогічної спадщини
В. Сухомлинського, дотепер відсутні праці, у яких було б висвітлено втілення в ній вербального аспекту
ОЛК.
Мета статті – проаналізувати засоби вербалізації ОЛК у творах для дітей В. Сухомлинського, зокрема
назви осіб, означення до них, а також фразеологізми, синоніми, антоніми, порівняння та інші, які в
комплексі репрезентують ціннісний аспект образу людини культури й сприяють формуванню моральних
та етичних переконань, піднесенню рівня духовності маленьких читачів.
Матеріалом для аналізу стали оповідання, казки і притчі, уміщені у двох виданнях: [2; 3].
Виклад основного матеріалу. Першим кроком у дослідженні порушеної проблеми є уточнення
змісту поняття ОЛК, адже воно надзвичайно багатогранне й різнопланове. Більшість дослідників, які ним
послуговуються, розуміють його по-різному, і досі не вироблено його загальноприйнятого визначення.
Це можна пояснити насамперед його використанням у різних галузях знань (філософії, культурології,
педагогіці), різними (син- чи діахронічним) підходами до його тлумачення та іншими чинниками, про які
йтиметься нижче. Зокрема, до структури аналізованого поняття входять компоненти зі складною й
різноплановою семантичною архітектонікою, яка до того ж еволюціонує разом із розвитком людства.
Поняття "культура" з’явилося в Давньому Римі і спочатку означало "оброблене", "вироблене",
"штучне", на відміну від "природного", "дикого", і застосовувалось передусім для того, щоб вирізнити
рослини, які вирощувала людина, від дикорослих. Натомість сам концепт, який нині ми нині визначаємо
як "культура" і ядром семантики якого, на наш погляд, є компонент "творчість", суспільна свідомість
виділила задовго до того, як у римлян з’явилося для цього спеціальне слово. Ще в доісторичні часи в
наших предків зароджується розуміння того, що відрізняє людське від природного. Підтвердження цього
маємо у вигляді зображень, позначок, орнаментів на стінах печер, предметах побуту, зброї. Людська
свідомість уже від початку була "культурною", тобто в ній існувало розмежування культурного :
натурального, яке на певному етапі культурного поступу спричинило появу цивілізації. Протягом історії
зміст, який люди вкладали в це поняття поступово модифікувався. Якщо розглянути цей процес в
узагальненому вигляді, то побачимо, що вже в епоху античності поняття набуває звичного для нас змісту
"виховання", "освіта", а згодом і "моральність", "гуманізм", "творчість". Принагідно зауважимо, що саме
моральні культурні норми найбільш поліваріантні, мінливі як у просторовому, так і в часовому сенсі. У
різних народів, у представників різних релігій вони значно, а подекуди й кардинально відрізняються.
Проте це жодним чином не може вплинути на визначення їх як представників регіональних типів
культури.
Для західноєвропейської філософії характерним було протиставлення культури і природи, і
цивілізації. І. Кант називав культурою лише те, що є гуманістичним за своєю сутністю й служить благу
людей. Поза гуманізмом і духовністю немає істинної культури. Цивілізацію він називав "технічним
типом культури", і, передбачаючи її бурхливий розвиток у майбутньому, мислитель сприймає це з
тривогою, бо прогнозував відрив цивілізації від культури: остання розвивається значно повільніше від
цивілізації. Така пагубна диспропорція несе із собою великі біди народам усього світу, адже цивілізація,
позбавлена духовного виміру, породжує небезпеку технічного самознищення людства [4]. Так само й
В. О. Сухомлинський усіляко обстоював і творчо розвивав ідеї виховання на засадах гуманізму.
На нашу думку, поняття "людина культури" можна розглядати як загальник, ідеальне сукупне
уявлення про людину та і її місце у світі, яке є наслідком полікультурної взаємодії і не обтяжене
жодними хронотопними обмеженнями. Людина культури – це насамперед позитивна, діяльнісна,
мисляча, гармонійна особистість, яка має розвинену культурну складову, постійно прагне до
саморозвитку й самовдосконалення, забезпечуючи тим самим і суспільний поступ.
Водночас важко не погодитися з тим, що це поняття має виразне соціокультурне підґрунтя й значною
мірою коригується з огляду на тип соціуму та створену ним культуру, крізь призму якої його
інтерпретують. З одного боку, саме культура є і ключовим компонентом, і корелятом цього поняття.
Вона (культура) забезпечує його конкретне наповнення, тому що воно постійно змінюється на різних
історичних етапах, розвивається й уточнюється. З іншого – культура є продуктом людської діяльності,
який не може існувати поза людиною, як, зрештою, й остання не уявляє себе поза культурою. Адже і
кожен людський індивід зокрема, і людство загалом перебувають у стані постійного розвитку.
Компоненти "образ", "образ людини" у структурі об’єкта наших зацікавлень передбачає перехід на
новий, вищий рівень узагальнення. Уже від початку виникнення людських цивілізацій ми прагнули до
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самоусвідомлення людської природи, намагаючись у різний спосіб пояснити її, починаючи від давніх
міфологічних уявлень і завершуючи сучасними науковими антропоцентричними концепціями.
Для українців ОЛК – це насамперед ретранслятор вищих цінностей – загальнолюдських,
європейських, християнських тощо. У сучасному суспільстві, особливо для молоді, поняття цінностей
асоціюється переважно з цінностями матеріальними, з тим, що є тлінним і переважно несуттєвим з
погляду вищих, духовних цінностей. Прикладом девальвації духовності є сприймання сучасною
молоддю представників інтелігенції як дивакуватих істот, які замість дбати про хліб насущний витають у
піднебессі високих ідей. Тому для педагогів і батьків, які є ключовими ланками у формуванні дитячої
особистості, надважливим є проведення систематичної просвітницько-виховної роботи, спрямованої на
збереження й підтримку загальнолюдських духовних цінностей, формування у свідомості молодого
покоління ОЛК. Й одним із дієвих засобів є читання й аналіз (обговорення) творів для дітей виховного
змісту.
Крім монографій і статей, перу В. О. Сухомлинського належить близько 1200 художніх творів для
дітей. Його оповідання, казки й притчі написані простою і зрозумілою мовою. Це й не дивно, адже
читацькою аудиторією цієї частини доробку автора є діти молодшого шкільного віку. Саме вони
(наприклад, син-школяр, першокласниці, третьокласники, другокласник, п’ятикласник та інші), а також
члени їхніх родин, друзі, однокласники, дошкільнята здебільшого є й героями творів. Навряд чи багато
можна сказати про художній бік спадщини видатного педагога. Але, найімовірніше, автор і не ставив
перед собою такого завдання. Натомість високий виховний потенціал його творів – беззаперечний.
Книги В. О. Сухомлинського ніби розмовляють зі своїм читачем, діляться з ним найважливішим,
сокровенним (з цього погляду вдалим прийомом є оповідь від першої особи, як хлопчика ("Причина,
явище, наслідок"), так і дівчинки ("Найкрасивіше і найпотворніше")). Письменник у різний спосіб
намагається утримувати увагу й зацікавити своїх ''співрозмовників''. Наприклад, за допомогою
несподіваних розв’язок творів ("Дуб під вікном"), алегоричності зображуваних подій (особливо у
випадках, коли дійовими особами виступають представники флори і фауни), метафоричності, частому
використанню діалогів, невеликому обсягові творів і, безперечно, значному арсеналу мовних засобів
увиразнення.
Філософські роздуми про сенс буття в оповіданнях і казках представлено в доступній для дитячого
віку формі:
–
Бабусю, скажіть, для чого людина живе на світі?
Бабуся всміхнулася і каже:
–
Щоб жити вічно. <…> Батьки живуть, щоб виховувати дітей. А діти потім народжують
своїх дітей, щоб вічно жив людський рід.
–
А для чого живе людський рід? – знову питаю я.
–
Для щастя ("Чорнобривці"). І як нові квіти проростають з насіння тих, що відцвіли, і є кращими
за своїх попередників, так і діти є нашим органічним продовженням, яке має стати досконалішим і
щасливішим від батьків. Людина мислить перспективно, бо якби "бачила тільки те, що є, вона не була б
Людиною. Людина бачить своє майбутнє" ("Віл і Садівник").
ОЛК та його аксіологічний потенціал вербалізуються різними способами. Одним із них є номінація
людей. Це і персонажі, і просто згадані у творах назви. Усіх їх з огляду на семантику можна поділити на
кілька груп:
назви осіб узагальненої семантики: людина, народ-співець, істота (брехня);
назви осіб за спорідненістю та свояцтвом: батько, тато, мама, мати, матуся, син, синочок,
дочка, дід, дідусь, бабуся, онуки, онучка;
назви осіб за віком і статтю: дитина, Х(х)лопчик, дівчинка, дівчина, Ч(ч)оловік(и), жінки;
назви осіб за родом діяльності: лісник, пастух, учитель, вчителька, (син -) школяр,
першокласниці, третьокласники, другокласник, п’ятикласник, Майстер, Ремісник, Орач, куховарка,
Садівник, шофер;
назви осіб за зовнішніми / внутрішніми характеристиками: красуня, щасливий, мудрець, нещасні;
інші назви: господар, сусіда, подорожні.
Героями творів є звичайні люди зі своїми щоденними турботами, клопотами і радощами.
Найчисельнішими групами є назви осіб за родом діяльності (15) і за спорідненістю та свояцтвом (13).
Саме ці слова є осердям тематики творів, виразниками найважливіших, з погляду автора, сфер, де
формується, а потім і реалізуватиме свій потенціал дитяча особистість.
З-поміж представлених лексем є синоніми: мама, мати, матуся; батько, тато; син, синочок;
дівчина, дівчинка; дід, дідусь, а також антоніми: Майстер – Ремісник.
Крім апелятивів, на позначення осіб ужито й антропоніми: Андрійко, Борис, Володя, Геник, Євген,
Мишко (Михайлик), Олесь, Павлик, Петро (Петрик), Толя, Федір (Федько), Юрко (Юрасик), Яринка,
Сергійко, Галинка, Оля, Ліда, Марія (Марійка), Маринка, Наталочка, Ніна. Усі вони є традиційними для
українського іменникá й ужитими переважно в пестливих формах, які характерні для номінації дітей. До
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прикладу, коли йдеться про дівчинку використано форму Марійка, а коли про старшу людину (бабусю) –
Марія; так само про хлопчика – Федько, а про дідуся – Федір. Деякі з імен ужито в кількох творах,
наприклад: Сергійко ("Як Сергійко навчився жаліти", "Чому Сергійкові було соромно"), Мишко ("Про
діда Федора і лопату", "Яблунька і літо", "Протоптали стежку"), Федько ("Як Федько робив уроки", "Про
діда Федора і лопату"), Юрко ("Яблунька і літо", "Протоптали стежку"), Ніна ("Як Ніна не злякалась
гусака", "Протоптали стежку"), Марія ("Невиховані й виховані", "Протоптали стежку") та ін.
Для увиразнення художніх образів, удокладнення сказаного, надання висловлюванню емоційності й
образності В. О. Сухомлинський використовує до назв осіб слова-означення, які в різний спосіб
характеризують героїв його творів. Тому щоб глибше розкрити їхній аксіологічний зміст, ми зібрали й
проаналізували цю лексику. Виокремлено означення, що характеризують назви осіб за:
- віком: семирічний, трирічний, чотирирічний, старий, старий-престарий, дорослий, молодий,
маленький, син-школяр;
- зовнішніми характеристиками: красуня(-онучка), гарний, сліпий, хворий, спітнілий;
- внутрішніми характеристиками: задумливий, мовчазний, єдиний, любимий, дорогенький, бідний,
слухняний, добрий, злий, безсердечний, байдужий, слабший, найслабший, сильний, мужній, вихований,
несміливий ("сором’язливий"), невихований, недолугий, нещасний, нещасливий, щасливий (2),
найщасливіший, розумніший (2), найрозумніший, одинокий, справжній, веселий, радісний (3), втомлений;
зачарований їх (конвалій) красою;
- за належністю: материна, батькова, Петрикова, наш, сусідський.
У цьому корпусі слів з морфологічного погляду кількісно переважають прикметники (44, форми
ступенів порівняння рахували як окремі слова), є іменники (2) й дієприкметники (3) та 1 займенник.
Різна інтенсивність вияву ознаки представлена в словоформах: старий і старий-престарий; слабший і
найслабший; розумніший і найрозумніший; щасливий і найщасливіший. Серед цих слів, як і серед назв
осіб, є синоніми (веселий, радісний; нещасний, нещасливий; злий, безсердечний, байдужий) й антоніми
(щасливий – нещасний, щасливий – нещасливий; добрий – злий; вихований – невихований).
Також виділяємо слова із позитивною, негативною та нейтральною семантикою. До першої групи
належать (20): маленький, красуня(-онучка), гарний, єдиний, любимий, дорогенький, слухняний, добрий,
сильний, мужній, вихований, несміливий (''сором’язливий''), щасливий, найщасливіший, розумніший,
найрозумніший, справжній, веселий, радісний; зачарований їх (конвалій) красою. До другої (15): сліпий,
хворий, спітнілий, бідний, злий, безсердечний, байдужий, слабший, найслабший, невихований, недолугий,
нещасний, нещасливий, одинокий, втомлений. До третьої (15): семирічний, трирічний, чотирирічний,
старий, старий-престарий, дорослий, молодий, син-школяр, задумливий, мовчазний, материна,
батькова, Петрикова, наш, сусідський. Зауважимо, що статистичні підрахунки в нашому дослідженні не
є якимось абсолютом, адже проаналізовано лише незначну частину творів для дітей, натомість вони є
виразниками загальних тенденцій: зі сторінок книг В. Сухомлинського ми спостерігаємо реальну, а не
чорно-білу картину світу, де, крім основних тонів, є й напівтони. І дитина має навчитися розрізняти їх і
робити правильний вибір у складних життєвих ситуаціях. Наприклад, кількісне співвідношення
атрибутивів із позитивною : негативною : нейтральною семантикою відповідно 20 : 15 : 15.
Як уже було зауважено вище, важливим компонентом ОЛК для нашого народу є також християнські
цінності. Про це наголошували ще видатні педагоги й діячі минулого: О. Духнович, М. Костомаров,
М. Корф, І. Огієнко, С. Русова, К. Ушинський та ін. Але оскільки в Україні освіта має світський характер,
на заняттях в освітніх закладах різних рівнів може йтися лише про культурологічний аспект їх
використання, тобто коли вони маніфестують для нас універсальні моральні цінності західних культур і,
що важливо, сьогодні прямо не ототожнюються з християнством як релігією.
Духовність – одна з найбільш значущих характеристик людини, до структури якої входять поняття
"душа", внутрішнє "я", конструювання особистості. Формування духовності не можна розглядати у
відриві від традицій народної педагогіки, християнської етики і моралі, яка протягом багатьох віків була
й залишається основою духовних переконань і прагнень народу. Одухотвореність передбачає симбіоз
раціонального і чуттєвого, інтерпретацію себе, довкілля і своєї взаємодії з ним із позицій вищих,
духовних цінностей. Саме духовність часто розглядають як центральний складник образу людини
культури [5: 340], його аксіологічний первень.
У світлі останніх подій (до прикладу, коли йдеться про надміру раннє й відверте сексуальне
виховання маленьких українців, популяризацію одностатевих стосунків тощо) не можна залишити поза
увагою і той факт, що пропаганда інокультурних цінностей не повинна бути сліпим копіюванням і не
повинна суперечити морально-етичним ідеалам свого народу. Треба берегти свою ментальність,
пам’ятати про найкращі здобутки народної педагогіки, що аж ніяк не суперечать науковим принципам,
про що зауважував ще А. Дістерверг, увівши в педагогіку принцип культуровідповідності. Відродження
й тяглість кращих традицій – ось запорука самоусвідомлення і самоідентифікації особистості, яка зростає
як ЛК. Культивування емоційної пам’яті рідного народу створює фундамент, на якому кожен з
упевненістю може будувати своє майбутнє. Бо, наприклад, ще В. фон Гумбольдт зауважував: "Людина,
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взята сама по собі слабка і здатна лише на незначне через свою недовговічну силу. Їй потрібна висота, на
яку вона могла б піднятись; ряд, до якого вона могла б примкнути. Цю перевагу вона, безумовно,
отримує, чим більше вирощує в собі дух своєї нації, свого народу, свого часу" (цит. за: [6: 39]). Змога
долучитися до духовності, мови, культури свого народу дає людині "крила", що підносять її над
буденністю, дають свободу творчості, наповнюють сенсом її буття. Народна мудрість про те, що людина
не повинна змарнувати своє життя й залишити по собі слід (дітей, дерево чи й будь-які добрі діла, а не
просто наслідити) знайшла своє відображення в оповіданнях "Який слід повинна залишити людина на
землі?", "Дуб під вікном", "Внучка старої вишні" та ін.
Ще з раннього віку дітям прищеплюються загальнолюдські цінності. І малюки, зростаючи у своєму
маленькому родинному мікросвіті, всотують їх із молоком матері. Вони вірять у те, що добро
обов’язково переможе зло, а любов здолає усі перешкоди. Трохи згодом ця ідеальна картина світу
зіштовхується з реаліями життя. І тут починають виникати конфлікти між очікуваннями й реальністю,
між прагненням до ідеалів краси і добра та досить часто низьким рівнем духовності тих, із ким
стикається дитина, що призводить до руйнування дитячої казково-міфологічної утопії й усвідомлення
жорстокості й несправедливості світу. Діти опиняються перед складним вибором, бо за добро й
справедливість теж можуть покарати. То чи варто бути добрим? Безперечно варто. Цьому й повинен
навчати кожен, хто дотичний до формування дитячого світогляду. Базові цінності особистості
закладаються саме в процесі виховання дитини й здобуття нею освіти, зокрема й у загальноосвітніх
закладах. Усвідомлюючи це, автор зробив усе, щоб ключові істини народної педагогіки промовляли зі
сторінок аналізованих творів: головне не слово – а діло ("Покинуте кошеня", "Сьома дочка"), любов до
Батьківщини ("Вічна тополя", "Верба – мов дівчина золотокоса"), любов і повага до батьків, праці та
багато інших, про які йтиметься нижче. Усі вони є тими обов’язковими складниками, що дозволять
виховати справжню Людину. Тож з-поміж цінностей і чеснот, представлених у творах, виділяємо такі:
- гуманізм. Невелике оповідання з промовистою назвою "Бо я – людина", де в семантиці лексеми
людина гуманізм актуалізується як мікротема "турбота (про ближнього)", не про кревного родича, бо ж
про свого сина батько піклується: "Дивись уважно, синку, треба обійти камінь", – а про людину загалом.
І де як вирок батькові, позбавленому цієї риси, звучить синівське риторичне питання: "Тату, … а ви хіба
не людина?".
Турбота про інших має багато проявів: "Кожен повинен захищати того, хто слабший. <…> Якщо ти
нікого не захищаєш, ти справді найслабший…" ("Прогулянка до лісу"); "Дивується Кріт: – Чого ти
ореш людям? Ось я рию нору собі, і кожен кріт риє нору також собі. – Але ж ви кроти, а ми – люди, –
відповів Орач і зайшов на нову борозну" ("Орач і Кріт"). Тому про цю рису людської особистості йдеться
в багатьох творах ("Намисто з чотирма променями", "Протоптали стежку" та ін.);
- дружба: "Он той Маків Дзвіночок приятелює із Сонечком. А ось та маленька Незабудка – подруга
Весняного вітру" ("Дівчинка й Ромашка"). У наведеному прикладі представлений ще однин із улюблених
засобів письменника – персоніфікація;
- розвинені естетичні смаки, уміння бачити й відчувати красу ("Верба – мов дівчина золотокоса",
"Хлопчик і дзвіночки конвалії"). Причому поняття краси у В. О. Сухомлинського розглядається не лише
в естетичному, а й у моральному вимірі: "Найкрасивіше – це коли люди роблять одне одному добро"
("Найкрасивіше і найпотворніше");
- ввічливість, вихованість ("Про діда Федора і лопату", "Невиховані й виховані";
- доброта: "…хочеться, щоб люди говорили про тебе, що ти гарна, слухняна дівчина, добра материна
й батькова дочка" ("Найкрасивіше і найпотворніше");
- співчуття ("Як Сергійко навчився жаліти", "Тихо, бабуся відпочиває"). "Як то мило та гарно, коли
хто осушить сльози на очах іншої людини й пробудить у неї усмішку" ("Майже чарівна розмова").
Метафори: осушить сльози, пробудить у неї усмішку;
- любов до праці ("Не загубив, а знайшов", "Віл і Садівник" та ін.);
- любов до природи, відповідальне ставлення до неї ("Дуб під вікном", "Соромно перед соловейком"
та ін.);
- сміливість ("Як Ніна не злякалась гусака" та ін.);
- уміння робити вибір і відповідати за свої вчинки ("Лижі і ковзани" та ін.);
- здорове сумління, уміння відчувати сором за негідні вчинки ("Яблунька і літо" та ін.);
- відповідальність ("Чому Сергійкові було соромно" та ін.);
- віра ("Внучка старої вишні") та ін.
Однак світоглядна матриця будується не лише на основі усвідомлення людських чеснот, а й вад. Тому
автор настільки ж докладно зображує і їх. Це – егоїзм, лінощі ("Петро і Марійка"), жорстокість, зло,
безсердечність, пиха ("Мильна бульбашка", "Він зненавидів красу"), необачність, неуважність
("Причина, явище, наслідок"), алкоголізм ("Намисто з чотирма променями"), хвалькуватість ("Оце
задача!.."), байдужість ("Що посієш, те й пожнеш"), брехня ("Навіть квіти почервоніли з сорому"),
невихованість, заздрість, жадібність ("Невиховані й виховані"), брехня ("Сам себе перехитрив"), злість
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("А пісня жива"), лінощі ("Ледача подушка", "Чому Сергійкові було соромно", "Петро і Марійка") та ін.
Цікаво, що зневага – ситуативно не виступає негативною рисою ("Що посієш, те й пожнеш"), бо є
дзеркальною відповіддю на вчинки хлопчика – героя оповідання.
В. О. Сухомлинський створив для нас цілу галерею образів чи, певніше, енциклопедію про те, як
стати Людиною. Процес становлення маленької людини відбувається через комплексне усвідомлення
усіх перерахованих рис і намагання, позбавляючись вад, розвивати в собі тільки людські чесноти.
Розрізняти добро і зло автор вчить, використовуючи різноманітні мовні засоби. Наприклад, гру
контрастів підкреслюють антоніми: любити – ненавидіти, один – всі ("Він зненавидів красу"), Різець –
ножик ("Ремісник і Різець"), найкрасивіше – найпотворніше ("Найкрасивіше і найпотворніше"),
невиховані – виховані ("Невиховані й виховані"). З погляду антонімії, мабуть, найцікавіший приклад,
коли той самий об’єкт є водночас і своєю протилежністю: Різець – ножик ("Ремісник і Різець"). Для
зображення поганих і хороших вчинків письменник використовує й антитезу, наприклад: Рана від
колючки загоїться й сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте глибокий слід зостається
("Образливе слово") [3: 394].
Важливими засобами увиразнення є також емоційно забарвлена лексика, наприклад: "Це був голос
брехні – маленької недолугої істоти, що хтозна-де взялася і поселилася в темному куточку душі
дівчинки" ("Навіть квіти почервоніли з сорому"); фразеологізми: мучить (його) совість ("Образливе
слово"), серце стиснув жаль ("Як Сергійко навчився жаліти"), що посієш, те й пожнеш ("Що посієш, те
й пожнеш"), на душі неспокійно ("Не загубив, а знайшов"); порівняння: …скучила за тобою, немов
маківка за сонячним променем; …ждала тебе, як суха земля жде краплину води; …плакала за тобою, як
маленьке пташеня за пташкою; …тяжко було без тебе, як бджолі без квітки; …снилась мені, як
троянді сниться краплина роси; …виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка ("Сьома
дочка") [3: 392]. В останньому прикладі спостерігаємо й ампліфікацію.
Висновки. Отже, поняття "людина культури" пропонуємо розглядати як загальник, ідеальне сукупне
уявлення про людину як позитивну, діяльнісну, мислячу, гармонійну особистість, яка має розвинену
культурну складову, постійно прагне до саморозвитку й самовдосконалення.
З-поміж засобів вербалізації образу людини культури та його аксіологічного потенціалу у творах для
дітей знаменитого вітчизняного педагога В. Сухомлинського виокремлюємо: назви осіб, означення до
них, емоційно забарвлену лексику, фразеологізми, синоніми, антоніми, метафори, порівняння, риторичні
питання, ампліфікацію та інші засоби. Ми переконані, що образ людини культури повинен стати одним
із ключових орієнтирів, світоглядним й аксіологічним первнем у процесі становлення і виховання
особистості. А твори В. Сухомлинського, де вповні представлений ОЛК, можуть стати виховною
матрицею для сучасного суспільства, тією системою координат, яка допомагатиме змалечку виховувати,
з одного боку, прекрасного представника будь-якої нації, з іншого – громадянина світу.
Перспективи подальших досліджень убачаємо в дальшому різноаспектному аналізові вербалізації
ОЛК у творчій спадщині В. Сухомлинського.
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Халин В. В., Дьяченко Н. Н. Вербализация ценностного компонента образа человека культуры в
произведениях для детей В. Сухомлинского.
В статье представлен материал о вербализации образа человека культуры и его аксиологического
потенциала в произведениях для детей В. Сухомлинского. Это междисциплинарное исследование, в
котором уточнено содержание понятия ''образ человека культуры''; проанализированы названия лиц,
определения к ним, а также другие средства (фразеологизмы, синонимы, антонимы, сравнения,
эмоционально окрашенная лексика), которые в комплексе репрезентируют ценностный аспект образа
человека культуры и способствуют формированию нравственных и этических убеждений, повышению
уровня духовности маленьких читателей.
Ключевые слова: образ человека культуры, ценности, В. Сухомлинский, языковые средства.
Khalin V. V., Dyachenko N. M. Verbalization of the Value Component Image of a Person of Culture in the
Works by V. Sukhomlynsky for Children.
The education of a person of culture is an urgent social problem: its decisions will help to respond to the key
challenges of the present and successfully overcome them, will allow humanity to look confidently in the future.
The scale of this problem requires the use of an multidisciplinary approach in its study, the cooperation of
specialists from different fields: teachers, philosophers, cultural scientists, linguists.
The formation of children's image of a person of culture will be facilitated by appealing to the figures of world
and national education, science and art, which themselves are or were the expressions of this image. The object
of our interest was the verbal representatives of the image of a person of culture, in particular his axiological
aspect, in the works by V. Sukhomlynsky for children.
The research used general scientific (analysis, comparison, observation) and the actual linguistic methods
(descriptive method and its main methods - inventory and systematization of linguistic units, linguogenetic
method - reception of cultural-historical interpretation) methods, as well as elements of the statistical method.
The content of the concept "image of a person of culture " which we propose to consider as a general, the perfect
aggregate conception of a person as a positive, active, thinking, harmonic person, having a developed cultural
component, constantly striving for self-development and self-improvement.
The names of the persons and their attributes are described in various ways; analyzed phraseologisms,
synonyms, antonyms, comparison, emotionally colored vocabulary - which in the complex represent the value
aspect of the image of a person of culture and contribute to the formation of moral and ethical convictions,
spirituality rise of young readers. Proved why the image of human culture should be one of the key benchmarks,
philosophical and axiological level in the formation and education of personality. In general V. Sukhomlynsky's
works which fully represented the image of a person of culture can become a matrix for modern society, a system
of coordinates that will help to educate, on the one hand, the beautiful representative of any nation, on the other
– a citizen of the world.
Key words: Image of a Person of Culture, values, V. Sukhomlynsky, linguistic means.
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КОМІСИВНА ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті представлено дослідження прагматичної комісивності мовленнєвих актів з’ясувального типу,
актуалізованих на комунікативно-прагматичному рівні з’ясувальними висловленнями сучасної
англійської мови. Аналіз комунікативно-прагматичної організації цілого з'ясувального висловленнякомісиву проведено з опорою на прагмемну структуру його ключової ілокутивної предикативної
одиниці. З’ясовано специфіку формування з’ясувального мовленнєвого акту комісивного типу.
Розроблено комунікативно-прагматичну типологію комісивно скерованих з’ясувальних висловлень.
Ключові слова: з’ясувальний мовленнєвий акт, з’ясувальне висловлення-комісив, опорова ілокутивна
предикативна одиниця, комунікативно-прагматичний тип мовленнєвого акту.
Постановка наукової проблеми та аналіз основних досліджень. На сучасному етапі розвитку
лінгвістичної науки актуальними є дослідження комунікативно-прагматичних аспектів мови, мовлення
та комунікації. В центрі уваги перебувають проблеми, пов’язані з виявами суб’єктивності, які
найповніше відкладаються у структурі актомовленнєвих одиниць. У цьому контексті вагомим є
докладний аналіз комісивних мовленнєвих актів, що дасть можливість уточнити комунікативнопрагматичну скерованість мовленнєвих дій адресанта відносно адресата в процесах живої інтеракції.
У більшості лінгвопрагматичних досліджень мовознавці основну увагу зосереджували на питанні
типології мовленнєвих актів з виділенням їхнього різновиду комісиву на основі різних таксономічних
критеріїв: ілокутивна сила висловлювань (Дж. Л. Остін [1: 150]), типи відношень комунікантів (К. Бах
[2: 39]), характер прагматичного компонента (Г. Г. Почепцов [3: 271]), мета ілокутивного акту,
вираження
психологічного
стану
адресанта
тощо
(Дж. Р. Серль
[4: 172–177]),
інстутиціональність / неінстутиціональність, ініціювання мовленнєвого акту адресантом чи адресатом
тощо (В. В. Богданов [5]) та ін. Натепер особливе місце у таких дослідженнях займає побудова
комунікативно-прагматичної системи висловлень-комісивів різних типів (Т. Т. Врабель [6]; Н. Я. Нера
[7] та ін.). Попри це в сучасній англійській мові з’ясувальні висловлення комісивного типу та їхня
диференціація на комунікативно-прагматичні підтипи залишаються недослідженими.
Мета цієї розвідки – виявити комунікативно-прагматичну організацію мовленнєвих актів
комісивного типу в структурі з’ясувальних висловлень сучасної англійської мови. Поставлену мету
досягаємо шляхом вирішення таких завдань: визначити сутність мовленнєвого акту-комісиву,
актуалізованого в межах англійського з’ясувального висловлення; дослідити комунікативно-прагматичну
структуру висловлення з’ясувального типу з комісивною скерованістю мовленнєвої дії адресанта;
визначити та описати комунікативно-прагматичні підтипи досліджуваних мовленнєвих актів.
Матеріалом дослідження слугували 137 англійських з’ясувальних висловлень-комісивів, виявлених у
текстах Британського національного корпусу [8].
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Комісивність
є одним із основних виявів ілокутивної сили висловлень у межах розлогої комунікативно-прагматичної
системи мовленнєвих актів. Ключовою властивістю комісивного мовленнєвого акту традиційно
вважають зобов’язання мовця до певної лінії поведінки [1: 156; 9: 158]. Опорою пропонованого
дослідження є типологія ілокутивних актів Дж. Р. Серля, яка охоплює такі їхні класи: репрезентативи,
директиви, комісиви, експресиви та декларації [4: 170]. При аналізі з’ясувальних висловлень-актів з цих
класів було виявлено директиви, експресиви, репрезентативи та комісиви. Ми дотримуємося тлумачення
комісиву як типу мовленнєвого акту, ціллю якого є покласти на мовця обов’язок здійснити майбутню
дію або дотримуватися певної лінії поведінки [4: 182].
При аналізі комунікативно-прагматичної організації з’ясувального висловлення-комісиву, граничного
випадку з’ясувального мовленнєвого акту комісивного типу, виявлено, що її ключовим компонентом є
з’ясовувана опорова ілокутивна предикативна одиниця його головної частини. Співвідношення останньої
з комісивним типом мовленнєвого акту експліцитно простежується при їхньому детальному
прагматичному структуруванні [10: 234]. Мікросмисли опорової ілокутивної предикативної одиниці
формуються на основі її ядрових і периферійних сем. У мікросмисловому контексті породжується
комунікативно-інтенційний смисл. Набір мікросмислів (прагмемна структура) опорової ілокутивної
предикативної одиниці надає інформацію про комісивну скерованість з’ясувального висловлення. Це
засвідчує зобов’язувальна інтенція адресанта, яка втілюється у прагмемній структурі комунікативно© Стасів М. В., 2018
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інтенційного смислу, вираженого на мовному рівні опоровою ілокутивною предикативною одиницею.
Зобов’язувальний тип інтенції адресанта та ситуація, за якої здійснюється її вербальна реалізація у
з’ясувальному висловленні, визначають комунікативно-прагматичний тип мовленнєвого акту – комісив.
Оскільки зобов’язувальна інтенція з’ясувальних висловлень комісивного типу втілюється в структурі
комунікативно-інтенційного смислу опорової ілокутивної предикативної одиниці, розмежовуватимемо
підтипи з’ясувальних висловлень-комісивів за прагматикою цієї одиниці.
Для типологізації прагматичної комісивності, актуалізованої в структурі з’ясувальних висловленьактів, досліджуємо прагмемну структуру чотирьох опорових ілокутивних предикативних одиниць, які
позначають розумову діяльність: guarantee, pledge, promise та swear.
У статті подано приклади аналізу прагмемних структур згаданих вище опорових ілокутивних
предикативних одиниць, за різними смисловими реалізаціями яких, можна простежити шлях формування
комунікативно-прагматичної структури цілого з’ясувального висловлення-комісиву.
У з’ясувальних висловленнях з провідною прагмемою guarantee перше її смислове навантаження to
promise to do something; to promise something will happen описуємо прагматичними ознаками PROMISING,
DOING, FUTURE і HAPPENING. Проаналізована їхня структурна організація зображує за допомогою
мікросмислових компонентів комунікативно-інтенційний смисл гарантувати. У ньому втілюється
рушійна сила формування аналізованого висловлення – зобов’язувальна інтенція мовця. На її основі
активізується комунікативно-прагматичний тип з’ясувального мовленнєвого акту – комісив:
Напр.: I can not guarantee that there will be no more coup attempts.
You cannot guarantee that an editor will read to the end of a press release.
За умов своєї вмотивованості, доречності та досконалості другому смисловому наповненню to be
certain that something will happen провідної прагмеми guarantee властива впорядкованість та
комунікативно-прагматична зорієнтованість. Перелічені мікросмисли CERTAINTY / FUTURE /
HAPPENING реалізуються в комунікативно-інтенційному смислі запевняти. У ньому відтворюється
зобов’язувальна інтенція адресанта. Залежно від неї мовець формує з’ясувальне висловлення – комісив:
Напр.: At the same time, I can guarantee that some of the unsolved questions are very important indeed.
Третє смислове навантаження to agree to be legally responsible for something or for doing something
провідної прагмеми guarantee характеризується формальністю. Як роз’яснювальна складова воно
містить мікрокомпоненти AGREEING, LEGALITY, RESPONSIBILITY і DOING. Вони у складі аналізованої
прагмеми вирізняються комунікативно-інтенційним смислом бути порукою, який зорієнтований на
актуалізацію зобов’язувальної інтенції комуніканта. На підставі цієї інтенції він формує комунікативнопрагматичний тип з’ясувальних мовленнєвих актів – комісивів:
Напр.: I personally guarantee that every man, woman and child in this gathering has fifty pounds at his or
her disposal.
We unconditionally guarantee that there will be no surcharge to your price after you book.
З’ясувальне висловлення з первинною прагмемою pledge характеризується формальністю. Ця ознака
проявляється в розщепленні її смислового наповнення to formally promise to give or do something на
мінімальні мікросмислові складники FORMALITY, PROMISING, GIVING і DOING. Їхня прагматична
єдність, якій властива зв’язність і смислова завершеність, увиразнює та активізує комунікативнопрагматичний смисл обіцяння з відтінком урочистості та формальності. У з’ясувальному висловленні,
яке здебільшого відображено в непрямій мові, знаходить свій вияв зобов’язувальна інтенція мовця. На її
основі формуються з’ясувальні висловлення – комісиви:
Напр.: Clinton has pledged that putting the American economy right will be his top priority.
Interior Secretary has pledged that preserving California's desert will be the first land conservation goal of
the administration.
The Labour leader pledged that he would devise a new radical strategy to tackle injustice in Britain.
Особливістю з’ясувального висловлення є експліцитність узагальнювальної прагмеми promise у його
комунікативно-прагматичній структурі. Це проявляється в її смисловому навантаженні to tell somebody
that you will definitely do or not do something, or that something will definitely happen. Поєднання
мікросмислів ядрових та периферійних сем TELLING, FUTURE, DEFINITENESS, DOING, NAUGHT та
HAPPENING аналізованого ілокутивного опорового предиката надає інформацію, що: 1) адресант
доносить до відома адресата своє зобов’язання виконати чи не виконати що-небудь; 2) адресант запевняє
адресата, що подія відбудеться. Мікросмисловий склад узагальнювальної прагмеми promise формує
комунікативно-інтенційний смисл обіцяння, запевнення. Його втілення у з’ясувальне висловлення не є
спонтанним актом, а результатом тиску з боку адресата. Під час аналізу комунікативно-інтенційної
мікросмислової структури смислу обіцяння простежується вияв зобов’язувальної інтенції адресата, тобто
його інтересу накласти обов’язок на адресанта виконати дію або дотримуватися певної лінії поведінки.
Цей вияв дає підстави зарахувати висловлення такого типу до комунікативно-прагматичного типу
мовленнєвих актів – комісивів:
Напр.: I promise that I will be there on time.
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I promise that I’ll try never to hurt you.
У комунікативно-прагматичній структурі з’ясувального висловлення важливим фрагментом є головна
прагмема swear. Вона характеризується різноплановістю смислових наповнень, які поширюються на
висловлення. Перше смислове навантаження to make a serious promise to do something аналізованої
прагмеми становить упорядковану послідовність взаємопов’язаних мікросмислів MAKING,
SERIOUSNESS, PROMISE і DOING. Сукупність останніх, прагматично поєднаних на комунікативнопрагматичному рівні, забезпечує їхню мікротематичну єдність у комунікативно-інтенційному смислі
давати слово, обітницю. До вирізнювальної ознаки зобов’язувальної інтенції належить основний
мікросмисл PROMISE. Цей тип інтенції проявляє себе в межах непрямого з’ясувального висловлення –
комісива:
Напр.: Vincent had sworn that he would love her to the grave and beyond.
Друге смислове навантаження to promise that you are telling the truth головної прагмеми swear має
спільні прагматичні ознаки PROMISING, TELLLING і TRUTH. Вони в єдності спричиняють ефект
вмотивованого комунікативно-інтенційного смислу запевняти. Мотивацією для нього є зобов’язувальна
інтенція адресанта. Він оформляє цю інтенцію в процесі комунікації з’ясувальними висловленнями у
формі прямої або непрямої мови – комісивами:
Напр.: I'd swear that none of those places had any connection with hydrogen bombs.
They swore that the forest had existed by these bounds from ancient times.
Experienced race watchers swear that the best place to be on the day is at 25 miles by St James’s Park and
Buckingham Palace.
В основі третього смислового наповнення to make a public or official promise, especially in court
головної прагмеми swear лежить низка мінімальних прагматичних складників MAKING / PUBLICITY /
OFFICIALITY / PROMISE / ESPECIALLY / COURT. Вони знаходять прагматичну гармонію в
комунікативно-інтенційному смислі заприсягатися. Його сприймання полегшує закладена в ньому
зобов’язувальна інтенція учасника розмови, яку увиразнюють з’ясувальні висловлення в структурі
непрямої мови – комісиви:
Напр.: Noel now swears that he'll never drink and drive again.
He could have sworn that the voice had been that of Christine Ashdown.
На основі аналізу, проведеного на різних рівнях - від прагмемної структури опорової ілокутивної
предикативної одиниці до комунікативно-прагматичної організації цілого висловлення-комісиву – можна
стверджувати, що комісивна прагматика аналізованого типу висловлення зумовлена опоровою
комісивністю в головній частині, де підрядна лише доповнює, уточнює її. Опорова комісивність
висловлення виражається опоровою ілокутивною предикативною одиницею у стверджувальній формі.
При дослідженні з’ясувальних висловлень виявлено такі комунікативно-прагматичні підтипи
мовленнєвих актів з ознаками комісивності: бути порукою, гарантувати, давати слово, давати
обітницю, запевняти, заприсягатися, обіцяти (з відтінком урочистості, формальності).
У результаті аналізу 39 091 з’ясувального висловлення виявлено 137 (0,35 %) висловлень комісивного
типу. Кількісне співвідношення останніх показало, що висловлення з опоровими ілокутивними
предикативними одиницями guarantee (66 − 48,17 %) та swear (31 – 22,63 %) більш частотні порівняно з
висловленнями, у яких ядровими компонентами є предикативні одиниці pledge (23 – 16,79 %) та promise
(17 – 12,41 %).

Рис. 1. Діаграма співвідношення з’ясувальних висловлень-комісивів
з опоровими предикатами розумової діяльності.
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Висновки. У комунікативному процесі міжособистісного спілкування комісивно скероване
з’ясувальне висловлення актуалізується в з’ясувальному мовленнєвому акті-комісиві, що зорієнтований
на формування та реалізацію зобов’язувальної інтенції мовця в комунікативній ситуації взаємодії
комунікантів. У комунікативно-прагматичній організації з’ясувального висловлення-комісиву беруть
участь опорова ілокутивна предикативна одиниця його головної частини та одна чи декілька ілокутивних
предикативних одиниць підрядної частини цього типу висловлення. Опорова ілокутивна предикативна
одиниця висловлення з’ясувального типу є ключовою при виявленні його комісивної прагматики та при
розлогій комунікативно-прагматичній типологізації з’ясувальних висловлень-комісивів.
Запропонований аналіз з’ясувальних висловлень комісивного типу накреслює перспективу
подальшого їх вивчення: обґрунтування взаємозалежності складових цих висловлень-комісивів на
лексико-граматичному, семантичному та комунікативно-прагматичному рівні їх реалізації та опис
взаємозумовленості цих рівнів при моделюванні комунікативної ситуації взаємодії співрозмовників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Austin J. L. How to Do Things with Words / J. L. Austin. – Oxford : Clarendon Press, 1962. – 168 p.
Bach K. Linguistic Communication and Speech Acts / K. Bach, R. M. Harnish. – Cambridge (Mass.) : MIT Press,
1979. – 327 p.
3. Почепцов Г. Г. Предложение / Г. Г. Почепцов, И. П. Иванова, В. В. Бурлакова // Теоретическая грамматика
современного английского языка. – М. : Высшая школа, 1981. – С. 164-286.
4. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М. :
Прогресс, 1986. – Вып. 17. Теория речевых актов. – С. 170–194.
5. Богданов В. В. Речевое общение : прагматические и семантические аспекты : [монография] /
В. В. Богданов.  Л. : Изд-во ЛГУ, 1990.  88 с.
6. Врабель Т. Т. Словотворча прагматика в сучасній англійській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 /
Врабель Томаш Томашович. – Ужгород, 2005. – 241 с.
7. Нера Н. Я. Ґендерний аспект невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі (на
матеріалі жіночої прози першої половини ХХ століття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 /
Нера Наталія Ярославівна. – Львів, 2016. – 220 с.
8. British National Corpus – XML Edition : XAIRA version 1.23 [Electronic resource]. - Published by OUCS on
behalf of the BNC Consortium. – (14 GB). – Oxford, 2007. – 2 DVD. – Requirements : Windows 2000/XP/Vista:
DVD–ROM.
9. Прокоф’єв Г. Л. Комісивний намір мовця та іронія: закономірності взаємодії / Г. Л. Прокоф’єв // Наукові
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. –
Вип. 130. – С. 158-162.
10. Стасів М. В. Мікропрагматична організація мовних одиниць у структурі англійських з’ясувальних
мовленнєвих актів / М. В. Стасів // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : [збірник наукових
праць]. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. – Вип. 12. – С. 231–236.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1.
2.

Austin J. L. How to Do Things with Words / J. L. Austin. – Oxford : Clarendon Press, 1962. – 168 p.
Bach K. Linguistic Communication and Speech Acts / K. Bach, R. M. Harnish. – Cambridge (Mass.) : MIT Press,
1979. – 327 p.
3. Pocheptsov G. G. Predlozheniie [Sentence] / G. G. Pocheptsov, I. P. Ivanova, V. V. Burlakova // Teoreticheskaia
grammatika sovremennogo angliiskogo yazyka [Theoretical Grammar of Modern English]. – М. : Vysshaia shkola,
1981. – S. 164-286.
4. Serl Dzh. R. Klassifikatsiia illokutivnykh aktov [Classification of Illocutionary Acts] / Dzh. R. Serl // Novoie v
zarubezhnoi lingvistike [New in Foreign Linguistics]. – М. : Progress, 1986. – Vyp. 17. Teoriia rechevykh aktov. –
S. 170-194.
5. Bogdanov V. V. Rechevoie obshcheniie : pragmaticheskiie i semanticheskiie aspekty [Speech Communication :
Pragmatic and Semantic Aspects] : [monografiya] / V. V. Bogdanov.  L. : Izd-vo LGU, 1990.  88 s.
6. Vrabel T. T. Slovotvorcha prahmatyka v suchasnii anhliiskii movi [Word-Building Pragmatics in Modern
English] : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 / Vrabel Tomash Tomashovych. – Uzhhorod, 2005. – 241 s.
7. Nera N. Ya. Gendernyi aspect nevlasne-priamoho movlennia v anhlomovnomu khudozhniomu dyskursi (na
materiali zhinichoi prozy pershoi polovyny XX stolittia) [Gender Aspect of Free-Indirect Speech in English
Literary Discourse (on the Material of the Female Prose of the First Half of the 20-th Century)] : dys. … kand. filol.
nauk : 10.02.04 / Nera Nataliia Yaroslavivna. – Lviv, 2016. – 220 s.
8. British National Corpus – XML Edition: XAIRA version 1.23 [Electronic resource]. - Published by OUCS on
behalf of the BNC Consortium. – (14 GB). – Oxford, 2007. – 2 DVD. – Requirements : Windows 2000/XP/Vista:
DVD–ROM.
9. Prokofiev H. L. Komisyvnyi namir movtsia ta ironiia : zakonomirnosti vzaiemodii [Commissive Intention and
Irony : Regularities of Interaction] / H. L. Prokofiev // Naukovi zapysky. Seria : Filolohichni nauky
(movoznavstvo) [Scientific Proceedings. Series : Philological Sciences (Linguistics)]. – Kirovohrad : RVV KDPU
im. V. Vynnychenka, 2014. – Vyp. 130. – S. 158-162.
10. Stasiv M. V. Mikroprahmatychna orhanizatsiia movnykh odynyts' u strukturi anhliiskykh ziasuval'nykh
movlennievykh aktiv [Micropragmatic Organization of Language Units in English Elucidative Speech Acts] /

37

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
M. V. Stasiv // Aktual'ni problemy filolohii ta perekladoznavstva [Topical Problems of Philology and Science of
Translation] : [zbirnyk naukovykh prats]. – Khmelnytskyi : FOP Bidiuk Ye. I., 2017. – Vyp. 12. – S. 231–236.

Стасив М. В. Коммиссивная прагматика изъяснительных речевых актов в современном янглийском
языке.
В статье представлено исследование прагматической коммиссивности речевых актов изъяснительного
типа, актуализированных на коммуникативно-прагматическом уровне изъяснительными
высказываниями современного английского языка. Анализ коммуникативно-прагматической организации
целого изъяснительного высказывания-коммиссива проведен с опорой на прагмемную структуру его
ключевой иллокутивной предикативной единицы. Выяснено специфику формирования изъяснительного
речевого акта коммиссивного типа. Разработано коммуникативно-прагматическую типологию
коммиссивно направленных изъяснительных высказываний.
Ключевые слова: изъяснительный речевой акт, изъяснительное высказывание-коммиссив, опорная
иллокутивная предикативная единица, коммуникативно-прагматический тип речевого акта.
Stasiv M. V. Commissive Pragmatics of Elucidative Speech Acts in Modern English.
Despite a number of studies that deal with the construction of the communicative-and-pragmatic system of the
utterances-commissives of different types, today the English elucidative utterances of commissive type and their
differentiation into the communicative-and-pragmatic subtypes remain poorly studies and require a thorough
analysis at the communicative-and-pragmatic level of their actualization, which explains the relevance of this
research. Moreover, the relevance of this issue has been caused by the necessity to clarify the specificity of
formation of the commissive speech act in the structure of the analyzed utterance. The object of the study is the
English elucidative utterances-commissives.
The purpose of this article is to reveal the communicative-and-pragmatic organization of these commissive
utterances-acts. The utterances with the key predicates of mental activity, selected from the British National
Corpus texts, served as the material of the study. The intent-analysis has been applied for revealing the
communicative-and-pragmatic peculiarities of the elucidative utterance of commissive type. The latter has been
conducted at different levels – from the pragmemic structure of the key illocutionary predicate to the
communicative-and-pragmatic organization of the entire utterance-commissive. This in turn has facilitated the
revealing of the micropragmatic and pragmatic parameters of the object of the study. On the basis of the
theoretical and practical analysis results the elucidative utterance-commissive is considered as a
communicative-and-pragmatic unit of the speech activity aimed at the speaker’s obligative intention realization
in the communicative situation of interaction. The results of the study also prove that the commissive pragmatics
of the analyzed type of the utterance has been predetermined by the key commissiveness in its principal clause,
and its subordinate clause only supplements, specifies it.
The key commissiveness of the utterance has been expressed with the key illocutionary predicate in the
affirmative form. The latter plays a crucial role in the revealing its commissive pragmatics and the developing
an extended communicative-and-pragmatic typology of the elucidative utterances-commissives.
Key words: elucidative speech act, elucidative utterance-commissive, key illocutionary predicate,
communicative-and-pragmatic type of speech act.
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МІФОЛОГІЧНІ МОТИВИ КУЛЬТУ ПРЕДКІВ У СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ
ТЕКСТІ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ
У статті за результатами попередніх наукових досліджень розглянуто особливості сприйняття та
формування в народній свідомості культу предків, визначено невербальні одиниці акціонального,
реалемного, атрибутивного, локативного, темпорального планів та вербальні одиниці
середньополіського обрядового тексту весняно-літнього календарного циклу, у яких репрезентовані
міфологічні мотиви цього культу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Взаємна детермінованість вербальних і невербальних елементів
матеріальної й духовної культури зумовлює те, що останні є засобами дослідження мови, водночас мова
(як елемент і знаряддя культури) є важливим джерелом для реконструкції давньої духовної культури
[1: 25]. У сучасному слов'янознавстві сформувалися загальні засади та ряд конкретних методів
дослідження традиційної культури загалом та вербального її компонента зокрема, які є ознаками різних
слов'янських етнолінгвістичних шкіл. Календарні обряди – одна з основних складових духовної культури
народу. Важливе значення для реконструкції прастану слов’янської традиційної народної духовної
культури мають дослідження її поліського варіанту, зокрема середньополіської календарної обрядовості
весняно-літнього циклу. Етнолінгвістичний аспект такого дослідження сприяє встановленню
взаємозв’язків обрядової номінації з особливостями обрядів, з’ясуванню взаємодії вербальних і
невербальних складових елементів обрядів за допомогою вивчення мотивів їх постання, розвитку,
залучення культурної семантики назв, виявлення тем плану змісту та міфологічних мотивів, які
формують обрядовий текст. Розвиток явищ традиційної духовної культури відбувається нерівномірно,
більшість елементів не зникають, а змінюються в процесі нашарування, взаємозаміни, переходу в інші
сфери побутування, тому розглядаємо обрядовий текст у цілості всіх його компонентів, а також зважаємо
на зв’язок обрядовості весняно-літнього циклу з іншими календарними циклами та іншими обрядовими
сферами, зокрема поховальною.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Н. Вєлєцкая, порівнюючи різні
архаїчні явища слов’янської обрядовості з культом предків та аграрними культами, по-новому розглядає
цикли календарних обрядів, які до неї дослідники пов’язували винятково з землеробськими культами
плодючості. Учена вказує на існування в давнину в традиційній календарній обрядовості рудиментів
язичницького ритуалу проводів на "той світ". Так, порівняльний аналіз купальської обрядовості дає
змогу автору зробити висновок про те, що в слов’янській народній традиції синтезовано трансформовані,
переосмислені, зміщені та поєднані один з одним рудименти ритуалу проводів на "той світ" [2: 98].
Міркування про зв’язок виникнення й формування календарної обрядовості з культом предків та,
можливо, давнішим його втіленням – ритуалом проводів на "той світ" викладено також у працях
В. Конобродської [3: 20].
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Більшість ґрунтовних етнолінгвістичних
досліджень поліського календаря присвячено вивченню окремих його елементів, тому необхідно
систематизувати та узагальнити вже наявні відомості щодо однієї із складових народного календаря –
весняно-літньої обрядовості, доповнити їх новими матеріалами, зафіксованими в середньополіській зоні,
здійснивши їх етнолінгвістичне дослідження, яке передбачає вивчення номінації в етнографічному
контексті, із залученням відомостей про культурно-міфологічну мотивацію обрядовості для
встановлення зв’язків між вербальними та невербальними обрядовими компонентами.
Мета статті – дослідити міфологічні мотиви культу предків, на основі яких виникли різнопланові
одиниці середньополіського обрядового тексту весняно-літнього календарного циклу. Мета передбачає
виконання таких завдань: за результатами попередніх наукових досліджень з’ясувати особливості
сприйняття та формування культу предків у народній свідомості в обрядовому контексті, зокрема
пов’язаному з народним календарем; виділити та описати різнопланові одиниці, які репрезентують мотив
культу померлих у досліджуваному обрядовому тексті.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В основі
постання значної кількості весняно-літніх календарних обрядів лежить культ померлих предків, часто
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поєднаний з іншими культами, зокрема, культами рослинності, плодючості тощо. Культ померлих –
комплекс міфологічних уявлень про посмертне існування душ померлих, а також про відносини живих та
мертвих, який передбачає шанування померлих родичів, від яких залежить добробут живих, полегшення
посмертної долі предків, та турботу про їх потойбічне існування, їх поминання, задобрювання,
очікування від них допомоги [4: 227–228].
Існують незаперечні й численні свідчення про зв’язок обрядів поховального культу Європи, зокрема
поминання померлих, з визначеними датами календаря – народного й церковного. Такий зв’язок учені
пояснюють психологічною асоціацією ідей: зима – смерть – померлі. Але поминальні обряди виконують
і в інші пори року: так, весна в народній уяві асоціюється із воскресінням природи – надією на
воскресіння померлих, а аграрно-магічні цілі поминальних обрядів можуть бути спільними з іншими
календарними обрядами.
З вищими формами культу предків пов’язаний ритуал проводів на "той світ", який визначав
формування структури й знакової символіки обрядового циклу язичницьких слов’ян, як і інших народів
Європи; його ремінісценції відіграли важливу роль у традиційній обрядовості, календарній і
поховальній, наклали свій відбиток у різних проявах фольклорної традиції [2: 203].
Предки (діди, родителі) – особлива категорія персонажів, які є втіленням одночасно "свого" і
"чужого", їх сприймають і як "своїх у чужому", і як "чужих у своєму", тому у ставленні до них чітко
виявлено дві тенденції: з одного боку – страх, намагання ізолюватися, захистити себе від спілкування з
ними, з іншого – пошана та вшановування, намагання підтримати зв’язок [5: 12].
Життєвий цикл, за традиційними уявленнями, продовжувався після смерті й зливався з природним
коловоротом. Сферу смерті сприймали як розташовану у світі живих, постійно присутню, але відкриту
живому тільки в окремих фрагментах під час надзвичайних ситуацій. Якщо побутове життя намагається
уникнути зіткнення з цим постійно відчутним, існуючим поряд світом, то поминальні дні спрямовані на
те, щоб виявити цю присутність, зіткнути живих із сферою смерті [6: 129]. У календарних обрядах можна
знайти практично повний набір основних каналів зв’язку й засобів їх встановлення з іншим світом: вода
(пускання вінків), вогонь (знищення старих речей у ритуальних вогнищах, знищення опудал), земля
(закопування продуктів, розірвання та розкидання опудал, залишків продуктів по землі), дерево
(закидування вінків на дерева) тощо. Регулярні ритуали профілактичного характеру загалом мають таку
структуру: 1) закликання представників чужого світу; 2) пригощання, тобто перерозподіл благ та
цінностей; 3) випроваджання "гостей"; 4) поновлення кордонів [5: 11–13].
Важливе місце у весняно-літній календарній обрядовості посідає поминання померлих після
Великодніх свят. Учені зауважують, що це свято пов’язане з давнім східним культом божеств
рослинності, які вмирають та воскресають. Хоча Великдень – це велике християнське свято, але в деяких
великодніх звичаях, зокрема поминальних, збереглися давні язичницькі елементи весняної обрядовості.
В. Пропп вбачав у поминанні померлих один із постійних елементів аграрних обрядів, святкувань, які
реалізуються в різних формах [7: 25]. На думку вчених, християнському святу передувала язичницька
Красна Горка (у церковному календарі збігається з наступним після великоднього тижня Хоминим
тижнем), у цей день дівчата закликали весну, спалювали солом’яну ляльку з піснями та танцями,
символічно проганяли смерть із села мітлами [8: 236–240]. Давність поминальних обрядів підтверджує
той факт, що після поминання та плачів зазвичай починалося шумне гуляння з піснями та танцями.
Особливо яскраво це мало вияв там, де довше зберігалися старі традиції. Відомо, що в давніх
поховальних обрядах обов’язковим кінцевим елементом були ритуальні сміх, жарти, веселощі, які
повинні були перемогти смерть, запобігти її негативному впливу та забезпечити життя [5: 90].
Весняне поминання померлих відбувалося в понеділок або вівторок, які в середньополіській традиції
мають назви: Радуниця, Радунець, Радовниця, Радавниця, Радованиця, Радониця, Родониця, також
Проводи, Могилки, Гробки. Радовниця, хоча й досить в зміненому та зруйнованому вигляді, майже до
наших днів зберегла основні риси давнього поминального ритуалу, який був закріплений за головним
святом воскресіння з мертвих – Великоднем. Одним із тлумачень назви Радовниця є "свято радісного
пасхального поминання мертвих у зв'язку з воскресінням Христа". У "Поліському календарі" С. Толстої
деякі інформатори зазначають: Радовниця – це не поминки, цього дня радіють (радуюца); ідуть на
кладовище, несуть яйця, паску, вино, гуляють... Це такий день, кажуть, як перший день Паски [9: 205–
206]. За народними повір’ями, предки радіють, якщо їх поминають і приходять з ними христосуватися.
Іншим, менш вірогідним тлумаченням цієї назви є наближення до -род-, яке ґрунтується на діалектному
рос. родителки мн. "день поминання мертвих", рос. родитель у значенні померлого родича взагалі (рос.
родительський день, родительская суббота) [7: 30].
Основними елементами весняної поминальної обрядовості були відправлення панахиди в церкві або
на кладовищі, відвідування могил померлих родичів із подальшим символічним запрошенням та
"пригощанням" померлих та трапезою живих, які можна розглядати як рудименти давніх
жертвоприношень духам покійних членів сім’ї (або в пам’ять про них) для зміцнення традицій сім’ї:
померлих ніби закликали захистити добробут живих родичів. Жертви в пам’ять про померлих предків
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(або предкам) були поширені в усіх народів Європи й складалися насамперед з їжі. Важливим атрибутом
поминальних звичаїв післявеликоднього періоду були великодні яйця, які приносили на могили та
з’їдали, а частину залишали на цвинтарі для "родичів"; також на лівобережжі Дніпра відомий звичай
катати яйця на могилах [10: 68]. У чехів великодні яйця підкидали вверх, примовляючи "родителі,
родителі – крашані яйця", що, імовірно, позначало закликання померлих родичів на пригощання під час
Великодня. В основі постання цих обрядових дій лежать міфологічні уявлення про яйце як символ
безсмертя та воскресіння.
У народній традиції, поряд із християнським святом для живих, відоме свято для мертвих – Навський
Великдень (четвер на Великодньому тижні) (нав- походить із псл. navь – 'мрець'; цю назву пов’язують із
гр. 'помирати' та 'корабель', лат. navіs – 'тс'; спочатку як назва корабля мертвих, що набула далі значень
'мертві', 'смерть'). Інша назва цього хрононіма має прозору мотивацію – Великдень мертвих [3: 252].
Культ померлих у тісному взаємозв’язку з культом природи чітко простежено в обрядовості Зелених
свят. За народними уявленнями, на Зелені свята необхідно було вшанувати пам'ять померлих, найчастіше
– померлих не своєю смертю [3: 156]. У багатьох середньополіських селах поминання померлих
відбувалося не лише після Великодніх свят, але й на Зелені свята (загалом перед Трійцею). Темпоральні
ознаки (після Великодніх свят та перед Зеленими святами) можуть мати важливе значення для
встановлення та розмежування семантики великодніх та троїцьких поминальних обрядів. Троїцькі
поминальні обряди від великодніх відрізняє також можливість поминання померлих не своєю смертю, на
що вказують численні свідчення інформаторів. Зауважимо, що під час великоднього поминання завжди
йшли на могилки, а, поминаючи померлих на Зелені свята, рідко йшли на могилки, бо боялися,
найчастіше поминання відбувалося в церкві або вдома (готували й ставили вечерю для померлих
родичів). Отже, в основі великоднього поминання мотив ушанування померлих предків зосереджений у
намаганні забезпечити їхнє перебування в небесному царстві, залучити їх до відчуття радості
воскресіння, а в троїцьких поминальних обрядах цей мотив більше спрямований на задобрювання
померлих предків, намагання попередити їх появу на землі і нейтралізувати їх негативний вплив.
Уявлення про померлих в обрядовості Зелених свят сконцентровано в образах міфологічних
персонажів – русалок. Образ русалки в народних уявленнях досить різноплановий, що зумовлено
різними аспектами сприйняття таких ознак: їхнього походження, зовнішності, місць перебування,
шкідливих чи корисних функцій [11: 90–106]. Суперечливим питанням наукових дискусій була спроба
з’ясування генези образів русалок. Так, на думку О. Веселовського, Є. Анічкова, О. Афанасьєва,
М. Сумцова, русалки становлять душі померлих предків, тобто нав’ї (звідси й варіанти назв: навки,
нявки, мавки). Д. Зеленін вніс суттєві уточнення, наполягаючи на принциповому розмежуванні душ
померлих родичів та "заложних" покійників, тобто померлих протиприродною смертю, а значить,
найбільш небезпечних. Це зумовило появу в образі русалки багатьох рис, властивих нечистій силі, на
вигнання якої спрямований обряд проводів. Є. Померанцева, погоджуючись із думкою Д. Зеленіна,
вказує також на те, що образ русалки має зв’язок із природою, з лісом та водою, з весняно-літніми
обрядами, з культом плодючості. На зв’язок русалок зі стихіями природи (водою, рослинністю),
врожайністю полів вказував також С. Токарев [11: 89]. Так, у троїцьких обрядах прикрашання будівель
та воріт гілками беріз або встановлення цих дерев у подвір’ї, щоб русалки на них гойдалися, проводів
русалки [11: 108–121], повір'ях про перебування русалок у житі, у лісі, у воді, а також на небесах, на
кладовищах тощо, у русальних піснях чітко виявлено зв’язок русалок з рослинністю та культом
померлих.
У середньополіських обрядових текстах підтвердження про належність русалок до світу померлих
знаходимо в такій інформації: хто такі русалки: померлі на Троїцькому (Русальному) тижні, на Трійцю,
після Трійці (два тижні); нехрещені померлі на Русальному тижні; народжені й померлі на Русальному
тижні; народжені на Троїцькому тижні, на Трійцю; померлі нехрещеними; дівчата-утоплениці;
утопленики; молоді утопленики; померлі нехрещені діти; зовнішній вигляд русалок, зокрема одяг
(дівчата-русалки з’являлися у тому одязі, у якому були поховані, або в білому одязі); звідки вони
з’являлися та куди зникали: той світ, могилки, кладовище, небо.
У народній свідомості ставлення до русалок неоднозначне: в одних регіонах до них ставилися з
повагою, бо вони охороняли ниви, ліси та воду, але в багатьох діалектно-культурних зонах русалок
вважали нечистою силою, якої треба остерігатися, бо вона може заподіяти шкоду: залоскотати,
налякати, втопити, задушити тощо. Найчастіше люди боялися русалок і намагалися уникнути зустрічей
з ними, на що вказують оповіді інформаторів про зустрічі з русалками. Повір’я про русалок складаються
зі значної кількості заборон, виконання яких повинно було забезпечити невтручання русалок у життя
людей або нейтралізувати їх негативний вплив: мести хату, прати, прясти, залишати дітей без
нагляду, купатися, шити (інформація про заборону шити на Русальному тижні, зафіксована в західній
частині середньополіського ареалу, має таке пояснення: "якщо в кого є утопленик, то на Русальницю не
шиють і не перуть весь тиждень – для утопленика, щоб у роду ніхто не втопився" [9: 216]).
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У поліських повір’ях та обрядових діях Зелених свят відбито мотиви вшанування та відлякування
русалок, тобто їх зустріч і проводи, що вказує на неоднозначне ставлення народу до цих міфічних істот.
Так, наприклад, метою обряду прикрашання зеленню дворів та будівель був захист осель від небажаної
появи русалок, а в обрядах завивання вінків та "проводів" русалок ці мотиви взаємопов'язані. Поєднання
в обрядах мотивів вшанування та відлякування русалок є реалізацією опозиції добро : зло, цей світ : той
світ і відбиттям тенденції в розвитку поминальної обрядовості – зміцнення межі життя / смерть, щоб
запобігти згубному впливу смерті та розімкнення цієї межі, щоб налагодити контакт із померлим, який
сприятиме забезпеченню добробуту, успіхів, життя та здоров’я [3: 28–29].
Отже, у середньополіських обрядових текстах мотив померлих предків представлений такими
одиницями: акціонального плану: відвідування могил предків – 'поминальний обряд виявлення
почестей померлим предкам'; качання яєць на могилах – 'намагання передати енергію освяченого
продукта померлим предкам, залучити їх до святкування, сприяти забезпеченню їхнього перебування у
небесному царстві'; закопування яєць у могили, під хрестом – 'тс'; приготування вечері для померлих
предків – 'тс'; залишати вечерю та посуд на столі для померлих предків – 'тс'; прикрашання будівель та
воріт гілками дерев, зокрема, беріз, зеленню (також мотив рослинності) – 'організація простору для
перебування душ померлих предків'; установлення беріз на подвір’ї – 'тс'; реалемного плану: вінок –
'атрибут одягу русалок'; паска та яйця – 'освячені великодні продукти, які приносять на могили у
поминальні дні після Великодня'; яйце – 'символ життя, воскресіння'; ритуальний обід або вечеря –
'ритуальна їжа, яку готують і залишають на столі для померлих предків (найчастіше під час троїцьких
свят)'; агентивного плану: померлі предки – 'представники того світу, яким виявляли почесті в
поминальних обрядах'; русалки – 1) 'тс'; 2) 'померлі не своєю смертю'; атрибутивного плану: білий одяг
– 'ознака предстаників того світу, найчастіше русалок'; локативного плану: церква – 'місце, де служать
панахиду за померлими'; кладовище – 1) 'місце проведення поминальних обрядів', 2) 'місце, звідки
з'являлися та куди зникали русалки'; могила – 1) 'місце розташування обрядової їжі'; 2) 'місце проведення
поминальних обрядових дій'; 3) 'місце, звідки з'являлися та куди зникали русалки'; небо – 'тс';
темпорального плану: після Великодня – 'період календарних поминок'; перед Трійцею – 'період
календарних поминок на вшанування померлих передчасною й насильницькою смертю'; на Трійцю – 'тс';
у суботу до обіду – 'час появи русалок'; у понеділок після обіду – 'час зникнення русалок'; Трійця – 'період
появи русалок на землі'; тиждень після Трійці – 'тс'; вербального плану: свято мертвих; поминальні
дні; прибирати могили; ходити на кладовище (на могилки); носити вечерю (панахиду); наймати
панахиду; поминати померлих, проводити мертвих; ставити обід на могилках; накривати (покривати)
могили рушником (полотенцем); служити над могилкою, відправляти на могилі; втопити русалку –
'повечеряти в день проводів русалок (понеділок, який має назву Русалка)'; справляти деди (дєди) –
'виконувати обряд поминання померлих у п’ятницю перед Трійцею'; та фольклорні обрядові тексти:
русальні пісні; повір’я про русалок; оповіді про зустрічі з русалками.
Міфологічні мотиви культу померлих зумовили виникнення й обрядових дій, спрямованих на
забезпечення легкого переходу з цього світу на той; полегшення перебування померлих на тому світі за
допомогою освячених обрядових предметів. Ці обрядові дії репрезентовані такими одиницями:
акціонального плану: використання освячених свічок (найчастіше стрітенських) – 'магічний ритуал,
спрямований на забезпечення полегшування агонії та прискорення настання смерті'; покласти у подушку
померлому освячене троїцьке зілля – 'магічний ритуал, спрямований на полегшення перебування
померлого на тому світі'; реалемного плану: стрітенська (громнична) свічка – 1) 'свічка, яку дають у
руки помираючому для полегшення агонії та прискорення настання смерті', 2) 'свічка, яку запалюють
біля покійника'; страсна свічка – 'тс'; атрибутивного плану: освячена свічка – 'ознака, яка вказує на
магічні властивості обрядового предмета, на необхідність його застосування в поховальних обрядах';
освячене зілля – 'тс'; темпорального плану: Стрітення – 'період освячення свічок, які використовують у
поховальних обрядах'; Чистий четвер – 'тс'; Зелені свята – 'період освячення зілля, яке кладуть у
подушку померлому'; вербального плану: давати стрітенську свічку померлому, класти у подушку
померлого троїцьке зілля.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Культ померлих предків, який
лежить в основі формування значної кількості елементів весняно-літньої обрядовості, виник на основі
давніх уявлень про потойбічне існування душ померлих і віру в їх можливості впливу на різні сфери
людського існування. В обрядовому тексті реалізації таких опозицій: живі : мертві, цей світ : той світ,
своє : чуже, добро: зло, зустріч : проводи тощо є складовими давніх народних уявлень про картину
світу. Постання весняно-літніх середньополіських обрядів як цілості, як своєрідного культурного
тексту відбувалося на основі різних мотивів, за різних умов та в різні часові проміжки. Отже,
дослідження цього календарного циклу вимагає подальшого виявлення таких архаїчних рис, які є
рудиментами давньої слов’янської традиційної народної духовної культури.
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Шарапа М. В. Мифологические мотивы культа предков в среднеполесском обрядовом тексте
весенне-летнего календарного цикла.
В статье за результатами прошлых научных исследований рассмотрены особенности восприятия и
формирования в народном сознании культа предков, определены невербальные единицы акционального,
реалемного, атрибутивного, локативного, темпорального планов и вербальные единицы
среднеполесского обрядового текста весенне-летнего календарного цикла, в которых репрезентированы
мифологические мотивы этого культа.
Ключевые слова: культ предков, весенне-летняя календарная обрядность, обрядовый текст,
разноплановые единицы обрядового текста.
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Sharapa M. V. Mythological Motives of the Ancestor Worship in the Middle Polissya Ritual Text of the
Spring-Summer Calendarian Cycle.
Calendarian rites are one of the main components of the spiritual culture of the nation. An important value for
reconstruction of the ancient condition of Slavic traditional folk spiritual culture is the study of its polissya
variant, in particular the Middle Polissya calendarian ritual of the spring-summer cycle. Development of the
phenomena of traditional spiritual culture is uneven, most of the elements do not disappear, but change in the
process of stratification, interchange, transition to other spheres of existence, therefore, we consider ritual text
in the entity of its components, and we also take into consideration connection of rituals of the spring-summer
cycle with other ceremonial spheres, in particular with funeral sphere. The main place in the spring-summer
cycle takes commemoration of those who perished after Easter. Also, the cult of the dead in close connection
with the cult of nature is clearly traced in the ritual of the Green holidays. The mythological motives of this cult
are presented in non-verbal units of the main, religious, attributive, locative, and temporal plans and in verbal
units of the Middle Polissya ritual text of the spring-summer calendarian cycle. In the ritual text, the following
opposition is being implemented: alive: dead, this world: that world, its: alien, good: evil, meeting: wars, etc.,
they are part of the ancient folk notions about the picture of the world. Consequently, the study of this calendar
cycle requires further identification of such archaic features that are the rudiments of the ancient Slavic
traditional folk spiritual culture.
Key words: cult of ancestors, spring-summer calendar ceremony, ritual text, diverse units of the ritual text.
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ЕСТЕТИКА ПОБУТУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІТОПИСНОЇ ПОВІСТІ
ПРО ХРЕЩЕННЯ КН. ОЛЬГИ)
Нарація позначає складну систему зв’язків між оповідачем та оповіддю, а тому пошук змістових
структур відбувається на рівнях вищих від лексичної семантики, підкреслюючи культурно-історичну
інтерпретацію певного аспекту дійсності. Належне відтворення лексичних конструкцій формує
наративні проекції тексту, але по-різному впливає (або не впливає) на інтерпретацію цілісного тексту.
Увага до ситуативно-культурного контексту стимулює пошук інтерпретації деталей, а це визначає
широке розуміння побуту та його естетичності, що включає зображення фізичного світу довкола
персонажу, його окремих матеріальних речей, і, зокрема, висвітлення певних моделей поведінки через
речі. Таким чином – через матеріальні показники – відбувається інтерпретація і поведінки, і широкого
культурного контексту.
Ключові слова: перекладознавчий аналіз, літопис, давньоукраїнська мова, прецендентний знак.
Постановка проблеми. Повість про хрещення княгині Ольги невелика, але порівняно велика
кількість діалогів робить її дуже динамічною – очікується зміна імплікацій від діалогу до діалогу,
персонажі змінюють свої ролі, і ці зміни відбуваються через побутові деталі. Аналіз ''екологічного
підходу'' [1: 1: 93] передбачає залучення широкого позамовного – ситуативно-культурного – контексту,
коли перекладачеві потрібно відшукати натяк на смисл у ситуації і контексті. Звісно, головна роль тут
все-таки відводиться читачеві (адресатові чи реципієнтові), адже перекладач лише відтворює знаки
ситуативно-культурного контексту. Уважність до прихованого смислу може сприяти іншим виявам
текстової експлікації (наприклад, коментарям), коли перекладач дбає про свого читача. Мета статті –
розглянути, чи автозаміна матеріальних ознак з тексту першотвору матиме відповідну інтерпретаційну
силу в перекладах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. ''Повість врем’яних літ'' ще не стала повноцінним
об’єктом перекладознавчих досліджень, хоча її синкретичність містить багатий матеріал для дослідження
найрізноманітніших аспектів художнього мовлення. З іншого боку, перекладознавчий підхід до тексту
нашого найдавнішого літопису дозволяє нам по-іншому поглянути на її місце у міжкультурній
комунікації. Саме тому до аналізу давнього тексту залучено комунікативні концепції Н. Бігунової,
О. Киклевича, В. Шміда, що розкривають інтерпретаційний потенціал мовних знаків у спілкуванні крізь
призму символічної ситуації.
Виклад основного матеріалу. Обсяг повісті про хрещення княгині Ольги – невеликий, але оповідь
досить насичена. Її можна поділити на сім частин та умовно представити у такій структурі:
1. перша розмова цісаря й Ольги (Ц1);
2. перша розмова патріарха й Ольги (П1);
3. друга розмова цісаря й Ольги (Ц2);
4. друга розмова патріарха й Ольги (П2);
5. вставка книжника: біблійні цитати;
6. третя розмова цісаря й Ольги через послів (Ц3);
7. розмови Ольги й Святослава, доповнені біблійні цитати (С).
Таке чергування розмов дозволяє творити певну динаміку оповіді. Відсутні прямі вказівники на
плинність часу, а, отже, зміна картин-розмов дуже пришвидшує саму оповідь. Така зміна текстових
фрагментів не створює чималих проблем для перекладача, однак повторення домінантних лексем чи ідей
може варіювати значення у структурних частинах тексту.
Географічні назви можуть бути прецедентними знаками, тобто такими онімами, які мають стійкі
асоціації в культурі [1: 1: 119]. Київ і Константинополь мають статус столиць, тому їх треба сприймати і
як найголовніші міста місцевої влади, і як символи своїх держав. До речі, Константинополь названо
промовисто – ''Цісареград'', що теж закладає певне змагання за вищість, і ця напруга виявляється у
третьому діалозі між Костянтином і Ольгою, де вжито бінарність гаваней ''Суд / Почайна'' [2: 51].
Прецедентність цих знаків не є дуже прозорою, а тому перекладачам варто додатково пояснити підґрунтя
протиставлення, наприклад часові чинники: княгиня Ольга довго очікувала аудієнції в імператора.
Л. Є. Махновець розробив глибокий апарат коментарів і допоміжних покажчиків, і тому це
протиставлення у його перекладі має відповідне обґрунтування [3: 37]. Натомість В. В. Яременко не
подає жодних коментарів, що негативно позначається на перекладі, який варто розглядати і як
© Шмігер Т. В., 2018
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історичний документ, і як художній твір. У другому виданні англійськомовного перекладу наявний
коментар, але він містить лише географічні відомості [4: 238]. Порівняння Суду і Почайни має
кардинальне значення для формулювання ставлення княгині Ольги до свого візиту до Константинополя.
Тому повну рацію мав Л. Є. Махновець, що коментарем інтерпретував імплікацію цього фрагменту, не
втручаючись у сам текст.
Цікаво відзначити, що Візантія в повісті називається лише через назву людності – ''Греки'' [2: 49], а
київська земля має свою чітку назву – ''Русь'' [2: 51]. Крізь призму цих онімів тріада ''домъ – градъ –
зgмл"'' набуває додаткового смислу, який перекладачі інтерпретували по-різному:
Іпатський літопис
[2: 50]

Л. Є. Махновець
[3: 36-37].

В. В. Яременко
[5: 1: 524-525]

домъ:
а) хот#чи домови
б) блгсвни" прос#щи
на домъ

дім / рід:
а) збираючись
додому
б) благословення
просячи для роду
город:
а) на краях стін із
заборолами
б) в воротах
городських
земля:
і пішла вона з миром
у землю свою,
і прибула до Києва

дім (додому):
а) хочучи додому
б) просила
благословити на
дорогу додому
град:
а) на краю стін із
заборолами
б) при воротях
градних
земля:
І пішла вона з миром
у землю свою,
І прийшла в Київ

градъ:
а) на краихъ жg
стhнъ забральныхъ
б) во вратhхъ жg
градныхъ
зgмл":
и идg с миром в
зgмлю свою .
и придg къ Киеву

С. Г. Крос і
О. П. Шербовіц-Вецор
[4: 82–83]
home (homeward):
а) anxious to return home
б) to request his
benediction for the
homeward journey
city:
а) at the entrance to the
walls
б) at the gates of the cities
country:
and she returned in peace
to her own country,
and arrived in Kiev.

Другий діалог княгині Ольги із константинопольським патріархом має певні амбівалентності з
погляду названої тріади. Зокрема, ''домъ'' – і будинок, господарство, і рід, родина, і рідне місце
[6: 1: 699–702], а ''зgмл"'' – і край, і країна [6: 1: 972–973]. Амбівалентність лексеми ''домъ'' має
засадничу вагу, але тут теж можемо простежити переплітання мотиву ''родини як держави'' із усіма
владними асоціаціями. Структура оповіді строго вживає територіальні показники із глибинними
культурними й авторськими асоціаціями. Якщо Л. Є. Махновець витримує лінію пропагування
київського княжого роду, а отже київської держави (що все-таки підтримує подальша згадка Ольжиного
сина і київської людності), то В. В. Яременко бачить тут тільки мотив ''повернення додому''. Акцент на
поверненні додому роблять і англійськомовні перекладачі.
Імовірно, що у фразі ''блгсвни" прос#щи на домъ'' могло йтися про призначення єпископа для
київських земель, адже згодом княгиня Ольга звернулася із аналогічним проханням до германського
імператора Оттона І Великого, із яким пов’язана місія єпископа-місіонера Адальберта Магдебурзького
961 р. [4: 240]. Хоча таке трактування далеко виходить за аналізований текст, смисл ''рід'' дуже бажаний
у цьому фрагменті літопису.
У біблійних цитатах, які продовжують діалог П2, книжник використовує розлогу цитату із Біблії, де
дія відбувається на міському тлі: ''Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих
місцях проповідує, у місті при входах до брам вона каже слова свої: Доки ви, нерозумні, глупоту
любитимете? Аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть
знання?'' (Приповісті 1: 20–22). Міські краєвиди можуть протиставлятися старим племінним укладам, а
літопис – відображати будування нової держави, розвиток нових цивілізаційних стандартів. Українські
перекладачі обрали дещо застарілу форму ''город'' (Л. Є. Махновець) або навіть ще давніший болгаризм
''град'' (В. В. Яременко). Такий вибір замість звичнішої лексеми ''місто'' зумовила назва візантійської
столиці – Цісареграда, із такого погляду В. В. Яременко цілком витримав парадигму. Англійськомовні
перекладачі відтворили міський пейзаж не дослівно за Біблією короля Якова, хоча посилання на біблійну
книгу вмістили.
Сучасна українська лексема ''земля'' зберегла двозначність ''край – країна'' давньоукраїнського слова
''зgмл"'' [7: 3: 557]. Лексема ''country'' є дуже влучним відповідником, адже покриває і смисл ''частина
території'', і смисл ''територія нації'', і навіть смисл ''територія чийогось народження, громадянства,
проживання'' [8: 1: 580]. Гадаємо, що правильно є інтерпретувати цей уривок із літопису не лише в
просторовій площині, а насамперед у площині державного-адміністративного поділу. Уважаємо, що
лексема ''зgмл"'' разом із іншими державотворчими термінами могла змінювати і змінювала різну
імплицитну наповненість упродовж усього тексту ''Повісті врем’яних літ'', яка охоплює все-таки 250
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років. І якщо зазвичай ''зgмл"'' дійсно означала лише ''область'', що підкреслювало спільне й рівне життя
східнослов’янських племен, а також відсутність централізованого ''цісарства'', то в окремих оповідях
історичного наративу ''Повісті врем’яних літ'' спостерігаємо потуги витворити терміносистему на
позначення саме держави як політичної та цивілізаційної структури.
Церковне життя сконденсовано відображено в розмові П1: ''и заповhда еи w цр҃ковнgмъ оуставh .
и w мл҃твh и постh . и w млс̑тни . и w въздhржании тhла чс̑та'' [2: 49]. Лексему ''оуставъ'' можна
вважати прикладом фальшивих друзів перекладача при внутрішньомовному перекладі. Якщо лексема ХІХІІ ст., імовірно, мала аж 20 смислів (за реконструкцією І. І. Срезневського [6: 3: 1277–1280]), то за
лексемою ХХ-ХХІ сторіч наразі фіксують лише два смисли [7: 10: 495]. Сенс відповідного уривку із
''Повісті…'' І. І. Срезневський інтерпретує як ''устав церковної служби'', однак ця інтерпретація теж може
викликати певні сумніви. Звісно, можна уявити, що новонаверненому представляють основи літургії, у
які мала би включатися молитва, але в наведеній цитаті ідея ''молитви'' врівноважується сполучником
сурядності із ідеєю ''уставу''. Тому варто розділити ці дві ідеї. Очевидно, і молитва, і піст, і милостиня
теж можуть уважатися втіленням церковних правил, а, отже, вони мали би продовжувати ідею ''уставу'',
натомість вони відокремлені сурядним сполучником. Хоча така інтерпретація їх як прикладів церковних
правил, а не як компонентів Служби Божої є цілком виправдана. З логічного погляду, найдоцільніше
прийняти думку, що патріарх почав розмову із викладу основ віри – загального навчання чи системи
знань, як це висловили англійськомовні перекладачі через лексему ''doctrine'' [8: 1: 780–781]. Однак,
враховуючи початковий рівень християнської освіти новонаверненого того часу, повністю можливою є
інтерпретація, що навчання віри відбувається через взірці фізичної поведінки, але повтор і сурядного
сполучника, і прийменника наштовхують на ідею, що ми маємо рівнозначні складники, а не базове слово
і його уточнення. Крім того, мусило бути у промові патріарха щось суто християнське, оскільки ні
молитва, ні піст, ні милостиня не є виключними ознаками християнства. В усякому разі, українські
перекладачі спростили й обмежили інтерпретацію цього фрагменту, використавши лексему ''устав''.
Пошук типової поведінки визначатиме й розуміння вислову ''додержання тіла в чистоті'', яке поза
релігійним контекстом позначає гігієнічні заходи, а в релігійній сфері може бути двозначним – або
пов’язаним із ''ритуальною нечистотою'', або із ''утриманням від статевих зносин''. І. І. Срезневський
реконструює смисли високоморальної поведінки у лексемі ''чистыи'' – ''неоскернений'', ''непорочний
(щодо душі)'', ''праведний'', ''святий'', ''досконалий'', ''священний'' [6: 3: 1533]. Сучасна українська лексема
''чистий'' має не менш розгалужену смислову структуру [7: 11: 331; 3: 1602]. Відповідно, у цьому випадку
український рівнозначник ''чистота'' матиме більше інтерпретаційну потугу, ніж англійський – ''chastity'',
що головно передбачає ''утримання від (незаконних) статевих зносин'' [8: 1: 385–386].
Естетичність оповіді підкреслює лексика для опису красивих речей. Давньоукраїнський книжник
уживає колоритну словосполуку ''бисgръ многочhньныи'' [2: 51], прямо запозичену із Біблії (Матвія
13 : 46). В українських перекладах Євангелія від Матвія цю фразу перекладають зазвичай однаково –
''дорогоцінна перла'' (переклад П. О. Куліша, І. П. Пулюя, І. С. Нечуя-Левицького), ''дорогоцінна
перлина'' (переклад І. І. Огієнка; переклад І. С. Хоменка; переклад Р. П. Турконяка). Українські
переклади демонструють відхід від біблійної традиції. В. В. Яременко осучаснює текст, уживаючи
словосполуки ''бісер многоцінний'', що суперечить сучасному значенню слова ''дрібне різнокольорове
скляне намисто, що застосовується у вишиванні'' [7: 1: 189]. Л. Є. Махновець уживає рівнозначну
словосполуку ''перло многоцінне'', що корелюється із сучасною українськомовною біблійною традицією і
водночас має підґрунтя в давній українській літературі, якщо згадати поетичну збірку повчань і
побутово-моралістичних віршів К. Транквіліона-Ставровецького ''Перло многоцінноє'' (1646 р.).
Англійські перекладачі ідентифікували відповідну біблійну цитату й вжили варіант із Біблії короля
Якова – ''a pearl of great price''.
Бінарність дарів у повісті відображає всю складність наративної естетичності, адже задіяно тут і
тематику тексту (опис коштовностей), і засоби її вираження (майже ідентична структура опису)
[пор. 9: 36], водночас комунікативний ефект абсолютно різний. Відображаючи статус Візантії й Русі, про
дари говориться від імені візантійського імператора. Змінюється також і предметна орієнтація: у
фрагменті Ц2 дари йдуть від імператора, а в Ц3 вони мали би йти до імператора. Саме тому в Ц2
відбувається акт дарування, натомість у Ц3 це вже схоже на акт прохання чи навіть вимагання:
Ц2: дары многы
золото
и сgрgбро
паволокы
съсуды разнолични"
[2: 50];

Ц3: многы дары
чgл#дь
и воскъ
и скору
и во" многы в помощь
[2: 51].
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Водночас потрібно відзначити, що у цих фрагментах змінюється одержувач інформації: якщо у Ц3
про дари говориться адресатові (передбачуваний одержувач інформації з погляду мовця), то в Ц2 про
них дізнається реципієнт (фактичний одержувач, про якого мовець нічого не знає; у нашому випадку –
читач) [9: 39]. Видається, що переміна наративних ролей ''адресат – реципієнт'' не важлива для
перекладачів, адже, відтворюючи ключові слова бінарності, вони обов’язково відтворять і саму вищу
наративну структуру.
Питання постають: наскільки глибоко перекладачі сприймають цю бінарність; і наскільки глибоко її
має / може сприйняти сучасний читач. Існує певна градація: у Ц2 це – від найдорожчого (золота) до
просто дорогого (начиння); можливо, так само треба сприймати й дари Ц3 – від найдорожчого (челядь у
постійне користування) до просто дорогого (військо у тимчасове користування). Отож, достовірне
відтворення оригінальних лексем автоматично гарантуватиме еквівалентне відтворення і самої
нараційної структури. Зміну комунікативного настрою так само визначатиме читач насамперед із самої
структури оповіді, а не на основі перекладених лексем. Однак, лише англійськомовні перекладачі
використали синонімічну пару ''gifts – presents'', що лише непрямо підкреслює зміну комунікативного
акту.
Методика ретельного читання неодмінно поставить перед читачем загадку: що ж таке ''съсуды
разнолични"''? Навіщо імператорові було передавати кераміку в країну, яка сама виробляла такі вироби
для власних потреб? Якщо прийняти думку, що компоненти обох дарів відповідають один одному, а
найбільше це видно в третьому – одяговому – компоненті (''паволокы / скора''; ''паволоки / хутро'', ''silks /
furs''), то й четвертий компонент теж міг би бути пов’язаним у двох фрагментах. Тоді можна припускати,
що йдеться навіть про вина. Цей імовірний евфемізм алкоголю залишається загадкою для читачів і
оригіналу, і перекладів. ''Начиння'' (варіант Л. Є. Махновця) передбачає широкий спектр речей у
господарстві [7: 5: 235]. Лексему ''сосуди'' (варіант В. В. Яременка) не зафіксовано в сучасній українській
мові, а, отже, вона створює проблеми для розуміння. Відповідник ''vase'' вказує лише на суть контейнера,
але не на його вміст [8: 2: 3594]. І хоча оригінал дійсно затемнений [пор. 6: 3: 833–835], бажано було б
додати коментар про вина, що звузив би сферу інтерпретації.
Естетика побуту передбачає витіюваті поєднання речей і поведінки. Враховуючи те, що
''[c]ередньовічні автори зверталися здебільшого до слухачів, а не до читачів…'' [2: 455], то вагомим є
наголос на лексемі ''оуши'' як основному каналі сприйняття інформації у фразеологізмі ''ни въ оуши
внимашg (приімашg)'' [2: 51]. Очевидно, варіанти ''дослухатися'' (В. В. Яременко) і ''listen'' – виправдані,
адже справляють потрібний комунікативний ефект: відтворюють імплікацію ''послухатися''. І з цього
погляду, варіант ''не брати до вух'' (Л. Є. Махновець) має вагу символічного побуту, але такого
фразеологізму не фіксує народна культура [10: 1: 162–164], хоча така модель добре відома (''брати до
тями'', ''брати до рук'', ''брати до серця'', ''брати до душі'' [10: 1: 48–58]). Отож, вислів, який запропонував
Л. Є. Махновець, звучить яскраво на тлі строгої інформативної оповіді.
Висновки. Увага до ситуативно-культурного контексту стимулює пошук інтерпретації деталей, а це
визначає широке розуміння побуту та його естетичності, що включає зображення фізичного світу
довкола персонажу, його окремих матеріальних речей, і, зокрема, висвітлення певних моделей поведінки
через речі. Таким чином – через матеріальні показники – відбувається інтерпретація і поведінки, і
широкого культурного контексту. Сюди належать і географічні назви із сталими культурними
асоціаціями. Відтворення естетики побуту, що ґрунтується на поєднанні речей і моделей поведінки,
визначається успішністю створення відповідного комунікативного ефекту.
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Шмигер Т. В. Эстетика быта как проблема перевода (на материале летописной повести о
крещении кн. Ольги).
Нарация обозначает сложную систему связей между рассказчиком и рассказом, а потому поиск
содержательных структур происходит на уровнях превыше лексической семантики, подчеркивая
культурно-историческую интерпретацию определенного аспекта действительности. Надлежащее
воспроизведение лексических конструкций формирует нарративные проекции текста, но по-разному
влияет (или не влияет) на интерпретацию целостного текста. Внимание к ситуативно-культурному
контексту стимулирует поиск интерпретации деталей, а это определяет широкое понимание быта и
его эстетичности, включающий изображение физического мира вокруг персонажа, его отдельных
материальных вещей, и, в частности, освещение определенных моделей поведения через вещи. Таким
образом, через материальные показатели происходит интерпретация и поведения, и широкого
культурного контекста.
Ключевые слова: переводоведческий анализ, летопись, древнеукраинский язык, прецендентный знак.
Shmiher T. V. The Aesthetics of Everyday Life as a Translation Problem (as Based on the Chronicle Tale of
the Baptism of Princess Olha).
The author deals with the study of narration in the 'Primary Chronicle' (the year 6463 (955): 'The tale of
baptizing Princess Olha') as an object of translation (into New Ukrainian by Leonid Makhnovets and Vasyl
Yaremenko as well as into English by Samuel Cross under the revision of Olgerd Sherbowitz-Wetzor). Narration
is a complex system of relations between the narrator and the narrative, and although the emphasis is on the
ways and specific features of presenting referential information, the search for semantic structures is conducted
on the levels which are higher than the level of lexical semantics. Meanwhile, it also justifies the cultural and
historical interpretation of some aspect of reality from the viewpoint of specific individuals. The appropriate
rendering of lexical structures shapes the narrative projections of a text, but it affects the interpretation of the
whole text differently. A focus on the situational and cultural context stimulates the search for the interpretation
of parts, and it defines a broad understanding of life and its aesthetics, which includes images of the physical
world around the character, his/her single material things, and, in particular, the representation of certain
behaviours via things. It is the way – via material indicators – how one can interpret both the very behaviour,
and its broad cultural context. The material indicators are also geographical names containing permanent
cultural associations. Rendering the aesthetics of everyday life, which is based on the combination of things and
behaviour patterns, is assessed by the translation’s success in creating a relevant communicative effect.
Key words: translation quality analysis, chronicle, Old Ukrainian, precedent sign.
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ПРОБЛЕМА АССИМИЛЯЦИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ В КОНЦЕПЦИИ РОБЕРТА
ГРЕЙВСА ''БЕЛАЯ БОГИНЯ''
Роберт Грейвз, который в своем литературном и художественном творчестве сочетал историческую
легитимность, мифологию и поэтическую интуицию, стремился создать религиозную концепцию,
способную ответить на моральные и духовные ожидания современного человека, и это ожидание
нашло свое идеальное воплощение в его концептуальной идее Великой Богини. Как и другие
чувствительные приверженцы Великой Богини, Роберт Грейвс в свое время смог заметить
произошедшее пробуждение универсального духа. Многие поэты, такие, как Роберт Грейвз, Уильям
Батлер Йейтс, Алистер Кроули, Эзра Паунд преподносили себя, как апостолы Большого Бога, хотя не
смогли пройти через бездну феноменального мира, утонули в водах своих личных размышлений,
духовности, и стали инструментами Великой Богини.
Ключевые слова: английская поэзия, поэзия, творчество Роберта Грейвза, Великая Богиня, новое
состояние сознания, новая религия.
Введение. Поэты, называвшие себя Прометеями Нового времени (так они называли период, когда они
жили в концепциях Великой Богини, поскольку они покончили с пещерой, называемой миром иллюзий),
oсобенно активно выступали против патриархата, в том числе гностического демиурга, причём хотели
вновь оживить сведения, которые были забыты или запрещены, и передать их человечеству. Особенно
активно они выступали против патриархата, в том числе гностического демиурга, причём хотели вновь
оживить сведения, которые были забыты или запрещены, и передать их человечеству. Роберт Грейвс как
раз и особо подчеркнул роль поэтов в достижении указанной цели. Т. С. Элиот в своей книге
''Священный лес'' писал о поэтах следующее: поэт не обладает личностью, которую можно выражать, он
является особым средством (медиумом) [1: 95].
Это такая опосредованная позиция, когда универсальный дух, проходя через сито размышлений
мастера поэзии и его жизненный опыт, проступает в неожиданной и особой форме. Иными словами, при
создании поэтом своего произведения, для приобщения к истине бытия он вынужден отрицать себя,
реальность своего внутреннего мира. Ведь душа – это такая сокровищница, такое гнездо, где
сосредоточены бесконечные ощущения и эмоции, здесь выражения, представления, чувства,
объединившись, до достижения синтетического уровня этого единства вынуждены оставаться в этом
гнезде.
Анализ последних достижений в данной области. Как освещена проблема религиозного сознания в
творчестве поэтов ХХ века? В книге К. Кулиева ''Ведущие направления американского
литературоведения в XX веке'' по этому поводу есть определенные высказывания: ''в лице прекрасной
госпожи выступает Богиня, и при этом обрекает на смерть творца, которого сама же и вдохновила на
творчество'' [2: 177]. В XX веке Роберт Грейвс, наряду с другими поэтами (это Уильям Батлер Йейтс,
Алистер Кроули, Эзра Паунд) оценивали метафизическую теорию под названием ''Субстанциональное
единство духа'' Томаса Элиота, как первичное условие творчества, предполагая, что достичь этого
единства можно, освещая мир, попавший под давление сверхсознания, являющегося в создателем
основного источника интуиции и вдохновения.
В XIX веке возникло множество оккультных течений, которые стимулировали безжизненные мысли
художественного мира. Научный рационализм, как характерная черта этого периода, начал душить
художественный дух который, подвергался нападкам со всех сторон. Наличие тайных обществ
предполагало, что здесь свое слово сказали также и поэты, их стиль. Уильям Йейтс в своей
автобиографии с удивлением писал, что ''современная цивилизация есть конспирация сверхсознания''.
Карл Поппер подчеркивал, что теория конспирации в обществе возникла из необходимости покинуть
Бога, а затем озвучить вопрос: А кто после него? [3: 123].
Идеи отсутствия Бога в XIX веке привела к образованию в обществе большой нравственный пустоты.
Необходимо было преодолеть эту пустоту и удовлетворить духовный голод через средства уверования в
Бога. В этом смысле Грейвс интуитивно тянется к новой религии, считая себя ответственным за
образование новых связей между человечеством и божественным источником. Дж. М. Коген,
комментирующий религиозные взгляды Грейвса, отмечает, что Белая Богиня в последней главе написана
как трактат [4: 96].
Целью статьи является рассмотрение основных идей Грейвса о религиозном сознании христианства
в художественном преломлении.
© Гамидова А. М., 2018
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Основное содержание. Грейвс, который считался монахом-магиком Нового времени, воспринимает
новую религию, как ритуал. Эти поэты исследовали внутренний мир, сверхсознание и обращались к
человеку как тому, кто найдет подход к основам человеческого существования, считая, что следует
найти со всеми людьми общий язык. Однако, поскольку язык способствует общению, поскольку он
связан с внутренним миром человека, его сверхсознанием (это и изучали поэты). Вместе с тем, поскольку
язык дает возможность общения, связанного с опытом, воспринимаемым органами чувств, на уровне
сознания, язык не может быть связан с подсознанием, или сверхопытным сознанием.
Грейвс считал, что история есть конспирация сверхсознания, а сама жизнь – это проявление
божественной воли. Грейвс размышлял над таким вопросом: Посредством какой формы можно достичь
этого сверхсознания или божественной воли? Он считал, что коллективное бессознательное есть такое
положение, когда в его контексте индивидуальный опыт посредством экстаза, транса позволяет человеку
сравняться с божественными основаниями, источниками. Таким образом, стихотворение играет роль
перехода к коллективному бессознательному.
Поэт, используя свободный стих, символы, описание или ритм, может перейти с сознательного
состояния в положение транса или экстаза, стремясь тем самым попасть в Вихрь сверхсознания. Поэт,
используя мифы, символику, описание, касается нитей памяти, стремясь создать у читателя устойчивую
связь между прошлым, настоящим и будущим. Подобное припоминание обеспечивает целостность
сознания в концепции Грейвса о ступенях развития человечества.
На первой ступени мы приходим к формированию тайных связей с богиней, которая проявляет себя,
как господствующий культ, или верование. Грейвс пишет о трех ступенях развития человечества. На
первой ступени господствующую роль играет ''культ Матери-Богини и эгейской религии. Здесь ещё нет
понятия патриархата'', как подчеркивает автор. На этом этапе появились Сын-Звезда, как символ света и
весны (уровень сознания человека), и символ зимнего времени года Сет, или Серпент (уровень
сверхсознания).
"Star-son and Serpent are at war; one succeeds the other in the Moon-woman's favour, as summer succeeds
winter, and winter succeeds summer; as death succeeds birth and birth succeeds death. The Sun grows weaker or
stronger as the year takes its course, the branches of the tree are now loaded and now bare, but the light of the
Moon is invariable. She (Mother-Goddess) is impartial: she destroys and creates with equal passion" [5: 388].
Сын-Звезда и Серпент, то есть змея, начали войну во имя женщины Луны, и без конца повергают
один другого: зима сменяется весной, смерть сменяется рождением, и наоборот. Солнце на протяжении
всего своего пути то усиливает тепло, то угасает. Деревья то оформляются листьями, то становятся
голыми. Однако Лунный свет остается неизменным. Она, то есть Богиня-Мать однообразна: она с
одинаковым успехом создаёт или уничтожает [5: 388].
Второй этап называется у Грейвса ''Олимпийский период''. Здесь нарушается наблюдавшийся в
первом периоде баланс и целостность, показывается, как ''Божественный ребенок'' занимает место
Мальчика-Звезды и Серпента. В произведении ''Белая Богиня'' есть образы Молнии- Мальчика,
Мальчика-Молота, или же Мальчика-Топора. Этот ребёнок кончает с поколением Серпента, объявив
себя Богом-Отцом и даже Богом-Молнией. Он намеревается вступить в брак с матерью, то есть
трехликой Богиней, принеся в мир мальчиков и девочек [5: 389].
На третьем этапе Мальчик-Звезда желает покончить со статусом Матери-Богини, объявив себя
высшим правителем Космоса. Сын-Звезда, выступая против женского начала в себе, тем самым
закономерно становится противником искусства и поэзии. Грейвс подчеркивает, что третий этап для
поэзии неблагоприятен. Гимны, посвящения Богу уже утратили статус в стихотворения, поскольку
доверие здесь возникает при мольбе. Отрицалась преданность, оказываемая Музе. Несмотря на то, что
Бог-Гром разбирался в праве, логике, был критиком, пользовался прозой до того, как выйти из-под опеки
матери, он никогда не был поэтом, не знал, что означает настоящий стих.
Третий период начался с объявления патриархата. Богиня начала удалять все наличные связи и
сплетения, она приняла Высшее Бытие как мужское начало, мужские поступки и действия; мир
управляется жрецами, которые держат в подчинении, в имплицитном состоянии женщин.
Грейвс предполагает, что, согласно новым верованиям поэтов, патриархальная христианская религия
уже не могла обеспечить полностью религиозные инстинкты; уже пришло время выдвижения на первый
план древних богов, которые могут властвовать над умами людей. В этом отношении произведение
Роберта Грейвса под названием ''Белая Богиня'' носит своего рода апокалиптический характер. Здесь
ниспровергаются религиозные и социальные устои, возвещается о приходе новой религии,
основывающейся на древних верованиях, о начале нового мирового порядка.
Грейвс подробно изучил историю христианской религии. Он особо подчеркивает, что христианская
религия совсем не возникла как самостоятельная религия. Это было выражением сути патриархальных
устоев, сформировавшихся после ниспровержения матриархата. В произведении ''Маммон и Чёрная
богиня'' Грейвс причиной замены матриархата патриархатом называют нарушение равновесия между
мужским и женским факторами, и потому в сознании человечества сегодня выражена духовная анархии
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и помраченное сознание [6: 145]. Грейвс, основываясь в основном на первоисточниках – это религиознодуховные традиции Уэльса-Ирландии, Греции, римско-галльские традиции, раннюю христианскую
литературу, то есть проповеди Иисуса, события с ним связанные, египетскую и талмудскую традиции,
источники, связанные с образом Иосифа, а также исходя из книги Фрэзера ''Золотая ветвь'', отмечал, что
происхождение христианства связано с патриархальными верованиями, и распад матриархата
знаменовал выделение его из состава эзотерической традиции.
Как считает Грейвс, формирование института христианской религии связано с именем его главного
архитектора – Святого Павла. Святой Павел проповедовал гностическую христианскую традицию,
основанную на эзотерической традиции, связанную с поклонением Солнцу. Грейвс подчеркивает, что
Павел, являясь гностиком из Александрии, приобщился к эзотерической традиции; в его представлении
еще жили прошлые культы патриархата, и потому он владел ключом к объяснению ряда христианских
мифов и символизма. Павел был против исторического христианства, защищаемого проповедниками и
христианскими мифологами Петром Джеймсом, Джоном, и т.д.
Историческое христианство было далеко от эзотерической традиции и стремилось спасти
человечество от несуществующего греха через веру в существование физической плоти Иисуса, как
воплощения Бога на Земле. Некоторые исследователи считают, что неуважение к религии было
стимулировано именно этими мифологами [7: 162].
Грейс выдвинул гипотезу о том, что эсхатологическая вера в приближение конца света было
стимулировано именно пророком Иисусом. Его целью было свержение культа богини матери. Он верил,
что Иисус не считал себя спасителем человечества через восхождение на крест.
Грейвс утверждал, что в ''Восстановленном Назаретянском Евангелии'', считается которое
противоречивым, написано, что Иисус Христос не был распят и что он прожил обычную человеческую
жизнь [8: XII]. Кроме того, Грейвс обвинил церковь в преднамеренном искажении фактов жизни Иисуса.
В то же время он заявил, что Иисус был действительно мертв на кресте и, очнувшись от состояния комы,
подобной смерти, он понял, что он не попал в райское царство, а его смерть случилась преждевременно.
Однако, поскольку патриархальная религия привела к созданию христианства, он не утверждал, что эта
смерть произошла преждевременно.
Христианство провозгласило войну против женщин в соответствии с требованиями создателя этой
религии, и попыталось стереть все следы культа Богини из религиозного сознания людей. При
формировании новой религии гностический святой Павел предупреждал, что он лично не видел Иисуса,
или не собирается возвысить его до уровня Бога. В своих письмах Павел выразил свою веру в
метафизическое понятие Христа или Сына Человеческого, сказав, что Христос существует в
человеческом духе и является символом трансцендентальной природы Бога и людей. Вера Павла в
гностического Христа, а не личность Христа, привела к враждебному отношению апостолов Христа к его
позиции [7: 163].
Постепенное ослабление религии христианства с эзотерической традицией солнца, которая сыграла
краеугольный камень в ее создании, привела к появлению нового псевдокульта Маммона (на иврите
''деньги''). Он приходит к выводу, что ''неудачная эра'' началась с замены матриархата патриархатом,
патриархата – демократией, демократии – плутократией (спрятавшейся под названием технологии), а
плутократии – механархией [9: 117].
В своей работе ''Что пошло не так?'' Грейвс подчеркивает факт замены, стагнации христианства, его
застоя, которое сменил псевдо-культ Маммона. Как он считает по аналогии с греческой мифологией,
патриархальные боги, которые захватили трон Зевса, утверждали, что у них больше нет возможности
удовлетворить религиозные ожидания людей. Пока Зевс отказывается видеть Богиню-мать, являющейся
матерью христианского Бога, он не сможет воспользоваться Божественной помощью и не сможет
вмешаться в это застойное состояние. Грейвс, будучи убежден в метафорическом существовании культа
Маммона, хочет сказать, что антипоэтический дух уничтожает религиозные чувства и снижает
человеческий дух до механического уровня [9: 116].
Грейвс верил, что после создания официальной христианской религии, как патриархальной
организации в Риме, миссия сохранения духа Великой Богини заключалась в том, чтобы тайно
продолжать свою деятельность. В ''Белой Богине'' утверждается, что сторонники Белой Богини
неоднократно пытались восстановить отношения между христианской религией и культом Богини и
пытались устранить разрыв между ними, но они подверглись преследованиям. Те, кто поддерживали эту
идею, направили свои мысли на плоды ''таинственного брака'', который имел место между
противоположными сторонами. Это нашло свое отражение в истории сына-бога К. Г. Юнга, короны – у
А. Кроули, сына-победителя – у Йейтса, сына Афродиты – у Э. Паунда, у самого Грейвса – полумесяц,
как сын Люцифера, или просто сын Одинокой Матери. Результатом ''таинственного брака'' или баланса
эквивалентов в противоположностях, другими словами, новое состояние сознания освободит
человечество от тирании ''Я'' и иллюзорного мира, в котором мы живем. Он даже восстановит
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человечество в первоначальном состоянии единства, или вернет его к потерянному раю,
представленному Великой Богиней [10: X–XI].
Согласно Грейсу, новым богом будет Христос. Но это не Христос, сын Бога-Отца, патриарха Христа,
а сын Девы Марии (новое состояние сознания). Это Христос, мистически рожденный девственницей,
который верен Богине, одновременно признает двойника, другую половинку, таким образом, воссоздавая
идеальное единство. Таким образом, в концепции Грейвса предполагаемая Великая Богиня представляет
Божественного Ребенка, как плода ''таинственного брака'' в единстве с другой половинкой самого этого
ребенка, как единство противоположностей, а новый Бог, символизированный Черной Богиней (чернобелое, выражает интеллект), создаст новое состояние сознания. Черная Богиня должна ассимилировать в
психике человека противоположности, другими словами, свершится гармоничная подмена.
Божественный сын Богини-Матери в душе Нового Бога, или человеческой души, играет ключевую
роль в проблеме ''круговорота судьбы'' (''Wheel''), что отражено в ''Белой Богине''. ''Будет ли все длиться
вечно, как долго это будет продолжаться? Или кто-то сможет убежать от этого круговорота судьбы?''
[5: 213] Как уже упоминалось выше, новый Бог сможет спасти человечество от пещеры иллюзий. Те, кто
хочет избавиться от ''круговорота судьбы'', должны устранить дуализм в человеческой психике.
Грейвс верит в реинкарнацию, считая, что он не единственный, кто может спасти людей от ''судьбы'',
а спаситель – просто божественная благодать Великой Богини. В произведении Грейвса ''Золотая шкура''
Грейвс описывает жреца Великой Богини, Орфея. Грейвс так выразил свою мысль: ''... мы все в
круговороте судьбы, которого мы не можем избежать без благодати Божьей, и смерть не сможет спасти
вас от этого обмана без вмешательства Богини. Я ищу прибежище у твоего совершенного лика.
Прибегаю к милости Ее милосердия'' [11: 125].
Заключение. Хотя Роберт Грейвс придумал важную концепцию, связанную с новой религией, новым
сознанием, новым мировым порядком, он не испытывает оптимизма в отношении развития человечества
и перехода к новой религии. Однако, в конечном счете, другие современные поэты во главе с Грейвсом,
привнесли нового Бога, новое сознание и априори ассимилировали противоположности в человеческом
духе. Поэты все свое внимание обратили на свои тени, противников, ''братьев по крови'', ''другое Я'',
говоря словами Грейвса, на ''гениальную личность''. Они сделали это, пожертвовав своим эго во имя
''второй половины'', благодаря этому они скрылись от рабства дуализма в человеческом духе и
обнаружили новое состояние единства, представленное Богиней Матерью.
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Гамiдова А. М. Проблема асиміляції протилежностей в концепції Роберта Грейвса ''Біла Богиня''.
Роберт Грейвз, який у своїй літературній і художній творчості поєднував історичну легітимність,
міфологію та поетичну інтуїцію, прагнув створити релігійну концепцію, здатну відповісти на моральні
і духовні очікування сучасної людини, і це очікування знайшло своє ідеальне втілення в його
концептуальній ідеї Великої Богині.
Як і інші чутливі прихильники Великої Богині, Роберт Грейвз свого часу зміг помітити подію
пробудження універсального духу. Багато поетів, такі, як Роберт Грейвз, Вільям Батлер Єйтс, Алістер
Кроулі, Езра Паунд підносили себе, як апостоли Великого Бога, хоча не змогли пройти через безодню
феноменального світу, потонули у водах своїх особистих роздумів, духовності, і стали інструментами
Великої Богині.
Ключові слова: англійська поезія, поезія, творчість Роберта Грейвз, Велика Богиня, новий стан
свідомості, нова релігія.
Gamidova A. M. The Problem of the Assimilation of the Oppositions in "The White Goddess", the Concept of
Robert Graves.
Robert Graves, who in his literary and artistic work combined historical legitimacy, mythology and poetic
intuition, sought to create a religious concept which is capable of responding to the moral and spiritual
expectations of the modern man, and this expectation found its ideal embodiment in his conceptual idea of the
Great Goddess. Like other sensitive followers of the Great Goddess, Robert Graves once saw the awakening of
the universal spirit. Many poets, such as Robert Graves, William Butler Yates, Aleister Crowley, Ezra Pound,
presented themselves as apostles of the Great God, although they could not pass through the abyss of the
phenomenal world, drowned in the waters of their own reflections and spirituality, and became instruments of
the Great Goddess. In the Graves' concept, the supposed Great Goddess represents the Divine Child as the fruit
of a ''mysterious marriage'' in unity with the other half of this child as the unity of opposites, and the new God,
symbolized by the Black Goddess (black and white, expresses intelligence),it will create a new state of
consciousness. The Black Goddess must assimilate opposites in the human psyche, in other words, a harmonious
substitution will take place. Although Robert Graves came up with an important concept related to the new
religion, new consciousness, new world order, he is not optimistic about the development of humanity and the
transition to a new religion.
Key words: English poetry, poetry of Robert Graves, the Great Godd'ess, a new state of consciousness, a new
religion.
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КОМПОЗИЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО НОВОСТНОГО ТЕКСТА: СТРАТЕГИИ ИЛИ СХЕМЫ?
В статье показано, что композиция англоязычного новостного текста опирается на взаимодействие
стратегий, тактик и схем перцептивного происхождения. Стратегии подчиняют выбор предикатов,
воссоздающих структуру события. Схемы определяют последовательность репрезентации события в
терминах восприятия человеком окружающей действительности: фокусирования, при сосредоточении
внимания на отдельной сущности; идентификации, при введении в поле зрения читателя нового явления;
приближения, при употреблении существительных, указывающих на смену дальней перспективы
репрезентации объекта удаленной, приближенной или близкой. Тактики подчиняют включение
вербализуемого содержания в композицию текста, вводя блоки контекста, комментариев, ссылок на
очевидцев и источники информации.
Ключевые слова: англоязычный новостной текст, стратегия, тактика, перцептивная схема,
существительное, перспектива.
Современные дискурсивные исследования объясняют организацию текстов двумя способами: с
помощью моделей или схем, с одной стороны, и стратегий, подчиняющих тактики и ходы, с другой.
Стратегии рассматриваются как планы деятельности, направленные на реализацию интенции говорящего
[1: 40]. Сложность их лингвистического применения обусловлена их экстралингвистической природой.
Никто не берется объяснить, как вырабатывается стратегический план, а понятие интенции не стало
более языковедческим, несмотря на довольно длительную историю его применения в лингвопрагматике
[2: 80]. Соответственно, имеем разнообразные перечни стратегий, выделенных на основе непонятных
критериев. Так, для американского политического дискурса в одних случаях предлагают стратегии
самопрезентации и дискредитации [3: 11], в других – кооперации и конфронтации [4: 24], а в третьих –
демонизации и создания образа угрозы, характерные для параноидального дискурса [5: 10]. Хотя вторые
компоненты приведенных оппозиций – дискретизация, конфронтация, демонизация, сопряженная с
созданием образа угрозы, – демонстрируют определенную связь с отрицательной оценкой и эмоциями,
механизмы их выделения также представляются непонятными.
Поскольку для выделения стратегий одного лишь понятия интенции недостаточно, обращаемся ко
второму элементу определения – планам, или в более широком понимании схемам. Их трактовка прошла
длительную историю развития, начиная с античной риторики, предложившей строгую схему построения
устных выступлений, состоящую из шести частей: введения, наррации, противопоставления,
доказательства, опровержения, заключения [6: 82–83]. Античная схема соотносима с категориями
газетного сообщения: классическое вступление коррелирует с заголовком, отсутствующим в устных
выступлениях, и вводкой, т.е. интродуктивным абзацем [7: 256–259]; риторическая наррация – с блоками
главного и предшествующего событий, повествующими о текущем состоянии дел, заявленном в
заголовке, и о его предыстории [7: 256–259], а античный этап доказательства – с блоком комментариев,
цитирующим разных лиц [7: 256–259]. Риторическая наррация получила дальнейшее развитие в схеме
рассказа, состоящей из ориентации, усложнения, разрешения, оценки, и коды (вывода) [8], также
заимствованной для иного варианта объяснения организации новостного текста [9: 148–155]. С
появлением когнитивной лингвистики предпринимались попытки объединить предлагаемые модели
текстопостроения под зонтиком концептуальных схем, которые в процессе мыслительной деятельности
выполняют функции, присущие пьесам, теориям, процедурам и средствам членения [10: 35–40]. Из
изложенного очевидно, что рассмотренные подходы сосредоточены либо на интенциях, либо на схемах
текстопостроения, а для воссоздания организации текстов необходим их синтез.
Соответственно, цель предлагаемой статьи состоит в выборе наиболее оптимального способа
воссоздания организации текстов англоязычных новостей, что предполагает выполнение следующих
задач: выявить интенции авторов текстов новостных сообщений, определить задействованные
стратегии, тактики и концептуальные схемы, раскрыть их роль в организации текстов. Материалом
статьи служат тексты новостей англоязычного сайта компании Би-Би-Си (http://www.bbc.com/news).
При реконструкции организации текстов новостей исходим из их предназначения для моделирования
действительности, к которой у адресата нет непосредственного доступа. Поэтому у них выделяем
стратегию новостного воссоздания реальности, опирающуюся на схемы восприятия и тактики их
инкорпорирования в картину мира аудитории через обращение к общему контексту, объяснение причин
деятельности, ее результатов и т.д.
© Потапенко С. И., 2018
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При этом учитываем, что перцептивные схемы текстопостроения делятся на два вида: эксплицитные,
представленные визуальной выделенностью заголовка и вводки, оттеняемых полужирным шрифтом, и
заметностью отдельных абзацев, которые в новостном дискурсе равны предложениям; имплицитные,
определяющие отбор номинативных единиц с учетом различной последовательности восприятия. К
имплицитным схемам принадлежат фокусировка, при которой внимание адресата постоянно
сосредоточено на одном и том же объекте; приближение, когда на фоне совокупности акцентируются
отдельные элементы; удаление, при котором отдельные сущности сливаются в совокупность;
идентификация, при введении в поле зрения адресата новых сущностей; причина-следствие, основанная
на принципах силовой динамики и др.
В текстах новостей тактики фокусировки удерживают отдельную сущность в центре внимания
читателя двумя основными способами: инициальным и последовательным.
При инициальной фокусировке одна и та же сущность именуется синонимами в начале всех абзацев:
(1) Ukraine crisis: Heavy bombardment in rebel-held Donetsk. (2) Shelling has resumed in the eastern
Ukrainian city of Donetsk, just hours after an intense artillery bombardment throughout the night. (3) An
eyewitness said the overnight shelling was the worst in more than a month, lasting almost eight hours. (4) The
fighting comes a day after monitors saw large numbers of military vehicles in rebel areas (9.11.2014).
В приведенном тексте инициальная фокусировка сосредотачивает внимание читателя на новых
обстрелах на востоке Украины, обозначенных единицами bombardment в заголовке (1), shelling во вводке
(2) и в абзаце доказательств (3), в начале которого неопределенная именная группа an eyewitness
указывает на очевидца описываемого события. В то же время определенная именная группа the fighting с
существительным fighting вводит блок контекста, подчиняющийся тактике текстопостроения,
включающей фоновую информацию.
Последовательная фокусировка состоит в двухшаговом удержании внимания читателя при
обозначении отдельной сущности в конце заголовка и в начале вводки при подготовке к изложению
более детальной информации, что наблюдаем в следующем примере: (1) Russia 'lost 220 troops' in Ukraine
– Nemtsov report. (2) An investigation by Russian opposition activists has concluded that 220 Russian soldiers
died in two major battles in eastern Ukraine. (3) The report includes data compiled by the opposition politician
Boris Nemtsov, who was shot in February (12.05.2015).
В цитируемом фрагменте текста последовательная фокусировка реализуется взаимодействием
существительных report в конце заголовка (1) и investigation в начале вводки (2), а тактика объяснения
подчиняет употребление определенной именной группы the report в сочетании с глаголом include в (3).
Схема идентификации, основанная на введении в поле зрения адресата новой сущности, отражена в
именовании во вводке референтов, неназванных в заголовке: (1) Ukraine: Photos 'show Russian troops' in
east. (2) The US State Department has released photos of soldiers in eastern Ukraine, which it says show that
some of the fighters are Russian special forces (21.04.2014).
Заголовок (1) приведенного выше текстового фрагмента сообщает о снимках (photos), доказывающих
пребывание российских войск на территории Украины, а американский госдепартамент как
авторитетный источник информации назван в начале вводки (2) определенной именной группой the US
State Department.
Схема приближения – наиболее распространенная в текстах англоязычных новостей – опирается на
аналогию с изменениями визуальных образов в зависимости от расстояния наблюдателя от
воспринимаемых сущностей: приближение к концептуализируемой совокупности сопровождается
членением целого на части с выделением отдельных объектов, а удаление создает противоположный
эффект [11: 26]. Указанные отношения представлены элементарными последовательностями образ-схем,
т.е. повторяющихся динамических моделей наших перцептивных взаимодействий и моторных программ,
обеспечивающих связность и структурированность нашего опыта [11: xiv]. Одна из этих
последовательностей включает образ-схемы МАССА – МНОЖЕСТВО – ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ – ОБЪЕКТ
[12: 23], отражающие превращение МАССЫ, воспринимаемой издали, в ОБЪЕКТ, концептуализируемый
с близкого расстояния, и противоположный процесс, обусловленный удалением.
В новостном тексте схема приближения к изображаемому событию или его участнику реализуется
выдвижением в заголовок и отдельные абзацы-высказывания номинативных единиц, значение которых
соотносится с четырьмя образ-схемами: МАССА представляет неделимую совокупность издали, что
отражено в употреблении английских неисчисляемых существительных, напр., fighting broke out;
МНОЖЕСТВО имплицирует дифференциацию объектов с дальнего расстояния и обозначается
исчисляемыми существительными во множественном числе, напр., fights at school; ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ
связана с восприятием объектов в ближней перспективе, позволяющей их сосчитать, на что указывает
словосочетание существительных с числительными, напр., three fights at school; ОЪЕКТ соотносится с
близким расстоянием, когда в поле зрения наблюдателя находится отдельная сущность, обозначаемая
субстантивом в единственном числе, напр., a fight broke out.
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Композиция текстов, основанных на схеме приближения, определяется взаимодействием пяти
основных параметров: 1) представление собственно событий, участников или переход от событий к
участникам; 2) соотношение далекой перспективы, обозначенной единицами в заголовке, с более
близкими в последующих секциях текста; 3) количество – два или три – шагов изменения расстояния;
4) привлечение тактик, указывающих на дополнительные операции, сопровождающие моделирование
действительности; 5) степень развернутости текста, зависящая от количества этапов трансформации
представляемых образов и задействованных тактик.
Количество шагов приближения зависит от событийного, субъектного или событийно-субъектного
развертывания текста.
Событийная схема приближения реализуется посредством взаимодействия двух – далекой и
дальней – перспектив, а неразвернутый или развернутый вариант текста зависит от количества
задействованных тактик.
При неразвернутом изложении трансформация далекой перспективы в дальнюю через
акцентирование
множества
представлена
экзистенциальными
высказываними-абзацами,
фокусирующими внимание читателя на разворачивающемся событии: (1) Ukraine conflict: Heavy fighting
for Donetsk airport. (2) There have been more fierce clashes in eastern Ukraine where pro-Russian rebels are
trying to capture Donetsk airport. (3) Heavy firing could be heard near the airport – strategically important for
both sides in the conflict (3.10.2014).
В заголовке (1) приведенного текста общее состояние дел воспроизводится в далекой перспективе
неисчисляемым существительным fighting, а приближение обозначено во вводке (2) единицей clashes во
множественном числе в составе экзистенциального высказывания there have been more fierce clashes. При
этом тактика отсылки к очевидцам, в данном случае безымянным, реализуется в (3) удалением
перспективы, обозначенной конструкцией, указывающей на слуховое восприятие: heavy firing could be
heard.
При развернутом изложении содержания переход от далекой перспективы к дальней,
сигнализируемый заменой неисчисляемых существительных исчисляемыми во множественном числе,
предполагает изображение непосредственного противодействия в начале абзацев единицами fighting и
clashes. Так, при информировании о противостоянии прямых участников двухшаговое приближение к
событию отражено противопоставлением неисчисляемых существительных violence в заголовке (1) и
fighting во вводке (2) субстантиву clashes во множественном числе в абзаце объяснения (3): (1) Ukraine
crisis: Violence flares up near Donetsk. (2) Fierce fighting is raging between Ukrainian government forces and
pro-Russian rebels in eastern Ukraine, officials on both sides say. (3) The clashes – said to involve heavy
artillery and tanks – are taking place in Maryininka and Krasnohorivka, outside the rebel-held city of Donetsk.
(4) There were reports of multiple injuries in the towns held by Ukraine’s army. (5) Clashes between government
troops and the rebels have recently intensified despite a ceasefire signed in February (3.06.2015).
В обсуждаемом сообщении вооруженное противостояние в Донецке изображено в дальней
перспективе несчисляемыми существительными violence в заголовке (1) и fighting во вводке (2).
Приближение наблюдателя к событию отражается субстантивом clashes, выдвинутым в (3) и в (5), а
также существительным tanks в менее заметных позициях. Отметим, что включение субстантива clashes
в состав определенной и безартиклевой именных групп подчинено текстовой тактике локализации
события в более широком контексте. Определенная именная группа the clashes вводит локализующий
абзац (3), указывающий на место описываемого события обстоятельствами in Maryininka and
Krasnohorivka, outside the rebel-held city of Donetsk, а безартиклевая группа clashes вводит блок контекста
(5), указывающий на перемирие, на фоне которого возобновляется противостояние. На этом фоне
экзистенциальное высказывание there were reports of multiple injuries в абзаце последствий
(4) представляет результаты описываемых событий в дальней перспективе.
Субъектная схема приближения определяет последовательность обозначения участников событий,
начиная с далекой дистанции, приближенной к массе при именовании собирательными
существительными, или с дальнего расстояния, обозначенного существительными во множественном
числе.
Выбор начальной точки повествования зависит от статуса участников, которые могут быть
представлены политическими группами, государствами, правительствами, лидерами, отдельными
личностями или объектами.
''Далекая–дальняя–близкая''
перспектива
реализуется
соотнесением
собирательного
существительного West с названиями правительств Великобритании и США, а также их представителей:
(1) West warns Russia against 'aid' mission in Ukraine. (2) The UK and US governments have warned Russia
not to use humanitarian assistance as a pretext for sending troops into eastern Ukraine. (3) Any such
intervention would be ''completely unacceptable and ''viewed as an invasion of Ukraine'', said the US
Ambassador to the UN, Samanther Power. (4) The UK Foreign Secretary, Philip Hammond, said: ''I strongly
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urge Russia to avoid any provocative actions''. (5) His office cited reports that Russian military vehicles had
entered Ukraine (8.08.2014).
В обсуждаемом примере далекая перспектива, представленная собирательным существительным West
в заголовке (1), сменяется дальней, обозначенной конструкциями UK and US governments, именующими
во вводке (2) правительства двух государств. При этом собирательное существительное government
имплицирует меньший охват сущностей, чем субстантив West. Близкая перспектива восприятия
устанавливается именами политиков соответствующих государств в (3): представительницы
Соединенных Штатов в ООН (the US Ambassador to the UN, Samanther Power) и министра иностранных
дел Великобритании (UK Foreign Secretary, Philip Hammond) в (4).
Субъектная ''дальняя–ближняя'' перспектива имеет два варианта: множественный и
квантификативный.
Множественная ''дальняя–ближняя'' перспектива представлена в следующем тексте взаимодействием
существительного tanks в заголовке (1) с числительным 32 во вводке (2), а также включением
словосочетания 30 trucks, обозначающим тридцать грузовиков: (1) Ukraine crisis: Tanks ‘cross border''
from Russia. (2) A column of 32 tanks and 30 trucks has crossed into eastern Ukraine from Russia, the
Ukrainian government says (7.11.2014).
Квантификативная ''дальняя–ближняя'' перспектива отражена взаимодействием квантификатора many
в заголовке (1) с числительными 11 и 15 в основной части текста: (1) Ukraine crisis: Many soldiers die in
Donetsk attack. (2) Ukraine’s government has confirmed a deadly attack on troops in the eastern region of
Donetsk, with reports saying at least 11 soldiers died. (3) Associated Press journalists counted 11 bodies at the
scene while a Russian website said 15 soldiers had died (22.05.2014).
Специфика анализируемого текста состоит во взаимодействии перцептивной схемы с тактикой
ссылки на источники информации, подчиняющей выдвижение в начало абзаца (3) конструкций
Associated Press и Russian website, а также употребление конструкций 11 bodies и 15 soldiers в
предфинальных позициях обоих абзацев.
''Дальняя–близкая'' перспектива, реализуемая взаимодействием существительных во множественном
и единственном числе, представлена в следующем тексте: (1) Ukraine crisis: Europe leaders in Ukraine
peace bid. (2) French President Francois Hollande says he is heading to Ukraine with German Chancellor
Angela Merkel to present a new peace initiative. (3) He said they will put forward the new plan before meeting
Russian President Vladimir Putin in Moscow on Friday. (4) US Secretary of State John Kerry also landed in
Kiev for talks on Thursday (5.02.2015).
В заголовке (1) цитируемого сообщения существительное leaders во множественном числе
изображает европейских политиков в дальней перспективе, которая сменяется близкой во вводке (2)
благодаря употреблению имен собственных с классификаторами для обозначения французского
президента (French President Francois Hollande), канцлера Германии (German Chancellor Angela Merkel) и
американского госсекретаря (US Secretary of State John Kerry) в (4). Параллельно наблюдаем
интенсификацию двух ролей французского президента: как политика, направляющегося в Украину (he is
heading to Ukraine) в (2), и как источника информации, повествующего о намерениях его коллег (he said)
в основном тексте (3).
Субъектная схема приближения в пределах ближней перспективы состоит в уточнении больших
количеств, обозначенных в заголовке, малыми цифрами в основном тексте, придавая сообщению
наглядность и доказательность, что наблюдем в следующем примере: (1) Almost 1,000 dead since east
Ukraine truce – UN. (2) An average of 13 people have been killed daily in eastern Ukraine since a 5 September
ceasefire came into place, the UN human rights office says. (3) In the eight weeks since the truce came into
force, the UN says 957 people have been killed amid continuing violation on both sides (20.11.2014).
В анализируемом тексте схема уточнения количества придает доказательность довольно
абстрактному существительному 1,000, обозначающему количество погибших, несколькими способами:
во-первых, распределяет совокупное число по дням недели числительным 13 во вводке (2); во-вторых,
уточняет количество погибших (957) за предшествующие восемь недель в следующем абзаце (3).
Субъектная схема семантического акцентирования через увеличение расстояния адресата от
участников события реализуется в заголовках собирательным существительным во множественном
числе с последующим переходом к ближней перспективе, обозначенной исчисляемыми
существительными с числительными. В таких случаях множество множеств обозначается единицами
dozens, hundreds в инициальной или финальной позиции заголовка, что определяет дальнейшее
развертывание текстов по варианту инициальной или последовательной фокусировки.
При инициальной фокусировке с приближением существительное dozens, вынесенное в заголовок,
соотносится в инициальных позициях абзацев с квантификативными словосочетаниями, сужающими
поле зрения наблюдателя: (1) Ukraine crisis: 'Dozens killed’ in east as Minsk talks held. (2) At least 40 people
have been reported killed as fighting between Ukrainian troops and pro-Russian rebels rages on in the east of
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the country. (3) Ukrainian officials say 15 soldiers and 12 civilians died in the past 24 hours. The rebels report
13 casualties (31.01.2015).
Схема семантического акцентирования с приближением реализуется в приведенном сообщении
взаимодействием существительного dozens из заголовка с числительными 40 во вводке (2) и 15, 12, 13 в
основном тексте (3). Параллельное членение множества на составляющие реализуется взаимодействием
существительного people во вводке (2) с субстантивами soldiers, civilians и casualties в основном тексте
(3). Подобно другим новостным сообщениям тактика ссылки на источники информации подчиняет
выдвижение в начало основного текста (3) единиц, обозначающих украинских официальных лиц
(Ukrainian officials).
Последовательная фокусировка, акцентирующая последствия противостояния, реализуется
взаимодействием единицы dozens в конце заголовке (1) с числительным 30 в начале вводки (2) на фоне
обозначения противодействия существительным clash в начале заголовка: (1) Ukraine unrest: Clash at
Donetsk airport 'kills dozens'. (2) At least 30 pro-Russia separatists have been killed so far in fighting at the
airport in the eastern Ukrainian city of Donetsk, insurgents say. (3) Armed separatists tried to take over the
airport on Monday (27.05.2014).
Событийно-субъектные схемы приближения синтезируют параметры рассмотренных выше
событийных и субъектных вариантов, предполагая три шага, которые начинаются с далекой перспективы
и заканчиваются дальней, ближней или близкой.
Событийно-субъектная ''далекая-дальняя-близкая'' перспектива представлена в следующем тексте
взаимодействием неисчисляемых единиц с существительными во множественном и единственном числе:
(1) Battle rages for Debaltseve despite truce. (2) Fierce fighting is reported inside the key Ukrainian town of
Debaltseve despite a ceasefire agreed last week. (3) Rebels say they have taken most of Debaltseve, a transport
hub, but the government says it is still holding its positions. (4) International observers tasked with monitoring
the ceasefire have been unable to enter the town. (5) Ukraine's president described rebel attempts to take the
town as a "cynical attack" on the ceasefire (17.02.2015).
Существительные battle и fighting в заголовке (1) и вводке (2) цитируемого текста представляют
противостояние в далекой перспективе, соотносимой с МАССОЙ. В отличие от рассмотренных выше
событийных множеств в этом сообщении схема приближения переключает внимание читателя с события
на участников, соотносимых с МНОЖЕСТВОМ: источник противостояния назван существительным
rebels в (3); международные наблюдатели – конструкцией international observers в (4). На этом фоне
украинский президент, обозначенный классификатором Ukraine's president, соотносится в (5) с близкой
перспективой, имплицируемой образ-схемой ОБЪЕКТ.
Событийно-субъектная ''далекая-ближняя-близкая'' перспектива реализуется последовательным
употреблением неисчисляемых субстантивов, исчисляемых во множественном и единственном числе: (1)
Ukraine conflict: Deadly flare-up in east. (2) More than 10 people have been killed in some of the worst fighting
for weeks in eastern Ukraine. (3) Seven Ukrainian soldiers died as clashes broke out between the army and proRussian rebels. (4) Fighting erupted despite an attempt to renew a ceasefire last month. (5) A rebel commander
known as Grek and two other rebel fighters were killed (30.01.2017).
На первом этапе развертывания этой схемы неисчисляемое существительное flare-up ''вспышка'' в
заголовке (1) приведенного текста метафорически представляет событие в далекой перспективе. Второй
этап приближения отражен конструкциями с числительными, указывающими на количество участников:
10 (more than 10 people) в (2) и seven (seven Ukrainian soldiers) в (3). Третий этап приближения
фокусирует внимание читателя на отдельной сущности, обозначенной конструкцией a rebel commander
known as Grek в (5). В составе этой событийно-субъектной схемы тактика объяснения подчиняет
употребление существительного fighting в (4) через описание более общего фона, на котором
разворачивается событие.
''Дальняя событийная – дальняя субъектная – близкая субъектная'' перспектива имплицируется
субстантивами, обозначающими события единицами во множественном числе, а их участников –
собирательными существительными в единственном числе и исчисляемыми субстантивами в
единственном числе. Множество противодействий в дальней перспективе представлено в заголовках
существительным clashes, устанавливающим более близкую перспективу по сравнению с субстантивом
fighting, и завершается разной степенью близости участников к читателю: собирательной или единичной.
При последней, как правило, вначале обозначается украинская сторона, а затем боевики: (1) Debaltseve
clashes undermine ceasefire. (2) Fighting is continuing in eastern Ukraine more than a day after a ceasefire was
supposed to take effect. (3) The Ukrainian military command said the pro-Russian rebels had attacked 112 times
since early Sunday. (4) A Ukrainian officer said there was also fighting near Mariupol, a port city. (5) The
rebels accused Ukrainian forces of shelling Donetsk airport (16.02.2015).
Существительное clashes во множественном числе в заголовке (1) представленного сообщения
реконструирует противодействие вокруг Дебальцево в дальней перспективе. На этом фоне абстактное
существительное fighting во вводке, описывающей контекст события (2), соотносит отдельный случай
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противостояния с более общей ситуацией происходящего в Украине. Три следующие абзаца
представляют участников противодействия в разных ракурсах: украинское командование изображено в
дальней перспективе собирательным существительным Ukrainian military command в (3), а один из его
членов – в близком ракурсе словосочетанием Ukrainian officer, указывающим на отдельного офицера в
(4). На этом фоне повстанцы представлены в (5) существительным rebels как множество в дальней
перспективе без какого-либо приближения. Отметим, что заявления украинской стороны вводятся
нейтральным глаголом say, а выступления повстанцев – предикатом accuse со значением обвинения.
Укороченная двухшаговая событийно-субъектная ''далекая-близкая'' перспектива задействована в тех
случаях, когда повествование заканчивается противопоставлением пар сторон без дальнейшего
обозначения их представителей: (1) Ukraine crisis: Fighting subsides after ceasefire. (2) Fighting in east
Ukraine has subsided but not stopped since a ceasefire came into effect, the warring parties say. (3) Spokesmen
for both the government and the pro-Russian rebels said some shelling had continued, mainly around the
besieged town of Debaltseve. (4) But both sides say the truce that came into effect at midnight (22:00 GMT
Saturday) is largely holding (15.02.2015).
Далекая перспектива изображения события имплицирована в инициальных позициях заголовка (1) и
вводки (2) неисчисляемым существительным fighting, а противостоящие стороны попарно обозначены
местоимением both, именующим представителей украинского правительства и пророссийских боевиков
(spokesmen for both the government and the pro-Russian rebels) в начале аргументативного абзаца (3) с
дальнейшим обобщением их противостояния конструкцией both sides в (4).
Как видим, принятое в лингвистике использование стратегий и тактик нуждается в дополнении с
помощью схем, служащих средством их референциальной связи с действительностью. Рассмотренная в
статье схема приближения, в основном, задействована при представлении непосредственного
взаимодействия противоположных сторон в двух аспектах: при смене далекой перспективы,
обозначаемой неисчисляемыми существительными, дальней, имплицируемой исчисляемыми
субстантивами во множественном числе, а также при замене последней близким ракурсом,
представленным исчисляемыми существительными или именами собственными в единственном числе.
Рассмотренные схемы взаимодействуют с тактиками текстопостроения, направленными на объяснение
отдельных элементов события, отсылку к источникам информации и т.д. Перспектива дальнейших
исследований состоит в анализе других схем текстов новостей, перцептивного происхождения.
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Потапенко С. І. Композиція англомовного новинного тексту: стратегії чи схеми?
У статті показано, що композиція англомовного новинного тексту визначається взаємодією
стратегій, тактик і схем перцептивного походження. Стратегії підпорядковують вибір предикатів,
що структурують події. Схеми визначають представлення складників подій у термінах сприйняття
людиною навколишнього середовища: фокусування, при зосередженні уваги на окремій сутності;
ідентифікації, при введені в поле зору читача нової сутності; наближення, при вживанні іменників, що
вказують на зміну далекої перспективи представлення об’єкта віддаленою, наближеною чи близькою.
Тактики визначають включення вербалізованого змісту в композицію тексту, вводячи блоки контексту,
коментарів, посилання на очевидців і джерела.
Ключові слова: англомовний новинний текст, стратегія, тактика, перцептивна схема, іменник,
перспектива.
Potapenko S. I. Composition of English News Stories: Strategies or Schemas?
The research deals with the composition of the English news story revealing that it rests on the interaction of
strategies, tactics and schemas of perceptual origin. The material of the research is the BBC news stories. The
paper applies cognitive and discursive methods to revealing the composition of English news stories. The results
obtained show that strategies determine the choice of predicates structuring an event. Schemas of perceptual
origin define the representation of event components in terms of human perception of environment: focusing,
with the concentration of attention on one entity; identification, with the introduction of a single entity into the
reader’s visual field; zooming-in by the use of the nouns indicating a transformation of a far distance into
remote, close or immediate. In this case remote event models are comparatively few in number, because they
offer a general picture of what is happening, without going into detail. In case of the subjective zooming-in
model the desired effect is evoked by the interaction of collective nouns pointing to a group, i.e. distant
perspective, and units in the plural, implying a distant position. The event-subjective perspective is implemented
by a sequence of uncountables, denoting a general state of affairs, countables in the plural and in the singular,
representing participants from the near or close distance. The tactics include verbalized contents into the
composition of the text introducing the sections of context, commentaries, referring to witnesses or sources of
information. The conclusions indicate the interaction of strategies, perceptual schemas and tactics in organizing
English news stories.
Key words: English news story, strategy, tactic, perceptual schema, noun, perspective.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ Н. І. АСТРАХАН "ЛІТЕРАТУРА ЯК УТОПІЯ"
Монографія Наталії Астрахан по-новому розкриває питання буття літературного тексту / твору, а
також зміст відповідних теоретичних понять. Ґрунтуючись на численних працях літературознавців,
науковець досліджує специфічну філософію існування мистецького витвору. Основний акцент робить
при цьому на аналізі природи художнього твору, а саме його позачасовості, безперервності, всеохопності
та створенні паралельного до реальності світу. Крім того, Н. І. Астрахан слушно зазначає, що відкрити
усі свої особливості твір / текст може лише у процесі комунікації. Позаяк словесність і
літературознавство, яке нею займається, покликані шукати відповіді на віковічні питання, авторка
рецензованої монографії вдається до розгляду глибинної суті художніх явищ (у т.ч. – їхньої
фікціональності), що уможливлюють нове життя літератури.
Дослідниця детально розглядає такі теоретичні проблеми, як онтологічні принципи існування
літературного твору та перспективи його прочитань. Згодом авторка аналізує тексти, у яких
безпосередньо ідеться про процес творення (тобто це своєрідні тексти в тексті, присвячені передовсім
літературі як фікціональному явищу).
Рецензоване дослідження вдало структуроване. Перший розділ присвячено розгляду
літературознавчих концепцій функціонування твору / тексту. У такому ракурсі простежено
"поліфонічність" літератури, зокрема перехід від зовнішнього до внутрішнього світу. Також
Н. І. Астрахан наголошує на діалогічності, яка породжує відкритість до різночитань і суб’єктивних
тверджень. Поняття діалогу, як відомо, бере початок ще з часів Сократа, творчість якого ретельно
опрацював М. Бахтін, а також із творів Платона. Дослідниця приходить до висновку, що "естетична
діяльність, скерована на розуміння іншого в процесі авторської творчості та читацької співтворчості,
здійснюється як діалог" [1: 28].
Значну увагу в рецензованій монографії приділено й аналізу подієвості літературного твору – тієї
своєрідної фікції, яку кожен читач сприйматиме по-різному, що формуватиме поєднання різних рівнів
комунікативних площин, а відповідно й подієвості загалом. Важливим філософським орієнтиром для
уточнення природи літератури й літературознавства в дослідженні Н. І. Астрахан постає концепція
Ґ. В. Ф. Геґеля, яка передбачає певний синтез, властивий для наукового й мистецького дискурсів,
оскільки лише за допомогою зіставлення можна розрізнити реальність художню й дійсну.
Звертається дослідниця й до пошуків джерел універсальної мови мистецтва, апелюючи до музики й
літератури про неї. Такою мовою можуть стати "всі елементи форми та змісту твору завдяки феномену
цілісності" [1: 56]. Водночас сама мова не може бути застиглою чи замкненою в якихось рамках. У ході
аналізу зазначених теоретичних проблем науковець раз по раз звертається до класики зарубіжної
літератури, зокрема роману "Гра в бісер" Г. Гессе.
Другий розділ рецензованої монографії присвячено аналізу творів, які дозволяють висвітлити
концепції функціонування літературної творчості в залежності від мистецького напряму й часу
написання текстів. Тому структурі другого й третього розділів дослідження властива хронологічна
відповідність.
Авторка насамперед розглядає роман Ю. І. Крашевського "Stara baśń", написаний про мистецтво як
спосіб пізнання. Акцент при цьому Н. І. Астрахан кладе на багатомірності сприйняття хронотопу та
образів, здатних впливати на духовне життя реципієнта.
Проблеми функціонування мистецтва, його взаємозв’язку з дійсністю є ключовими у романі
О. Вайльда "Портрет Доріана Грея". Відтак науковець ґрунтовно простежує в монографії сприйняття
автором мистецтва й розуміння його сутності як відображення самого реципієнта.
Комунікативність літературного твору й онтологічну послідовність його буття розглянуто на
прикладі одного з найскладніших оповідань А. Чехова "Чорний монах". Від аналізу "Я" на місці іншого
суб’єкта художнього твору авторка вмотивовано переходить до більш загальної концепції взаємозв’язку
людини й світу, висвітленої тим же письменником. Н. І. Астрахан наголошує на необхідності виходу за
межі власного "Я" з метою кращого пізнання сутності буття. На прикладі п’єси "Вишневий сад"
аналогічно простежено специфіку драматургії А. Чехова й встановлено паралель з "Ляльковим домом"
Г. Ібсена.
Від загальних онтологічних проблем авторка рецензованої монографії переходить згодом до
характеристики поета й поезії у "Сонетах до Орфея" Р. М. Рільке, особливо наголошуючи на
універсальності мотивів, образів і мови тексту загалом. Завдяки аналізові цілої низки перекладів цього
твору Н.І. Астрахан уміло доводить естетичну значущість його різночитань і, відповідно, обґрунтовує
поняття рецептивних версій буття тексту.
Функціональність інтерпретаційних моделей твору – як факту діалогічної взаємодії між автором і
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читачем крізь призму тексту і його формально-змістової єдності, що відображає сутність мистецтва, –
простежено в рецензованій монографії на прикладі поезії О. Мандельштама "Как облаком сердце
одето…".
Антиномічність, інтерпретаційну варіативність і сміливість у змалюванні "вічного" образу Христа
розглянуто у творах Ф. Достоєвського та М. Булгакова. Зокрема, дослідниця наголошує на новаторстві
інтерпретаційної моделі роману Ф. Достоєвського "Брати Карамазови", побудованого у формі діалогу
між автором і читачем. Ця ідея знаходить своє логічне продовження у романі "Майстер і Маргарита"
М. Булгакова.
Третій розділ монографії Н. І. Астрахан присвячено характеристиці взаємозв’язку класичних традицій
і художніх експериментів на прикладі різнорідних літературних експериментів, поєднаних в одне ціле
аналізом структур текстів та їхніх інтерпретацій.
Перш за все, увагу дослідниці привернули філософські романи "Гра в бісер" Г. Гессе та "Доктор
Живаго" Б. Пастернака, у яких простежено творчий та історичний виміри буття. Знаково інший вимір
естетичного буття знайшов своє відображення у характеристиці поетичної розвідки І. Єлагіна "Небо" з
погляду розрізнення утопії / антиутопії на рівні структури тексту.
Фантастичний роман Станіслава Лема "Соляріс" спровокував не менш провокаційну з’яву кіноверсії
А. Тарковського, породивши тим самим новий рецептивний текст, відкритий до створення нових його
версій і прочитань. Особливого значення у кінополотні набуває музика, яка формує ще один спектр
сприйняття й осмислення науково-фантастичного змісту мистецького полотна.
Проблема функціонування художньої цілісності, яка слугує індикатором розрізнення модерністського
й постмодерністського письма, простежена на прикладі роману-експерименту М. Фріша "Нехай мене
звуть Ґантенбайн", у якому домінують різноаспектні наратори, що представляють врешті-решт суть і
принципи життя одного суб’єкта.
Звертається Н. І. Астрахан і до осмислення значення літературно-критичної діяльності як однієї з
інтерпретаційних моделей художньої літератури. Для аналізу залучає книгу Є. Сверстюка "Блудні сини
України". У цьому контексті важливого значення набуває образ критика, який є проміжною ланкою між
автором та читачем. Його завдання полягає у максимальній об’єктивності й адекватній аксіологічній
позиції.
Дискурс функціонування практик і традицій перетину ХХ–ХХI століть розглянуто на прикладі
"Книги, що чекає на авторів" М. Епштейна. Сучасні Інтернет-технології формують новий діалог, у якому
постать суб’єкта фактично повністю знівельована, а "твори представлені в єдиному інформаційному
континуумі" [1: 203].
Своєрідною спробою представлення мегавдумливого реципієнта, на думку науковця, є
постмодерністський "Унікальний роман" М. Павича. Його структура постає як метатекст, відкритий для
будь-яких інтерпретацій і відчитань, що тим самим формує т. зв. "герменевтичне коло". Концепція
художньої творчості детально продемонстрована з врахуванням інтенцій відомих митців попередніх
століть.
У післямові Н. І. Астрахан влучно підкреслює, що літературний твір не існує осібно, він завжди
зв’язаний з іншими текстами, видами мистецтва й читацькою свідомістю. Саме в цьому сконцентровано
прихований сакральний смисл і діалогічність мистецтва, вкорінені в міфологічній епосі. Така онтологія
літератури, на думку науковця, загалом дозволяє їй творити художню цілісність культури упродовж
багатьох епох.
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