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УДК 802.5:413.164 

В. Л. Вигівський, 

кандидат філологічних наук, доцент 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ЖАНРОВІ АСПЕКТИ РОЗУМОВО-КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

У статті висвітлено прагматичний аспект аналізу мовлення, який передбачає розгляд 

взаємозв’язку між особистісно-мотиваційними модальностями суб’єктів ситуації спілкування та 

структурно-смисловими особливостями компонентів комунікативних подій, що, в кінцевому 

рахунку, реалізує певний мовленнєвий жанр. Текстова реалізація жанрової інваріантності у 

військовій публіцистиці характеризується обов’язковою структурованістю жанрових форм та 

композиційно-мовленнєвих прийомів, що типологізують мовленнєві жанри за ознакою 

інформативної та/або фатичної мети спілкування. 

Ключові слова: жанрова інваріантність, комунікативна подія, прагматичний аспект, мовленнєвий 

жанр, композиційно-мовленнєві прийоми. 

Постановка проблеми. Жанри спілкування визначаються системою міжособистісних стосунків у 

ситуаціях формального/неформального, професійного/побутового спілкування. Головна відмінність 

інтерпретації М. М. Бахтіним мовленнєвого жанру полягає в тому, що це не просто тип літературних 

творів одного роду (як це розглядають, наприклад, у літературознавстві), а репліка, ціле висловлення в 

діалозі як співвідношення смислових позицій у межах соціальної взаємодії людей (навіть якщо це є 

роман чи повість) [1: 53]. 

Метою статті є з’ясувати як завдяки поєднанню жанрів кількох груп, а саме: інформаційної 

(репортаж, інтерв’ю), аналітичної (бесіда) автору (військовому журналісту) надається можливість не 

тільки інформувати масового адресата, а й вплинути на його індивідуальне сприйняття поточних подій 

засобами суспільної оцінки. 

Виклад основного матеріалу. За результатами опрацьованого публіцистичного матеріалу військової 

тематики [2-4], враховуючи функціональну роль, сталий або ситуативний характер комунікативних 

потреб військовослужбовців, домінуючими жанровими різновидами, з запропонованих 

Н. Д. Арутюновою [5], є обмін думками задля прийняття рішення чи з’ясування дійсного стану речей, а 

також діалоги метою і результатом яких є встановлення чи регуляція взаємних стосунків, психічного 

стану людей. Свобода мовленнєвої поведінки в екстремальних ситуаціях озброєного протистояння 

передбачає поширене використання кодифікованих засобів мовної експресії у межах функціональної 

підсистеми мови – професійного жаргону. Сукупність ситуативних обставин комунікантів обумовлює 

функціонування відповідних лексико-фразеологічних номінацій із залученням таких жанрово-

композиційних складових, як цікава розповідь, іронічні зауваження, мовна гра та інші: 

"I know this might sound weird," Trombley says, "but deep down inside, I want to know what it feels like to 

get shot. Not that I want to get shot, but the reality is, I feel more nervous watching a game show on TV at home 

than I do here in all this." 

He tears into his plastic meal-ration bag. "All this gunfighting is making me hungry," he says with a cheerful 

smile (E. Wright). 

Чорний гумор, як засіб боротьби зі стресом. 

Even guys privately broken up by the shootings circulate jokes, one of them: "What’s the first thing you feel 

when you shoot a civilian? The recoil of your rifle" (Id.). 

Небажання виконати наказ та його жартівливе тлумачення, що ґрунтується на намаганні перевести 

відношення водія та транспортного засобу з раціонального на емоційний рівень. 

The battalion operations chief runs across the sand, shouting at Colbert, "Abandon your Humvee!" He 

orders him to set it on fire with an incendiary grenade, yelling, "Thermite the radios!" 

Colbert pounds the roof of his Humvee, screaming, "I’m not abandoning this vehicle!" 

One of Espera’s Marines watching the spectacle from a distance glumly observes, "We’are going to die 

because Colbert’s in love with his Humvee" (Id.). 

Жартівливе ставлення вояків до місцевого населення. 

"I just waved at an Iraqi and he waved back at me. That was cool." 

"Good, Garza," Colbert says. "Keep making friends. As long as they’re not doing anything where we have to 

shoot them." 

"Hey, it’s ten in the morning!" says Person, yelling at two farmers dressed in robes in the distance. "Don’t 

you think you ought to change out of your pajamas?" (Id.). 

Прагматика такого гумору – урівноважити стресовий психоемоційний стан того, хто взявши в руки 

зброю, є вимушеним вбивати задля того, щоб самому не стати жертвою. 
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Співіснування, а в окремі моменти і конфронтація між ідеально-романтичним сприйняттям 

військовослужбовцями сутності своєї професії та нестійким характером своїх моральних та ідеологічних 

переконань породжує потужний внутрішній спротив щодо перспективи та доцільності здійснення 

подальших кроків: 

Though Espera takes pride in being a "violent warrior," the philosophical implications weigh on him. "I 

asked a priest if it’s okay to kill people in war," he tells me. "He said it’s okay as long as you don’t enjoy it. 

Before we crossed into Iraq, I fucking hated Arabs. I don’t know why. I never saw too many in Afghanistan. But 

as soon as we got here, it’s, it’s just gone. I just feel sorry for them. I miss my little girl. Dog, I don’t want to kill 

nobody’s children" (Id.). 

Вживання негативних префіксів у словесному ряду одного речення виступає ознакою свідомого, 

майже афористичного вираження ознаки несприйняття військовими реального стану речей: 

He says, "We had a saying about the military in Afghanistan: ‘The incompetent leading the unwilling to do 

the unnecessary’" (Chris Kyle and Scott McEwen). 

Лексична контамінація, що є вмотивована семантикою складових оказіоналізмів "Manimal" та 

"Biggles", а саме, "man" and "animal", "big" and "giggles" безпосередньо асоціюється з психо-фізичними 

характеристиками їх референтів та створює відповідні жартівливі прізвиська військових. У жанрі жарту 

такий спосіб словоутворення має жанроутворюючу спроможність за прагматичним значенням у даних 

контекстах, належачи до групи фатичних мовленнєвих жанрів: 

Jacks is six foot two, powerfully built, and has a smile made unforgettable by his missing two front teeth (shot 

out in a BB-gun fight with his brother when he was sixteen). The Marines nickname for him is "Manimal," not so 

much in tribute to his size but because of his deep, booming voice, which when he yells, is oddly reminiscent of a 

bellowing farm animal (Id.).  

It was a big, goofy name for a big goofy guy. Dauber takes credit for it – the word he claims, was a 

combination of "big" and "giggles" that had been invented for one of his relatives. He mentioned it one day, 

applying it to Rayn. Someone else on the team used it, and within seconds, it had stuck. Biggles. (Id.). 

Наступна складова жанрового репертуару – навмисні каламбурні схрещення компонентів назв міста 

та країни, теж є свідченням ефективного використання ресурсу мовної експресії: 

One night soon after the entire platoon had gotten back together, we traveled about seventeen kilometers east 

of Ramadi. The area was green and fertile – so much so that it looked to us like the Vietnamese jungle, 

compared to the desert we’d been operating in. We called it Viet Ram (Id.). 

Мовна гра назвами міст, що допомагає жартівливо коментувати плин поточних подій. 

Fick slips into the vehicle with a map, to tell us that the name of the town is Al Gharraf. "Good," Colbert 

says. "I hope they call it El Pancake when we are through with it." Marine artillery crews fire approximately 

1,000 rounds into Al Gharraf and the vicinity during the next twelve hours (Id.). 

Гра слів, яка допомагає співставити дві позиції у збройному протистоянні: позицію сильного, тому, 

що готовий вмерти заради досягнення спільної мети й слабкого, який боїться смерті. 

Another word for the mooryan was dai-dai, or 'quick-quick', for their jumpy ways and nervous tics. They 

were fearless fighters, and they often died young… . Some had begun calling themselves, in a play on the word 

'Rangers', Revengers…. 

To Aidid’s fighters, the Ranger’s weakness was apparent. They were not willing to die (Mark Bowden). 

В якості засобу непрямої оцінки дуже поширеним є іронічний гумор, жартівливі зауваження 

описового характеру, зокрема, в оцінюванні якості роботи розвідувальних служб, опису особливостей 

перебігу бойових операцій: 

I was a SEAL, not an intelligence analyst. I didn’t have a clue what sort of equipment and procedures intel 

used to get their jobs done. 

Considering the accuracy of the intel we usually got, I would have guessed dartboard, maybe. Or just a fine 

pair of dice" (Chris Kyle and Scott McEwen). 

Just then, an RPG hit the outside wall right near me. Some of the building smacked into my face, giving me a 

couple of beauty marks and temporary tattoos courtesy of the insurgency (Id.). 

Дуже поширеними в армійській комунікативній практиці є вживання скорочень. Прагматичний ефект 

такої компресії форм – оптимізація процесу професійного спілкування для ефективного виконання 

бойових завдань: 

We had four interpreters – terps, as we called them – who helped us deal with the locals. At least one or two 

would go out with us (E. Wright). 

Our standard grenade was a "frag" – a grenade that exploded and sprayed an area with shrapnel or 

fragments. This is a traditional antipersonnel weapon, tried and true (Id.). 

One day we got intel that the insurgents were using a cemetery at the edge of town near Camp Independence 

at the airport to cache weapons and launch attacks (Id.). 

Безпосередній коментар автора щодо того, хто і з яких причин йде в армію є концентрованим 

відбиттям складності морально-етичних відносин у суспільстві, різноманітності мотиваційних проявів 
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особистісних переваг. Інформативно-аналітичний зміст коментарю явно ґрунтується на серії жанрово-

різноманітних тематично-актуальних діалогів між журналістом-спостерігачем та військовослужбовцями, 

який не втручаючись у перебіг подій намагається сформулювати власні висновки з високим ступенем 

вірогідності. Це є композиційно-мовленнєвим прийомом жанро-утворюючого характеру: 

There’s no shortage of guys who came in to escape life in street gangs, sometimes with a little nudge from a 

local prosecutor. A Marine talking about his alcoholic dad or his crackhead mom does not raise eyebrows. But 

at the same time, you are as likely to run into Marines who joined fresh out of prep school, or who turned down 

math or swim scholarships at universities. The machine gunner in Team Three is from a well-to-do Oakland 

Hills, California, family and has a sister at Harvard (Id.). 

There is idealism about their endeavour, but at the same time the whole point of their training is to commit 

the ultimate taboo: to kill (Id.). 

The dominant feature of their lives is simply the fact that they are all together, which they enjoy tremendously (Id.). 

Егоцентричність співрозмовників, їх комунікативне суперництво інтенсифікує пошук та відбір 

найекспресивніших знаків особистісного кореляту, мобілізує наявний лінгвістичний ресурс у контексті 

існуючих соціокультурних норм та пріоритетів. Функціонально використання нецензурної лексики в 

контексті паплюження третьої особи утверджує панування вузькогрупових інтересів, які згуртовують 

членів чоловічого колективу проти ненависного прояву людської слабкості. Вербально оформлена 

експресивна надмірність таких реакцій має ще одну причину – ніхто із затятих противників не може 

гарантувати, що за певних обставин вони не можуть учинити подібно до того, як це зробив 

військовослужбовець, який став об’єктом їх шаленого гніву, особливо в ситуації віч-на-віч із проблемою. 

Ось як експлікуються міжособистісні стосунки учасників комунікації, зокрема, ставлення вояків до тих, хто 

не хотів їхати на війну до Іраку та експресивність оцінки солдатами стосовно щойно прибулого офіцера: 

Colbert looks at him. "When we were at the airport flying out here he lost his gear. He was trying to get out 

of coming here". 

"Yeah," Person says. "He was at the port on the phones, calling senators and stuff to try to get them to pull 

strings. Fucking pussy wimp."  

"A scared little bitch," Colbert says. He and Person stare together at the Marine they deem cowardly, 

bonding in their mutual contempt. The judgment of the pack is relentless and unmerciful (Id.). 

Fick says: "If you walk in here as an officer and start throwing your weight around based on rank alone, enlisted 

men will look at you like you’ve got a dick growing out of your forehead. You have to earn your respect" (Id.). 

У соціолінгвістиці поняття жанру є тісно пов’язаним із поняттям мовленнєвої події і визначається як 

форма мовлення, що є частиною тієї чи іншої події [6: 240]. Діалогічний спосіб презентації мовленнєвих 

подій у військовій журналістиці, що супроводжується авторськими міркуваннями та критичними 

зауваженнями, є жанрово-прототипним засобом актуалізації інформативних та фатичних характеристик 

мовлення як на професійному, так і на побутовому рівнях військового дискурсу. Експресивна 

лаконічність питально-відповідних пар діалогу сержанта зі своїм підлеглим щодо стану його здоров’я, а 

також вказівки командира щодо того, як себе поводити з місцевим населенням свідчить про те, як 

звичайна розмова побутового змісту спроможна виступати джерелом, з одного боку, інформації, а з 

іншого, регуляції міжособистісних взаємин. Заключний висновок автора-оповідача підсилює 

прагматично-смислову рельєфність комунікативної події:  

As team leader, Colbert controls every aspect of his men’s lives, down to their bodily functions. 

"Trombley," Colbert shouts, leaning over his rifle, watching his sector . 

"Are you drinking water?" 

"Yes, Sergeant." 

"Are you pissing?" 

"At our last halt, Sergeant." 

"Was it clear?" 

"Yes, Sergeant." 

"Good." 

Colbert is the stern father figure. Person is like the mom. Garza and Trombley are the children, happily 

munching candy, eager to please their dad (Id.).  

Through the heightened alert, Colbert spends the night calming his team. When Garza takes the watch on the 

Humvee’s Mark-19, Colbert tells him, "Garza, please make sure you don’t shoot the civilians on the other side of 

the canal. We are the invading army. We must be magnanimous." 

"Magna-nous?" Garza asks. "What the fuck does that mean?" 

"Lofty and kinglike," Colbert tells him. 

"Sure," Garza says after a moment’s consideration. "I’m a nice guy" (Id.). 

Завдяки безпосередній присутності в колективі військових автор має можливість не тільки 

спостерігати події так би мовити "зсередини", а й формулювати власні висновки, зокрема, щодо ROE 

(rules of engagement): 
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However admirable the military’s attempts are to ROE, they basically create an illusion of moral order 

where there is none. The Marines operate in chaos. It doesn’t matter if a Marine is following orders and ROE, 

or disregarding them. The fact is, as soon as a Marine pulls the trigger on his rifles, he’s on his own. He’s 

entered a game of moral chance. When it’s over, he’s as likely to go down as a hero or as a baby killer. The only 

difference between Trombley and any number of other Marines who’ve shot or killed people they shouldn’t have 

is that he got caught. And this only happened because the battalion stopped moving long enough for the innocent 

victims to catch up with it (Id.). 

Певної авторитетності щодо жорстоких реалій війни додають досить цинічні, але сповнені реалізму 

судження бойового генерала стосовно ключових аспектів філософії війни: 

The general was a bemused cynic. He had seen just about everything, he didn’t expect much – except from 

his men… . He was a blunt realist who avoided the pomp and pretense of upper-echelon military life. Soldiering 

was about fighting. It was about killing people before they killed you (Mark Bowden). 

Автор залучає до оцінних суджень якомога більше учасників комунікативних подій, що підвищує 

ступінь об’єктивності подальших висновків. Ось як інтерпретує філософію прагнень вояків військовий 

капелан, до речі, це одна з домінуючих тем розмов. Очевидність песимістичної тональності таких оцінок 

не викликає сумніву: 

Today, circulating among the Marines, he (the chaplain) has only grown more disturbed. "Many of them 

have sought my counsel because they feel guilty," he tells me. "But when I ask them why, they say they feel bad 

because they haven’t done their jobs as Marines. I’ve had to counsel them that if you don’t have to shoot 

somebody, that’s a good thing. The zeal these young men have for killing surprises me," Bodley admits. "It 

instills in me a sense of disbelief and rage. People here think Jesus is a doormat" (Id.). 

Система контрактів формує збройні сили як соціальний інститут примусу, в межах якого 

регулюються механізми поведінки та ієрархічний статус його членів. Це спричинює ситуації, коли 

складно, а в деяких випадках, неможливо виявити винуватця або з’ясувати, якому способу боротьби 

віддати перевагу, для того, щоб змінити системні відношення сталого характеру і в кінцевому рахунку 

вирішити проблему: 

As they walk back to their positions on the perimeter, one of the men says, "Yeah, we volunteered to be here, 

but we didn’t volunteer to be treated like idiots. His story always changes. "Protection of forces" my fucking ass. 

He sent us onto an airfield where he thought there were fucking tanks. Why did we make that pell-mell fucking 

rush? So a colonel could score a few extra brownie points with his general" (Id.). 

Дисонанс між особистісними чи груповими прагненнями творчих перетворень та реальними 

можливостями їх втілення актуалізує пошук засобів подолання інституціональної інертності та 

консерватизму армійської авторитарно-бюрократичної системи: 

The men, who ultimately have no choice in the matter, reluctantly voice their support of Fick’s orders – ones 

that he has no choice but to follow, either. After he goes off, Pappy says, "The people running this can fuck 

things up all they want. But as long as we keep getting lucky and making it through alive, they’ll just keep 

repeating the same mistakes" (Id.). 

Наступний приклад ілюструє безпосередню розмову автора з командиром підрозділу, в якій останній 

посилається на аналогію із ситуацією, що мала місце в іншій країні (в даному випадку, в столиці Сомалі 

Могадишо) з використанням назви фільму, в якому ці події зображувалися: 

After briefing his men, Fick says privately to me, "This is Black Hawk Down shit we are doing." He adds, 

"The fact that we never initiate contact with the enemy – it’s always them on us – is wearing on this guys. In 

their training as Recon Marines, it’s a failure every time they get shot at first… . They’re supposed to be the 

one’s initiating the contact, not the enemy" (Mark Bowden). 

Французький філософ Жан Бодріяр вважає дуальність добра та зла єдиним джерелом динаміки світу, 

які в рівній мірі є відповідальними за ті метаморфози, що в ньому відбуваються. Моральні принципи 

обумовлюють вибір одного з двох вселенських начал, в той час як, насправді, в силу непередбачуваної 

реверсивності речей такого вибору не відбувається [7: 40]. В якості ілюстрації наведемо приклади 

солдатських міркувань щодо загибелі дитини в результаті бойових дій, а також стосовно наявності або 

відсутності вибору під час здійснення вчинків, які вважають геройськими. Характерологічний опис 

героїв відбувається у контексті поточних подій. Він поєднує елементи портретного інтерв’ю та 

авторський коментар. Ці жанрові прийоми висвітлюють характери героїв на тлі як ситуативних, так і 

вічних проблем людського буття:  

When they talk about this shooting later, the Marines have mixed reactions… . Graves says, "I cruised into 

this war thinking my buddy’s going to take a bullet, and I’m going to be the fucking hero pulling him out of 

harm’s way. Instead, I end up pulling out this little girl we shot, hiding in the backseat of her dad’s car" (Id.). 

"This is what Trombley did," Doc Bryan says. "This kid was shot with five-five-six rounds from Trombley’s SAW." 

"Don’t say that," Colbert says. "Don’t put this on Trombley. I’m responsible for this. It was my orders." 

Colbert kneels down over the kid, right next to his mother, and starts crying. He struggles to compose 

himself. "What can I do here?" he asks. 
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"Apparently fucking nothing," Doc Bryan says. 

I catch up to Colbert walking alone through the center of the encampment. "I’m going to have to bring this 

home with me and live with it," he says. "A pilot doesn’t go down and look at the civilians his bombs have hit. 

Artillerymen don’t see the effects of what they do. But guys on the ground do. This is killing me inside." He walks 

off, privately inconsolable (Id.). 

These men around him, some of them he had only known for months, were more important to him than life 

itself. It was like Telscher ran out of the road to pull Joyce back in. Carlson understood that now, and it was 

heroic, but it also wasn’t heroic. At a certain level he knew Telscher had made no choice, just as he was not 

choosing to be unafraid. It had just happened to him, like he had past through some barrier. He had to keep 

fighting, because the other guys needed him (Mark Bowden). 

Особливості взаємовідносин солдат та дітей на окупованій території свідчать про те, наскільки 

складним, неоднозначним та багатоликим є сприйняття війни тими, хто безпосередньо відчуває її 

наслідки. Своєрідна рольова амбівалентність сержанта Колберта – сьогодні стріляє в неозброєних дітей 

(нехай і помилково), а завтра роздає їм цукерки:  

We see the tiny heads of children poking around the corner of a small adobe hut. Several girls, maybe eight 

or nine, run toward us. 

"How adorable," Colbert gushes as the girls laugh playfully a few meters outside the window. "They’re so cute." 

He orders Trombley to dig out the last remaining humanitarian rations, hoarded by the Marines to 

supplement their one-MRE-a-day diet… . 

It’s not that Colbert is afraid to walk across the yard. For some reason, he wants Espera to participate in 

this act of generosity. "Go on. You’ll feel good," Colbert urges him (E. Wright). 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що автор поєднує компоненти змісту та їх 

вербальне вираження за рахунок наступних композиційно-мовленнєвих прийомів: 1) прямих діалогів від 

першої особи зі збереженням ознак спонтанного усного мовлення; 2) розповідає про події у формі 

третьої особи переважно із заключними висновками та коментарями. Діалогічна складова авторської 

розповіді є композиційною домінантою динамічного зображення подій із наступним як особистим, так і 

колективним аналізом проблеми там, де можливість аналітичного коментаря надається безпосереднім 

учасникам подій. Сполучання елементів розмовного синтаксису з емоційно-оцінюючою лексикою 

зниженого стилістичного регістру, актуалізація прийомів словесного комізму, безпосередня присутність 

військового журналіста в якості спостерігача та аналітика в зоні бойових дій, у свою чергу, посилюють 

функціонально-прагматичний ефект авторської інтерпретації способів регуляції ситуативно-

комунікативних відношень у середовищі військовослужбовців. 

Вважаємо перспективним в межах культурологічного жанрознавства подальше вивчення 

соціокультурних та особистісно-культурних норм, пріоритетів та цінностей військової лінгвокультури. 
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Выговский В. Л. Жанровые аспекты мысленно-коммуникативного взаимодействия в 

профессиональной среде военнослужащих. 

Статья посвящена изучению прагматического аспекта речевой деятельности, который предполагает 

рассмотрение взаимосвязи между личностно-мотивационными модальностями субъектов ситуации 

общения и структурно-смысловыми особенностями компонентов коммуникативных событий, что, в 

конечном счете, реализует определенный речевой жанр. Текстовая реализация жанровой 

инвариантности в военной публицистике характеризуется обязательной структурированностью 

жанровых форм и композиционно-речевых приемов, типологизируя речевые жанры по признаку 

информативной и/или фатической цели общения. 

Ключевые слова: жанровая инвариантность, коммуникативное событие, прагматический аспект, 

речевой жанр, композиционно-речевые приѐмы. 

Vygivskyi V. L. Genre Aspects of the Mental and Communicative Interaction in the Military Personnel's 

Professional Environment. 

The article highlights the pragmatic aspect of the speech analysis, which involves the examination of the 

relationship between personal motivational modalities of the subjects of the communicative situation and 

structural-semantic features of the communicative events components that ultimately implements a specific 

speech genre. The textual realization of genre invariance in the military journalism is characterized by the 

obligatory structure of genre forms and compositional speech methods, classifying speech genres on the basis of 

the informative and/or phatic purpose of the communication. The author combines content components and their 

verbal expression due to the following compositional speech techniques, first, direct dialogues in the first person 

with the preservation of signs of the spontaneous oral speech, and secondly, he narrates about the events in the 

form of the third person mostly with final conclusions and comments. The dialogical component of the author's 

narration is a compositional dominant of the dynamic description of the events, followed by both personal and 

collective analysis of problems where the possibility of the analytical review is granted to the direct 

communicants of the events. The author employs as many participants in the acts of the communication as 

possible, which increases the objectivity degree of the conclusions. The combination of colloquial syntax 

elements with the emotionally-attitudinal vocabulary of the reduced stylistic register, the actualization of verbal 

humour techniques, the immediate presence of a military journalist as an observer and an analyst in the combat 

zone, in its turn, intensify the pragmatic effect of the author's interpretation of the ways of regulation of 

situational-communicative relations in the environment of the military. 

Key words: genre invariance, communicative event, pragmatic aspect, speech genre, compositional speech 

techniques. 
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ДУХОВНО-ПРЕДМЕТНИЙ КОД КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ КОДІВ КУЛЬТУРИ  

(НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) 

У пропонованій статті здійснено порівняльний аналіз українських та англійських фразеологічних 

одиниць духовно-предметного коду культури та поняття ''душа'' як ключового поняття цього коду в 

українській і англійській етносвідомості; досліджено образну і символьну специфіку в семантиці 

фразеологічних одиниць української та англійської мов; визначено спільні, відмінні риси та основні 

джерела культурної інформації зіставлюваних фразеологізмів духовно-предметного коду культури. 

Ключові слова: культура, культурний смисл, духовно-предметний код культури, фразеологічна одиниця. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Лінгвокультурологія як напрям у лінгвістиці та 

наукова дисципліна виникла в руслі антропологічної тенденції у гуманітарних науках на зламі століть, 

яка взяла курс ''на перехід від позитивного знання до глибинного на шляху цілісного синтетичного 

розуміння мови як антропологічного феномену'' [1: 25]. У теоретичній фразеології і практиці опису 

фразеологічних одиниць (далі ФО) це знаходить своє відображення у спробах вивчення фразеологізмів у 

широкому лінгвокультурологічному контексті – в аспекті участі мови в спогляданні духовної культури 

та участі духовної культури в формуванні мови [1: 25]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основною метою, що стояла перед 

лінгвокультурологічною парадигмою у фразеології ще на початку її становлення, було виявлення 

способів і засобів втілення культури в зміст фразеологічних одиниць. На сучасному етапі постало нове 

коло проблем для досліджень і, відповідно, нові завдання: уточнення методологічних передумов, на 

основі яких можна розробити метамову лінгвокультурології із ключовими термінами для вирішення 

нових завдань: текст культури, тезаурус культури, симболарій культури та ін. [2; 3]; уточнення поняття 

культурної конотації [4]; виявлення культурно маркованих сигналів у фразеологізмах та встановлення їх 

співвідношення із тим чи іншим кодом культури [5]. 

Звертаючись до дослідження ФО в аспекті лінгвокультурологічного напряму, основну мету вбачаємо 

в дослідженні механізмів поєднання у фразеологічному знакові мовної та культурної семантики. Це 

передбачає виконання таких завдань: з’ясувати особливості поняття душа в українській та англійській 

етносвідомості; дослідити образну і символьну специфіку в семантиці фразеологічних одиниць 

української та англійської мов; виявити спільні семантичні компоненти; визначити основні джерела 

культурної інформації ФО духовно-предметного коду культури в українській та англійській мовах. 

Виклад основного матеріалу. Мова – це універсальний, базовий код; культура – простір культурних 

смислів, або простір ціннісного змісту, що продукується людиною у процесі її світосприйняття, і кодів, 

вторинних знакових систем, де використовуються різні матеріальні й формальні засоби для позначення 

культурних смислів. На думку М. Ковшової, різними способами кодований ціннісний смисл утворює систему 

кодів культури і загалом картину світу, яка розкриває світогляд того чи іншого соціуму [6: 241]. Код культури 

виступає знаряддям для вираження смислів, що мають різні формальні ''обличчя'' [5], сукупністю 

окультурених уявлень про знаки різної матеріальної природи. І фразеологізми як особливі вербальні знаки 

культури в образному значенні вміщають культурну інформацію і передають культурні смисли. 

В основі внутрішньої форми фразеологізмів духовно-предметного коду культури перебувають як 

предметні, матеріальні реалії, так і реалії духовного світу. Матеріальне й духовне життя етносу 

становлять невичерпне джерело фразеотворення і водночас є екстралінгвістичним тлом, на якому 

об’ємніше проступають мовні цінності. 

На нашу думку, ключовим поняттям духовного коду культури, що концентрує чималий обсяг 

культурологічної інформації релігійного, міфологічного, фольклорного характеру, виступає поняття душа. 

Відхід від життя, який первісна людина спостерігала як припинення дихання і зникнення тіні, наштовхнув 

людину на думку, що такі явища не зникають безслідно, а десь перебувають. Складний процес утворення 

поняття душа відбувався шляхом встановлення зв’язків між власною психічною діяльністю і 

спостереженнями за явищами зовнішнього світу [7: 10]. При аналізі фразеологізмів української мови з 

компонентом ''душа'' дослідниця спирається на декілька значень смислової структури лексеми душа: 

1) внутрішній психічний світ людини з її почуттями, переживаннями; 2) розм. про людину (часто при 

визначенні кількості); 3) перен. найголовніше в чому-небудь, сутність чого-небудь; 4) сукупність рис, 

якостей, властивих певній особі [7: 13]. За релігійними уявленнями, душа – безсмертна нематеріальна 

основа в людині, що становить сутність її життя, є джерелом психічних явищ і відрізняє її від тварин. 
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Уживання окремих значень лексеми ''душа'' в Біблії подано в праці М. Скаб [8: 119-120]. За 

висновками мовознавця, душа – це істота / людина, душа – це внутрішній стан людини, душа – життя, 

душа – частина людини. У фразеологізмах душа антропоморфізована, тобто може здійснювати ті ж дії, 

що й людина [8: 380] (пор. душа радіє, душа співає, крик душі). Важливо зазначити, що етимологічний 

аналіз ФО виявляє набір мотивів – субстанції душі, її місцеперебування (локуси), переміщення в тілі, 

відділення душі від тіла в момент смерті. 

Міфологічні уявлення про душу в структурному, змістовому і генетичному планах корелюють з 

двома сферами традиційної духовної культури – народною демонологією і поняттям смерті, 

потойбічного життя, загробного світу. Глибинний (лінгвосеміотичний і культурологічний) рівень їхньої 

реконструкції дає змогу експлікувати ідеографічний ''мовний образ душі'' шляхом відтворення 

зовнішнього компаративного аспекту, що містить стійкі образні одиниці, за якими стоять різні за 

обсягом і змістом мовні вербалізації фрейму душа / серце англійської і української мов. 

У межах ''наївної моделі світу'' до вивчення цих понять зверталися різні дослідники, намагаючись 

розшукати мовні механізми, способи їхньої вербалізації і концептуалізації у різних мовах і культурах. 

Так, за А. Вежбицькою, концепт Душа, крім суто релігійного значення, має у своєму семантичному 

спектрі широку ідею внутрішнього життя людини, передусім її емоційно-психічний бік [9: 95]. Душа – це 

один із двох складників людини, яка протиставлена тілу за ознакою належності до духовного, 

трансцендентного, невидимого світу. 

На відміну від українця, для якого вагоме місце в національній системі цінностей займає духовність, 

душа, для типового англійця переважає розсудливість, поміркованість. Тому тіло body протиставляється 

не душі, а розуму mind. Про англійців кажуть: ''Foreigners have souls, the English haven't. The English have 

no soul, they have the understatement instead''. Тобто в англійців нема поняття душі, натомість існує 

концепт Understatement, який перекладається як ''стриманість'', ''недомовлене висловлення''. І це явище 

настільки притаманне англійській мові, що пронизує її усю, виражаючись, передусім, в лексиці, 

фразеології, а також у синтаксисі й навіть в інтонаційному оформленні висловлювань. 

В українській фразеології поняття душа пов’язане з серцем. Декілька проаналізованих фразеологізмів 

до компонента душа мають синонім-варіант серце, що не є типовим для англійської мови. Пор.: щира 

(золота) душа – щире (золоте) серце; широка душа – широке серце; черства душа – черстве серце: 

''Ти… брат, а душа в тебе черства''; ''Фесенко людина з черствим серцем, людина з матеріальним 

поглядом на все'' [10: 229]. 

Спільним для обох мов, на нашу думку, є уживання слова ''душа'' у значенні ''людина'', що проявляється 

у фразеологізмах як з позитивною оцінною конотацією, так і з негативною. Пор.: укр. чесна душа, щира 

душа, добра душа, хвацька душа, ні [живої] душі; англ. a good soul, a kind soul, an honest soul, not a soul, no 

to see a soul (Адже і тут, в реанімації, а далі – в обласній психіатричній лікарні, куди переведуть цих двох 

нещасних, знайдеться якась добра душа, що переповість пригоди слабкої жінки своїм родичам, сусідам, 

знайомим) [11: 54]; Not a soul was told the girl’s story, excepting Miss Rachel and me. 

За християнським ученням, тіло людини має повернутися до землі, з якої воно бере свій початок, а душа – 

до Бога (на небо, до раю). Звідси вислови з концептами Бог, небо, рай: віддати Богу душу, піти до Бога, іти 

на небо, відійти у Царство Небесне [11: 994, 516, 279, 101]; Рада б душа в рай, та гріхи не пускають [12: 

314]; пор. англ. to come to ground 2) діал. ''померти, бути похованим'' [13: 233]. Англ. to go down to Hades 

''умерти; піти до праотців'' [13: 414] має міфологічне походження, де важливу роль у творенні значення ФО 

відіграє її компонент, міфічний топонім Hades (міф. Гадес – пекло), що несе негативне семантичне 

навантаження ''потойбічний світ – місце, куди відлітають грішні душі людей після смерті''. 

У процесі аналізу фразеологічного матеріалу простежуємо деякі ФО, в основі значення яких лежать 

основні елементи космогонічної системи: вода, вогонь, повітря. До того ж, ми не обмежуємося лише 

словами, які називають природні стихії, а й враховуємо ті лексеми, які виражають певні їхні властивості. 

Наприклад, воді властива магічна очищувальна сила, властивості руху персоніфікуються в образах 

русалок, водяників тощо. У ФО відображаються ознаки води як стихії і як субстанції душі: коливання 

води – скаламутити душу, сколихнути душу [10: 654, 658]; вода як водойма – до глибини душі (вразити, 

схвилювати), на дні душі [10: 148, 149]; пор. в англ. from the bottom of one’s heart, to pour out one’s heart. 

ФО, в яких простежується зв’язок внутрішньої форми (конкретний вогонь, полум’я) і окремих 

компонентів структури значення, характеризуються за ознакою наближення – віддалення: пече вогонь – 

болить (пекти душу) [10: 488]; гріє – приємність (зігріти душу, потеплішало на душі) [10: 264, 549]. За 

спільною ознакою дії двох явищ побудовані антонімічні паралелі: вогонь – холод (похололо в душі, аж 

холоне душа) [10: 552, 639]. Подібної семантики в англійських фразеологізмах нами не виявлено. 

За визначенням О. Каракуці, ''душа – фантом, створений людською свідомістю для осмислення свого 

буття, якнайкраще збігається з уявленнями про душу як повітря внаслідок аморфності останнього, 

неможливості обсервувати як матеріал. Міфологема душа намагнічена гетерогенними міфологічними 

уявленнями, тому одну й ту ж словесну формулу можна трактувати з погляду різних вірувань'' [7: 11]. 

Наприклад, спостерігаємо схрещення уявлень світової і слов’янської міфології про душу як повітря, 
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пару, хмаринку, вітер у міфополі фразеологізму душа вилітає з тіла. Або ж як образ птаха, що 

співвідноситься із зооморфними уявленнями про душу, яка готова полетіти. Таке уявлення, імовірно, 

залишило свої відбитки в багатьох мовах і продовжує своє існування як поетична метафора. Наші 

пращури вірили в те, що душу мають як люди, так і тварини й рослини, хоча людську душу виділяли з-

поміж інших, цінували значно вище. Пор. ФО, пов’язані з тими зоонімічними образами, в яких виділені 

риси, ідентичні людським: заяча душа, мишача душа. Засобом евфемізації виступає фразеологізм ні за 

цапову душу (образ цапа пом’якшує пейоративне забарвлення ФО – цап виступає субститутом 

табуйованого в мовленні слова чорт) [7: 12] (Це, як правило, призводить іще до більших гальм – і 

пацієнта можна втратити ні за цапову душу, як не раз траплялося з іншими) [11: 44]. У деяких народів 

побутували уявлення про те, що душа (або життя) може вискочити з тіла через рот або ніс. Англійські 

фразеологізми to have one’s heart in one’s mouth і to make one’s hеart leap out of one’s mouth 

підтверджують ці уявлення [13: 474, 165]. Образ фразеологізму брати / взяти гріх на душу узгоджується 

з релігійними уявленнями про гріх і душу, про смертний гріх ''найтяжчий злочин''. У християнстві існує 

традиційний погляд на людину як на грішника, адже кожному властиво грішити, впадати в гріх, що 

пов’язано з первородним гріхом. З переліку гріхів, що визначені в богословських працях, до образу 

фразеологізму брати гріх на душу мають відношення: гріх вчинку або порушення і гріх вільний. Гріх 

вчинку передбачає, що людина робить те, що заборонено. Вільний гріх означає, що людина цілком 

усвідомлено чинить протизаконно. Компонент брати / взяти вказує на те, що людина вчиняє свідомо 

(Вмовили не брати на душу такого страшного гріха, за який уготована на тому світі гієна огняна, а на 

цьому – печать антихриста [14: 46]; Філо, подумай, і прошу тебе – не бери зайвого клопоту на голову, а 

гріха – на душу [14: 220]. Образ гріха в християнстві пов'язаний iз провиною, а також iз її спокутою. 

Компонент фразеологізму на душу вказує на сукупність людських уявлень про душу людини як про її 

''друге я'' (alter ego), що бере відповідальність за вчинки людини. Пор. близькі за значенням: взяти гріх на 

себе, взяти провину на себе; грішна людина і грішна душа. У християнстві душа – це безсмертна духовна 

сутність, яка володіє розумом і волею. Образ фразеологізму також створюється метафорою, яка 

уподібнює душу до поверхні, на якій нібито розташовуються почуття або предмети, які символічно їх 

представляють (пор. також камінь на душі, тяжко на душі [10: 286, 730]. 

В образі ФО коти шкребуть на серці / душі стан тривоги уподібнюється до такого стану, коли серцю 

або душі, що символізують почуття-простір, нібито наносять дрібні болючі рани (пор. ранити душу 

(серце) (кому, чию) ''завдавати кому-небудь душевного болю, страждань'') [10: 309, 593]. Цей образ 

узгоджується з міфопоетичними уявленнями про тілесну душу, невіддільну від тіла. За народними 

уявленнями, в кішці сидить диявол, і це може створювати додаткові асоціації: дії темних сил, втіленням 

яких виступають негативні почуття на серце або душу людини: Не можу сказати, що в мене на душі не 

шкребли жахливі коти [11: 155]. 

У фразеологізмі три чисниці до смерті (кому) [10: 764] три чисниці для прядильниці так само мало, 

як і одна (чисниця – десята частина (3 нитки) пасма. У головах важко хворої людини зазвичай горіла 

лампадка з ладаном, тому природним видається фразеологічний образ на ладан дихати ''бути безнадійно 

хворим, близьким до смерті; помирати'' [10: 200] (ладан – ароматична смола, яку використовують 

звичайно для куріння (кадіння) під час виконання релігійних обрядів). Вірять, що ладаном звідусіль 

можна ''викурити'' нечисту силу, яка до того ж боїться свяченої води: як чорт від ладану (тікати, втікати) 

''надзвичайно швидко і злякано''; як чорт від ладану, як дідько свяченої води (боятися) ''дуже сильно'' [10: 

769]. Пор. англ. to fear as the devil fears holy water (досл. ''боятися як чорт святої води'') [13: 325]. 

Відповідно, не викурити і ладаном означає ''ніяк не можна вигнати кого-небудь звідкись'' [10: 74]. 

Важливим символом християнських традицій вважається свічка / candle, виступаючи емблемою 

Церкви, Христа, Віри, чистоти серця. Символіка свічки була відома в міфах народів світу задовго до 

прийняття християнства. Мав глибоку символіку й матеріал, з якого робили свічки – віск, що 

символізував чистоту і відсутність скверни у людини, яка його приносить. Це був знак каяття, готовності 

служити Богу. У вужчому смислі свічка короткістю свого існування символізує самотню тремтливу 

людську душу. У XVI ст., коли багато справ з настанням темряви робили при свічці, англ. to hold a candle 

to another буквально означало ''допомагати комусь, близько тримаючи свічку'' (наприклад, художнику під 

час написання картини). Зазвичай таку роботу виконував прислуга, помічник. Звідси й з’явилося давнє 

прислів’я: Who that worst maie, shall holde the candell (John Heywood, Proverbs, 1546), і згодом He that 

worst may, still holds the candle (English Proverbs, 1670) [15: 65]. Отже, цей вираз вживався як порівняння 

кращого з гіршим – сan / cannot hold a candle to (one), що фіксується фразеологічними словниками [13: 

190-191; 15: 65]. Спільним для обох культур є вираз французького походження ''(The game is) not worth 

the candle'' / ''Не варта гра свічок; не варта справа заходу'', що з’явився ще у XVII ст. як алюзія на азартні 

ігри – гру в кості або карти. Вважалося, що коли ставки були занадто низькими, то й не варто витрачати 

свічку для такої невигідної гри [13: 369; 15: 65]. 

У британському фольклорі в образі свічки уособлено плинність, згасання життя, яке триває доти, 

доки горить свічка: Life bound up with candle; Let me live as this candle lasts. В українських обрядах, 
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ритуалі й побуті свічки використовують досить широко (під час вінчання, хрещення, похорону). У народі 

вірили, що в кожної людини є своя зірка або свічка, і коли вона згасає, то помирає і людина (пор. догорає 

життя). Погіршення стану здоров’я через важку хворобу або горе людини уподібнюється до згасання, 

танення свічки: укр. танути / станути як свічка ''швидко втрачати сили, здоров’я; марніти, худнути'', як 

скапувати свічкою ''худнути, марніти від переживань, хвороби'' англ. to melt like a candle ''втрачати вагу, 

худнути'', to go out like a candle in a snuff ''помирати'' (у 2-му знач.), to waste away like a candle ''помирати'' 

[13: 654, 754]. Про м’яку, безвольну, слабохарактерну людину кажуть хоч свічки ліпи (з кого) або свічки 

можна сукати (з кого) [10: 348, 701], про рівну й струнку дівчину – як свічка [10: 637]. 

Злий, нечистий дух (нечиста сила) – надприродна сила, що втілює у собі зло; сатана, чорт, диявол. Зі 

злими силами асоціюється також різна нечиста сила – біс, дідько, сатана, відьма та ін. На чолі усієї 

нечисті, за уявленнями наших предків, стоїть чорт – надприродна істота, що втілює в собі все зло і має 

вигляд темношкірої людини з цапиними (собачими, курячими) ногами, хвостом, козлячими ріжками, 

свинячим рилом, собачою мордою. Його ще називають царем тьми; уживається також як лайка. Водиться 

нібито в безлюдних нечистих місцях (прірвах, проваллях, ровах, на перехрестях доріг, в очереті, 

бур’янах, в бузині, в порожніх хатах, руїнах, млинах, у болоті). На позначення злого духа існує цілий 

синонімічний ряд: диявол, біс, дідько, сатана, люцифер (люципер), антихрист, демон, лукавий, нечистий 

тощо. Колись ці назви не були синонімічними, але під впливом християнства поступово стерлися ознаки, 

за допомогою яких колись відрізняли дідька від чорта, чорта від диявола. Демонічний образ нечистого 

зазнав значної еволюції та християнських впливів. Ранній чорт не мав ніякого відношення до пекла, на 

відміну від нинішнього. Пізніший чорт, якого християни називають сатаною, допомагав Богові творити 

світ, як розповідають легенди. Водночас вважали, що від чорта пішли усі нечисті духи на землі 

(водяники, болотяники, лісовики тощо). Чорта не прийнято було називати вголос, щоб часом не 

накликати, тому у мовах було створено багато евфемістичних назв: лихий, нечистий, куций, лукавий, 

рогатий, дідько, бородатий тощо; англ. enemy of mankind, Old Harry, Old Nick, the Old Boy, the Old 

Gentleman та ін. [13: 303]. Старе англійське прислів’я каже: Speak of the devil and he will appear [13: 879] 

(досл. ''Заговори про диявола і він з’явиться''; пор. укр. Про вовка промовка), українське мовить те саме: 

Дідька не клич, він сам прийде [12: 285]. 

За християнськими віруваннями, диявол, Сатана – господар пекла, старший над злими духами. Слово 

з’явилося разом із християнством як нова назва зла (нечистої сили). У релігійній та фольклорній 

свідомості носіїв англійської мови існує диявол, який уособлює надприродне зло, спокушає людей, прагне 

заволодіти їх душами, має багато личин (the cloven foot ''погані, злі наміри; диявольський характер'' 

(диявола звичайно зображували з роздвоєними ратицями); the cloven-footed gentleman евф. ''біс, сатана, 

дідько'' [13: 220]. Появу нечистої сили, до того ж y декількох перевтіленнях, спостерігаємо і в британському 

фольклорі: добре вбраний чоловік, чорний лис, чорний півень. Найчастіше вживаними є мотиватори devil, 

Satan, demon; рідше використовуються лексеми, обмежені рамками розмовного стилю (жарт. Old Harry, Old 

Nick, the Old Boy, the Old Gentleman) [13: 303] чи літературною мовою (the prince of darkness, the Tempter) 

[13: 775]. Пор. численні паремії в обох мовах: укр. Того чорт бідний, що душі не має; Чорт ладану боїться 

[12: 290; 291]; англ. The devil knows many things because he is old ''Диявол багато знає, бо він старий''; The 

devil lurks behind the cross ''За розп’яттям сатана ховається'' (пор. Богу молиться, а сам з чортом водиться); 

The devil (satan) rebuking sin. Біс – уявна істота, що втілює зло, перетворюється в жабу, мишу, пса, кота, 

вовка, змія. Складає мотиваційну базу численних українських ФО: біс вселився (в кого) ''хто-небудь 

перебуває в збудженому стані, робить незрозумілі вчинки''; зневажл. біс узяв (кого) ''хто-небудь помер, 

загинув''; бісів син ''уживається для вираження незадоволення, обурення'' [10: 32; 646]; прокльонів: біс 

[його (вас, тебе)] бери (забирай) / візьми (побери, забери і т. ін.) [10; 768] та ін. 

У результаті аналізу з-поміж основних джерел культурної інформації у фразеологізмах української і 

англійської мов у межах духовно-предметного коду культури виділяємо такі: 

– міфічні уявлення, вірування: англ. to have one’s heart in one’s mouth 1) ''злякатися'', 2) ''бути дуже 

враженим, здивованим” [13: 474]; укр. душа обливається кров’ю (у кого, чия) ''хто-небудь дуже страждає з 

якогось приводу'', влазити в душу (чию, кому) 1) ''дізнаватися про щось особисте, інтимне, про внутрішній 

світ, почуття, думки, наміри іншої людини'', 2) ''будь-якими засобами домагатися чиєїсь прихильності, 

любові'', 3) ''глибоко зачіпати, xвилювати кого-небудь'', лишати глибокий слід у душі ''дуже вражати когось, 

впливати на когось, надовго запам’ятовуватися'' [10: 226, 116-117, 341]; коти шкребуть на душі [10: 309]; 

– біблійно-релігійне походження: англ. the сurse of Cain ''прокляття Каїна''; guardian angel 

''добрий геній, ангел-хранитель''; to sell one’ s soul to the devil ''продатися, продати душу чортові''; seven 

deadly sins ''cім смертних гріхів'' [13: 256, 443, 845, 853]; укр. брати / взяти гріх на душу 1) ''діяти проти 

власної совісті, прийнятих норм моралі; робити щось несхвальне'', 2) ''чинити злочин, убивати''; віддати 

Богу душу ''померти''; піти до Бога ''померти''; смертний гріх ''найтяжчий гріх''; каїнова душа ''зрадлива, 

підступна людина''; поклонятися чужим богам ''зрадити свої переконання; служити неправді''; смертний 

гріх ''гріх, який не можна відмолити (веде за собою вічні муки на тому світі); ходіння по муках 
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''християнське вірування в те, що душі померлих грішників ходять по муках 40 днів, зазнаючи тортур і 

знущань''; Царство Боже ''щось вимріяне і недосяжне для людини'' [10: 99, 39, 516]; 

– історико-культурні та предметні реалії: англ. to pray without one’s beads ''прорахуватися, 

припустити помилку'' [13: 773]; to hold a candle to another ''бути нижчої рівня; грати допоміжну роль по 

відношенню до когось'' [15: 65]; укр. три чисниці до смерті ''хто-небудь скоро помре через старість або 

невиліковну хворобу'', на ладан дихати ''бути безнадійно хворим, близьким до смерті; помирати (у 1-му 

знач.); як мертвому кадило (допомагати, помагати) ''зовсім не (допомагати)''; і паски не посвятяться (без 

кого) ''ніщо не обійдеться без кого''; як піп на ризи (дивитися) ''гордо, з гідністю''; продзвонити по душі 

''оповістити про чиюсь смерть''; як по псалтирю читати ''дуже чітко, швидко'' [10: 764, 200, 284, 486, 

515, 573, 765]; 

– міфологія: англ. the god of heaven ''володар неба, Зевс''; the god of hell ''бог підземного царства, 

Плутон''; the god of love ''бог кохання, Ерот, Амур, Купідон'' [13: 414]. 

Висновки. У результаті аналізу українських та англійських ФО духовно-предметного коду культури 

встановлено, що поняття душа, що є ключовим поняттям цього коду культури в українській 

етнокультурі, не має подібного ціннісного смислу в англомовній культурі. У фразеології української 

мови поняття душа пов’язане з серцем, деякі фразеологізми до компонента душа мають синонім-варіант 

серце, що не є типовим для англійської фразеології. Спільним для обох мов виявилося вживання поняття 

''душа'' в значенні ''людина'', а також спільних компонентів душа / soul, серце / heart, свічка / candle, гріх / 

sin, Бог / диявол та мотиваторів (біс, чорт, Satan, demon та ін.) у складі зіставлюваних ФО. Крім того, 

визначено основні джерела культурної інформації ФО в досліджуваних мовах (вірування, Біблія, 

релігійні уявлення, історико-культурні джерела, міфологія). 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в реконструкції мотивів та аломотивів формування 

образного значення ФО різних кодів культури. 
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Галинская Е. Н. Духовно-предметный код культуры в системе кодов культуры  

(на материале фразеологических единиц украинского и английского языков). 

В статье проведен сравнительный анализ украинских и английских фразеологических единиц духовно-

предметного кода культуры и понятия ''душа'' как ключевого понятия этого кода в украинском и 

русском этносознании; выделена образная и символьная специфика в семантике фразеологических 

единиц украинского и английского языков; установлены общие, отличительные черты и основные 

источники культурной информации фразеологизмов духовно-предметного кода культуры. 

Ключевые слова: культура, культурный смысл, духовно-предметный код культуры,  

фразеологическая единица. 

Galyns'ka O. M. The Spiritual and Artefactual Cultural Code in the System of Cultural Codes (Based on 

Phraseological Units of Ukrainian and English). 

Language is the basic universal code and culture is the area of the cultural semantic content and codes. Code of 

culture is a way to express different semantic contents. And phraseological units of the spiritual and artefactual 

cultural code as special signs of culture contain the cultural information in their figurative meaning and convey 

the cultural semantic content. In the article the comparative analysis of Ukrainian and English phraseological 

units of the spiritual and artefactual cultural code and the concept of soul as the key concept of this code in the 

Ukrainian and English ethnic consciousness has been performed. Figurative and symbolic particular 

characteristics in the semantics of phraseological units of Ukrainian and English have been emphasized. In the 

process of analysis common features, peculiarities and main sources of the cultural information of 

phraseologisms have been determined. The comparative and historical method of analysis has been used to 

reconstruct deep sources of the cultural information of English and Ukrainian phraseologisms. The contrastive 

and typological method has helped to define common features and peculiarities in the motivation of cultural 

information of Ukrainian and English phraseological units of the spiritual and artefactual cultural code. 

Key words: culture, cultural semantic content, spiritual and artefactual cultural code, phraseological unit. 
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ГРАМАТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ СЕМЮЕЛА БЕККЕТА  

(НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ ''КІНЕЦЬ ГРИ'') 

Предметом статті є граматичні та синтаксичні особливості діалогічного мовлення в драматургії 
Семюела Беккета на прикладі п’єси ''Кінець гри''. Складність та двозначність граматичних та 

синтаксичних конструкцій якнайширше представлені в п’єсі ''Кінець гри'', на прикладі якої можливо 
проаналізувати ідіоми, що притаманні діалогічній комунікації беккетівського театру. Стаття 
розглядає приклади беккетівської мовної ідіоматики, що є міметичною стосовно ритму та пауз 

спонтанного дискурсу. Стаття сконцентрована на встановленні наслідків комунікативної дисфункції у 
діалогічному мовленні, які втілені в сценічному просторі театру Беккета. 

Ключові слова: граматико-синтаксичні особливості, Семюел Беккет, діалогічне мовлення, драматургія. 

Постановка проблеми. Реалії холодної війни та ядерного протистояння перетворили театральний кін 
на арену об’єктивації кошмарів Кафки та пророцтва абсурду Сартра. Декламація колишньої непохитності 
та стійкої прогресії світу свідчила про тотальну дисгармонію буття, невідповідність традиційних цінностей, 
розпад ідеологем пафосу перебудови суспільства. Це, в свою чергу, призвело до оперування новими 
варіантами відображення дійсності, тісним чином пов’язаних із міфологічним началом. Відходячи від 
типізації ХІХ ст. мистецтво загалом, й драматургічне зокрема, робить акцент на символі, ''новому міфі'', 
понятті екзистенційності буття, наверненні до архетипів. Теоретики абсурдизму (Камю, Сартр) підійшли до 
абсурду буття як до абсолютної реальності, в якій зникає будь-яке протиставлення людини та світу. 
Практики ж абсурдизму (Беккет, Іонеско, Аррабаль, Мрожек) зробили абсурд культурним надбанням 
драматургічного мистецтва, втіливши найсміливіші задуми у драматургічних маніфестах. 

Мета статті – визначити принципи драматургії абсурдистського театру Беккета. Для досягнення цієї 
мети необхідно виконати такі завдання: 

 З’ясувати механізм розбудови абсурдистської п’єси. 

 Розкрити граматико-синтаксичні особливості драми в беккетівському театрі. 
Виклад основного матеріалу. Висловлюючи свою повагу до уславленого попередника, 

Том Стоппард говорить про Беккета як архітектора, який використовуючи мінімум мовних та сценічних 
засобів, впровадив новий підхід до написання та постановки п’єси

1
 [1]. Мовна простота, яка межує з 

канонічною аскезою, сценічний мінімалізм, що викрив штучність та зайвість ''піротехнічної'' 
декоративності, зробили неоцінений внесок в розбудову театрального мистецтва ХХ-го століття, 
звільнивши автора від умовностей, наділивши його даром творити. Тиранія драматичного діалогу, 
умовної ''мовності'', яка панувала впродовж епох, скінчилася в одну ніч прем’єри ''В очікуванні на Годо''. 

Важко переоцінити справжні мотиви мовної емансипації: звільнення від нормативів класичного 
театру увінчалося тріумфом реалізму. Беккетівська мовна ідіоматика, що є міметичною стосовно ритму 
та пауз спонтанного дискурсу, викрила неприродні діалогічні дискусії та дебати, наприклад п’єс Генріка 
Ібсена, які вважалися доволі натуралістичними. Анулювавши наставницьку риторику, Беккет переконує, 
що саме банальна, повсякденна мова має сенс (як реалістична). Але перш ніж звільнити сучасний театр, 
Беккет як драматург позбавився обтяжливого тягаря багатослів’я і, як не парадоксально, надмірної 
залежності від буденності – відкидаючи поверхневий мімезис, він винаходить унікальну власну 
ідіоматичну мову, граматика якої, попри явну схожість, не базується на мові розмовній (герої Беккета все 
ж не розмовляють як звичайні люди). 

Артур Міллер правомірно зауважував, що рівень глядацької допитливості та оцінки його п’єс 
повністю залежить від суто формальних речей, які важливі на сцені, – а саме, на скільки реалістичними є 
місце та час дії, вбрання та мова персонажів [2]. Зважаючи на це, цілком природнім є здивування 
глядачів Беккета, які губляться щодо можливих міллерівських критеріїв, цілком органічних для 
останнього, але абсолютно релевантних у драматургії Беккета. Справді, які питання можуть виникнути 
до героїв, які занурені у пісок, час від часу виглядають із смітникових урн чи сховані від глядача 
пітьмою, які втратили відчуття простору, часу та позбавлені певної дії? Вони (питання), щонайменше, 
абсурдно риторичні. І все ж таки, відповідь на них є. Беккетівське цілком свідоме самообмеження в 
театральних засобах має на меті досягнення певного драматичного ефекту. Наслідком тотальної 

                                                 
1At the time when Godot was first done, it liberated something for anybody writing plays. It redefined the minima of 

theatrical validity. It was simple as that. He got away. He won by twenty-eight lengths, and he’d done it with so little – and I 

mean that as an enormous compliment. There we all were, busting a gut with great monologues and pyrotechnics, and this 

extraordinary genius just put this play together with enormous refinement, and then with two completely unprecedented and 

uncategorisable bursts of architecture in the middle – terrible metaphor – and there it was, theatre. 
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мінімізації дії (руху) в таких п’єсах, як ''Щасливі дні'', ''Кінець гри'', ''Гра'' є саме диспропорціональна 
важливість миттєвого руху, найменшої зміни сценічної диспозиції. Наслідком комунікативної 
дисфункції, натомість, є несвідомо підвищена зосередженість на діалогічному мовленні, – лінгвістична 
техніка, що блискуче втілена в сценічному просторі театру Беккета. І саме своєрідність граматичної 
складової додає його діалогам шару винятковості, глибини та ''реальної'' сили. 

Складність та, щонайменше, двозначність граматичних конструкцій найширше представлені в п’єсі 
''Кінець гри'', на прикладі якої можливо проаналізувати ідіоми, що притаманні діалогічній комунікації 
беккетівського театру. 

Клов: Ти не маєш права так зі мною розмовляти. 
Хамм: (прохолодно) Пробач. (Пауза. Голосніше.) Я сказав, пробач.

2
 [3] (тут і надалі пер. мій – О. К.) 

У цьому обміні декількома репліками герої Беккета надають слову ''пробачати'' нової конотації. 
Спершу воно звучить нейтрально, але наступної миті, завдяки ремарці, – майже як імператив у 
вокативній функції. Тон, яким герой просить пробачення, не тільки не ввічливий, навпаки, він – 
погрозливий: ''пробач мене, інакше пошкодуєш''. Таким чином, словесний вираз ''пробач мене'' 
асимілюється із категорією команд, наказів на кшталт ''закрий двері'', – категорією, що передбачає певну 
дію, безальтернативну вказівку до негайного виконання. Парадокс ситуації у тому, що за сценарієм 
Хамм, сліпий та фізично паралізований, сидить в інвалідному візку, його єдиним фактичним надбанням є 
манія величі, яка розповсюджується на Клова, названого сина. Незважаючи на усвідомлення повної 
залежності від ''поводиря'', Хамм поводиться, тим не менш, зухвало, бо переймає на себе божественний 
імператив (людина непрощенна потрапляє в пекло), духовну авторитарність та винятковість ритуалу 
прощення як акту, на який людина може лише сподіватися від Бога. Така безпідставна гра в Бога має свій 
кінець (''кінець гри''). 

Клов: Якщо я не вб’ю цього пацюка, він помре
3
 [3]. 

Граматика цієї репліки оманлива, неочікувана для глядача. За формою це, на перший погляд, 
диз’юнктивна конструкція: ''якщо не X, то – Y'', проте, як виявляється, зазначеної альтернативи в ній 
немає, бракує співставлення рівноцінних опцій. Навіть синтаксис цього обороту грає словесний жарт, 
надаючи в уяві Клова пасивному дієслову ''померти'' активну функцію. В п’єсі смерть для героя 
виявляється актом найвищої свободи. Проте спосіб, в який він будує речення, перетворює смерть на 
занадто болісний, зловісний для нього акт волі з боку саме пацюка, позбавляючи подібної дії (''вбити'') 
його самого. Граматико-синтаксична зв’язка цього звичайного речення несподівано втілює в собі 
екзистенціальний статут – імпліцитно воно є рухом, простором, дією по відношенню до себе або когось 
іншого в антисвіті, в якому ''бути вбитим'' чи ''померти'' виявляються винятковою альтернативою.  

У світі, де християнські концепції есхатології зведені до сумного фарсу, час перетворюються із 
лінійного руху на зіяючий вакуум. Структуру часу мають встановлювати самі герої. У п’єсі ''Кінець гри'' 
це відчуття хитке, невловиме, його (час) підтримують Хамм та Клов завдяки ''грі в ігри'' – марні та 
безглузді, проте важливі, бо вони – єдине, що беккетівським героям лишається робити. Драматичну 
напругу такої гри підтримують постійні погрози Клова припинити грати, перекинути дошку. Як і в будь-
якій грі ініціатива переходить від одного гравця до іншого; іноді успішність певного ходу залежить від 
вправної мовної маніпуляції: 

Клов: Я покину тебе. 
Хамм: Ні!  
Клов: Що мене тут тримає?  
Хамм: Діалог. (Пауза.) Я потроху завершую свою історію. (Пауза.) Зараз краще виходить. (Пауза. 

Роздратовано.) Запитай мене, де я там зупинився. 
Клов: До речі, як там твоя історія? 
Хамм: (здивовано). Яка? 
Клов: Ну, та, що ти розказуєш собі…цілими днями. 
Хамм: А, ти маєш на увазі хроніку? 
Клов: Певно. 
Пауза. 
Хамм: (розсерджено). Далі, ну, питай далі! 
Клов: Зараз краще виходить, сподіваюся. 
Хамм: (скромно). Ну, не так, щоб набагато. (Він позіхає.) Бувають дні, як-от сьогодні, бракує 

натхнення. (Пауза.). А змушувати себе щось робити – марно. (Пауза.) Проте, трохи є. (Пауза.) Техніка, 
сам розумієш. (Пауза. Роздратовано.) Я сказав, проте, трохи є. 

Клов: (захоплено). Це ж треба! Попри все, ти зміг щось трохи придумати! 

                                                 
2 Clov: You shouldn’t speak to me like that. 

Hamm: (coldly) Forgive me. (Pause. Louder.) I said, Forgive me. 
3 Clov: If I don’t kill that rat, he’ll die. 
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Хамм: (скромно). Ну, не так багато, не так багато, але, все ж таки краще, аніж нічого. 
Клов: Краще, аніж нічого! То можливе?

4
 [3]. 

Розмова в цій п’єсі відбувається за усталеними правилами, які, немов ритуал, виконують герої. У 
відповідь на альтернативу Клова (''Я покину тебе'') Хамм, захищаючись ідеєю якоїсь розповіді, 
переходить в контрнаступ. Запропонувати певну ''історію'' видається прийнятним ходом, але одразу 
перейти до суті справи (розповісти та вислухати) герої не здатні. Роздратування Хамма цілком 
правомірне – Клов відмовляється задавати відомі питання, слідувати мовному етикету. Немов новий 
одяг, герої приміряють ті чи інші слова, дивляться, як ті будуть звучати, ''носитися'', і подібна словесна 
гра не безглузда – з-поміж безлічі відібрані найточніші слова, які здатні найбільше вразити. Коли Клов 
навмисно робить паузу, шукаючи закінчення речення (''Ну, та, що ти розказуєш собі…цілими днями''), 
він насправді свідомо замінює приховану фразу ''все життя'' на банальне ''цілими днями'', – літературний 
прийом заміни стилю високого комічним. Проте подібна імплікація лише сповіщає глибинний зміст усій 
екзистенційній ситуації: герої не розуміють, що таке реальність, життя, а тому й згадувати про нього 
зайвий раз не варто. Коли Хамм раптово віднаходить синонім до слова ''історія'' (''А, ти маєш на увазі 
хроніку?''), він свідомо акцентує увагу на грецькому еквіваленті, бо ''хроніка'', на відміну від ''історії'' не 
обов’язково має мати закінчення – вона лише корпус подій, що відбулися. Цим він підкреслює, що їхнє 
спілкування-існування у формі ''хроніки'' було й буде продовжуватися в майбутньому – хід, який надає 
гравцеві відому перевагу в непевному світі шахової дошки, на якій лишаються дві фігури. Для опонента, 
натомість, нічого кращого за ''нічого'' немає, і саме тому здивування та сум Клова є природною реакцією 
на усвідомлення безальтернативної пропозиції Хамма. Іншим важливим прикладом лінгвістичної та 
логічної структури п’єси є немов би наївний інцидент із триногою іграшкою: 

Заходить Клов із чорним іграшковим собакою; тримає собаку за одну з його трьох лап. 
Клов: Ось твої собаки. 
Передає собаку Хамму, який пестить його.  
Хамм: Він білий, мій цуцик? 
Клов: Майже. 
Хамм: Що ти маєш на увазі ''майже''? Білий чи ні? 
Клов: Ні. 
Пауза

 5
 [3]. 

Питання ''Він білий, мій цуцик?'' дає можливість Клову втаємничити реальність, говорити багатозначно, 
використовувати безліч альтернатив, тим самим змушуючи Хамма ставити нові питання задля отримання 
необхідної інформації. ''Білий чи ні?'' сприймається як прохання, а пауза після усвідомлення кольору – як 
капітуляція. В цьому обміні репліками глядач стає свідком зловісного потенціалу зрячого Клова по 
відношенню до сліпого Хамма, бо перший може вибудовувати реальність за власним бажанням задля 
власного задоволення та тортур Хамма. Останній, врешті-решт, має визнавати свою поразку, бо, за великим 

                                                 
4 Clov: I’ll leave you. 

Hamm: No! 

Clov: What is there to keep me here? 

Hamm: The dialogue. (Pause.) I’ve got on with my story. (Pause.) I’ve got on with it well. (Pause. Irritably.) Ask me 

where I’ve got to. 

Clov: Oh, by the way, your story? 

Hamm: (surprised). What story? 

Clov: The one you’ve been telling yourself all your . . . days. 

Hamm: Ah you mean my chronicle? 

Clov: That’s the one. 

Pause. 

Hamm: (angrily). Keep going, can’t you, keep going! 

Clov: You’ve got on with it, I hope. 

Hamm: (modestly). Oh not very far, not very far. (He sighs.) There are days like that, one isn’t inspired. (Pause). No 

forcing, no forcing, it’s fatal. (Pause.) I’ve got on with it a little all the same. (Pause.) Technique, you know. (Pause. 

Irritably) I say I’ve got on with it a little all the same. 

Clov: (admiringly). Well I never! In spite of everything you were able to get on with it! 

Hamm: (modestly). Oh not very far, you know, not very far, but nevertheless, better than nothing. 

Clov: Better than nothing! Is it possible. 
5Enter Clov holding by one of its three legs a black toy dog. 

Clov: Your dogs are here. 

He hands the dog to Hamm who feels it, fondles it. 

Hamm: He’s white, isn’t he? 

Clov: Nearly. 

Hamm: What do you mean, nearly? Is he white or isn’t he? 

Clov: He isn’t. Pause. 
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рахунком, він позбавлений засобів дізнатися про щось, – його єдиним поводирем лишаються фантазми уяви 
Клова, який притримує, а, згодом, фальсифікує інформацію на власний розсуд. 

Мова Беккета вимагає від глядача надмірної уваги. Щоб зрозуміти п’єси на кшталт ''Кінець гри'' треба 
прискіпливо вслухатися в ці дивні обороти, як-от опис триногого собаки: ''Клов: Йому бракує однієї 
ноги'' (Clov: He lacks a leg) [3]. Подібна мова видається глядачеві тому такою дивною, бо в ній відсутня 
референція до самого героя, характеру, особистості – лінгвістична особливість беккетівського парадоксу, 
який за власною театральною конвенцією тяжіє до протеївської поліфонії. 

Висновки. У статті з’ясований механізм розбудови абсурдистської п’єси та розкриті граматико-
синтаксичні особливості драми в беккетівському театрі. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Interview with Ronald Hayman reported in The New Review. – Vol. 1, no. 9. – December 1974. – P. 18–19. 
2. Arthur Miller. Introduction to Collected Plays / Arthur Miller. – London : Cresset Press, 1961. – P. 4–5. 
3. Samuel Beckett. Endgame [Електронний ресурс] / Samuel Beckett. – Режим доступу : http://samuel-

beckett.net/endgame.html. 
4. Journal of Beckett Studies. B. S. Hammond. English Department at Florida State Univ., 1979. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.english.fsu.edu/jobs/num04/Num4Hammond.htm. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Interview with Ronald Hayman reported in The New Review. – Vol. 1, no. 9. – December 1974. – P. 18–19. 
2. Arthur Miller. Introduction to Collected Plays / Arthur Miller. – London : Cresset Press, 1961. – P. 4–5. 
3. Samuel Beckett. Endgame [Еlektronnyy resurs] / Samuel Beckett. – Rezhym dostupu : http://samuel-

beckett.net/endgame.html. 
4. Journal of Beckett Studies. B. S. Hammond. English Department at Florida State Univ., 1979 [Elektronnyy resurs]. 

– Rezhym dostupu : http://www.english.fsu.edu/jobs/num04/Num4Hammond.htm. 

 
Матеріал надійшов до редакції 11.05. 2015 р. 

Коляда О. В. Грамматико-синтаксические особенности драматургии С. Беккета  
(на примере пьесы ''Конец игры''). 

В статье исследуются грамматические и синтаксические особенности диалогической речи в 
драматургии Сэмюэла Беккета на примере пьесы ''Конец игры''. Сложность и амбивалентность 
грамматических и синтаксических конструкций представлены в пьесе ''Конец игры'', на примере 

которой можно проанализировать идиомы, свойственные диалогу беккетовского театра. Статья 
рассматривает примеры идиоматики, которая миметична ритму и паузам спонтанного дискурса. 

Ключевые слова: грамматико-синтаксические особенности, Сэмюэл Беккет, диалогическая речь, 
драматургия. 

Kolyada O. V. Grammatical & Syntactical Peculiarities of Samuel Beckett’s Playwriting in ''Endgame''. 

The article offers the short review of a few examples of grammatical and syntactical peculiarities of the 
dialogical discourse in Samuel Beckett’s ''Endgame'' play. The grammatical and syntactical peculiarities are 

viewed as complex and ambivalent clusters that are typical in the Beckettian idiomatic dialogue which is 
mimetic to the rhythm and pauses of the colloquial speech. Beckettian linguistic idiomology showed unnatural 
dialogical discussions and would-be spontaneous speech patterns of such a playwright as Henrik Ibsen, whose 

plays used to be considered naturalistic. Nullifying authoritative rhetoric Beckett clearly persuades that 
particularly everyday routine speech has sense and in fact is only realistic. Before liberating the contemporary 

theatre Beckett as a dramatist had got rid of a burden of verbosity as well as paradoxically: rejecting superficial 
mimesis the dramatist discovers and utilizes his own artistic idiomatic speech, which grammar, despite obvious 
similarity, does not associate with the colloquial speech since the characters of Beckett's plays do now talk like 

common people too. It is a typical feature of the Beckettian drama that simple grammatical and syntactical 
constructions are in fact deceptive and offer the suggestive implication. An exemplary disjunctive patter ''if it is 
not X then Y'' seems to be devoid of the rational alternative because it lacks an integral part: juxtaposition and 

comparative matching of the equal options. The very syntax of many patterns plays havoc and joke with the 
public, giving passive verbs the particular active connotation and the active function. Projecting such original 
approach unto Beckett's favourite metaphysical concept of death the latter turns out to represent an act of the 
absolute freedom. The absurd of the narrative reveals itself in the very means of its construction: a sentence is 

being built in such a way that the public literally perceives death as an extremely painful act of will. The 
grammatical and syntactical conjunction of the typical Beckettian sentences reveals an existential principle: 

implicitly those turn out to be active and offer the space for options in the anti-world, hence crucial to Beckett 
''to be killed'' or simply ''to die'' is a unique alternative most of the characters ponder on.  

Key words: grammatical and syntactical peculiarities, Samuel Beckett, dialogical discourse, playwriting. 
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СПЕЦИФІКА ІМПЛІКУВАННЯ СТВЕРДЖЕННЯ В НАУКОВОМУ СТИЛІ 

Проаналізовано експліцитні та імпліцитні засоби вираження інтенції ствердження в науковій 

літературі. З’ясовано, що для передачі основних засобів вираження стверджувального значення 

використовують модальні слова, які вказують на порядок думок та зв'язок між ними. Серед 

неспеціалізованих засобів у науковому стилі виокремлюють сполучники та прийменники, які 

безпосередньо не передають стверджувального значення, проте беруть участь у реалізації 

стверджувальних суджень. 

Ключові слова: значення, ствердження, експліцитний зміст, імпліцитний зміст, засоби вираження, 

наукова література. 

Серед актуальних проблем сучасної лінгвістики особливу увагу привертає питання про вивчення 

специфіки імпліцитного та експліцитного змісту. У наукових працях В. Х. Багдасаряна [1], 

Ф. С. Бацевича [2], Л. Р. Безуглої [3], К. О. Долиніна [4], Г. І. Приходько [5] проаналізовано способи та 

засоби вираження експліцитності й імпліцитності в українській, англійській, німецькій та російській 

мовах. Однак окремої наукової розвідки, присвяченої описові реалізації стверджувальних одиниць як 

засобу імплікування та експлікування ствердження, у сучасному українському мовознавстві немає. Саме 

тому об’єктом нашого дослідження є стверджувальні речення в контексті наукового стилю. У 

пропонованій статті маємо на меті проаналізувати та виокремити спеціалізовані та неспеціалізовані 

засоби вираження ствердження в науковій літературі. Матеріалом для аналізу стали наукові розвідки з 

мовознавства, літературознавства, філософії тощо. 

В. Х. Багдасарян тлумачить імпліцитне значення в зіставленні з експліцитним: "Експліцитним, або 

явним, є те, що має своє власне, повне, безпосереднє словесне вираження, імпліцитним же, чи неявним, є 

те, що не має такого словесного вираження, але домислюється, опираючись на експліцитне, виражається 

й сприймається адресатом за допомогою експліцитного, а також контексту та інших чинників" [1: 5]. 

Е. І. Шендельс зазначає, що в імпліцитній структурі нічого не пропускається, ніщо не випущене, а 

домислювання чи переосмислювання не потребує вставки слів чи форм, хоч може потребувати 

трансформації [6: 110]. 

На нашу думку, поняття імліцитності має досить широкий зміст, який дає змогу охоплювати не лише 

вияви прихованої семантики мовних одиниць різної структури, а й дериваційні структурно-семантичні 

перетворення. Відповідно експліцитність сприймається безпосередньо, без додаткових когнітивних операцій. 

Для повнішого розуміння інтенції ствердження в науковому стилі доцільно було б враховувати 

співвідношення змісту мовної категорії зі способами й засобами її вираження. 

Отже, ствердження в мові може бути представлене, по-перше, за допомогою спеціальних засобів 

вираження, а по-друге, без вживання спеціальних мовних одиниць: у цьому разі ствердження міститься в 

самій семантиці лексеми, фразеологізмі, реченні. Саме тому можна виокремити два способи вираження 

ствердження в мові: експліцитне – формально виражене ствердження та імпліцитне – приховане ствердження. 

До основних засобів вираження ствердження в науковому стилі уналежнюємо модальні слова, що 

виконують функцію вставних у реченні й передають порядок думок та зв'язок між ними. Наприклад: 

"По-перше, бути точним, а отже, суворо відповідати визначуваним реаліям у будь-якому їх вияві. По-

друге, спиратися на чітко детерміновані й однозначно усвідомлювані поняття. По-третє, нарешті, 

мати достатню диференційну потенцію, тобто протиставляти цей термін, цю категорію будь-якому 

іншому явищу, з одного боку, і, виходячи з наявної дефініції, кваліфікувати деяке явище як шукане, що 

відповідає цій дефініції, з іншого боку, не залишаючи без маркування будь-який окремий випадок" [7: 30], 

"Отже, мовленнєва діяльність – усвідомлена, мотивована, тобто психічно регульована, предметна і 

цілеспрямована, соціально регламентована активність суспільного суб’єкта" [8: 30]. 

Експліцитне ствердження в науковому стилі репрезентують модальні слова на зразок безперечно, 

справді, безумовно, вважаю, очевидно, звичайно, звісно, що передають упевненість кого-небудь у чому-

небудь, вірогідність, імовірність чого-небудь: "Цілком очевидно, що лише будучи зв’язаним між собою, 

слова, які наповнюють рядки наведеного вірша, створюють те, що ми можемо назвати текстом, або 

фрагментом художнього твору…" [7: 195], "Безумовно, пізнавальний процес постає принципово 

творчим відбиттям реального світу, бо його результатом є єдність в ідеальних образах дійсності і 

можливості того, що може статися у майбутньому" [9: 568], "Справді, конструкції на основі 

кон’юктивних форм, що спеціалізуються на вираженні ірреального значення. в українській мові легко 

співвідносяться із заперечним судженням, які спростовують реальність подій" [10: 36]. 
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Зауважимо, що інтенцію ствердження представляють також модальні слова, що вказують на джерело 

повідомлення: "Одним із різновидів метонімії, на думку більшості дослідників, виступає синекдоха" 

[11: 83], "На переконання В. В. Виноградова, речення як основна форма мовного спілкування є водночас 

і засобом вираження думки для мовця і знаряддям розуміння повідомлюваної думки для слухача" [8: 28], 

"Текст як синтаксична одиниця характеризується, на думку І. І. Меншикова, лише трьома основними 

параметрами, потрібними для його існування й функціонування саме як тексту, а не якої-небудь іншої 

синтаксичної одиниці (слова, речення, надфразної єдності)" [7: 146], "На нашу думку, кожна з названих 

концепцій заперечення абсолютизує лише яку-небудь одну з багатьох функцій мисленнєво-мовленнєвої 

категорії заперечення і цим значно обмежує її величезний функційний потенціал" [10: 21]. 

Серед неспеціалізованих засобів вираження ствердження в науковому стилі виокремлюємо 

сполучники та прийменники. 

Єднальні відношення в сучасній українській мові передають сурядні сполучники і, та, і… і. Складні 

синтаксичні одиниці, утворені за допомогою таких сполучників, презентують імплікацію 

стверджувальних суджень. Наприклад: "Категорії – основні і загальні ознаки, універсальні форми 

мислення і свідомості, які відбивають загальні властивості і відношення об’єктивної дійсності, загальні 

закономірності розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ" [9: 524], "І писемний, і усний 

різновиди літературної мовної практики взаємодіють у встановленні, формуванні та розвитку 

літературної норми" [12: 469], "Вони засвідчують постійне перебування людини в системі соціальних 

взаємин, стандартів поведінки і традицій, прийнятих у певній спільноті" [13: 63]. 

Помічено, що для передачі імпліцитного стверджувального значення використовують також деякі 

приєднувальні сполучники, наприклад, та й, а також, та ще й, та ще, і навіть: "Це комунікативне 

завдання реалізують питальні частки, а також частки відсполучникового походження разом з 

питальною інтонацією" [14: 359], "Тому в осягненні певної комунікативної мети, коли мовець добирає 

той чи той комунікативний тип вислову і оформлює його певним чином лексично, синтаксично та й 

інтонаційно, він, мовець, тим самим, прагне до того, щоб висловитися емоційно, і з дотриманням 

найменших нюансів у вираженні своєї почуттєвості" [15: 7]. 

Градаційні сполучники а ще, ще й, а до того ж, та навіть вказують на повноту, більшу точність 

повідомлюваного: "Синтаксично нечленовані речення (конструкції) уже фрагментарно досліджувались, 

систематизовувалися в українському мовознавстві, а ще раніше – й у русистиці" [15: 12], "Тільки зрідка 

простежуються нечленовані речення в монологічних художніх текстах, частково і в певних жанрах 

мовлення публіцистичного, зокрема в газетах, та навіть у мовленні науковому, в деяких його жанрах, 

характеризуючи своєю наявністю особливий стиль наукового мислення і такого ж формування думки – 

щонайбільше однозначної" [15: 14]. З наведених прикладів видно, що стверджувальний компонент 

сполучника допомагає точніше інтерпретувати інформацію. 

Зіставний сполучник а в поданому ілюстративному матеріалі спеціалізується на протиставленні 

стверджувальних частин речення: "Деякі господарі відразу ж садили на городі цю освячену вербову гілку, щоб 

росла Богові на славу, а людям на ужиток" [16: 25], "Якщо після однорідних членів стоїть узагальнювальне 

слово, то перед ним робиться пауза, а узагальнювальне слово вимовляється сильніше" [16: 246], "В усному 

мовленні дієприслівниковий зворот відокремлюється паузами, а на письмі – комами" [16: 52]. 

Ідентифікаторами внутрішнього, імплікованого ствердження бувають й інші службові частини мови, 

зокрема, прийменники. Серед них виокремлюємо:  

1) просторові контактні прийменники всередині, зверху, в, серед, посередині, посеред, що вказують на 

локалізацію в межах просторового орієнтира: "Серед російських мовознавців також були ті, які відстоювали 

суб’єктивно-інтерпретативну природу заперечних конструкцій" [10: 31], "Складених сполучників значно 

менше серед сурядних, ніж серед підрядних, причому між шістьма семантичними групами сурядних 

сполучників вони розподілені неоднаково" [17: 37]. В аналізованих конструкціях посеред, зверху + іменник в 

родовому відмінку прийменники виконують суто видільну функцію й безпосередньо ствердження не 

виражають. Стверджувальний зміст випливає з усієї структури речення, тобто є імпліцитним; 

2) дистантний контактний прийменник біля, який позначає просторову близькість до предмета, у 

поєднанні з іменниками стверджує наявність чого-небудь або кого-небудь: "Ваші загони "Зелених 

патрулів" можуть привести роз’яснювальну роботу серед населення, виготовити і встановити на 

околиці лісу, біля лісосмуг, в парках природоохоронні щити, організувати патрулі" [12: 29], "З цього часу 

бере свій початок історія становлення фундаментальної академічної школи структурної, прикладної, 

математичної, а згодом і комп’ютерної лінгвістики, біля витоків якої стояли В. С. Перебийніс, 

М. М. Пещак, М. П. Муравицька, Н. Ф. Клименко та їхні колеги по відділу" [18: 177];  

3) темпоральні прийменники протягом, перед, над, під безпосередньо не передають 

стверджувального значення, проте беруть участь у реалізації стверджувальних суджень: "З наведених 

прикладів стає очевидним, що, наприклад, в окличних фразах елемент емоційності переважає над 

інформативним" [19: 99-100], "Подані тексти чітко паспортизовані: майже до кожного з них подано 
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фотографію інформатора; перед текстом представлено прізвище та ім’я студентки, яка здійснювала 

запис, і рік запису матеріалів" [19: 158]; 

4) логічні прийменники у зв’язку з, з огляду на, зважаючи на, на підставі, на основі виражають 

причину, їх уживають в аналізованих прикладах, щоб ствердити який-небудь факт. Наприклад: "З огляду 

на різне співвідношення цих чинників відперсональні дієслова формують чотири структурно-семантичні 

типи зі значенням буттєвості, дії, відношення та стану" [12 : 66], "В нечленованих реченнях наявна лиш 

нульова позиція, на основі якої витворюється змістова повнота й повноцінність вислову" [15: 44], 

"Зважаючи на потребу послідовної класифікації односкладних структур з позицій сучасної граматичної 

науки, потрактування мовної репрезентації семантичних категорій, особливо актуальним є ґрунтовний 

аналіз неозначено-особових речень з погляду семантики" [13: 53]; 

5) прийменники відповідно до, згідно з нерідко трапляються в науковому стилі, передають 

відношення відповідності та слугують маркерами згорнутих стверджувальних пропозицій у структурі 

речення. Наприклад: "В іноземній науці більшої популярності набула концепція, згідно з якою 

ствердження і заперечення є суб’єктивними формами інтерпретації дійсності" [10: 16], "Відповідно до 

цього речення й судження взаємопов’язані, бо судження – це основна форма чи акт мислення, думки, яка 

відбиває речі, явища у їхніх зв’язках, взаємовідношеннях, стверджує чи заперечує наявність або 

належність певної ознаки предметові думки" [15: 33]. 

Отже, наведені приклади засвідчують, що в науковому мовленні реалізуються як експліцитні, так й 

імпліцитні значення, причому останніх у комунікативно-прагматичній структурі мовленнєвого акту 

переважають. До основних засобів вираження ствердження уналежнюємо модальні слова, а серед 

неспеціалізованих виокремлюємо сполучники та прийменники. Перспективою подальшого дослідження 

є з’ясування засобів вираження ствердження, зокрема, в офіційно-діловому та публіцистичному стилях. 
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Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2015 р. 

Гурко Е. В. Специфика имплицирования утверждения в научном стиле. 

Проанализированы эксплицитные и имплицитные средства выражения интенции утверждения в 

научной литературе. Для передачи основных средств выражения утвердительного значение используют 

модальные слова, которые указывают на порядок мыслей и связь между ними. К неспециализированным 

средствам в научном стиле относят союзы и предлоги, которые непосредственно не передают 

утвердительного значения, однако участвуют в реализации утвердительных суждений. 

Ключевые слова: значение, утверждение, эксплицитное содержание, имплицитное содержание, 

средства выражения, научная литература. 
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Hurko O. V. The Specificity of the Implicit Statement in the Scientific Style. 

The article deals with the study of specific implicit and explicit means of expressing the statement in the 

scientific literature. The material for the analysis is the scientific exploration of linguistics, literature, 

philosophy. The main method of our investigation is descriptive. It has been found that modal words that 

indicate the order of ideas and the link between them use main means of affirmation expression for the transfer. 

Among the specialized means in the scientific style we distinguish conjunctions and prepositions that do not 

directly transmit affirmative meanings, but are involved in the implementation of affirmative judgments. Thus, 

the analyzed material is the evidence that the scientific speech is implemented as explicit, implicit and as 

mentioned, the latter in the pragmatic communicative structure of speech act much more. A prospect for further 

research is to ascertain the means of expression statements in the official documents and publicistic styles. 

Key words: meaning, statement, explicit content, implicit content, expression means, scientific literature. 
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ПРАГМАТИКА ЗАГОЛОВКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ 

У статті проаналізовано прагматичні особливості сучасних драматургічних заголовків, мотивованих 

антропоцентричними, автоцентричними, прогностичними чинниками. Автоцентричність заголовка 

відбиває авторську оцінку й побудову іміджу драматурга. Антропоцентризм заголовка активізує 

використання драматургами епатажних, експресивних заголовків з елементами інтертекстуальності. 

Проспективність назв п’єс зумовлює успішність декодування заголовка адресатом, виправдання 

читацького ефекту очікування. 

Ключові слова: прагматика, адресат, адресант, драматургічний текст, автоцентричність, 

антропоцентричність, прогностичність. 

Постановка проблеми. Прагматика (від гр. prаgma – справа, дія) – міжнаукова галузь знань 

(семіотики, мовознавства), що вивчає соціокультурні, психологічні, когнітивні й мовні чинники 

комунікативної взаємодії суб’єктів [1: 484]. Прагматика досліджує використання мови для впливу на 

комунікантів у процесі спілкування, у центрі якого перебуває особистість адресанта. Функційна 

прагмалінгвістика вузько потрактовує прагматику, наділяючи її рисами конкретні мовні явища. У цьому 

разі предметом аналізу стають мовні засоби, що сприяють передачі прагматичної інформації, яка 

міститься в експресивних засобах мови й відсилає реципієнта до мовної оцінки адресантом 

навколишнього світу. Дослідженню питань прагматики присвячені наукові розвідки багатьох 

мовознавців (Е. Азнаурова [2], Ф. Бацевич [3], Т. Булигіна [4], В. Гак [5], В. Дем’янков [6], Г. Почепцов 

[7], Т. Романова [8], Ю. Степанов [9], І. Сусов [10] та ін.). Аналіз цих праць окреслює прагматику як 

аспект мовленнєвої діяльності, пов’язаний зі свідомим вибором мовних засобів для найефективнішого 

впливу на співрозмовника.  

У драматургічному дискурсі, який, на відміну від прозових і поетичних творів, завжди орієнтований 

на адресата, відбиття в тексті прямої авторської оцінки обмежене незначною кількістю елементів, що 

посилює їхню прагматичну значущість. Авторська позиція виявляється на змістовому рівні через 

семантичні домінанти, що потрактовують як компоненти твору, які спричинюють рух і визначають 

відношення всіх інших компонентів твору [11: 167]. Такі домінанти драматургічного тексту 

найяскравіше втілені в назві твору. Заголовок – це перший ілокутивний акт, здійснений драматургом, за 

допомогою якого адресант намагається в стислій формі передати адресатові максимально змістову 

інформацію. Заголовок слугує показником прагматичної природи тексту й впливає на його 

інтерпретацію. Окремих лінгвістичних досліджень прагматичних особливостей заголовків у сучасному 

драматургічному дискурсі поки що немає, що й зумовлює актуальність нашої статті.  

Метою дослідження став аналіз прагматичних особливостей заголовка в зовнішній драматургічній 

комунікації автора й читача. Запропонованій меті підпорядковані такі завдання: виявити прагматичні 

особливості заголовків, зумовлені автоцентричністю, антропоцентричністю й проспективністю; 

типологізувати прагматичні різновиди заголовків. Матеріалом для дослідження стали п’єси сучасних 

українських драматургів (загальною кількістю понад 300), друковані в періодичних виданнях, збірках та 

альманахах, а також розміщені на сторінках Інтернет-сайтів. 

Виклад основного матеріалу. Назва твору має величезну потенційну енергію, що переконує в 

потребі прочитання п’єси. Через це сучасні драматурги перетворюють заголовок в ефективний засіб 

прагматичного впливу. Найрелевантнішим для заголовка із прагматичного аспекту є його інформативне 

й емоційне наповнення. Прагматика заголовка мотивована трьома чинниками: автоцентричністю 

(відбиттям авторського світобачення, задумів, інтенцій), антропоцентричністю (спрямуванням на читача, 

урахуванням його фонових знань, естетичних і культурних смаків), проспективністю (зв’язком 

із наступним текстом п’єси).  

Заголовок п’єси відбиває авторське бачення відтворюваних ситуацій, реалізує авторський задум як 

цілісність. Автоцентричність заголовка може бути імпліцитною й експліцитною. В останньому випадку 

заголовок містить пряму авторську оцінку, що виражає позицію драматурга щодо подальших подій у 

п’єсі. У цьому разі автоцентричність передбачає суб’єктивну оцінку драматургом основних персонажів, 

напр.: "Хліб по воді (Сексот)" (В. Босович), "Жмикрути" (О. Купрій), "Шляхетний дон" (С. Щученко); 

передає авторське бачення зображуваних подій, напр.: "Дивна і повчальна історія" (О. Клименко), 

"Звичайна історія" (М. Ладо). Імпліцитна автоцентричність полягає не в прямій авторській оцінці 

драматургічних подій чи героїв, а у формуванні авторського іміджу. Із цією метою сучасні драматурги 

використовують у заголовках термінологічну або запозичену лексику, що постає як маркер 
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інтелектуального рівня драматурга. Наприклад, назва п’єси С. Левченка "Стрічка Мьобіуса" вербалізує 

термінологічне поняття топології (розділу математики), що позначає поверхню лише з однією стороною 

з математичною властивістю неорієнтованості. Схожими є заголовки "Реторта" (М. Соколян), 

"Гедоністика творчості" (І. Гургула), "YQ (Увай К’ю)" (Ю. Паскар). Крім прагматичної стратегії 

побудови власного іміджу, зазначені заголовки зумовлюють привертання автором читацької уваги. 

Антропоцентричність заголовка полягає у встановленні контакту з читачем і передбачає вплив на 

реципієнта. Заголовки безпосередньо звернені до адресата тексту й можуть моделювати ситуацію діалогу 

автора із читачем. Поодинокі назви виражені питальними або імперативними конструкціями, напр.: "Що 

Вам до вподоби?" (К. Солов’єнко), "Хто підставив Грейс Келлі?" (М.), "Давай пограємо" (С. Щученко), 

"Купіть місячну доріжку!" (В. Тарасенко), "Мамо, повернись!" (К. Рижій). 

Спрямування заголовка на реципієнта найекспліцитніше виражене в назвах, що містять ім’я 

персонажа, фокусуючи увагу читача на вагомій для драматурга дійовій особі, напр.: "Давид" (В. Лесюк), 

"Летіція" (І. Костецький), "Оксана" (О. Денисенко). Схожими є заголовки, що вказують на соціальний 

або професійний статус головного героя п’єси, напр.: "Уніформіст" (Я. Верещак), "Шинкарка" 

(С. Новицька), "Сестра милосердна" (В. Сердюк). 

Особливу значущість у діалозі автора із читачем має й стилістична характеристика заголовка, що 

забезпечує назві зрозумілість та інформативність. У цьому разі залучення драматургом до назви п’єси 

соціолектів та позалітературних елементів має чітку прагматичну настанову: зорієнтувати адресата щодо 

зображуваного в подальшому тексті соціально-культурного простору драми, напр.: "Дівка на відданє" 

(В. Маковій), "Крейзі" (С. Новицька), "Кайфолови" (В. Тарасенко), "Синій бус" (Д. Левицький). 

Налаштувати читача на певний перебіг подій у п’єсі намагаються й драматурги, які використовують у 

заголовках інтертекстуальність, пов’язуючи в такий спосіб новий текст з уже відомими реаліями 

дійсності чи культури. Такий зв’язок встановлюють через подання прямих і трансформованих цитат, 

залучення імен літературних героїв. Наприклад: заголовок "Крихітка Цахес" (Я. Стельмах) апелює до 

повісті Е. Т. А. Гофмана "Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер"; назва "Ромео і Жасмин" (О. Гаврош) 

відсилає до трагедії В. Шекспіра; п’єса "Ското-хутір" (О. Дроздовський) дублює назву химерного роману 

Дж. Орвелла; заголовок "Фортінбрас не прийде" (В. Гітін) використовує ім’я героя п’єси В. Шекспіра 

"Гамлет". Прагматичний вплив зазначених заголовків полягає в актуалізації читачем своїх попередніх 

знань щодо запозичених драматургом назв творів та імен для створення певного екстралінгвістичного 

контексту сприйняття подальшого змісту п’єси. 

Через заголовок автор формує емоційний настрій та естетичну увагу адресата драматургічного 

дискурсу. Виразні, але водночас дивні для читача заголовки п’єс нерідко відбивають авторське бажання 

епатажу й створення інтриги, напр.: "Село. Еволюція (8 поверх)" (Д. Гуменний), "Абонемент № 7. Інша 

сестра" (М.), "Як стати справжнім бегемотом" (О. Вітер), "Дахи і східці" (К. Тягло). З метою зацікавлення 

адресата постають і назви, що містять суперечності, вербалізують антонімічний контраст, напр.: "Заповіт 

цнотливого бабія" (А. Крим), "Пластиліновий метал" (В. Кожелянко, В. Сердюк), "Сезон полювання на 

мисливця" (О. Вітер). Із цією самою метою драматурги залучають до назви твору латиницю, додаткові 

"нелітерні" символи й знаки, напр.: "Help" (С. Щученко), "Requiem на замовлення" (С. Самосенко), 

"Міра+Еріка (а)" (Н. Симчич), "Сто бак$ів" (С. Ушкалов). 

Проспективність заголовка дає змогу гармоніювати художній текст з його художнім світом 

(головними героями, часом і простором тощо). Заголовок у сконденсованій формі відбиває основну тему 

п’єси, окреслює найважливішу сюжетну лінію або вказує на основний конфлікт, напр.: "Кривавий скарб" 

(С. Майданська), "Азартні ігри" (В. Герасимчук), "Жага екстриму" (А. Крим), "Вона, Смерть і Кохання" 

(Т. Литовченко). Заголовок нерідко актуалізує місце або час драматичних подій, створюючи художній 

часопростір, напр.: "П’ять нещасних днів" (І. Липовський), "Вечір навшпиньках" (І. Бондар-Терещенко), 

"Ніч вовків" (О. Вітер), "Якось в Америці" (О. Ірванець), "Кладовище" (О. Доричевський), "Кавказ" 

(В. Бобрович). Заголовок може визначати жанр п’єси, викликаючи в читача потрібні асоціації з тим чи 

тим типом літературного твору, напр.: "Ще одна притча про любов" (Л. Волошин), "Казка для Зигмунда" 

(В. Кожелянко, В. Сердюк), "Комедіада" (С. Самосенко). 

Постаючи смисловою домінантою твору, заголовок подекуди зазначає певну реалію, яка відіграє 

вирішальну роль у розвитку сюжетної лінії п’єси, напр.: "Сонні пігулки" (М. Вакула), "Крісло" (І. Гургула), 

"Жетон" (Б. Жолдак), "Міміка" (Л. Якимчук). Наведені назви п’єс відбивають значущість позначених понять 

для автора, що вмотивовано винесенням саме цих лексем у заголовок як найсильнішу позицію тексту.  

Антропоцентричність і проспективність заголовка зумовлюють правильне потрактування назви твору 

читачем, створюють для реципієнта ефект очікування, що може себе виправдати або не виправдати після 

прочитання п’єси. Успішному сприйняттю твору читачем сприяє, на думку З. Тураєвої, лише повністю 

семантизований заголовок [12: 56]. У цьому разі очікуваними й правильним з погляду прогнозування є 

заголовки, що містять імена й характеристику головних героїв або окреслюють основну проблематику 

п’єси, напр.: "Химерна Мессаліна" (О. Миколайчук, Н. Неждана), "Молодий режисер" (Г. Легка), "Війна" 

(В. Хараман), "Повернення" (С. Щученко). Найпрозорішими є оцінно нейтральні заголовки, структурно 
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розширені до речення, напр.: "Микола купує дім" (О. Мацюпа), "Стефко продався мармонам" 

(Я. Верещак), "Хочу бути президентом" (В. Канівець). 

Суперечливими із прогностичної сторони стають полісемантичні назви, що ускладнюють однозначність 

асоціацій у свідомості читача й передбачення змісту п’єси. Такими є заголовки на зразок: "Різниця" 

(А. Вишневський), "Повернення" (С. Щученко), "Станція" (О. Вітер), "Стіна" (О. Шниткіна). Зокрема, назва 

"Центр" (Р. Горбик) може викликати в читача такі проекції щодо змісту п’єси: "основне в чому-небудь", 

"частина населеного пункту", "місце зосередження певної діяльності", "сфера найвищого напруження сил", 

"орган керівництва" [13: 1360] та ін. Утім, під час прочитання тексту може бути реалізована лише одна з 

асоціацій, пов’язаних із заголовком, оскільки дії у драмі мотивовані центром села.  

Використання в заголовках абстрактних іменників, числівників посилює їхню багатозначність, 

підвищує ступінь узагальнення, що спричинює появу схожих, однотипних назв, напр.: "Експеримент" 

(П. Ар’є) – "Експеримент" (О. Жовна); "Двоє обабіч "Мерседеса" (О. Клименко) – "Двоє під ковдрою" 

(Б. Мельничук). Невиправдане прогнозування можуть створювати оцінні заголовки, коли смисл п’єси 

доводить протилежність значення лексем, використаних у драматургічній назві. Наприклад, семантика 

назви "Шахрайки" (Н. Уварова) налаштовує читача на негативне сприйняття й оцінку героїнь твору. 

Утім, текст п’єси переконує в позитивних якостях основних персонажів, зображуючи дівчат порядними, 

креативними, веселими, що заперечує негативні асоціації від заголовка п’єси. Помилковим без 

подальшого авторського пояснення буде й проекція читача щодо назви п’єси "Буна" (В. Маковій), у якій 

лексема має словникове значення "гідротехнічна споруда, дамба, висунута в бік моря або річки, що 

оберігає берег від розмивання" [13: 67]. Список дійових осіб зазначеної драми подає інше пояснення 

назві: Буна – баба (по-місцевому і по-румунськи) [14]. 

Будь-яке прогнозування подекуди загалом відсутнє в заголовку через недостатні фонові знання адресата 

п’єси, що не дає змоги передбачити зміст подальшого тексту. Такими є назви, що містять незрозумілі 

читачеві лексеми, напр.: "Лізикава" (В. Кожелянко, В. Сердюк), "Кумарі" (М. Соколян). Зокрема, останній 

заголовок авторка пояснює в репліці головної героїні лише по середині тексту п’єси: Так, мати світу, 

Дурга Шрі Мата – присутня в кожній із жінок. Надто ж у малих дівчатах – через їхню незайману 

чистоту. Богиня, буває, втілюється у дитині, і тоді звуть її Кумарі. Жива богиня Кумарі [15].  

Дивні, незвичні заголовки п’єс мають амбівалентне прагматичне спрямування: з одного боку, вони 

здатні зацікавити читача в прочитанні й подальшому декодуванні назви; з іншого, можуть викликати 

відчуження й небажання знайти пояснення семантики заголовка в драматургічному тексті. У зв’язку із 

цим, подаючи епатажну, важку для розуміння адресатом назву п’єси, драматурги почасти відразу 

пояснюють її, мотивують свій вибір. Наприклад, у драмі "Розібрати М.** на запчастини" (В. Сердюк) 

автор перед початком п’єси пропонує коментар: М.** – усіма відомими мені мовами означає чоловіка 

(мужчина, mano, man, mensch), навіть МАМА – то грузинський тато. М. – також смерть усіма 

європейськими мовами ("М. Italia!" – гасло радикалів 60-х – 70-х років). М. – називає "БСЕ" Місіму Юкіо, 

який власне і був Кімітаке Хіраокою, великим японським письменником, який сам свій псевдонім 

розшифровує як "Зачарований-Смертю-Диявол". Якщо припустити, що частка цілого завжди несе в собі 

ознаки цілого, то укладачі совєтської енциклопедії геніально вгадали дух Поета. М. – це також 

можливість, припущення. Що ж, припустимо... [16]. В іншому випадку драматург ризикує читацькою 

увагою й не розтлумачує епатажну назву аж до кінця п’єси. Наприклад, декодування заголовка "Краще 

з’їсти кирпичину" (Л. Драбина), жодна асоціація з яким відсутня в самому тексті драми, відбувається 

лише перед самою завісою, коли назва стає своєрідною відповіддю героїв на пропозицію керівника-

деспота: усі мовчки витягають руки вперед і показують на замуроване цеглою вікно [17], начебто 

говорячи, що "краще з’їсти кирпичину", ніж співпрацювати з вами.  

Заголовок потрактовують як відносно автономну структурну, функційну й семантичну одиницю, що 

може існувати окремо від основної частини тексту й водночас бути інтерпретатором теми та ідеї твору. 

Витлумачуючи заголовок, за Л. Сахарним, як особливу категорію текстів-примітивів, що являють собою 

своєрідний згорток художнього тексту, який згодом розкриває ввесь внутрішній потенціал назви 

[18: 221], пропонуємо, услід за Д. Вундерліхом [19], такі прагматичні типи заголовків: 1) заголовок-

репрезентатив, що виражає ствердження, пояснення, констатацію, визначення й має на меті інформувати 

та ідентифікувати (такі заголовки переважають у проаналізованому матеріалі (95 % від загальної 

кількості)), напр.: "Людина в підвішеному стані" (П. Ар’є), "Ностальгія за мрією" (О. Мацюпа), "Сімейні 

люди" (А. Млоян); 2) заголовок-еротетив, що містить у своїй структурі запитання (2 %), напр.: "Ким ви 

були в минулому житті?" (Г. Легка), "Хто дзвонить у двері?" (Б. Мельничук); 3) заголовок-вокатив, що 

вербалізує звертання, заклики (1 %), напр.: "Агов, Джульєтто!" (М. Біленький), "Брате мій!" 

(Я. Верещак), "Аве, Каїн!" (Ю. Табачников); 4) заголовок-директив, що передає прохання, накази, 

вимоги (2 %), напр.: "Зніміть з небес офіціанта" (О. Миколайчук-Низовець), "Обережно! На арені 

хижаки!" (В. Тарасов), "Пригости мене горіхами" (А. Багряна). Таке відсоткове співвідношення 

прагматичних типів заголовків пояснюємо тим, що назва твору зазвичай виражає власне авторську 

інтерпретацію твору, що найкраще передає констатація й ствердження. 
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Висновки. Отже, прагматика сучасних драматургічних заголовків мотивована семантикою, оцінністю 

й стилістичними характеристиками лексем, уживаних у назві п’єс. Сучасні автори надають перевагу 

прагматично ємним заголовкам, що можуть вплинути на читача, зацікавити його в подальшому 

прочитанні тексту. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у виявленні рівня успішності 

кодування автором тієї чи тієї інформації в змісті заголовка п’єси через проведення спрямованого 

асоціативного експерименту серед потенційних читачів. 
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Королѐва В. В. Прагматика заголовка современной украинской драмы. 

Статья посвящена анализу прагматических особенностей современных драматургических заголовков, 

мотивированных антропоцентрическим, автоцентрическим и прогностическим факторами. 

Автоцентричность заголовка выявляет выражение авторской оценки и построение имиджа 

драматурга. Антропоцентризм заголовка активизирует использование драматургами эпатажных, 

экспрессивных заголовков с элементами интертекстуальности. Проспективность названий пьес 

мотивирует успешность декодирования заголовка адресатом, обман или оправдание читательского 

эффекта ожидания. 

Ключевые слова: прагматика, адресат, адресант, драматургический текст, автоцентричность, 

антропоцентричность, прогностичность. 

Korolyova V. V. Modern Ukrainian Play Heading Pragmatics. 

The article analyzes pragmatic peculiarities of headings of modern plays which are motivated by 

anthropocentric, self-centric and forecasting factors. The article researches plays of modern Ukrainian 

playwrights which are printed in periodicals, collections and almanacs, as well as are placed on the Internet. 

Heading is the first illocutionary action taken by a playwright. With its help an addresser tries to leave the most 

informative message in the shortest form. Heading is an indicator of the text pragmatic character. Modern 

playwrights turn headings into an efficient way of the pragmatic influence taking into account the informative 

and emotional profuseness. Self-centric headings demonstrate the author’s evaluation and the image creation by 

using in the heading linguistic means which conform to the author’s conception. Anthropocentric headings 

induce the playwright’s using of outrageous, expressive headings with intertextuality elements. Heading focus on 

the recipient is expressed most explicatively in the headings which contain the character’s name, attracting the 

reader’s attention to the character. The author forms the emotional mood and the narratee's aesthetic attention 

in the dramaturgic discourse with the help of the heading. Forecasting headings motivate the success of the 

narratee's heading decoding, the satisfaction or dissatisfaction of the reader’s expectations. Not traditional 

headings of plays have the ambivalent pragmatic direction. Any forecasting is at times absent in the heading 

generally due to lack of the narratee's background knowledge which does not enable forecasting of the play 

content. Heading is rendered as a relatively autonomous structural, functional and semantic unit which can exist 

separately of the text main part and simultaneously be an interpreter of the topic and the work idea. The relative 

autonomy of heading enables its classification into headings-representatives, headings-erotetives, headings-

vocatives, headings-directives. Modern authors prefer pragmatically concise headings which can influence on 

the reader, make him/her interested in further reading. 

Key words: pragmatics, narratee, play, anthropocentrism, self-centrism, forecasting. 
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ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ ЗОВНІШНОСТІ: СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

У статті розглянуто види дискримінації за ознакою зовнішності та способи їх реалізації на матеріалі 

англомовного кінодискурсу. Значну увагу приділено конфлікту стереотипу і соціальної ролі як фактору, 

що спричиняє появу упередженого ставлення до представників певної групи. Встановлено, що 

дискримінація за ознакою зовнішності постає у вигляді покарання за претензію представника однієї 

групи на вищу соціальну роль і спрямована на утримання традиційного порядку речей з визначеною 

стратифікацією. Дискримінація за ознакою зовнішності є актуалізацією упередженого ставлення до 

представників групи з певною зовнішністю збоку інших з метою утримання існуючого стану речей у 

суспільстві та збереження власного домінуючого статусу. 

Ключові слова: дискримінація, упередження, стереотип, соціальна роль, соціальний статус. 

Постановка проблеми. Будь-яке суспільство є соціально структурованим. У ньому існують вищі й 

нижчі прошарки, нерівномірний розподіл благ і привілеїв, відповідальності й обов’язку, керуючі і 

керовані. Суспільство поділене на спільноти, групи та пари. Саме в процесі відношення людини до 

певної групи та відношення цих груп одна до одної всередині суспільства виникають соціальні 

відносини, які, в свою чергу, регламентують певну манеру поведінки, створюють особливі правила та 

формують ставлення людей один до одного. За подібних умов, явище дискримінації отримує принципово 

новий статус у якості досліджуваного феномена. На відміну від поодиноких попередніх спроб науковців, 

для яких певна "невловимість" даного мовного матеріалу, а також високий ступінь його розмитості та 

розрізненості поглядів являли собою ознаку певної наукової недостатності, несформованості 

досліджуваного об'єкту, сучасні дослідження явища дискримінації мають позначатися, якраз навпаки, 

авторським усвідомленням акцентованої своєчасності теми, її відповідності всім основним вимогам 

наукової парадигми сьогодення. Механiзм явища дискримiнації та засоби реалізації дискримiнативного 

впливу на сьогоднішній день залишаються поза колом наукового дослідження. Відсутніми є роботи, в 

яких надається характеристика дискримінативів як мовних знаків. Недостатньо розробленим є 

інструментарій аналізу дискримінативного впливу у вербальній та невербальній площинах. З огляду на це, 

поява дослідження з питань дискримінації та дискримінативного впливу видається безумовно 

актуальною та бажаною у своєму практичному розумінні. Об’єктом вивчення є феномен дискримінації 

за ознакою зовнішності, а предмет формують механізми породження й актуалізації досліджуваного явища. 

Матеріалом дослідження слугує англомовний кінодискурс, що дозволяє у повному обсязі залучити 

вербальні та невербальні складові дискримінативного впливу. 

Виклад основного матеріалу. Суспільство функціонує та регулюється в певному аспекті за 

допомогою мови. Мова існує та функціонує як система задля виконання свого призначення, вона "постає 

не як інструмент, використовуваний для комунікації, а як знаряддя регуляції, що має знакову природу" 

[1: 12]. Мова постає як знаряддя, що має знакову природу. Використання мови – мовлення – у кожному 

випадку не є нейтральним, воно є способом регуляції [2: 41]. 

Термін "регуляція" позначає досить широкий спектр впливу на свiдомiсть співрозмовника, метою 

якого є "нормалізація" свідомості співбесідника згідно уявлень суб’єкта мовлення про "належне i 

бажане". Пiд регуляцією поведінки розуміють сукупність процесів, що спрямовують, обмежують та 

визначають форму реалізації внутрішнього потенціалу та сформованого досвіду активності організму або 

групи органiзмiв у конкретних умовах життєдіяльності. 

Ті свідчення, що мова та поведiнка можуть регулюватися та змiнюватися під впливом різноманітних 

факторів (емоції, думки більшості або авторитетних людей, традиції тощо) дає підґрунтя для 

обговорення іншого терміну – "дискримінація". 

Одне з визначень, що тлумачить термін "дискримінація", позначає його як невиправдане 

розмежування у правах і обов'язках людини за певною ознакою. Обмеження прав може бути закріплено 

законодавством (правова, де-юре), поширеною в країні релігією або може ґрунтуватися виключно на 

сформованих моральних нормах (неофіційна, де-факто). 

Обов’язковою та необхідною підставою для дискримінації є упередженість, що формується завдяки 

стереотипам, які, у свою чергу, є результатом процесу категоризації. Стереотипи по відношенню до 
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людини – це судження про риси та поведінку, притаманні представникам окремої групи. Стереотипи 

з’являються і закріплюються в колективній свідомості як результат судження людей у процесі співжиття 

та співіснування в різних сферах життєдіяльності соціуму. У процесі еволюції суспільства стереотипи 

розвивалися, зникали та з’являлись. 

Гордон Олпорт першим спробував визначити упередженість через кореляцію цих понять. Він писав: 

"Стереотип діє в якості механізму, що виправдовує категоріальне прийняття або неприйняття певної 

групи, та як вибірковий механізм, що спрощує процеси сприйняття та мислення" [3: 192]. Варто 

зазначити, що упередженість породжується за умови реалізації опозиції свої : : чужі, що локалізується у 

відповідному протиставленні ін-групи (in-group) та аут-групи (out-group). Розподіл на "своїх" та "чужих" 

неминуче відбувається внаслідок соціальної категоризації суспільства, яке характеризується соціальною, 

етнічною, мовною тощо неоднорідністю, і, відповідно, надає усі підстави для упередженого ставлення до 

членів інших груп. 

І, хоча, визначення упередженого ставлення Г. Олпортом є вкрай обмеженим і зводиться до глибокої 

неприязні, не виключається можливість тлумачення упередженості як "обґрунтованої експлуатації" [3: 

234], що, у свою чергу, узгоджується з сучасним усвідомленням того, що упередженість як експлуатація 

еволюціонувала внаслідок зміни суспільних звичаїв та традицій. Так, упереджене ставлення може 

актуалізуватися в якості нібито доброзичливої опіки, що сприяє зростанню нерівності та експлуатації, є 

відображенням негативної реакції на відхилення індивіда від традиційних стереотипних ролей та 

характеристик, що функціонують задля збереження існуючого стану речей у суспільстві. 

Дискримінація тісно пов’язана з поняттям упередженості. Більше того, упередженість є обов’язковою 

підставою для даного явища. У звичайній мові терміни "упередження" і "дискримінація" 

використовуються як взаємозамінні. Але чи є вони такими насправді? 

Упередження є хибною думкою, що складається стосовно кого-небудь або чого-небудь заздалегідь, 

без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення. Найчастіше упередження стосуються 

уявлень, що поділяються чималою кількістю людей. Нерідко упередження використовуються людьми 

для виправдання своїх дій стосовно інших. Упереджена людина може свідомо засуджувати іншу чи 

негативно до неї ставитися. Упередження і дискримінація взаємопов’язані: дискримінація підтримує 

упереджене ставлення, а упередження схвалює дискримінацію. Варто зазначити, що соціальним 

джерелом упереджень є міжособистісна взаємодія. Наперед сформовані погляди упередженої людини 

часто засновані більше на чутках, аніж на прямих доказах, і вони рідко змінюються навіть за наявності 

нової інформації. Люди можуть плекати позитивні упередження щодо членів групи, з якими вони себе 

ототожнюють, і негативні – щодо інших. Той, хто має упередження щодо якоїсь групи, ніколи не дасть 

переконати себе, що він помиляється. Упередження здебільшого діє через стереотипне мислення, що 

означає мислення у стійких непорушних категоріях [4: 402]. 

Будь-яка особистість не існує поза соціумом, вона обов'язково є членом певної соціальної групи, 

соціальної спільності, тобто кожна особистість має своє, чітко визначене місце в суспільстві. Соціальний 

статус особистості – це певне місце людини в суспільній ієрархії, яке обумовлене його походженням, 

професією, віком, статтю, сімейним станом. Кожна людина має не один соціальний статус, оскільки 

включена не в один соціальний зв'язок і здійснює різні соціальні функції або ролі. Соціальна роль 

відображає динамічний аспект соціального статусу. Статус завжди пов'язаний з деякою очікуваною 

поведінкою, яка визначається культурою суспільства. Саме цю очікувану поведінку, пов'язану із 

статусом, називають соціальною роллю [5: 20]. Але частіше соціальною роллю називають не саму 

очікувану поведінку, а форми (або сукупність зразків) очікуваної поведінки [5: 256]. 

Головна різниця між статусом i роллю полягає в тому, що людина статус посідає (або має), а роль – 

виконує. Відповідно, іноді кажуть, що соціальна роль – це сукупність очікувань щодо поведінки людей 

стосовно певного соціального статусу, або сукупність норм такої поведінки. Тобто, у найбільш 

поширеному розумінні роль – це не сама поведінка, а тільки, так би мовити, безавторський "проект" 

поведінки, соціально очікувана "схема" поведінки. 

Суспільство, як правило, позитивно сприймає представників нижчого класу у контексті традиційних 

для них соціальних ролей. Таким чином, відповідність базових характеристик стереотипу певної 

соціальної ролі оцінюється позитивно, як норма, а невідповідність традиційного уявлення соціальній 

реалізації викликає дисонанс та сприймається як порушення норми. Покарання порушень такого роду, 

відповідно, може актуалізуватися у вигляді упередженого ставлення та дискримінативної діяльності. 

Механізм упередженості полягає у зниженні оцінки членів певної групи внаслідок можливості їх 

сприйняття в якості агресора, або потенційного агресора, що претендує на невідповідну для нього/неї 

соціальну роль порівняно з оцінкою членів інших груп, які, на думку суспільства, підходять для 

виконання цієї ролі. А оскільки за кожною соціальною роллю закріплено певні вимоги до претендентів, 

що складають стереотипне уявлення соціальної ролі, можна говорити про конфлікт стереотипу групи, до 

якої належить претендент, зі стереотипними уявленнями, що вимагаються для виконання цієї ролі. Ця 

невідповідність породжує упередженість до претендентів через загрозу руйнації традицій розподілу 
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соціальних ролей, оскільки соціальні зміни асоціюються з певною дестабілізацією суспільства, 

порушенням соціокультурної рівноваги. 

Міжособистісні відносини, як відомо, визначають тип взаємодії (суперництво, співробітництво), 

ступінь його вираження (більш або менш успішне, ефективне). Будь-які відносини між людьми 

передбачають їх потреби або мету взаємовідносин. Виходячи з даної думки, є логічним, що людина 

спрямовує і регулює свою поведінку, зважаючи на власні очікування або способи досягнення мети. 

Людина народжується з обмеженим набором потреб, який може змінюватися у процесі набуття 

досвіду. Таким чином, потреби відображають схильність до дій [6: 51]. Таким чином, комунікація є 

процесом задоволення потреб, що реалізується у вигляді регуляції поведінки у вербальній та 

невербальній площинах. Це означає, що мовленнєва поведінка під час спілкування завжди обумовлена 

спрямованістю на задоволення актуальних потреб. Отже, за будь-яким мовленнєвим актом стоїть 

прагнення (усвідомлене чи неусвідомлене) задовольнити певну потребу (або потреби). Інтерпретація 

вербальної поведінки в контексті конкретної ситуації дозволяє встановити потребу, до задоволення якої 

прагне мовець. Вербальна поведінка не завжди безпосередньо відображає потреби мовців внаслідок 

багатьох факторів, особливо, якщо мовець прагне приховати справжню потребу. 

Вербально дискримінація виражається імпліцитно та експліцитно. Імпліцитна дискримінація 

інтерпретується шляхом логічної операції імплікації і породжується різними мовленнєвими засобами. 

Експліцитна дискримінація часто актуалізується за допомогою мовних одиниць, що належать до 

функціонального класу дискримінативів та може реалізовуватися на лексичному і синтаксичному рівнях, 

а також у сфері фразеології. 

Дискримінація за ознакою зовнішності є актуалізацією упередженого ставлення до представників з 

певною зовнішністю збоку інших з метою утримання існуючого стану речей у суспільстві та збереження 

власного домінуючого статусу. 

Дискримінативи є маркерами експлікації явища дискримінації, що містять у своїй семантиці 

упереджене ставлення (у даному випадку, за ознакою зовнішності). Дискримінативи, передусім, є 

відхиленнями від правової та етичної норми. З іншого боку, дискримінативи є потужним інструментом 

здійснення ідеологічного, культурного, релігійного тощо впливу підчас формування та зміни оцінок, 

думок, переконань та поведінки членів мовного колективу. 

На лексичному рівні для реалізації загальної агресивної направленості контексту широко 

використовується ненормативна лексика, літературна лексика з негативно-оцінним основним значенням, 

а також лексика, яка за основним своїм значенням є експресивно-нейтральною, однак у певному 

контексті набуває "лайливого" значення (half man – коротун, husky fellow – довгий, високого зросту, 

bacon boy – товстун). Зауважимо, що оцінна лексика є найбільш уживаним засобом вираження 

негативного ставлення до опонента. Носіями негативної оцінки є досить різноманітні лексеми: 

нейтральні, експресивно забарвлені, стилістично знижені, грубі й лайливі слова. Жаргонна лексика, яка 

теж набуває популярності, має багатоцільове призначення: передусім, це засіб стилізації мови, засіб 

створення колориту певної соціальної або професійної групи, засіб встановлення довірливого контакту з 

потенційним адресатом, і врешті-решт, це надзвичайно експресивний засіб вираження негативної оцінки. 

У дискурсі вербальна агресія реалізується за допомогою стратегії, спрямованої на пониження статусу, 

яка ґрунтується на цільових установках мовців і реалізує функцію впливу адресанта на адресата (Why 

does she think I’m joking? I hate her and her chat monkey face? – Чому вона вважає, що я жартую? Я 

ненавиджу її та її щокату морду). 

Оскільки експресивність є категоріальною ознакою усіх ідіом, експресивна функція є провідною і 

необхідною умовою їх існування. Функціонуючи як експресивна одиниця, ідіома одночасно виконує 

номінативну функцію, але поряд з експресивною вона є другорядною, адже всі ідіоми є прагматично 

навантаженими. Експресивність пов’язана з розумінням мови як засобу впливу на мовну особистість, її 

поведінку та внутрішню духовну діяльність. У межах експресивної функції можна виокремити емотивно-

оцінну, що відображає позитивне або негативне ставлення суб’єкта дискурсу до об’єкта повідомлення [7]. 

Наступні ідіоми утворюють полярні протиставлення на основі характеристик зовнішності: good as a pie – 

дуже гарний, симпатичний; good looks – дуже гарні риси обличчя; graceful as a swan – витончений, граціозний, 

як лебідь; про гарну дівчину кажуть: fair as a lily – гарна, як лілія; face is made of a fiddle – чарівна зовнішність; 

bit of jam – вродлива дівчина; pretty as a picture – гарна, як картинка; ill looks – некрасиві риси обличчя; poor 

looks – негарне обличчя; pudding face – товсте безтямне обличчя; ugly as sins – страшний, як смертний гріх. 

Більшість ідіом утворюють опозиції: гарний : : негарний, охайний : : неохайний, високий : : низький, 

повний : : худий тощо. Значна увага зосереджена на обличчі, більшість його частин описується 

жартівливо й іронічно. Але нерідко оцінка зовнішності межує із жорстокістю. Наприклад, про товсту 

людину кажуть as fat as a pig – товстий, як свиня; про дуже худу людину: as dry as a bone – сухий, мов 

кістка; as flat as a pancake – плаский, як млинець; walking corpse – живий скелет, шкіра та кістки; thin as a 

lath – худий, як щепка.  
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Дискримінація є поширеним поняттям для відображення упередженої поведінки. Суспільство завжди 

визначалося своєю неоднорідністю і тому між різними групами, класами, прошарками і навіть між цілими 

суспільствами виникає неприязнь, що призводить до ворожнечі. Такі опозиційні стосунки можуть 

актуалізуватися в суспільстві у вербальній та невербальній площинах. Вербально дискримінація виражається 

за допомогою мовних одиниць, що належать до функціонального класу дискримінативів. Отже, 

дискримінативи є вербальними маркерами реалізації явища дискримінації, що містять у своїй семантиці 

упереджене ставлення до конкретної групи, яку можна визначити на підставі об’єктивних характеристик, 

тобто, денотативних ознак суб’єктів дискурсу, що формують та ідентифікують членів певного угрупування. У 

нашому випадку йдеться про дискримінативну вербальну діяльність суб’єктів дискурсу на підставі 

упередженого ставлення до індивіда або групи за ознакою непривабливість. 

Дискримінація за зовнішністю є актуалізацією упередженого ставлення до представників з певною 

зовнішністю збоку інших з метою утримання існуючого стану речей у суспільстві та збереження 

власного домінуючого статусу. 

Варто наголосити на суміжності, а не тотожності понять "упередженість" та "дискримінація", 

оскільки упередженість являє собою ставлення, певне оцінювання, тоді як дискримінація є конкретною 

реалізацією упередженості, комунікативним актом. Відповідно, варто розмежовувати упереджене 

ставлення та дискримінативний акт (або ж акт дискримінації). Упередженість функціонує як підстава для 

кваліфікації певної комунікативної дії як дискримінативної. 

Явище дискримінації за ознакою зовнішності також позначається терміном "лукізм". Лукізм або face 

fascism тлумачиться як визначення позитивних стереотипів, упереджень, вибору поведінки, беручи до 

уваги привабливість людей, а також, чия зовнішність відповідає культурно-соціальним уявленням та 

нормам того чи іншого суспільства. 

Загалом, результати вибірки з лексикографічних джерел дозволили виокремити наступні 

дискримінативно марковані ідеографічні групи: 

Зріст: dwarf, humpty-dumpty, half man, 6 feet under, pip, fun-size, stunted – людина невисокого зросту, 

коротун, карлик; Jolly, highpockets, flanker, husky fellow – висока людина, тичка, шпала; crook-backed – 

горбатий. 

Обличчя (вираз, форма, особливості): pie-eyed, goggle-eyed/pop-eyed – пучеокий, metal-mouth – з 

брекетами, chat monkey face – щокастий, beardface, gumbo –лисий, pig face – з повним обличчям, wrybill – 

кривоносий, beaky – носатий, toothed – зубатий; blotchy, pimple-faced, pizza face – прищавий. 

Повнота та худоба: skanky, skinny, Beanpole – худий, кістлявий; Bacon Boy/Girl, fattie, piggy, paunchy, 

meat loaf, doughnut – Jelly Belly, chunk – пончик, товстун, глиба. 

Груди: ample-breasted, crummy, bosomy – пишногруда; flat-bosomed, flat-chested – плоскогруда. 

Живіт: bay window – с животом до колін, potbelly – ''пузата'' пічка, tubby – бочкоподібний, barrel-

bellied – товстопузий. 

Ноги: spindle-legged, leggy – довгоногий, bandy-legged – клишоногий, baker-legged/bow-legged – 

кривоногий. 

Людське тіло часто стає рекламним символом, товаром (косметична хірургія, виробництво 

косметики), а також критерієм оцінки при сприйманні іншої людини. Дискримінативи за ознакою 

зовнішності як правило функціонують з метою приниження соціального статусу опонента, оскільки під 

час приниження соціального статусу жертви дискримінації підвищується соціальний статус та 

самооцінка особи, що здійснює дискримінативний акт. 

Мова є одним із потужних засобів комунікативного впливу. Тому, безперечним є той факт, що за 

допомогою мови досягається мета, а для досягнення мети існують стратегії, які, в свою чергу, реалізуються у 

тактиках. Як і будь-яка дія, дискримінативний вплив також має свої тактики та стратегії реалізації. Від того, 

яку стратегію обирають учасники комунікації, часто залежить її перебіг та кінцевий результат [8]. 

Аналіз корпусу дискримінаційних висловлень дозволив виділити наступні тактики, які, в свою чергу, 

підпорядковані стратегії дискримінації: 1) Тактика негативної критики найчастіше реалізується в 

висловленнях, в яких критикуються дії або відсутність дій (толерування) відносно іншої групи людей. 

Також це можуть бути висловлення з самокритикою. Ця тактика виявилась найчастотнішою в корпусі 

дискримінаційних висловлень i найчастіше реалізує негативну дискримінацію, хоча вона широко 

представлена також у висловленнях з антидискримінацією, де, відповідно, критикуються протилежні 

якості: Everyone thinks I'm too fat for him. 2) Тактика звинувачення реалізується висловленнями зі 

звинуваченням або потенційним звинуваченням у різноманітних діях на шкоду власної групи (тактика 

констатації негативних наслідків для власної групи): There's only one trouble with his face – it shows! 3) 

Тактика гіперболізації (що співвідноситься з тактикою посилення) виявилась однаково частотною з 

попередньою. Як відомо, гіперболізація (від грець. hyperbole – перебільшення) – це обpазне пеpебiльшення 

за розміром, силою, значенням. Різновидом цієї тактики можна вважати тактику дисфемізації – явища, 

сутність якого збігається з сутністю гіперболізації з тією відмінністю, що вона реалізується тільки за 

допомогою мовного засобу дисфемізмів. Тому ми об’єднали ці тактики в одну: Your mom is so fat, her high 
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school photo was an aerial shot. 4) Тактика порівняння (тактика контрасту) акцентує відмінності характерів, 

поглядів та протиставлення дій власної та чужої групи, які подаються, звісно, не на користь останньої: She's 

so skinny when she wears yellow people mistake her for a No. 2 pencil. 5) Тактика вказівки на неспроможність 

акцентує такі ознаки інших груп, як недостатня привабливість, відсутність сексуальності тощо. Ця тактика 

перетинається з тактикою порівняння (здебільшого імпліцитного): She's way too tall. I'd look like her son or 

something. 6) Тактика іронії представлена висловленнями, в яких інтендується зміст, зворотний 

висловленому: He has a very sympathetic face. It has everyone's sympathy. 7) Тактика апелювання до 

свідомості реалізується висловленнями, в яких апелюється до совісті із закликами захисту, або ж 

актуалізується причетність до власної групи, і у такий спосіб викриваються негативні якості іншої групи: 

You aIways had a thing for ugIy girls... 8) Тактики образи, повчання та погрози виявляються найбільш 

частотними. Під образою розуміємо номінацію із використанням пейоративної лексики. Погроза являє 

собою висловлення з заявою про можливі дії застрашливого характеру з боку мовця: Oi, Jabba! D'you want 

this burger? I've lost my appetite. Як правило, тактики є взаємозумовленими. 

Висновки. Отже, дискримінація є неоднорідним явищем та її форми, функції варіюються залежно від 

конкретних умов реалізації. Іноді дискримінація відбувається на основі ознак, що приписуються індивіду 

(жінкоподібні чоловіки, чоловікоподібні жінки, тощо). Але у такому випадку формально 

дискримінативний вплив має характеристики образи, оскільки адресат дискримінації не ототожнює себе 

групою, на яку спрямована дискримінація. У такому випадку реалізується складний двохадресатний 

вплив: образа, спрямована на суб’єкта дискурсу, та дискримінація, спрямована на неприсутню у даному 

дискурсивному фрагменті меншість (дискримінація є засобом генерації образи). 

Перспектива подальшого дослідження полягає у типології дискримінації за ознакою зовнішності, 

вивченні мовних знаків, що містять у своєму значенні сему упередженого ставлення за ознакою 

зовнішності, та у здійсненні концептуального аналізу явища дискримінації. 
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Мосейчук А. Н., Журавская В. И. Дискриминация по признаку внешности: системно-

функциональный аспект (на материале английского языка). 

В статье рассмотрены виды дискриминации по признаку внешности и способы их реализации на 

материале англоязычного кинодискурса. Значительное внимание уделено конфликту стереотипа и 

социальной роли как фактора, приводящего к появлению предвзятого отношения к представителям 
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определенной группы. Установлено, что дискриминация по признаку внешности предстает в виде 

наказания за претензию представителя одной группы на высшую социальную роль и направлена на 

содержание традиционного порядка вещей с определенной стратификацией. Дискриминация по 

признаку внешности является актуализацией предвзятого отношения к представителям группы с 

определенной внешностью со стороны других с целью удержания существующего положения вещей в 

обществе и сохранения собственного доминирующего статуса. 

Ключевые слова: дискриминация, предубеждения, стереотип, социальная роль, социальный статус. 

Moseychuk A. N., Zhuravska V. I. Appearance Discrimination: the System-Functional Aspect  

(a Case Study of Modern English). 

The article describes the types of appearance discrimination actualized within the framework of English 

Language Cinema Discourse. The aim of the article is to dwell upon the generating mechanisms of appearance 

discrimination and pay attention to the conflict between the stereotype and social role requirements being the 

factor triggering the prejudice against the representatives of a certain group of people. The methods of 

investigation include inductive method, method of derivation analysis, dictionary definition analysis, method of 

contextual analysis, synthesized within a coherent comprehensive pragmatic method. The article considers the 

appearance discrimination to be the punishment of a representative of one group, claiming for a higher social 

role with the aim to keep the current status quo and the existing social stratification. Appearance discrimination 

is defined as the implementation of prejudice to members of one group which differs from the other in order to 

hold the status quo in the society and the preservation of its own dominant status. The paper also highlights the 

tactics of appearance discrimination action. The investigation seeks to provide a comprehensive analysis of the 

class discrimination, based on the verbal information. 

Key words: discrimination, prejudice, stereotype, social role, social status. 
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СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ З НІМЕЦЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

У статті висвітлено основні проблеми перекладу німецькомовної науково-технічної літератури 

українською, з якими найчастіше зустрічається перекладач, оскільки у сучасному світі спостерігається 

гостра необхідність у передачі фахової інформації з однієї мови на іншу, як і у дослідженні способів 

перекладу такої літератури. При цьому якість перекладу залежить не тільки від особливостей науково-

технічної літератури, а й мовної та фахової компетенції самого перекладача. Розлянуто види та 

способи перекладу науково-технічних текстів. Запропоновано рекомендації перекладачам. 

Ключові слова: термін, реалія, науково-технічний текст, фахова мова. 

Постановка проблеми. Значення науково-технічного перекладу невпинно зростає з огляду 

інтенсивного розвитку економіки, сучасних технологій та їх впровадження у виробництві, посилення 

міжнародної співпраці незалежної України з іншими державами. Актуальність розвідки зумовлюється 

тим фактом, що норми наукової мови з часом змінюються, утворюються нові терміни, здійснюється 

значний вплив розмовного жанру, тяжіння до економії, стислості висловлювання. Таким чином, 

виникають труднощі науково-технічного перекладу. 

Метою статті є визначення особливостей науково-технічного перекладу з німецької українською. 

Виклад основного матеріалу. Український переклад розвивався від початку ХІХ століття разом з 

українською літературною мовою в умовах колоніального статусу України, а також адміністративних 

заборон щодо вживання української мови. Попри значну зацікавленість перекладом, про що свідчить 

велика кількість публікацій на дану тематику, часто виникає питання визначення терміну переклад.  

Переклад – це відтворення тексту іншою мовою, перекодування його з мови оригіналу на мову сприймача, 

або іншими словами – мовний контакт між людьми різних національностей. За способом спілкування – усний, 

письмовий і машинний. За сферою функціонування переклад буває науковий, технічний, офіційно-діловий, 

публіцистичний і художній [1: 404]. Доречним є класичне визначення перекладу І. Франка у статті "Каменярі. 

Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання" (1911 р.): "Переклади чужомовних 

творів, чи то літературних, чи наукових, для кожного народу являються важним культурним чинником, даючи 

можливість широким народним масам знайомитися з творами і працями людського духу, що в інших краях у 

різних часах причинялися до ширяння просвіти та підіймання загального рівня культури. Добрі переклади 

важних і впливових творів чужих літератур у кожного культурного народу, починаючи від римлян, належали 

до підвалин власного письменства [2: 7]". 

Технічний переклад використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між 

людьми, що говорять різними мовами. Переклад повинен передавати засобами іншої мови точний зміст 

оригіналу, при цьому зберегти його стилістичні особливості. Для точності передачі значення інколи, як 

зауважує А. Я. Коваленко, поступаються "економією мовних засобів" [3: 5]. Дослідник поділяє науково-

технічну інформацію наступним чином:  

а) періодичні і неперіодичні видання та інші джерела інформації, які не мають спеціального призначення 

для науково-технічного обміну (спеціалізовані журнали, книги, рекламні матеріали, інструкції); 

б) періодичні видання (галузеві бюлетні з рефератами та анотаціями, галузеві науково-технічні 

журнали, бібліографічні показники та ін.); 

в) патентна література, яка і є основною формою обміну, оскільки досягнення у сфері науки та 

техніки оформляються у вигляді патентів [3: 9]. 

Науковий стиль і наукова мова реалізують особливу форму суспільної свідомості, основою якої є 

система конкретних знань про людину та суспільство. Основними стилістичними рисами науково-

технічної літератури є точність, абстрактність, логічність, об’єктивність, стислість викладу матеріалу і 

чіткість формулювання [4: 5]. 

Переклад німецької науково-технічної літератури відрізняється від перекладу художньої літератури, 

газетних статей, документально-ділового матеріалу. Науково-технічна мова складніша за побутову та 

ділову, саме тому вона вимагає достатнього рівня фахових знань, чіткості мислення та вмілого 

застосування. Головні труднощі перекладу пов'язані не з перекладом окремих термінів, зафіксованих у 

термінологічному словнику, а з передачею правильного змісту кожної фрази, якому не завжди відповідає 

дослівний переклад. Необхідною умовою якісного перекладу є правильне розуміння того, про що йде 

мова в контексті, тобто знання явищ дійсності та їх назв. 

Існує декілька видів науково-технічного перекладу. А. Я. Коваленко виділяє:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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– вільний переклад (розуміння і передача загального змісту тексту – переклад-конспект, реферат, 

анотація тощо);  

– дослівний переклад (розкриває зміст кожного речення і допомагає вірно зрозуміти його, проте 

дослівний переклад не може бути адекватним перекладом, оскільки зберігає ту саму структуру і порядок 

слів іншомовного речення) та виокремлює такі види: 

– письмовий переклад, який є основною формою з усіх видів технічного перекладу; 

– реферативний переклад (який, зазвичай, значно коротший від оригіналу);  

– анотаційний переклад (суть якого полягає у складанні анотацій оригіналу на рідній мові); 

– консультативний переклад (це вид усного технічного, який включає усне анотування, усне 

реферування, вибірковий переклад і усний переклад заголовків); 

– переклад типу "експрес-інформація" (це вид письмового перекладу, суть якого полягає у складанні 

на українській мові реферату німецької науково-технічної статті або патенту без скорочення оригіналу) 

[3: 279-287]. 

У свою чергу, І. С. Алексєєва розрізняє:  

– усний послідовний переклад (перекладач перекладає на слух 1-2 фрази або фрагмент усного тексту); 

– синхронний переклад (текст перекладається майже з його озвученням); 

– переклад з "листка" (необхідно перекласти усно тексти з аркушу); 

– "комунальний переклад" (переклад в медичних і адміністративних закладах); 

– письмовий переклад; 

– машинний переклад [5: 13-22]. 

Аналіз мовознавчих досліджень в царині науково-технічного перекладу з німецької мови дає змогу 

перекладачам урахувати певні критерії для збереження змістової адекватності. Так, наприклад, у практиці 

науково-технічного перекладу Т. Р. Кияк виокремлює наступні методи досягнення адекватності:  

– конкретизація, генералізація;  

– смисловий розвиток;  

– антонімічний переклад;  

– синтаксичні трансформації;  

– перерозподіл змісту, тобто неспівпадання як у плані лексики, так і в плані граматики [6: 71-72]. 

Найбільш типовою лексичною ознакою науково-технічної літератури є насиченість тексту 

спеціальними термінами (включаючи їх багатозначність), термінологічними словосполученнями, які 

можуть навіть переважати над звичайними словами (наприклад, die Welle – вал, вісь, циліндр, хвиля; die 

Klinke – ручка, гніздо, пружинний перемикач). Терміни також можуть співпадати зі словами, які не 

носить характеру терміну (наприклад, der Schalter – каса; вимикач, комутатор (в електротехніці); schalten 

– подавати (в машинобудуванні); з’єднувати, включати, переключати (в електротехніці) та інші) [7: 145]. 

Для правильного перекладу терміна важливо знати його словотвірні, морфологічні, структурні та 

семантичні відмінності від загальнонародних слів [8: 315], оскільки науково-технічна термінологія – це 

"широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики" [9: 5]. 

Вірний вибір слова для перекладу без словника часто має вирішальне значення, бо жоден словник не може 

містити усю постійно зростаючу кількість термінів. Повноцінне розуміння німецького терміну означає і 

можливість правильного вибору слова для перекладу (так, наприклад, Braunkohle – буре вугілля, а не 

коричневе; Blindflug – сліпий політ, але Blindwiderstand, Blindstrom, Bindleistung – реактивний (а не сліпий 

опір), реактивний ток, реактивна потужність; Blindschuß – холостий вистріл) [7: 147-148]. 

У науково-технічних текстах використовується не лише термінологічна і спеціальна лексика. В них 

зустрічається велика кількість загальновживаних слів, які використовуються в інших функціональних 

стилях, а також лексика, яка характерна розмовному стилю, при перекладі якої перекладач повинен 

зробити вибір експресивно-стилістичних варіантів. В таких випадках науково-технічний переклад не є 

нейтрально-об'єктивним [10:140]. 

Наведемо кілька традиційних рекомендацій перекладу, які стосуються термінологічних аспектів 

перекладу (за Т. Р. Кияком): 

1) у перекладі повинні використовуватися терміни, затверджені відповідними державними 

стандартами, тобто переклад технічної літератури і документів потребує точності передання термінології 

та відповідності усталеним галузевим стандартам у відповідній країні; 

2) перекладач повинен враховувати, до якої області науки й техніки відноситься термін, що 

перекладається, особливо іноземний; 

3) якщо в тексті оригіналу трапляється термін, не зафіксований у науково-технічних словниках, то 

перекладач має сам підібрати перекладний еквівалент, використовуючи довідкову літературу, або ж 

проконсультуватися у спеціаліста; в крайньому разі термін можна перекласти описовим шляхом; 

4) у тексті перекладу потрібно уникати синонімічного використання термінологічних одиниць; усі 

терміни, символи, скорочення мають бути уніфіковані; 
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5) якщо в тексті оригіналу знайдена смислова помилка, пов'язана з написанням терміну, перекладач 

зобов'язаний дати відповідний до оригіналу переклад, а у виносці вказати на помилку й навести 

правильний варіант; 

6) чужі для мови перекладу терміни повинні залишатися у перекладі і записуватися у дужках; 

7) назви латиною не перекладаються і залишаються в первісному вигляді;  

8) не допускається довільне скорочення термінів; 

9) номенклатури залишаються в оригіналі; 

10) одиниці фізичних величин, спеціальні знаки мають відповідати технічним стандартам [6: 73-74]. 

Розглядаючи лексичні особливості перекладу науково-технічних текстів, варто згадати і про 

наявність в них реалій. Термін реалія науково-технічного тексту А. Я. Коваленко розуміє як назву фірм, 

марки обладнання, місце знаходження підприємств [3: 11]. Назви закладів, фірм і організацій, як правило 

транслітеруються (наприклад, "Volkswagen" – "Вольксваген"), проте назви організацій, для яких важлива 

не просто реклама, а суть їх діяльності, перекладаються (наприклад, "Arbeiter – Samariterbund" – "Союз 

робітників-самаритян"). Транслітеруються також назви журналів, газет (наприклад, "Шпігель", "Штерн" 

та ін.). 

Німецькій мові притаманна не лише лексична багатозначність, а й граматична. Наприклад, дієслова 

haben і sein можуть бути самостійними дієсловами (Das Fundament ist der erste herzustellende Bauteil eines 

Bauwerks), допоміжними (Die Automatisierung ist heutzutage fest ins Leben eingegangen) або дієсловами з 

модальним значенням (Man hat noch viele Probleme auf dem Gebiet der alternativen Energien zu lösen) 

[11:174].  

Мова німецької науково-технічної літератури істотно відрізняється від літературної мови також тим, 

що вона значно ускладнена наявністю розгорнутих речень з інфінітивними групами, поширеними 

означеннями, великою кількістю значних за обсягом складних речень з багатьма вставними підрядними 

реченнями. Саме тому при їх перекладі виникає загроза втрати взаємозв’язку між самими компонентами 

речення [11: 173]. 

Перекладаючи текст, варто також остерігатися випадкових асоціацій. Наприклад, можна сплутати 

слова, які мають фонетичну схожість (fördern – вимагати, fordern – сприяти, gelingen – вдаватися, 

gelangen – попадати, heben – піднімати, haben – мати). А. І. Кашпер наводить влучний приклад 

неправильного перекладу схожих за звучанням слів, так "sind untergebracht" (розміщені) можна сплутати 

з unterbrechen (переривати, перебивати): Die beiden Elektroden sind in ein Vakuumgefäß, daß man als Röhre 

bezeichnet, untergebracht [7: 19]. 

Варто зауважити, що у науково-технічному тексті часто зустрічаються інтернаціоналізми, які, 

незважаючи на схожість звучання у різних мовах, відрізняються семантикою (der Film – не тільки фільм, 

а також плівка; der Plast – пластмаса; die Leitung – керуючий орган, або трубопровід). Таким чином, 

вирішальним у даному випадку є контекст, за допомогою якого можна виокремити необхідне значення 

слова. Саме тому текст варто спершу прочитати, осмислити і тоді перекладати. 

Комунікативне завдання наукового тексту полягає у повідомленні нових відомостей у певній сфері 

знань. При цьому нове базується на значному об’ємі відомого тільки фахівцю даної сфери. Рівень базової 

компетенції, спільної для джерела і реципієнта, дуже високий. Саме тому науково-технічний текст 

призначений для спеціалістів певної галузі. Вирішальну роль у процесі перекладу відіграє професійна 

компетентність перекладача [5: 268-269]. 

Розвиток науки і техніки зумовив формування відповідної фахової мови, яка має свою специфічну 

терміносистему та певну організацію науково-технічного тексту. 

Особливість фахових мов полягає у наявності спеціального, орієнтованого на потреби певного фаху 

набору лексичних одиниць, що мають плавні й гнучкі зв'язки із загальновживаною лексикою, яка теж 

присутня у фаховій мові. З іншого боку, остання відрізняється специфічною частотою вживання певних 

граматичних, синтаксичних, стилістичних засобів [6: 48]. 

Усю лексику фахового тексту можна поділити на 4 види: 

1) терміни даної галузі, які мають власну дефініцію; 

2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (в т. ч. терміни суміжних наук) – наприклад, 

поширені терміни філософії, політології, математики, філології і т. п.; 

3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і номенклатури, щоправда 

професіоналізми, як правило, можуть тлумачитися на противагу номенклатурним одиницям; 

4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, мають великий рівень 

образності та емоційно забарвлене значення [6: 48]. 

Фахові тексти мають свою специфіку побудови. Її формують, наприклад, такі ознаки: дієслово 

витрачає своє часове співвідношення і вживається здебільшого в теперішньому часі; дієслово вживається 

часто в пасивній формі; дієслово як вид слова відіграє відносно меншу роль; іменник відіграє важливу 

роль; однина вживається частіше, ніж множина; прикметник вживається відносно часто [6: 48-49]. 

Нерідко труднощі виникають при перекладі науково-технічного тексту в зв’язку з відмінністю 
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синтаксичної системи мов, оскільки послідовність елементів висловлювання в німецькій та українській 

мовах може не збігатися [11: 174]. 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

– основна складність перекладу науково-технічних текстів полягає у розкритті та передачі засобами 

української мови іншомовних реалій; 

– науково-технічний переклад має велике значення для формування та розвитку кожної галузі науки й 

техніки, причому провідну роль відіграють правильно перекладені й застосовані терміни; 

– на перекладача покладено відповідальне завдання донести читачеві правдивий, неспотворений зміст 

оригіналу; 

– від якості науково-технічного перекладу часто залежить опанування та впровадження сучасних 

технологій, правильне розуміння теорії, прогнози та оцінка результатів з метою вирішення складних 

науково-технічних задач. 
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Мучка М. З. Специфика научно-технического перевода с немецкого на украинский язык. 

В статье отражены основные проблемы перевода немецкоязычной научно-технической литературы на 

украинский язык, с которыми чаще всего встречается переводчик, поскольку в современном мире 

наблюдается острая необходимость в передаче профессиональной информации с одного языка на 

другой, как и в исследовании способов перевода такой литературы. При этом качество перевода 

зависит не только от особенностей научно-технической литературы, но и языковой и 

профессиональной компетенции самого переводчика. Рассматриваются виды и способы перевода 

научно-технических текстов. Предлагаются рекомендации переводчикам. 

Ключевые слова: термин, реалия, научно-технический текст, профессиональный язык. 

Muchka M. Z. Peculiarities of the Scientific and Technical Translation from German into Ukrainian. 

The basic problems of the German scientific literature translation into Ukrainian which a translator of the 

scientific and technical literature most commonly faces are highlighted in the study. The study of this 

problem comprises scientific methods such as synthesis, description and comparison. The relevance of the topic 

chosen for scientific papers is due to the fact that in today's world there is the urgent need to transfer the 

professional information from one language to another, as well as in the study of ways of translating 

the scientific and technical literature. The translation quality depends not only on the characteristics of the 

scientific and technical literature, but also on the translator’s linguistic and professional competence, as 

scientific language norms change over time, new terms are formed, conversational genre makes the significant 

impact, and there is also attraction to the economy, and short statements. Thus, the difficulties with the scientific 

and technical translation arise. Types and ways to translate scientific texts are considered. 

Recommendations for translators of the scientific literature are given as the scientific and technical translation 

is essential for the formation and development of every field of science and technology and properly translated 

and applied terms play the leading role. Consequently, the quality of the scientific and technical translation 

often depends on mastering and introduction of modern technologies, proper understanding of theory, 

examples and evaluation in order to solve complex scientific and engineering problems, and the translator 

is responsible for conveying the true, undistorted original content to the reader. 

Key words: term, realiа, scientific-technical texts, professional language. 
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ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА АНАЛІТИЧНИХ НОМЕНІВ ССАВЦІВ ФАУНИ УКРАЇНИ 

У статті з’ясовано структурні типи зоономенів ссавців фауни України (СФУ). Аналітичні номени 

СФУ репрезентовано винятково двокомпонентними конструкціями, де один із компонентів є 

стрижневим і виражає загальне поняття – рід, а інший – конкретне – вид. На основі аналізу 

частиномовної належності стрижневого слова виокремлено найпродуктивніші моделі аналітичних 

номенів СФУ; визначено тип синтаксичного зв’язку словосполучень, походження та словотвірну 

структуру їхніх компонентів. 

Ключові слова: зоономени, субстантивно-ад’єктивні словосполучення, номінативні біномени,  

зоологічна систематика. 

Постановка проблеми. Правила впорядкування, уживання й утворення зоономенів (тут і надалі під 

зоономенами ми розуміємо наукові назви таксонів, груп тварин різного рангу, об’єднаних за ієрархічним 

принципом відповідно до їх спорідненості, схожості) становлять предмет наукового осмислення як 

зоологів, так і мовознавців. Фахівці-зоологи, спираючись на методологічний інструментарій зоологічної 

систематики, описують, класифікують й упорядковують усі наявні зоологічні об’єкти згідно з правилами 

номенклатури. Наукові назви тварин мають відповідати мовним вимогам (уникнення омонімії, обмежене 

використання синонімів), які забезпечують стабільність функціонування номенів. Такі аспекти наукового 

аналізу, як етимологія, правила написання назв таксонів, способи їх творення неминуче вимагають від 

мовознавців звернення до сучасних систематичних списків зоономенів, які зазнають корегувань з огляду 

на необхідність їхньої уніфікації та типізації [1]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зоономени неодноразово ставали об’єктом діалектологічних 

(О. Верховод, Н. Дейниченко, Л. Шуст, І. Філак, Л. Дробаха та ін.), етимологічних (К. Березовська, 

Л. Булаховський, О. Гура, Г. Клепікова, В. Коломієць, В. Усачова та ін.), фразеологічних (І. Голубовська, 

Т. Гончарова, Т. Маркелова та О. Хабарова, Д. Ужченко, Т. Чепкова та ін.) досліджень. Низка наукових 

робіт у сучасному термінознавстві присвячені дериваційному потенціалу біологічної термінології. 

Особливості словотвору української біологічної термінології ґрунтовно висвітлені в монографії 

Л. Симоненко. Запозичені форманти, що беруть участь у творенні українських біологічних термінів, 

досліджені Н. Кобзар. Композиція як продуктивний спосіб творення термінів, бінарні вторинні 

словосполучення у біологічній галузі розглянуті О. Білкою [2; 3]. Типові структурні моделі термінів-

словосполучень в українській біологічній термінології вивчені М. Вус [4]. На окрему увагу заслуговують 

дослідження словотвору зоологічної номенклатури з погляду структури словотвірних парадигм 

однослівних найменувань тварин (Р. Бачкур [5]), лексико-семантичної та словотвірної структури 

зоологічних назв сучасної української мови (О. Карабута [6]). Граматична структура аналітичних 

номенів ссавців фауни України (далі – номени СФУ) ще не була ґрунтовно досліджена, що й зумовлює 

актуальність цієї наукової розвідки.  

Формулювання мети. Ставлячи за мету дослідити найпродуктивніші моделі аналітичних номенів 

СФУ, тип синтаксичного зв’язку словосполучень, походження та словотвірну структуру компонентів 

аналітичних зоономенів, ми спираємося на наукові здобутки сучасної зоологічної систематики стосовно 

визначення родових та видових назв таксонів [1; 7; 8]. Об’єктом наукового аналізу обраний повний 

контрольний список видів ссавців, відомих у складі фауни України (152 види), наведений на веб-сайті 

Українського теріологічного товариства НАН України [9]. 

Викладення основного матеріалу. Як відомо, до складу різногалузевих наукових терміносистем 

входить неоднорідна за складом термінологічна лексика: терміни, що називають теоретичні поняття й 

виконують дефінітивну функцію, та номени, які використовують для позначення конкретних об’єктів 

певної галузі наукового знання чи техніки (денотативна функція). Аналогічно до словотвірної структури 

термінів можна виокремити такі структурні типи зоономенів СФУ: прості (кріль, сліпак, псові, бикові), 

композити (оленеподібні, широковух, криловидні, білозубка), юкстапозити (нориця-строкатка, дельфін-

білобочка, землерийка-бурозубка), словосполучення (пергач пізній, ракун північний, борсук європейський, 

сарна азійська). Прості зоономени, зоономени-композити та зоономени-юкстапозити (синтетичні 

зоономени) у сучасній зоологічній номенклатурі використовують на позначення зоологічних об’єктів, які 

в таксономічній ієрархії посідають ранг вищий за вид – рід, родина, ряд, клас, тип, царство. Натомість 

така мінімальна таксономічна одиниця, як вид, є біномінальною (аналітичний зоономен), "тобто 

складається із двох слів – з назви роду й назви виду" [8: 6]. Власне, рід у зоосистематиці визначається 

через поняття "вид". Зоологічна номенклатура передбачає й наявність трикомпонентних зоономенів, які 
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вживають на позначення підвиду таксона (таких серед номенів СФУ не виявлено). Отже, зоономени 

утворюють таксономічну вертикаль: упорядковану систему назв зоологічних об’єктів, які не тільки 

виконують номінативну функцію, але й вказують на місце конкретного зоономена в зоосистематиці. 

Наприклад, таксономічна ієрархія надряду Ліпотифли репрезентована одним рядом – Мідицеподібні, до 

якого належать три роди (Їжакові, Кротові, Мідицеві), які, своєю чергою, класифікують на види 

(скажімо, до роду Їжакові відносять два види – їжак білочеревий, їжачок вухатий). 

Аналітичні номени СФУ, як уже з’ясовано, репрезентовані винятково двокомпонентними 

конструкціями, де один із компонентів є стрижневим і виражає загальне поняття – рід, а інший –

 конкретне – вид, об’єктивно існуючу одиницю життя: "лише вид можна "почіпати" руками, влаштувати 

експерименти, щоб довести чи спростувати його незалежність від інших видів" [8: 6]. Аналітичні номени 

СФУ мають чітко регламентовану позицію компонентів: родова назва стоїть у препозиції, видова – у 

постпозиції (пергач пізній, пергач донецький, пергач північний, де пергач – назва роду; пізній, донецький, 

північний – назва виду). Залежно від частиномовної належності стрижневого слова аналітичні номени 

СФУ можна розмежувати на дві моделі: 1) "іменник Н. в. + прикметник Н. в." (субстантивно-ад’єктивні); 

2) "іменник Н. в. + іменник Н. в." (номінативні біномени). Тип синтаксичного зв’язку першої та другої 

моделі – узгодження. 

У субстантивно-ад’єктивних словосполученнях один із компонентів є іменником, інший – відносним 

чи якісним прикметником, який виконує атрибутивну функцію. Відносні прикметники переважно 

вказують на фауністичне зонування виду: кріль європейський, ховрах європейський, жолудниця 

європейська, бобер європейський, мишак європейський; ховрах подільський, політура сибірська, мишівка 

донська, мишівка південна, сліпак буковинський, сліпак подільський, сліпак східний, сліпець понтичний; 

пискуха степова, бабак гірський, бабак степовий, мишівка лісова, кандибак пустельний, сліпак піщаний, 

мишка лучна, мишак степовий, куниця кам’яна тощо. Якісні прикметники, утрачаючи здатність до 

ступенювання, вказують на відмінну, порівняно з іншими видами СФУ в межах одного роду чи на рівні 

різних родів, постійну ознаку (розмір, колір, анатомічну особливість): нічниця гостровуха, нічниця 

велика, нічниця довговуха, нічниця триколірна (рід Нічниця); ховрах великий, ховрах сірий (рід Ховрах); 

вечірниця мала, вечірниця велетенська (рід Вечірниця); ліскулька руда (рід Лісулька), мишівка темна (рід 

Мишівка), житник пасистий (рід Житник); тушкан великий (рід Тушкан), тушканчик малий (рід 

Тушканчик) тощо. Окрему групу субстантивно-ад’єктивних словосполучень становлять 

словосполучення, де означення виражене відносним прикметником, який набув значення якісного на 

зразок мідиця звичайна, афаліна звичайна, лань звичайна, олень шляхетний, бик первісний, бик свійський, 

кавія свійська, пацюк мандрівний, полівка гуртова, підковик масковий. 

Прикметники-компоненти аналітичних номенів СФУ неоднорідні як за походженням, так і за 

структурою: похідні (видра річкова, кіт лісовий, куниця кам’яна, олень японський, сарна азійська, сліпак 

піщаний, норик підземний, монах середземний) і непохідні (лис рудий, заєць білий, вовчок сірий, пацюк 

чорний, рясоніжка мала, рясоніжка велика); прості, одноосновні, але трапляються й складні (нетопир 

білосмугий, лилик двоколірний, їжак білочеревий, мишак жовтогрудий), а також сполучення складного 

компонента-іменника та компонента-прикметника (білозубка білочерева). Як правило, іменник у 

субстантивно-ад’єктивних словосполученнях є науковою назвою таксона, а прикметник належить до 

загальновживаної лексики. 

Неоднозначним у сучасному мовознавстві є трактування бінарних сполук, побудованих за моделлю 

апозитивного словосполучення. Передусім, ідеться про диференціювання іменників-юкстапозитів та 

апозитивних словосполучень, які належать до різних мовних рівнів. До номінативних біноменів, 

утворених за моделлю апозитивного типу, зараховуємо аналітичні номени, які відповідають таким 

ознакам: 1) один із компонентів конкретизує інший; 2) один із компонентів є стрижневим, інший 

(прикладка) виконує функцію означення; 3) номінативне значення словосполучення мотивоване 

самостійним лексичним значенням його компонентів. Аналітичні номени СФУ у формі апозитивних 

словосполучень, компоненти яких виражені однаковою граматичною формою, – іменником у називному 

відмінку – не є типовими для зоосистематики. До такої форми біномена вдаються, передусім, задля 

уникнення збігу родової та видової назви та "відновлюючи" давні родові назви. Особливістю 

досліджених нами номінативних біноменів є відсутність дефісного написання, оскільки прикладка 

позначає видове поняття й знаходиться в постпозиції стосовно означуваного слова (родового поняття). 

При цьому залежний компонент узгоджується зі стрижневим лише у відмінку: пес (який?) вовк; пес 

(який?) шакал; мустела (який?) горностай; мустела (який?) ласиця; мустела (який?) норка; бізон 

(який?) зубр; баран (який?) муфлон; нетопир (який?) карлик; нетопир (який?) пігмей; лис (який?) корсак. 

За будовою та походженням аналітичні номени СФУ прикладкового типу, на відміну від субстантивно-

ад’єктивних, однотипні – прості, одноосновні, непохідні. Компоненти словосполучення апозитивного 

типу є переважно науковими назвами таксонів, незначна частина утворена поєднанням наукової назви 

таксона та слова, що належить до книжної лексики (нетопир карлик, нетопир пігмей). 
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Висновки та перспективи. Отже, серед виокремлених нами структурних типів зоономенів СФУ 

чільне місце посідають біномінальні номени, які вказують на ієрархічний принцип упорядкування 

наукових назв таксонів рангів "рід – вид". Найпродуктивнішою структурною моделлю аналітичних 

номенів СФУ є субстантивно-ад’єктивна, нечисленну групу становлять номінативні біномени, утворені 

за моделлю апозитивного словосполучення. Препозиційний компонент аналітичних номенів СФУ є 

означуваним словом, вираженим іменником. Постпозиційний компонент аналітичних номенів СФУ 

виконує атрибутивну функцію й виражений прикметником (відносним, якісним, відносним у значенні 

якісного) або іменником. За будовою компоненти аналітичних номенів переважно прості, складна 

структура характерна для означального компонента, вираженого прикметником. Синтаксичний зв’язок 

субстантивно-адє’ктивних словосполучень – повне узгодження, номінативних біноменів – часткове 

узгодження (лише у відмінку). Перспективним напрямом наукового дослідження вважаємо системні 

відношення аналітичних номенів СФУ – синонімію, антонімію, омонімію. 
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Сизоненко Н. Н. Грамматическая структура номенов млекопитающих фауны Украины. 

В статье выяснены структурные типы зоономенов млекопитающих фауны Украины (МФУ). 

Аналитические номены репрезентированы исключительно двухкомпонентными конструкциями, где один 

из компонентов является стержневым и выражает общее понятие – род, а другой – конкретное – вид. 

На основе анализа принадлежности к конкретной части речи стержневого слова выделены наиболее 

продуктивные модели аналитических номенов МФУ; определен тип синтаксической связи 

словосочетаний, происхождение и словообразовательная структура их компонентов. 

Ключевые слова: зоономены, субстантивно-адъективные словосочетания, номинативные биномены, 

зоологическая систематика. 

Syzonenko N. M. The Grammatical Structure of the Mammals' Nomina in the Fauna of Ukraine. 

The rules, application and formation of zoonomina are the subject of the biologists and linguists' scientific 

research. The clarification of derivational methods of taxa requires the modern systematic list of zoonomina. 

The complete checklist of mammal species known in the fauna of Ukraine has been taken as the study material 

(152 species). The use of the descriptive method, the simultaneous analysis of elements of the comparative 

methods have provided the opportunity to highlight features of the grammatical structure of mammals' analytical 

nomina in the fauna of Ukraine (MFU). It has been established that the most productive are two structural 

models: noun-adjective and nominative binominal. In the first model one of the components is a noun; the other 

one is a relative, qualitative adjective or a qualitative adjective in the relative value which performs the attribute 

function. The syntactic link is the entire agreement. The second model represents a combination of components, 

expressed in the same grammatical form: a noun in the nominative case. The syntactic link is incomplete (in the 

case). The origin and structure of the components of the analytical nomina MFU of the first model are 

heterogeneous – non-derivative and derivative, simple and complex; the second model is only derivative and 

simple. The promising direction of the research we consider in the system of relations of analytical nomina MFU 

– synonymy, antonymy and homonymy. 

Key words: zoonomina, noun-adjectival phrase, nominative binomina, zoological systematic. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО АСПЕКТУ АНГЛІЙСЬКОГО 

АВІАЦІЙНОГО РАДІОТЕЛЕФОННОГО ДИСКУРСУ 

Статтю присвячено актуальному питанню сучасної лінгвістики – дослідженню англомовного 

авіаційного радіотелефонного дискурсу у його комунікативно-прагматичному аспекті. Особливу увагу 

зосереджено на директивному мовленнєвому акті, основною характеристикою якого є вплив на 

партнера комунікації. З’ясовано, що категоричні директивні мовленнєві акти зустрічаються лише в 

репліках авіадиспетчера, некатегоричні використовуються обома учасниками спілкування: 

авіадиспетчером і пілотом. Зроблено висновок, що часте використання директивних висловлювань 

пояснюється ситуацією спілкування. 

Ключові слова: дискурс, підмова радіообміну, директивний мовленнєвий акт, авіадиспетчер, пілот, 

професійне спілкування. 

Постановка проблеми. Однією із центральних проблем сучасної лінгвістики є вивчення 

комунікативної функції мови, що передбачає залучення до галузі лінгвістичних досліджень 

прагматичного аспекту. Мова розуміється як вербальна діяльність людини, зумовлена цілями 

невербальної діяльності. У зв'язку з урахуванням прагматичного аспекту в дослідженні мови лінгвісти 

звертають увагу на особистість адресанта та адресата, тобто на суб'єктів спілкування. Прагматика є 

відносно новим напрямом лінгвістичних досліджень, предметом вивчення якої є мовні засоби, що 

використовуються для оптимального впливу на адресата та досягнення комунікативної мети в умовах 

заданої ситуації спілкування. 

Теорія мовленнєвих актів є важливою складовою лінгвістичної прагматики, яка вивчає функціонування 

мовних знаків у мовленні. "Мовленнєвий акт – цілеспрямована мовленнєва дія, здійснена згідно з 

принципами та правилами мовленнєвої поведінки, що визнані в даній спільноті; одиниця нормативної 

соціомовленнєвої поведінки, яка розглядається в рамках прагматичної ситуації" [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи теорії були започатковані в роботах 

І. Р. Гальперина, О. О. Леонтьєва, Н. Д. Арутюнова, Г. Г. Почепцова, Дж. Остіна, П. Ф. Стросона, 

Дж. Р. Сьорля. Прагматика розглядає наступні об’єкти дослідження: суб’єкт мовлення, адресат, 

відносини між учасниками комунікації, ситуацію спілкування. Проблеми, що розглядаються у зв’язку із 

суб’єктом мовлення, стосуються мети висловлювання, типів мовленнєвої поведінки, правил ведення 

розмови. Відносно адресата мовлення вивчаються проблеми, пов’язані із декодуванням висловлювання, 

його впливом на адресата, а також тип мовленнєвої реакції адресата. Відносини між суб’єктом мовлення 

й адресатом розглядають проблеми форми спілкування, мовленнєву поведінку учасників у різних типах 

мовленнєвих актів. Із ситуацією поєднують проблеми впливу ситуації на форму й тематику спілкування. 

Любому ілокутивному акту, під функцією якого ми розуміємо "вираження комунікативного наміру 

того, хто говорить, а саме: прохання, наказ, пораду, повідомлення, ствердження, вираження подяки, 

питання тощо" [2: 306], притаманні намір і мета того, хто говорить. Залежно від ілокутивних цілей 

Дж. Р. Сьорль вирізнив п’ять видів мовленнєвих актів: репрезантиви (повідомлення), директиви (накази, 

питання, прохання), комісиви (обіцянки, клятви), експресиви (акти пробачення, подяки) і декларації 

(призначення на посаду, найменування) [3: 181-188]. 

Метою статті є висвітлити деякі особливості комунікативно-прагматичного аспекту: директивний 

мовленнєвий акт англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. З виникненням авіаційної галузі національна мова збагатилася 

специфічними лексичними, граматичними та синтаксичними засобами мови, притаманними лише 

представникам цієї професійної групи. Мова професії є головним функціональним компонентом 

професійного спілкування авіадиспетчерів і пілотів, а її опанування є їхнім першочерговим завданням, 

оскільки від надійності ведення радіообміну залежить не лише діяльність, а й життя учасників комунікації. 

Особливості авіаційного дискурсу досліджувались науковцями О. В. Акімовою, Т. О. Мальковською, 

А. Ф. Пчеліновим, А. Г. Кириченко та ін. Аналіз означених наукових праць дає нам змогу зазначити, що 

для авіаційного дискурсу характерні: лаконічність, чіткість, однозначність, типова ''фразеологія'', котра 

спрямована на використання стандартних слів і фраз, чітку вимову; відносна свобода побудови 

висловлювань; використання нестандартного мовлення у нестандартних ситуаціях; строге тематичне 

спрямування змісту. Ми погоджуємось з думкою А. Г. Кириченко, яка визначає англійський авіаційний 

радіотелефонний дискурс як "мовлення авіаційних спеціалістів, мета якого полягає у вербальному обміні 
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засобами англійської мови професійною інформацією у процесі польоту за допомогою радіотелефонного 

зв’язку" [4: 63]. 

Аналіз мовного матеріалу англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу дозволив нам зробити 

висновок, що в них присутні чотири із п’яти базових видів мовленнєвих актів, а саме: репрезантиви, 

директиви, комісиви та експресиви. Виходячи з того, що основною метою повітряної комунікації є 

управління повітряним рухом, а проміжною – обмін польотною інформацією, логічно було б зауважити, 

що основу переговорів "пілот-авіадиспетчер" складають директивні й репрезантивні мовленнєві акти. 
Оскільки межі статті не дозволяють у повному обсязі розглянути всі види мовленнєвих актів, метою 

роботи є тільки опис директивного мовленнєвого акту та виявлення прагматичних особливостей 

англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу. 

Основною характеристикою директивів як типу мовленнєвого акту є вплив на партнера комунікації. 

До директивних мовленнєвих актів відносяться спонукання до дії та запитання, які можуть бути 

представлені як акт, що спонукає співбесідника повідомити визначену інформацію. У логічній структурі 

запитання закладений компонент директивного акту "повідом мені", "зроби так, щоб я знав". 

С: Lot 516, are you ready for take-off. 

P: Ready for take-off, Lot 516. 

Тип мовленнєвої поведінки учасників повітряної комунікації залежить від професійних обов’язків. 

Авіадиспетчер володіє всією інформацією про повітряну ситуацію у зоні своєї відповідальності. Він 

управляє повітряним рухом, приймаючи рішення про переміщення повітряного судна. Інколи його 

вказівки мають рекомендаційний характер. І тому, в репліках авіадиспетчера в діалогах радіообміну 

англійською мовою зустрічаються як категоричні, так і некатегоричні директивні акти. Володіючи 

обмеженою польотною інформацією, пілот не може самостійно приймати рішення про переміщення 

повітряного судна. Він може зробити запит на дозвіл виконання любої дії. У репліках пілота присутні 

лише некатегоричні мовленнєві акти. 

За ступенем категоричності директиви поділяються на дві групи: 1) накази, інструкції, заборони, 

дозволи; 2) прохання, побажання, поради, рекомендації, пропозиції, попередження, застереження [5: 69]. 

Обов’язковими директивними актами для виконання є наказ, дозвіл, заборона, інструкція. Зауважимо, що 

авіадиспетчер займає пріоритетне положення, бо саме він віддає наказ щодо здійснення тієї чи іншої дії 

пілота. У противному випадку це може стати причиною непередбачуваних наслідків. Інколи пілот може 

відмовитись від виконання команди авіадиспетчера з об’єктивних причин, але зобов’язаний повідомити 

його про свої наміри та отримати дозвіл на певну дію. 

С: KLM 123, confirm level 300. 

Р: Negative, maintaining 330 as cleared, KLM 123. 

С: KLM 123, roger. 

Директивний акт наказу зустрічається в діалогах радіообміну частіше, ніж інші категоричні 

мовленнєві акти. Некатегоричні мовленнєві акти зустрічаються в репліках і авіадиспетчера, і пілота. У 

звичайних умовах комунікації вони не є обов’язковими для виконання, але в умовах ситуації повітряного 

спілкування всі вони, окрім пропозицій, є обов’язковими для учасників комунікації. У аварійних 

ситуаціях польоту прохання пілота про дозвіл на здійснення певної дії набуває відтінку наказу. 

Р: Swissair 111 heavy is declaring Pan Pan Pan. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to 

a convenient place, I guess Boston. 

С: Swissair 111, roger, turn right... descend to flight level 310. Is that OK? 

Основним експліцитним засобом вираження директивних мовленнєвих актів у англійському 

авіаційному радіотелефонному дискурсі є: 1) перформативні дієслова; 2) дієслівна форма наказового 

способу із синтетичною формою імперативу; 3) спеціальні слова й словосполучення, які мають у підмові 

радіообміну закріплені за ними значення [6: 107]. 

Перформативні дієслова, що виражають мету мовленнєвого акту, є основою вираження директивної 

інтенції. Вони можуть передбачати наступні мовленнєві дії: 

– Прохання – request (дозвольте, прошу). Дане дієслово зустрічається лише в репліках пілота, і він 

може робити запит на здійснення певної дії, або отримання інформації. 

P: Air India 116, stand 12, request push-back. 

С: Air India 116, negative, expect 10 minutes delay due to B 747 taxiing behind. 

У цьому випадку інтенції учасників визначаються як: дозвольте / (не) дозволяю. Репліка-відповідь авіадиспетчера 

– це мовленнєвий акт дозволу, який може виражатися як імпліцитно, так і експліцитно. 

– Дозвіл – cleared, approved, дозволяю. У діалогах радіообміну англійською мовою дієсловами, що 

виражають акт дозволу на здійснення тієї чи іншої дії, є дієслова to clear, to approve. Вони мають 

значення, яке закріплене в керівних документах. 

C: Sunair 670, start-up approved. 

P: Starting up, Sunair 670. 
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Ще одним граматичним засобом вираження директивної інтенції є дієслово у формі наказового 

способу. За характером дії висловлювання поділяються на запит мовленнєвої й немовленнєвої дій [6: 

109]. Семантика використаних дієслів відображує: 

а) мовленнєві дії учасників комунікації: 

С: Ariana 626, report the outer marker. 

P: Passing the outer marker, Ariana 626. 

б) маневр літака на певних етапах польоту: 

С: Sunair 596, line up and take-off immediately runway 09. 

P: Taking off runway 09, Sunair 596. 

в) дії по встановленню (продовженню) каналу зв’язку: 

С: Lot 345, contact London Control 129.6. 

Р: Changing to London Control on 129.6, Lot 345. 

В англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі директивний акт застереження / 

попередження має визначені форми вираження. Вони тісно пов’язані один з одним, але акт 

попередження повідомляє про нестандартні умови виконання польоту, тоді як акт застереження має в 

своїй структурі компонент несприятливого впливу цих умов на виконання польоту. Проте в обох 

випадках авіадиспетчер привертає увагу пілота до нестандартних ситуацій, спонукаючи його прийняти 

відповідні міри безпеки. 

Ілокутивний акт застереження / попередження в діалогах радіообміну виражається за допомогою 

дієслова to advise / (давати пораду), який використовується в значенні inform / інформувати. Фраза be 

advised інтерпретується до вашого відома. Дана інформація є небезпечною для виконання польоту і 

завчасне попередження спонукає того, хто слухає, прийняти міри запобігання. 

C: Lot 345. Be advised. Thunderstorm south-west of DN, 30 km, moving to the north. Recommend fly 

heading 105 to avoid the thunderstorm. Maintain FL 230. 

P: Lot 345. Thunderstorm observed. Maintaining FL 230. Will fly heading 105 to avoid the thunderstorm. 

Директивний акт попередження реалізується за допомогою іменного імперативного речення Caution! 

або дієслівної імперативної фрази V+with caution. 

С: KLM 127, taxi with caution, work in progress on taxiway 2. 

Висновки. Отже, тип мовленнєвої поведінки учасників англійського авіаційного радіотелефонного 

дискурсу визначається їх професійними обов’язками. Категоричні директивні акти (накази, інструкції) 

зустрічаються лише в репліках авіадиспетчера, некатегоричні директивні акти (прохання, застереження, 

рекомендації) використовуються обома учасниками спілкування. Порівняно з іншими актами часте 

використання директивних висловлювань пояснюється ситуацією спілкування. 
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Тимченко С. В. Некоторые особенности коммуникативно-прагматическго аспекта английского 

авиационного радиотелефонного дискурса. 

Статья посвящена актуальному вопросу современной лингвистики – исследованию английского 

авиационного радиотелефонного дискурса в его коммуникативно-прагматическом аспекте. Особое 

внимание сосредоточено на директивном речевом акте, основной характеристикой которого 

является влияние на партнера коммуникации. Определено, что категоричные директивные речевые 

акты встречаются только в репликах авиадиспетчера, некатегоричные используются и 

авиадиспетчером, и пилотом. Сделан вывод, что частое использование директивных высказываний 

объясняется ситуацией общения. 

Ключевые слова: дискурс, подъязык радиообмена, директивный речевой акт, авиадиспетчер, пилот, 

профессиональное общение. 

Tymchenko S. V. Some Peculiarities of the Аviation English Radiotelephony Discourse Communicative-

Pragmatic Aspect. 

The article deals with the topical issue of modern linguistics: the research of the aviation English radiotelephony 

discourse in its communicative-pragmatic aspect. Pragmatics is a new direction of the linguistic research. The 

theory of speech acts is an integral part of it. It is determined that four basic types of speech acts are presented 

in the aviation English radiotelephony discourse. The type of the speech behavior of air communication 

participants depends on their professional duties. The particular attention is focused on the directive speech act, 

the main characteristic of which is the influence on the communicative partner. Categorical directive acts of 

speech are detected only in air traffic controller’s phrases, and not categorical are used by both participants of 

communication: an air traffic controller and a pilot. The main explicit means of directive speech acts’ 

expression in aviation English radiotelephony discourse is performative verbs, the verb form of the imperative 

mood and special words and phrases which have the specific meaning in the radiotelephony sublanguage. We’ve 

come to conclusion that the frequent usage of directive utterances are explained by the communicative situation. 

Key words: discourse, radiotelephony sublanguage, directive speech act, air traffic controller, pilot, 

professional communication. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛЮЧНОЇ ЧАСТИНИ 

АМЕРИКАНСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЕСЕ 

У статті розглянуто семантико-прагматичні особливості заключної частини текстів сучасного 

американського соціально-політичного есе. Встановлено прагматичне навантаження заключної 

частини текстів соціально-політичного есе та виявлено засоби реалізації основної прагматичної 

функції – переконання / впливу. З’ясовано, що вплив на психоемоційну сферу читача здійснюється 

шляхом звернення до почуттів страху, обурення, обов’язку, справедливості, віри. У роботі 

проаналізовано вживання спонукальних речень, в яких реалізуються різні значення волевиявлення: заклик, 

вимога, попередження. 

Ключові слова: соціально-політичне есе, заключна частина, семантико-прагматичні особливості, 

апеляція до почуттів. 

Постановка проблеми. У мовознавчих дослідженнях ХХІ століття особливе місце займає аналіз різних 

типів тексту. У цьому контексті дослідники часто звертаються до вивчення різних позицій тексту: 

заголовка, ініціальної / інтродуктивної, основної та фінальної / заключної (І. В. Арнольд, І. Р. Гальперін, 

В. А. Кухаренко). Актуальність пропонованої статті зумовлена відсутністю системних і ґрунтовних 

досліджень лексико-семантичних, граматичних, структурних, стилістичних та прагматичних особливостей 

сильних позицій тексту. Метою дослідження є визначення семантико-функціональних особливостей 

заключної частини текстів сучасного американського соціально-політичного есе (далі – СПЕ). 

Виклад основного матеріалу. Заключна частина текстів СПЕ відноситься до сильної позиції тексту і 

має певні семантико-прагматичні особливості, характерні для аналізованого типу тексту. У ній наявне 

певне психологічне навантаження, оскільки в заключній частині автор прагне підсилити справлене 

враження, а інколи і спонукати аудиторію до певних дій.  

Заключна частина текстів СПЕ, з точки зору мети висловлювання, може бути представлена 

розповідними, питальними або спонукальними реченнями. 

Розповідні речення, які містять повідомлення і опис певних явищ і фактів дійсності [1: 61], слугують 

актуалізаторами граматичної категорії дійсного способу, найчастіше презентують підсумок авторських 

міркувань з теми: So, to sum up, my electoral advice at this late stage is to support and work for and vote for 

Obama and start thinking seriously about coming up with a viable alternative party to the Republicans and 

Democrats that in the future can capture the progressive/liberal/independent imagination. 

Onward! [2]. 

Проте, основна прагматична спрямованість заключної частини текстів СПЕ полягає не в простому 

підбитті підсумків, а в підсиленні ефекту і утриманні уваги адресата після прочитання. Цьому сприяє 

актуалізація важливих для представників американської лінгвокультурної традиції понять: демократія, 

свобода, вибір. Адже, для досягнення мети комунікації суб’єкт мовлення СПЕ повинен вміти зачепити 

потрібну струну в свідомості реципієнта, висловлювання автора мають укладатися в систему цінностей 

та оцінок його адресатів [3: 169]. Оперування культурно значущими поняттями допомагає маніпулювати 

свідомістю адресата і долучати його до співпереживання: And we must say loudly and clearly to those who 

want to abandon all that: This is our country. You will not despoil it. You will not undo all that so many have 

fought and died for. We will go forward together as free men and free women, and once again stand as the 

bright shining hope of the world [4]; If the election was rigged by the victors, American Democracy is dead 

today, even though few Americans are willing even to contemplate that possibility…And that precisely defines a 

tyranny [5]. Серед культурно важливих понять, за якими в громадській свідомості закріплені певні 

оцінки, як бачимо з наведених прикладів, можна віднести поняття свобода (free men and free women) та 

Демократія (Democracy), за якими закріплена оцінка ''добре'' і поняття тиранія (tyranny), за яким 

закріплена оцінка ''погано''. У першому прикладі адресант закликає адресата до активних дій, 

використовуючи тактику інтеграції, висуває імпліцитне твердження: наша свобода і світле майбутнє 

можливо лише за умови боротьби за них. У другому прикладі ефект враження досягається завдяки 

введенню метафори American Democracy is dead today, що слугує образним відображення соціально-

політичної ситуації у країні і спрямована викликати в реципієнта почуття обурення. Введення в 

абсолютному кінці тексту поняття tyranny, наділеного негативною оцінкою, за рахунок апеляції до 

почуття страху, сприяє активізації розумової діяльності реципієнта, спрямованої на необхідність шукати 

вихід із ситуації, що склалася. 
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Окрім актуалізації культурно значущих понять, у заключній частині автор апелює до почуттів 

реципієнта. У цьому випадку автору необхідно дати зрозуміти, що позиція, на користь якої він виступає, 

лежить в інтересах адресата. Захищаючи ці інтереси, можна впливати на емоції, грати на почутті 

обов'язку, на інших моральних установках [6: 19]. Звернення до емоційної сфери спрямоване на 

подовження стану емоційного збудження адресата після прочитання есе. У більшості випадків автор 

звертається до негативних почуттів, адже ефект від переживання, викликаного негативними емоціями 

триваліший і гостріший. Водночас, апеляція до почуттів спонукає реципієнта до активних дій. 

Апеляція до почуття страху: If none of that happens and soon, and it doesn't seem likely, we should 

prepare to see a Middle East conflagration beyond our worst fears, with mass slaughter on scales unimaginable, 

more terrorist attacks abroad and even within the U.S., and with America dragged into yet another war in that 

unfortunate region of the world.  

As U.S. citizens who care about America's future, Israel's future, the Palestinians' future, the world's future, 

we cannot sit by and let that happen [7]. Почуття страху виникає в результаті усвідомлення того, що щось 

небезпечне або болісне може статися. Адресант оперує поняттями війни, тероризму, за яким у свідомості 

реципієнта закріплена негативна оцінка, оскільки вони спричиняють смерть і масові вбивства. 

Закріпленню установки на активні дії сприяє не лише апелювання до почуття страху, а й провокаційне 

твердження: якщо ти американець і турбуєшся про майбутнє Америки і світу, ти маєш діяти. Адресант 

свідомо використовує стилістичну фігуру – градацію, описує явища від одиничного, того що ближче 

представнику американського суспільства (America's future) до загального, того, що охоплює весь світ 

(the world's future). 

Апеляція до почуття обурення: But meanwhile, the real power, domestic financial power and nuclear-

decision-making power still lies in the hands of the man who was four days late to the disaster, who was taking a 

guitar lesson while people in New Orleans nursing homes choked to death under water, a man who came to us 

with questionable credentials himself, one who was content to leave the safety of a major port and its half 

million people with another man whose resume he forgot to examine [8]. Почуття обурення виникає, коли 

людина вважає, що щось є несправедливим. У наведеному прикладі це почуття викликано 

проектуванням образу Джорджа Буша, який спокійно грає на гітарі в той час, як люди після урагану 

Катріна задихаються під водою. Образна опозиція ''президент – відпочинок :: прості люди – смерть'' 

викликає обурення і гнів, направлені на людину, яка замість того, щоб захищати свій народ, бездіянням 

сприяє його загибелі. Виведена образна опозиція закріпляється у свідомості реципієнта і викликає 

негативне сприйняття політичного лідера, що, в свою чергу мотивує до боротьби за зміни.  

Апеляція до почуття обов’язку: Most written constitutions prescribe the powers delegated to government, 

but are not always explicit about the duties. It is implied that the government has the duty to exercise its powers 

wisely and pursuant to the purposes of the social contract. But some persons argue that the power to act is also 

the power not to act. Could the government choose not to exercise its power to conduct elections, or to defend 

the country, or to maintain a sound currency, or to organize and train the militias of each state? No. Except in 

case of emergency, and only for the duration of the emergency, government must exercise the powers delegated 

to it according to their purposes to the best of its ability. That is its duty. Just as it is the duty of every member of 

society to exercise his or her powers in service of the community [9]. Почуття обов’язку виникає тому, що 

інші (суспільство) очікують, що людина буде щось робити, або людина сама вважає це правильним. 

Адресант експлікує необхідність служити своїй країні і суспільству, зазначаючи, що це обов’язок 

кожного громадянина. Автор провокує реципієнта до дій, виражаючи імпліцитне твердження: якщо ти 

свідомий, гідний член суспільства ти повинен служити на його благо. 

Апеляція до почуття справедливості: Every sane person realizes that things must change, and soon. And 

yet very little changes. ″The System″ continues on, protecting its own at the top. The rest of us, the ″little 

people″, are told to get by as best we can. Socialism for the wealthy, capitalism for the poor and middle-class. 

And thus, to crib from Albert Einstein, everything ″has changed save our modes of thinking and we thus drift 

toward unparalleled catastrophe″. 

If that's not a prescription for radical change, I don't know what is. Organize, Organize, ORGANIZE! Build 

that boat! And in doing so, social action becomes an effective antidote to political depression [10]. Почуття 

справедливості передбачає людські стосунки, дії, вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим 

нормам [11: 1376]. Апеляція до нього будується на висуванні опозиції ''багаті :: бідні'' (at the top, wealthy: 

The rest of us, the "little people," the poor and middle-class), яка передбачає адресата представника 

соціально незахищеної верстви населення, якого б не влаштувала несправедливість системи, де 

правління заможних може призвести до занепаду держави. Беручи до уваги особливості адресата, 

адресант розраховує на активність його позиції і бажання змінити ситуацію. Досягненню цього сприяє 

вживання адресантом таких фраз, як The rest of us, the "little people", що мають принизливий характер. 

Апеляція до віри: Our faith rallies us to the cause. We can use any tactic, any strategy, break any human-

made laws we need to, because we are the shock troops for The Lord. All it will take for our crusade to be 

successful is our hard work and the actual or metaphorical burning of a few political heretics at the stake. The 
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other side is composed of nice-guy liberals who don't know how to fight, and wouldn't want to fight even if they 

knew how to go about it. They will either meekly keep quiet or will move toward us – or else. 

We hope we can do this without too much violence. But whether or not we are forced to go there, it's 

important for our side to prepare the ground for our spiritual/political revolution: gather the tinder, oil your 

weapons, dive into the world of political hardball and give no quarter to our enemies. It's them or us. There is no 

middle way, no acceptable compromise, no negotiating with the Devil. It's God vs. the AntiChrist.  

Remember: Extremism in the defense of liberty is no vice. Prepare thyself! [12]. Звернення до віри 

передбачає актуалізацію опозиції ″ми = добро / Бог :: вони = зло / Антихристи / Диявол″. У вказаному 

прикладі текст виступає дієвим засобом маніпуляції. Адресант маніпулює свідомістю адресата, 

імпліцитно його провокуючи, адже, якщо адресат асоціює себе з добром, то він має боротися проти зла, 

яким виступає певна політична сила. Активізації і спонуканню до дій адресата сприяє установка на те, 

що мета виправдовує засоби (We can use any tactic, any strategy, break any human-made laws we need to, 

because we are the shock troops for The Lord). Есеїст заохочує реципієнта до дій, наперед виправдовуючи 

насилля, ставлячи його перед вибором (It's them or us. It's God vs. the AntiChrist).  

Заключна частина текстів СПЕ може бути представлена питальним реченням. Прагматична сила 

питальних речень виявляється в тому, що в абсолютному кінці тексту вони не передбачають відповіді і 

постають як риторичні питання. Вони провокують адресата до самостійного пошуку відповіді, тим 

самим подовжуючи ефект емоційного зараження, отриманого від прочитання тексту: It's not certain 

there's enough momentum at the moment for that kind of revolt – the kind JFK seemed to be talking about – but 

the outlines of the ″objective conditions″ for revolution are increasingly visible and should be utilized for 

organization and momentum. If the Republicans were to regain power, we might not get another avenue for 

major structural change for a long, long time. 

So...If not now, when? [13]. Запитання набуває значення твердження і виступає імпліцитним закликом 

до дій. Адресант посилює справлене враження, залучаючи реципієнта до спільних роздумів, 

закріплюючи в свідомості адресата установку на боротьбу і перетворення. 

Домінантним у заключній частини текстів СПЕ є функціонування спонукальних речень. У 

спонукальному реченні метою адресанта повідомлення є добитися від іншої особи або колективу 

виконання певної дії. Вони постають типом речень, що об’єднуються загальним значенням 

волевиявлення, впливу на співрозмовника, спонукання його до дії [14: 57]. Таким чином, спонукальне 

речення відіграє важливу роль в мовній комунікації, презентуючи мовленнєвий акт з яскраво вираженою 

авторською інтенцією [15: 2]. Спонукальні речення заключної частини текстів СПЕ можуть виражати 

різні значення волевиявлення:  

Заклик, суть якого полягає у проханні, вимозі розгорнути яку-небудь діяльність, певним чином 

поводити себе [11: 395]. Наприклад: It's time to protect our country better – it's certainly not going to happen 

under the current regime in the White House [16]. Заклик розрахований на свідомого представника 

американського суспільства, який розуміє необхідність змін і перетворень в сфері політики. 

Вимогу, яка є побажанням або проханням, висловленим так, що не викликає заперечень [11: 141]. 

Напр.: The GOP's ″Umpires″ – have a heavy thumb on the scales of our franchise. This advantage strikes at the 

very heart of our political covenant. 

Voters of the United States unite! You have nothing to lose but your democracy! [17]. Наведений приклад 

вимоги побудований таким чином, що містить в собі звертання до реципієнта, прохання об’єднуватися і 

діяти, проте оперування поняттям ''демократія'', яку адресат може втратити, якщо не буде активним, 

набуває відтінку категоричності.  

Попередження – наперед зроблене повідомлення про що-небудь, застереження проти чого-небудь [11: 

1054]. До прикладу: Above all, remember: if things continue as they are, we’re cooked. The GOP will not be 

stopped. They count the votes. Simple as that. 

We must see to it that things don’t continue as they are [11: 181]. Модальне дієслово must не лише 

виражає авторську необхідність виконання певних дій, але й набуває значення поради. Адресант 

підсилює виражену пораду, вживаючи в препозиції умовне речення, яке виражає попередження (if things 

continue as they are, we’re cooked). Використання нульового типу умовного речення, яке надає фактичну 

інформацію, справляє враження впевненості автора в наведеному сценарії розгортанні подій, чим і надає 

попередженню особливо актуального звучання. Таким чином, адресант проектує найбільш правдивий 

перебіг подій, згідно якого громадяни США програють боротьбу (we’re cooked), за умови якщо все 

залишиться як є. Автор розраховує на свідомого адресата, який серйозно сприйме попередження і 

розгорне активну діяльність, спрямовану на зміни. 

Варто зазначити, що для текстів СПЕ характерним є критичне ставлення адресанта до описуваних 

фактів та подій, оскільки соціальні та політичні проблеми, які висвітлюються в творах оцінюються 

автором, як негативні, потребуючі змін. Саме тому, основна прагматична спрямованість заключної 

частини текстів СПЕ полягає в посиленні справленого після прочитання есе ефекту та заклику до 
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рішучих дій з боку представників американського суспільства, які належать до середніх верств 

населення і не погоджуються з соціально-політичною ситуацією, яка склалася. 

Перспективним вважаємо кроскультурне дослідження інтродуктивної та заключної частин текстів 

соціально-політичного есе американської та британської лінгвокультурних традицій. 
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Торговец Ю. И. Лексико-семантические и прагматические особенности заключительной части 

американского социально-политического эссе. 

В статье рассматриваются семантико-прагматические особенности заключительной части текстов 

современного американского социально-политического эссе. Раскрыта прагматическая нагрузка 

заключительной части текстов социально-политического эссе и рассмотрены средства реализации 

основной прагматической функции – убеждения / воздействия. Выявлено, что влияние на 

психоэмоциональную сферу читателя осуществляется путем обращения к чувствам страха, 

возмущения, долга, справедливости, веры. 

Ключевые слова: социально-политическое эссе, заключительная часть, семантико-прагматические 

особенности, апелляция к чувствам. 

Torhovets’ Yu. I. Lexical, Semantic and Pragmatic Features of the Final Part of the American Social and 

Political Essay. 

The paper focuses on lexical, semantic and pragmatic features of the final part of the contemporary American 

social and political essay. The research also highlights the means of implementation of the main pragmatic 

function – persuasion / influence. It is found out that the impact on the reader’s psychological and emotional 

spheres is carried out by referring to the feelings of fear, resentment, duty, justice and faith. It should be 

mentioned that texts of the social political essay are characterized by the addresser's critical relationship to 

described facts and events, as social and political issues, highlighted in works, are evaluated by the author as 

negative, demanding changes. Thus the main pragmatic influence of the final part of the contemporary American 

social and political essay is in the effect intensification after reading the essay and the appeal to decisive actions 

on the part of representatives of the American society, belonging to the middle class and rejecting the current 

social-political situation. 

Key words: social and political essay, final part, semantic and pragmatic features, feelings. 
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ЧИТАТЕЛЬ В СОЗНАНИИ Н. М. КАРАМЗИНА ДО "ИСТОРИИ…" 

В статье исследуется первый период творчества Н. М. Карамзина, который характеризируется 

становлением не только как литератора, но и – в первую очередь – как личности. В читательском 

сознании личность и творчество Н. М. Карамзина, человек и автор, слиты нераздельно. В творчестве 

Н. М. Карамзина присутствует невероятный эффект самоотождествления читательской аудитории 

с героями его произведений. 

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, читательское сознание, "Бедная Лиза", "Письма русского 

путешественника". 

По мнению Ю. М. Лотмана, литературная деятельность Карамзина проходит через пять периодов – 

так называемый "масонский"; время издания "Московского журнала"; 1793-1800; период "Вестника 

Европы"; и, наконец, период работы над "Историей государства Российского" [1: 313]. Примем 

лотмановскую периодизацию за отправную и попытаемся рассмотреть, как именно складывались 

взаимоотношения Н. М. Карамзина и читательской аудитории до "Истории…". 

Первый период творчества Н. М. Карамзина составляет приблизительно четыре года – с 1785 по 

1789 гг. Это период его становления не только как литератора, но и – в первую очередь – как личности. 

Н. М. Карамзин как начинающий автор открыт влияниям каждого встречного "добродетельного 

человека", которого он добровольно избирает себе в наставники. Показательно, что первый культурный 

круг, в который попадает покинувший родной Симбирск молодой писатель – "Дружеское 

типографическое общество" Н. И. Новикова, куда его вводит один из лидеров русского масонства И. П. 

Тургенев. Это замкнутая масонская организация, свято следующая теоретическим постулатам "вольных 

каменщиков" в повседневной практической – в том числе и литературной – деятельности. Вот что, 

например, рассказывал об этом И. В. Лопухин А. Г. Орлову-Чесменскому: "Мы издали много книг. – 

Конечно, на каждой странице почти каждой из них найдете вы поучение, что надобно истреблять в себе 

самолюбие, смиряться, все сносить, принимая все от руки Божией, покоряться властям, как от Него 

поставленным, и тому подобное" [2: 47]. Истребление же самолюбия, о котором говорит И. В. Лопухин, 

предполагает признание равенства твоей личности и личностей других людей, пусть и стоящих ниже на 

ступенях социальной лестницы. Это совпадает с идеологией книг, составляющих читательское 

пристрастие молодого Карамзина, прежде всего французских и английских просветителей [3: 288]. 

Теория естественного равенства Ж.-Ж. Руссо становится основой карамзинского мировоззрения [1: 313-

314]. 

Следует сделать экскурс в историю взаимоотношений автора и читателя предкарамзинского периода. 

Для эпохи классицизма было характерно восприятие искусства как особой формы служения. По мнению 

Ю. М. Лотмана, "поэт выступает в роли носителя высшей истины, а поэтическое слово получает 

ценность слова, дарованного свыше, наделенного особой авторитетностью, становится Словом" [4: 367]. 

При этом художник воспринимает себя в качестве особо выделенного Богом и призванного пастыря-

проповедника. Естественно, что в этом случае он осознает себя не как частное лицо, равное прочим 

частным лицам, но как медиума. Его задача состоит не столько в том, чтобы доставлять читающим 

эстетическое удовольствие (хотя, разумеется, и это тоже), но, в первую очередь, в том, чтобы помочь 

читателю медленно и трудно, но все же с наименьшими потерями пройти путь к Истине. Неслучайно в 

предисловиях, теоретических трактатах, непосредственно в текстах художественных произведений 

акцентируется внимание читателя на тех моментах, на которых он, читатель, просто обязан 

остановиться. "Читатель, который торопится узнать, что произойдет с героями, который глотает 

страницу за страницей, следя лишь за развитием событий, <...> совершает величайший грех против 

искусства, вообще против истины" [5: 217]. Автор – учитель, наставник, читатель – ученик, он обязан 

слушать автора. Так, например, относился к литературе А. П. Сумароков. 

По-иному, на первый взгляд, оценивает взаимоотношения автора и читателя Н. И. Новиков, который 

советует начинающему автору: "<...> избери из своих приятелей друга, который был бы человек 

разумный, знающий и справедливый: слушай его критику без огорчения; следуй его советам; и хотя 

оные обидят твое самолюбие, но, однако ж, знай, что они будут иметь действие, подобное горьким 

лекарствам, от болезней нас освобождающим" [6: 31]. Вместе с тем, и здесь проблема авторитетности 

мнения читателя стоит весьма остро. Н. И. Новиков, доверяя читателю, словно сомневается в праве 

автора учить, оставляя читателю право на собственное мнение; "я" добровольно уступает "другому", 

автор подчиняет свою волю читателю, творчество подчиняется "социальному заказу". 

mailto:feodor1964@yandex.ru
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Здесь таится ловушка. Читатель, несущий бремя классицистического отношения к литературе, 

становится в позу носителя высшей истины. Именно так, наставнически, ведут себя по отношению к 

молодому Н. М. Карамзину И. П. Тургенев, А. А. Петров, семья Плещеевых. При этом показательны, на 

наш взгляд, отношения, сложившиеся между Н. М. Карамзиным и А. А. Петровым. 

И. И. Дмитриев, хорошо знавший обоих, дает следующую характеристику двоим друзьям: "<...> они 

были не во всем сходны между собою: один / Карамзин. – А. Ф. / пылок, откровенен и без малейшей 

желчи; другой / Петров. – А. Ф. / угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к 

познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце…" [3: 288]. В своих 

различиях они явно дополняют друг друга. Причем реальные взаимоотношения отличались от идеальной 

модели, нарисованной Н. М. Карамзиным в "Цветке на гроб моего Агатона". Анализируя дошедшие до 

нас фрагменты их переписки (письма Петрова), Р. М. Лазарчук обращает внимание, над чем именно 

безжалостно иронизирует А. А. Петров: предметом его насмешки становятся "сердечные излияния, 

обожание друга, восхищение его достоинствами" [7: 138]. В повести "Чувствительный и холодный" 

Н. М. Карамзин выплеснет наружу обиду: "Холодные люди могут быть только математиками, 

географами, натуралистами, антиквариями и – если угодно – философами!" [8: 609]. Это, мягко говоря, 

парадоксальное суждение для Н. М. Карамзина – ученика масонов. Масоны были не только деятельными 

филантропами, но и философами, их человеколюбие было человеколюбием осмысленным, 

рационалистическим, просветительским [9: 205]. И именно потому, что Н. М. Карамзин изначально был 

и оставался для масонов и остального своего окружения этого периода лишь учеником, он позже осудит 

своих учителей. Писатель отказался от "вручения своей воли какому-либо руководству" [10: 42], 

насколько благими не были бы, на первый взгляд, порывы его потенциального руководителя. 

Фактически первые произведения Н. М. Карамзина, созданные в этот период, представляют собой 

пример запрограммированности. Прежде всего, это касается стихотворений, поскольку до 1789 года 

Карамзин-литератор предстает перед нами преимущественно как поэт. Он не оригинален ни в выборе 

тем, ни в выборе образцов для подражаний; стихотворения Н. М. Карамзина ориентированы на 

произведения немецких и английских предромантиков и мистиков. 

В принципе, его друзья-масоны должны бы радоваться такому выбору. Однако, такое стихотворение, 

как "Поэзия" (1787), не могло восприниматься иначе, как вызов: масонская идеология опиралась на идею 

преемственности, а Н. М. Карамзин перечеркивает в своем произведении предшествующий опыт русской 

литературы и выражает убеждение в том, что "новый этап начнется с его, Карамзина, творчества. Это 

была нота, решительно неприемлемая для масонских наставников Карамзина... Карамзин, по их мнению, 

еще не обладал моральным правом учить людей и, следовательно, мог выполнять литературные 

поручения наставников, но не становиться на путь самостоятельного творчества" [11: 434]. 

Н. М. Карамзин порывает с масонами и отправляется в европейское путешествие. Именно это 

путешествие писателя коренным образом переломит наметившиеся негативные тенденции в общении его 

с читательской аудиторией, что найдет свое отражение в одном из главных произведений русского 

сентиментализма – "Письмах русского путешественника". 

"Письма русского путешественника" уже в заглавии принципиально ориентированы на читательскую 

реакцию. "Письма…" есть заведомая форма общения, причем общения, в первую очередь, дружеского
1
. 

Слово "русский" обозначает не только и не столько язык, на котором изъясняется путешественник, 

одновременно герой и повествователь произведения, сколько точку отсчета его мировосприятия и 

национальную типичность этого мировосприятия (наличие общего с читателем жизненного опыта). 

Наконец, понятие "путешественник" обозначает жанровую природу произведения и социально-

культурный контекст, от которого отталкивается автор (быть "русским путешественником" мог лишь 

человек определенного социального статуса). 

Как доказал еще В. В. Сиповский, "Письма русского путешественника" не являются реальными 

письмами реального Н. М. Карамзина, они писались и переписывались длительное время по окончании 

путешествия 1789-1790 годы [12: 115]. Автор решает в "Письмах... " две важные задачи. Первая задача – 

просветительская. В соответствии с жанровой традицией "травелога" [13: 84-98]. "Письма... " 

представляют собой совокупность различного рода сведений, которые, по мнению автора, могли бы 

заинтересовать читателя своей потенциальной полезностью, дополняя его образовательный багаж. 

Вторая задача – воспитательная, заключающаяся в том, чтобы, совершенствуя не только разум, но и 

                                                 
1 Есть существенная и принципиальная разница между "письмом" и "посланием": "письмо" адресовано частным 

лицом частному лицу и по сугубо частному поводу; "послание" же есть акт публичный, общественно значимый. 

Отсюда – "Письма Эрнеста и Доравры", "Послание Шувалову о пользе стекла". Показательно также, что именно 

термином "послание" обозначается стихотворное произведение эпистолярного жанра: поэзия закреплена за 

"высоким" искусством, проза же – "смиренная проза". Письмо Татьяны к Онегину и ответное обращение Онегина в 

пушкинском "романе в стихах" будут характеризоваться и как "письмо" – с точки зрения их частного, романного 

содержания, и как "послание" – с точки зрения стихов, составляющих элемент их формы. 
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чувства читателей, воспитать такую аудиторию, которая максимально соответствовала бы потребностям 

Н. М. Карамзина как автора и чьей эстетической потребности писатель, в свою очередь, сам максимально 

соответствовал бы как автор. 

"Письма..." буквально пронизаны обращениями к читателю. Первое же "письмо" начинается фразой, 

которая одновременно указывает на изначальный хронотоп путешествия: "Расстался я с вами, милые, 

расстался!" [8: 57]. Путешествие "молодого, неопытного русского путешественника" [8: 56], как 

обозначает повествователь себя в предисловии к первому книжному изданию "Писем...", ставит по 

отношению к повествователю те же задачи, что и по отношению к читателю, не только начинается в 

момент расставания с "милыми" (читателями), но и проходит тогда и там, когда и где читателя нет. 

Поэтому опыт рационального познания мира (в соответствии с первой из обозначенных нами задач) не 

может быть в данном случае общим опытом повествователя и читателя: у повествователя есть явное 

временнóе преимущество и возможность выбора познаваемого предмета. Вместе с тем, есть еще одна 

сторона общего опыта, где и повествователь, и читатель находятся в приблизительно равных условиях – 

это опыт эмоционального отношения к миру. Ведь письмо для того и пишется, чтобы читатель пережил 

тот же эмоциональный взрыв, который уже пережил автор (повествователь) [14: 60-61]. Они не всегда 

могут едино мыслить, но они могут едино чувствовать. "Милые мои", "любезные друзья", "любезнейшие 

друзья мои" – вот те, кому повествователь предлагает заглянуть в "зеркало души моей в течение 

осьмнадцати месяцев" [8: 504]. И заглянуть в это зеркало – значит, оказать высочайшее доверие, которое 

в принципе можно оказать лишь очень близкому человеку, причем равному тебе по высоте и 

напряженности эмоциональных переживаний. 

Именно в "Письмах русского путешественника" закладывается особая система взаимоотношений 

автора и читателя, каждый из которых признает за другим статус, равный его собственному статусу, 

доверяет его точке зрения и принимает ее как изначальную данность. Это не означает, что из "Писем..." 

исчезает просветительский пафос: он сохраняется, поскольку читательская аудитория принципиально 

дифференцирована в авторском сознании; разделяется на тех, кто "уже" входит в круг едино-

чувствующих, и тех, кто будет достоин этой чести после того, как чувства его обострятся. 

Возвращение Путешественника в Москву, в город, который стал отправной точкой его путешествия, 

ознаменовано возвращением уже нового автора к прежнему кругу читателей. Если до путешествия 

Карамзин был исключительно "ведомым", и само по себе заграничное путешествие было бунтом его 

против этого статуса, то теперь он оказывается в роли больше знающего и больше чувствующего. Уже не 

потенциальный читатель (будь то И. П. Тургенев, Н. И. Новиков или же А. А. Петров) ведет за собой 

Н. М. Карамзина-литератора, а сам Н. М. Карамзин чувствует потребность реализации права стать 

"ведущим". Право это он реализует в полной мере, приступив к изданию "Московского журнала" в 1791-

1792 гг. 

Известный дореволюционный исследователь А. П. Пятковский охарактеризовал "Московский 

журнал" как "первое живое слово в тогдашнем литературном затишье" [15: 41]. По словам исследовавшей 

эту сторону деятельности Н. М. Карамзина Т. Ф. Пирожковой, он буквально "обрушил на своих читателей 

массу сведений самого разнообразного свойства" [16: 6]: "здесь были стихи и проза, отчеты о русских и 

иностранных спектаклях, разборы русских и иностранных книг, анекдоты, переводы Клопштока, Виланда, 

Гердера и др." [16: 6]. Н. М. Карамзин явно ориентируется на современную ему европейскую 

журналистику, формируя ту читательскую аудиторию, которую он нашел в Европе во время путешествия и 

которая уже существовала в его сознании в качестве коллективного образа идеального читателя-адресата. 

При этом "в "Московском журнале" ведущим предметом читательского спроса стали "Письма...", занявшие, 

благодаря своему разнообразию, центральное место в издании, что отразилось в публичной идентификации 

Карамзина как "путешественника" [13: 87]. В "Письмах..." таким образом произошла еще и своеобразная 

реабилитация скомпрометированного в общественном сознании типа "русского щеголя-петиметра за 

границей", который до тех пор представал исключительно в виде новиковского "поросенка", 

отправившегося, было, получать соответствующее европейским стандартам образование, но вернувшегося 

оттуда "совершенною свиньею". Карамзинский Путешественник вернулся как раз таким, каким должен 

был вернуться идеальный "просвещенный молодой человек": повидавший Виланда, побеседовавший с 

Кантом, осудивший порывы революционной парижской толпы, проникнувшийся духом европейского 

Просвещения [17: 45]. Происходит общение (пока еще не диалог в собственном значении этого термина) 

идеальных автора и читателя. Идеализация Путешественника-повествователя (и героя) в читательском 

сознании невольно приводит к тому, что идеализируется и автор. Отношение реальных читателей к 

реальному Н. М. Карамзину в этот период сродни поклонению [18: 430-456]. 

Однако реакция читателей, сколь бы благожелательной не была она по отношению к Н. М. Карамзину 

и его журналу [16: 7], не могла удовлетворить автора именно в силу существовавшей в его сознании 

концепции всеобщего духовного равенства. Установив принципы равенства между автором и читателем, 
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писатель органически приходит к необходимости установления тех же принципов и в собственно 

читательской среде
2
. Эта концепция равенства сродни концепции Ж.-Ж. Руссо, однако без того 

пафосного воспевания разума, которое было свойственно французским руссоистам вроде Робеспьера. 

Н. М. Карамзина волнует, в первую очередь, равенство чувств, и все его творчество направлено не на 

просвещение читательского разума, а, если использовать образ Г. Флобера, на "воспитание чувств". 

Н. М. Карамзин осознает, что его аудитория, на самом деле, дифференцирована: "Уже прошли те 

блаженные и вечной памяти достойные времена, когда чтение книг было исключительным правом 

некоторых людей; уже деятельный разум во всех состояниях, во всех землях чувствует нужду в 

познаниях и требует новых, лучших идей" [14: 115]. При этом едва ли не первым из русских авторов он 

выделяет как отдельную влиятельную группу женщин-читательниц: "Нежное сердце милых красавиц 

находит в книгах ту чувствительность, те пылкие страсти, которых напрасно ищет оно в обожателях; 

матери читают, чтобы исполнить тем лучше священный долг свой – и семейство провинциального 

дворянина сокращает для себя осенние вечера чтением какого-нибудь нового романа. Одним словом, 

если вкус к литературе может быть назван модою, то она теперь общая и главная в Европе" [14: 116]. 

Н. М. Карамзин понимает также, что каждая группа читателей ждет своего чтения и ищет его: 

"Надобно всякому что-нибудь поближе: Одному Жан-Жака / Руссо – А. Ф. /, другому / "Несчастного" – 

А. Ф. / "Никанора". Как вкус физический вообще уведомляет нас о согласии пищи с нашею 

потребностию, так вкус нравственный открывает человеку верную аналогию предмета с его душою; но 

сия душа может возвыситься постепенно – и кто начинает "Злосчастным дворянином", нередко доходит 

до "Грандисона" [14: 119]. 

Активная деятельность Н. М. Карамзина-писателя таким образом получает свое продолжение и развитие в 

художественной прозе малых жанров, в первую очередь – в повестях конца XVIII века. Его повесть как жанр 

адресована всем читателям – поэтому именно в малой прозе происходит окончательная секуляризация языка 

Н. М. Карамзина: это язык бытового общения, максимально лишенный примет "высокого штиля" и не 

вызывающий проблем восприятия, вероятно, не только у "образованного" читателя-дворянина, но и у любого 

читателя, говорящего по-русски. При этом и "низкому штилю" отказывается в праве быть литературным, 

поскольку это может оттолкнуть как раз "образованного" читателя [19: 39]. 

Разумеется, наиболее принципиальный характер для нас имеет самое известное произведение 

Карамзина этого периода – повесть "Бедная Лиза". Именно эта повесть "владела сердцами Русских 

читателей пятнадцать лет без соперницы, и только в 1808 году она разделила свою славу с Марьиной 

рощей и потом Людмилой, первой балладой Жуковского, еще лет на 20!" [20: 205]. "Читатели и 

читательницы проливали слезы о бедной Лизе, и эти слезы были приятны для них, и повесть открывала 

им в их собственной душе богатства, ранее скрытые" [5: 434]. Как заметила в 1896 г. Н. А. Белозерская, 

"небывалый успех "Бедной Лизы" Карамзина представляет едва ли не единственный пример увлечения 

русской публики подражательной повестью, и это увлечение было вызвано не ее содержанием, а <…> 

талантом ее автора, так как талант всегда обаятельно действует на толпу" [21: 84]. 

В. Н. Топоров, скрупулезно исследовавший этот маленький шедевр, описывая степень точности 

карамзинского пейзажа, задается правомерным вопросом: "Ну зачем, скажем, в сентиментальной 

повести, где главное – чувства, приводить цифровые данные топографического характера? На какого 

читателя рассчитывал Карамзин? До того ли этому читателю, скорее уж чуткому и сострадательному, 

чем трезвому и нуждающемуся в эмпирической точности, знать, что хижина, в которой жила Лиза со 

своей матерью, была "саженях в семидесяти от монастырской стены"... Не опасался ли Карамзин, что 

читатель, приближающийся к нему по точности и изощренности и сам желающий войти в силовое поле 

"Бедной Лизы", в атмосферу душевности, ею создаваемую, проверит его числовые характеристики 

(благо он, читатель, знает две точки из трех точно – монастырь и пруд)?" [22: 112-113]. Фактически в 

этой цитате помимо вопроса ("На какого читателя рассчитывал Карамзин? ") содержится и ответ ("…он, 

читатель, знает..."). Повесть написана для едино чувствующих с автором и едино с ним знающих. Если 

"Письма русского путешественника" были адресованы читателю, который только хотел узнать то, что 

уже знал автор, то "Бедная Лиза" есть художественный результат общего жизненного (в первую очередь, 

этического, нравственного) опыта автора и читателя. Читатель знаком если не с самой коллизией 

взаимоотношений Лизы и Эраста, то, несомненно, с теми чувствами, которые она вызывает у автора. 

Неслучайно Н. М. Карамзин восклицает: "Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль? " [8: 518] 

(Выделено нами. – А. Ф.). В "романе" возможны определенные недомолвки и недосказанности, "быль" 

же предполагает всеведение читателя [23: 616-619]. 

Отсюда и еще одна особенность "Бедной Лизы". Читатель не только знает столько же, сколько знает 

автор и герои (в частности, повествователь). Читатель получает возможность спроецировать чувства 

                                                 
2 Здесь уместно вспомнить принципы построения масонских лож, где равны были все, хотя и внутри своих 

"разрядов": российский аристократ мог оказаться в масонской иерархии ниже гувернера своих детей. 
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героев на собственные чувства (поскольку автор и повествователь в его сознании слиты, и если автор 

чувствует ту же сердечную боль, что и Лиза с Эрастом, то предполагается, что и читатель с ним едино 

чувствует). Отсюда невероятный (если не считать феномена гетевского Вертера) эффект 

самоотождествления читательской аудитории с героиней повести Н. М. Карамзина. Это будет казаться 

смешным спустя тридцать лет, и карамзинская цитата "Законы осуждают... " из "Острова Борнгольм" в 

устах пошляка Хлестакова будет сигналом к тому, что время уже изменилось, элитарное и новое стало 

восприниматься как расхожее и затасканное. Вместе с тем показательно, что тот же Хлестаков, не 

задумавшись посягнувший на авторское право по отношению к "Юрию Милославскому" и сочинениям 

Барона Брамбеуса, помнит о том, что "Богу – Богово", Н. М. Карамзину – карамзинское: "И Карамзин 

сказал – законы осуждают!" [24: 66]. В читательском сознании личность и творчество Н. М. Карамзина, 

человек и автор слиты нераздельно. 

Это будет продолжаться до начала работы Н. М. Карамзина над "Историей государства Российского" 

до указа Александра I от 31 октября 1803 года, которым император назначает писателя историографом. 
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Федута О. Читач у свідомості М. М. Карамзіна до ''Історії…''. 

У статті досліджено перший період творчості Н. М. Карамзіна, який характеризується становленням 

не тільки як літератора, але і – в першу чергу – як особистості. У читацькій свідомості особистість 

та творчість Н. М. Карамзіна, людини та автора, є нероздільними. У творчості Н. М. Карамзіна 

присутній неймовірний ефект самоототожнення читацької аудиторії з героями його творів. 

Ключові слова: Н. М. Карамзін, читацька свідомість, "Бідна Ліза", "Листи російського мандрівника". 

Feduta O. The Reader in N. M. Karamzin's Perception Prior to ''History…''. 

The article describes the first period of N. M. Karamzin’s oeuvre, which is characterized by his formation not 

only as an author but as a person. The personality and oeuvre of N. M. Karamzin in the reader’s consciousness 

are undivided. There is the unbelievable effect of the readers’ self-identification as characters of Karamzins’ 

creations. "Letters of a Russian Traveler" was addressed to the reader who wanted to know things that the 

author had already known. But "Poor Liza" is the artistic result of the common experience by the author and the 
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reader. The reader knows Liza and Erast’s feelings and the author’s feelings about the relationship of these 

characters. The reader knows everything that knows the author and the characters. The reader gets the ability to 

project the feelings of characters on his own feelings. There is the special system of relationship between the 

author and the reader, each of them recognizes the role of the other which is equal to his own. He trusts the 

point of view of the other one and accepts it as the original. It doesn’t mean that the enlightenment pathos 

disappears from "Letters...": it is in save because the reader’s audience is differentiated in the author’s 

consciousness; it is divided to those who "already" are in the area of united-sentient and those who will be 

worthy of this honor after his feelings will be sharpened. The return of The Traveler to Moscow, the city which 

became the beginning of his travel, meant the return of the new author to the previous readers. Before the trip 

Karamzin was driven and this foreign travel was a revolt against this status. But after this he became wiser and 

sensible. And after this Karamzin-writer was not driven by someone from his readers (as I. P. Turgenev, 

N. I. Novikov or A. A. Petrov), but N. M. Karamzin felt the need to make his right of being the one who drives. 

Key words: N. M. Karamzin, reader’s consciousness, "Poor Liza", "Letters of a Russian Traveler". 
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ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ТВОРЧІСТЬ М. РИЛЬСЬКОГО 

Важливою потребою для українського літературознавчого істеблішменту стало переосмислення 

колоніального досвіду, презентованого у текстах національних письменників. До таких митців 

належить і М. Рильський. Дебютувавши як поет ″нової української лірики″, зарекомендувавши себе як 

неокласик під впливом тоталітарної системи, він перетворюється на письменника, який 

заперечуватиме свою модерність, писатиме ідеологічно правильні поезії. Саме ця зміна світоглядно-

естетичних та ідеологічних орієнтирів стала центром уваги пропонованого дослідження. 

Ключові слова: постколоніальне прочитання, колоніальний досвід, ідіостиль, 

мистецька псевдоеволюція. 

Постановка проблеми. У пропонованій студії вдамося до постколоніального переосмислення 

творчості М. Рильського. Взявши за об’єкт збірку ''Знак терезів'' (1932 р.), прослідкуємо як змінюється 

світогляд поета: від неокласика до співця тоталітарної системи, який ''…заговорив (…) здушеним 

голосом. Тепер він змушений був рахуватися з ''цензором в собі'' і писати ''правильні'' вірші'' [1: 3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість М. Рильського інтерпретувалася у різних зрізах. 

О. Білецький вписує митця в радянський канон, виправдовуючи його літературну ерудицію, а, отже, 

інакшість серед селянсько-робітничих ''облич'' радянського літературного бомонду.  

Ю. Лавріненко вказує на трагедію митця, який під тиском роздратованої радянської критики, що 

закидала поетові гедоністичне сприйняття світу, наліплювала маркер ''трубадура національно-буржуазної 

культури'', ймовірного фізичного знищення обирає для себе роль офіційного радянського поета.  

На псевдоеволюцію митця вказує і В. Панченко. У статті ''Від ''Білих островів'' до ''Знака терезів'' 

(Поезія Максима Рильського 1910 – 1932 рр.)'' літературознавець прослідковує мистецьку видозміну 

М. Рильського від модерніста, котрий у першій збірці ''Білі острови'' виказує бажання того ''клаптика 

неба'', до якого закликав модерніст М. Вороний, до ''поета у час репресій'' [1]. 

Новий погляд на постать М. Рильського пропонує В. Агеєва в книзі ''Мистецтво рівноваги: Максим 

Рильський на тлі епохи'' [2]. Дослідниця залучає низку архівних матеріалів, що були раніше недоступні. 

Це дозволяє поглибити розуміння індивідуального стилю письменника у різних іпостасях: поета-

символіста, поета-неокласика, радянського письменника. 

Мета статті. Проаналізувати видозміни, що сталися з поетом М. Рильським після трагічного впливу 

тоталітарної системи (арешт і ув’язнення) у збірці ''Знак терезів''. 

Виклад основного матеріалу. М. Рильський дебютує в українській літературі збіркою ''На білих 

островах'' у 1910 році. У цей період, за слушним визначенням О. Білецького, розпочалася доба ''нової 

української лірики''. Перша збірка засвідчує появу поета, творчість якого гармонійно вписується у 

тогочасні процеси оновлення українських художніх практик. Пам’ятаємо, що з кінця ХІХ століття в 

українській літературі розпочинається криза народництва, формування українського національного 

варіанту модернізму. Це епоха пориву до ''in blue'', екзальтацій, психоаналітичних студій, зародження 

нової моралі, носіями якої стають харизматичні особистості. 

Наступними збірками М. Рильський демонструє свої мистецькі вподобання (''Під осінніми зорями'' 

(1918 р.), ''Синя далечінь'' (1922 р.), ''Поеми'' (1925 р.), ''Крізь бурю і сніг'' (1925 р.) та інші). Відбувається 

еволюція від поета з дитячо-юнацькими порухами душі (перша збірка) до символіста, а пізніше 

послідовного неокласика.  

Рильський-неокласик обирає для себе роль митця ''з башти'', який відсторонюється від політичних 

подій, уникає ідеології (хіба подекуди реагує на радянську дійсність 20-х років – поезія ''На світі є 

співучий Лянґендок'', поеми ''Чумак'', ''Сашко''). Це не могло не залишитися непоміченим тоталітарною 

системою, яка набирала обертів. Будучи імперсько-російською за своєю суттю, вона певний час 

толерантно ставиться до своїх російських ''митців-попутників'' (прикладом, є С. Єсєнін), але не потребує 

їх серед митців, колонізованих народів. Тому український ''попутник'' М. Рильський повсякчас зазнає 

нищівної критики. Апофеозом цькування стає арешт поета у 1931 році.  

Піврічне ув’язнення змінює М. Рильського як фізично (він позбудеться вус, які у свій час стали для 

Пальохи атрибутом шляхетності, – тюремщики їх висмикували, знущаючись над митцем [3]), так і 

морально – він починає формувати з себе адепта радянської влади, репресуючи у собі модерніста. Це 

рятує його від сталінського терору, вписує в радянський літературний канон. Початок таких видозмін 

бачимо вже у першій після звільнення збірці ''Знак терезів''. Вона стає свідченням трагічної спроби 

виживання у тоталітарній системі, коли на позір демонструється вірність радянській ідеології, але під 

цим флером закодовується істинний погляд на події. 
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У збірці ''Знак терезів'' поет прагне підтвердити, що з відстороненого ''попутника'' революції він 

перетворився на активного трубадура нової радянської дійсності. Тому збірка сповнена пієтету до 

значущих учасників тоталітарної системи – вождя, кривавих, але справедливих бунтарів, гордого 

пролетарія. М. Рильський подекуди вправно, подекуди по-тичинівському безпорадно (наприклад, його 

''Брудний, замурзаний веселий тракторист'' [4: 15] перегукується з Тичинівською ''Піснею трактористки'') 

вмонтовує у поезію ідеологічні міфи, якими було зомбовано свідомість радянської людини. Поет 

утверджує, що радянська політична система повстала з праведного бунту пролетаря, а не є вакханалією 

люмпена, скерованого носіями імперських російських амбіцій: ''Встаньте, голодні, в країнах 

усіх! / Чуєте? Сурми заграли!..'' [4: 12]. 

Він вказує новому поколінню на потребу бунту супроти батьків, які є ''страйколамами'': ''Тату! Гіркі 

солодощі твої! / Краще без хліба конати! / Зраднику, будь ти проклятий!'' [4: 14]. 

У цих рядках промовисто звучить ''павликоморозівський'' мотив радянського виховання, коли молоді 

адепти системи заради партії, вождя мали зраджувати свої рідних. 

М. Рильський підхоплює ідею про вищість пролетаря над інтелігенцією. У поезії ''Заклик'' він просить 

ученого вийти з нори. Такими норами стають у розумінні митця лабораторії, книгозбірні, тобто місця 

наповнені інтелектуальною атрибутикою та енергетикою: ''Із захисту лабораторій, / Із книгозбірень 

кам’яних'' [4: 15]. 

Поет скеровує учених іти до трудівників, адже саме вони ''кують із брухту днів старих'' [4: 15] славне 

сучасне. Зауважимо, що остання фраза звучить амбівалентно, наче необдумана ''бадьора'' агітка, в якій 

анонсується нова держава, що повстала з бруду й брухту. 

Віддає данину М. Рильський і вождеві. Поезія ''Тінь вождя'' хоч і не містить прямого вказування на 

Сталіна, однак не залишає жодних сумнівів про свого адресата. Поет заграє з комуністичним лідером: ''А 

як зрадливі підшепти вагань, / Як темні брехні стануть за тобою, – / Не бійся їх, не вір їм, – тільки 

глянь / На тінь вождя з простертою рукою'' [4: 19]. 

Ці рядки на позір виглядають як звична улесливість до можновладця тоталітарної системи, хоча сама ідея 

показу не силует вождя чи загалом його фігурe, а тіні з простертою рукою (заледве не хічкоківський сюжет), 

виказує авторську тривогу, ба навіть страх перед вершителем доль. Цей страх настільки всеохопний, що 

змушує позбутися будь-яких сумнівів, навіть більше – своє право на сумнів визнати брехливим. 

У контексті вождепоклонництва вартий уваги пантеон, що його пропонує автор у циклі ''Постаті''. 

М. Рильський не тільки прописує місце Леніна серед визначних особистостей різних часів і народів 

(Бетховен, Шевченко, Франко), а й вкладає у його вуста фразу, що для кожного українця асоціюється з 

постаттю Т. Шевченка: ''Кинув потужне: борітеся!'' [4: 50] (sic! бажається по-шевченківському додати 

''поборете''). Хоча й тут не все так однозначно. Не претендуючи на ствердження свідомої авторської 

позиції, однак не можемо оминути прозору іронічність рядків ''Гордим, небаченим зростом / Зріс він над 

світом іржавим'' [4: 50], враховуючи, що Ленін мав малий зріст як для чоловіка. 

Окрім того, поезія збірки ''Знак терезів'' переповнена революційними кліше: ''Встаньте, голодні, в 

країнах усіх!'' [4: 12], ''Наша країна – країна труда'' [4: 28], приземленими агітками, коли світ 

спрофановано, а єдиною метою людини є ''Боротьба за цукровий буряк'' [4: 30]. Поет відкидає все те, що 

було попередньо вартісним для нього. Захоплення Блоком, Грігом визнається ''ще мрією'', але 

перекреслюється пролетарським символом цвяхового заводу: ''Ще Блок, ще Гріг, ще лілія, ще мрія, / Ще 

колихання голубливих вод… / На вулиці Заливчого Андрія / Тебе чекає цвяховий завод'' [4: 32]. 

Актуалізовані вище реверанси до радянської системи у поезії М. Рильського можна було б сприймати 

як цілком однозначний вибір митця, який бореться за життя у репресивно-тоталітарному світі. Однак 

така однозначність непевна, адже нехай і пунктирно, але у поезіях збірки ''Знак терезів'' проривається 

трагічний голос справжнього авторського ''я''. Такі тексти містять приховане ''дно'', знаки, які свідомо чи 

підсвідомо оприявлює митець із ще не вповні репресованою свідомістю. 

Передусім, вартою уваги в цьому контексті поезія ''Декларація обов’язків поета й громадянина'', що 

не має породжувати сумнів у виборі поета, адже є програмовою для збірки. Однак саме присутність у ній 

''дна'' створює неоднозначне враження. Так, автор підтримує ідеологічний міф, що на уламках царської 

Росії повстала ''спілка вільних народів'' [4: 7]. Він здіймає праведний бич супроти ''попутників'' нової 

дійсності, які не хочуть стати її активними творцями (ефект і самобичування): ''Чорний здіймаю 

бич / Проти всіх, чий девіз – бокування'' [4: 7]. 

Але попри це в нього повсякчас проривається усвідомлення – він обрав не той бік, адже рима його 

дешева, а поезія вимушена. З мазохістським азартом поет запитує себе й одночасно дає відповідь: ''Рима 

дешева? Дарма!'' [4: 7]. 

Декларація містить шість параграфів, із яких пильної уваги потребують, на нашу думку, три. У 

першому параграфі М. Рильський переконує себе – ''мусиш''. Тим самим він стверджує несамостійність, 

вимушеність вибору: ''Мусиш ти знати, з ким / Виступаєш у лаві, / Мусиш віддати їм / Образи й тони 

яскраві, / Мусиш своє ім’я / Там написано ясно, / Де мільйонне сіяє: / Клас'' [4: 8]. 
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Дозволивши собі комбінування авторських рядків, отримуємо промовисте ''мусиш віддати їм своє 

ім’я''. М. Рильський усвідомлює, що рятуючи власне життя, він віддає ''своє ім’я''. Це – процес 

перетворення поета на безликий рупор тоталітарної системи. 

Другий параграф декларації ще цікавіший. Доєднавшись до поетів, які возвеличують режим, він 

говорить: ''Ім’я нам легіон, / Поети й поетки'' [4: 8]. 

У цих рядках алюзія на євангельську історію вигнання бісів. За притчею про життя Христа – Ісус, 

мандруючи по Галілеї, прямував до Гадаринської землі. На шляху зустрів чоловіка, в якого вселилися 

демони. Проводячи обряд вигнання демонів (сучасний екзорцизм), Христос запитує ім’я демона і 

отримує відповідь: ''Легіон мені ймення''. Отже, митець усвідомлює, що став частиною світу зла. 

У шостому параграфі поет остаточно озвучує свою позицію, свій вибір, коли рятунком від підшептів 

(радянського сексоцтва), що можуть спричинити загибель, у сталінську еру стає підняття на взгір’я, 

тобто долучення до олімпу вірних вождю: ''Бачиш ватаги вагань, / Підшепти, брехні, ''секрети''? / Вище, 

на взгір’я стань, / Поете!'' [4: 9]. 

Відчай проглядається за саморефлексуванням у поезії серпневої ночі. М. Рильський діагностує в собі 

перемогу вітальної людини, заради якої варто палити кораблі: ''Так! Жити і любить, ненавидіти, 

їсти, / Сміятись, прагнути, спалити кораблі!'' [4: 23]. 

Він застерігає: спочинок – смерть. Попри спробу спонукати себе до активних дій, підбадьорити в рядках 

поета проглядається тотальний відчай: ''Спочинок – смерть. Іди, перемагай утому, / До міліонів рук свою 

снагу додай, / Будь з тими, хто живе у пориві одному, / І в радість перекуй дрібненький свій одчай'' [4: 23]. 

Не менш трагічно звучать рядки поезії ''Має маєво майове…'': Птиці! Люди! День і мідь! / Небо впало 

на дорогу! / Коню, швидше переїдь / Труп господаря свойого! / Вдар у чоло копитом – / І господар встане 

новий, / Щоб гукнути всім – кругом: / ''Я готовий!'' [4: 28]. 

В агонії перевтілення в ідеологічного поета М. Рильський бажає швидкої смерті та переродження. Ці 

рядки – відбиток муки та сумніву, а ще страху не встигнути сказати всім, що він готовий, тобто обрав 

правильний шлях, вписався у систему. 

Вибір поета й справді позначений знаком терезів. У поезії ''Знак терезів – доби нової знак'' присутнє 

відчуття авторського хитання і пошуку рівноваги. Перша шалька терез – усвідомлення тривожності часів, 

застереження або й самозастереження: ''Бліді серця і погляди зів’ялі, / Ховайтесь! Бурі носить зодіак'' [4: 9]. 

Друга шалька – вибір стати частиною тоталітарної системи, повторюючи її гасла: ''Бійці, єднайтеся! 

Не дрімай, стороже! / Безкрилу тьму навіки переможе / Визвольник людства – вільний пролетар'' [4: 9]. 

Висновки дослідження. Отже, збірка М. Рильського ''Знак терезів'' не тільки є свідченням авторської 

упокореності системі, а й сигналізує про трагічні колізії між митцем та тоталітарною державою. Поезія цієї 

збірки – це слід агонії поета, який переживає психологічну розірваність між собою справжнім та тим, яким 

його змушує бути радянська система. У цьому контексті особливо трагічно й промовисто звучать рядки 

останньої поезії ''На кораблях'': ''Розбий, розвій / Сновійний мак! / Як мозок твій, / Горить маяк'' [4: 66]. 
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Юрчук Е. А. Постколониальний взгляд на творчество М. Рыльского. 

Важной необходимостью для украинского литературоведческого истеблишмента стало 

переосмысление колониального опыта, который представлен в текстах национальных писателей. К 

таким писателям принадлежит и М. Рыльский. Дебютировав как поэт "новой украинской лирики", 

зарекомендовав себя как неоклассик под влиянием тоталитарной системы, он превращается в 
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писателя, отрицающего свою модерность, пишущего идеологически правильные поэзии. Именно это 

изменение мировоззренчески-эстетических и идеологических ориентиров стало предметом 

предлагаемого исследования. 

Ключевые слова: постколониальное прочтение, колониальный опыт, идиостиль, художественная 

псевдоэволюция. 

Yurchuk O. O. The Postcolonial Glance at Work by M. Rylskyy. 

The important need for the Ukrainian literary establishment was the re-colonial experience presented by 

national writers' texts. М. Rylskyy was among them. Having debuted at the course "New Ukrainian Poetry", 

introduced himself as a neoclassicist, under the influence of the totalitarian system he turns into a writer 

who opposes its modernity, will write the right ideologically poetry. This change in the outlook and aesthetics, 

ideological differences pinpoints became the center of the research attention. The beginning of modifications 

was already seen after his dismissal from the prison in the collection "Sign of Libra". Tragic attempts to survive 

in the totalitarian system were evident, when at first sight the loyalty to the Soviet ideology was shown, but under 

this flair the true approach to the situation was encoded. In the collection "Sign of Libra" the poet searched to 

validate that the alienated ''fellow traveler" revolution turned into the active troubadour of the new soviet 

reality. That is why the collection is full of the piety towards the important totalitarian system – a leader, bloody, 

but fair rebels. М. Rylskyy sometimes skillfully, and somewhere like Tychyna helpless, mounted ideological 

myths in the poetry. The actual above curtsey to the soviet system in the poetry by M. Rylskyy could be taken as 

quite the unambiguous choice of the artist, who fights for his life in the repressive totalitarian world. Texts 

contain the hidden "bottom" signs that consciously or subconsciously try to show the artist with the not yet fully 

repressed consciousness. Thus the collection by M. Rylskyy "Sign of Libra" is not only the testament to the 

author's humility to the system, but also gives the alarm about tragic legal contradictions between the artist and 

the totalitarian country.  

Key words: postcolonial perceiving, colonial experience, idiostyle, artistic pseudo-evolution. 
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ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗНА КОНЦЕПТОСФЕРА ''ЛІТЕРАТУРНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

СЛОВЕСНОГО ВИРАЖЕННЯ'' В СЕМАНТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ПОЕТОЛОГІЧНОГО 

ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ 

Статтю присвячено аналізу теоретичних засад поетологічної лірики, в основі якої – авторська 

рефлексія або саморефлексія стосовно тих або тих аспектів поетичної творчості чи особистості 

поета. На матеріалі поетологічного дискурсу української поезії ХХ ст. розглянуто специфіку реалізації 

семантичних моделей предметно-образної концептосфери "літературні та технічні засоби словесного 

вираження", в яких відображені поетологічні уявлення митців про словесний (власне слово, звуки, 

жанри, віршовані розміри тощо) та технічний (перо, стилос, папір тощо) матеріал і інструментарій 

поета-творця. 

Ключові слова: предметно-образна концептосфера, поетологічний дискурс, літературний матеріал 

творчості, технічний матеріал творчості. 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим аспектом сучасних 

літературознавчих досліджень є так звана поетологічна тематика, тобто специфічний художній дискурс, 

в межах якого поетичне зображення спрямовується не на зовнішні, по відношенню до себе об’єкти 

навколишньої дійсності, а, навпаки, саме перетворюється на предмет художнього відображення, 

окресленого в тих або інших мистецьких ракурсах. Питання художньої авторефлексії, металітературності 

в сучасному літературознавстві набувають особливої теоретичної ваги, про що дає підстави 

стверджувати й авторитетна кількість наукових розвідок, у яких ці проблеми наголошуються, так й 

висловлені в них аргументи науковців (праці О. Рисака, С. Руссової, І. Лучука, М. Богданової, 

К. Буслаєвої, К. Дюжевої, В. Папушиної, О. Турган, А. Вежбицької, Х. Вайнріха, Є. Мюллер-Зетельман, 

Х. Шлаффера, А. Вебера, Е. Гессенберга, А. П. Франка, В. Хінка, Л. Хатчен, Р. Олтера, Р. Зігля, 

М. Хатямової, В. Ходуса, М. Шруби, К. Штайн та ін.). В українському літературознавстві опрацювання 

проблем художньої поетології все ще знаходиться на початковому етапі та здебільшого репрезентоване 

зразками аналізу часткових її виявів у творчості окремих українських або зарубіжних митців. 

Метою нашої роботи є дослідження специфіки сюжетної реалізації предметно-образної 

концептосфери "літературні та технічні засоби словесного вираження" в семантичній площині 

поетологічного дискурсу української поезії ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. У предметно-образній концептосфері "літературні та технічні засоби 

словесного вираження" відображені поетологічні уявлення про словесний (власне слово, звуки, жанри, 

віршовані розміри тощо) та технічний (перо, стилос, папір тощо) матеріал і інструментарій поета-творця. 

1. Літературний матеріал творчості. 

Серед творчих рефлексій митців щодо літературного матеріалу поетичної творчості найбільше звернень 

міститься до слова. Крім власне слова, у поетологічних текстах української лірики ХХ ст. трапляються 

поетологічні образи звуків і букв, епіграфа, поетичних жанрів, строф, віршованих розмірів і рими. 

Образ поетичного слова або й мови загалом постає у поетологічній ліриці в різних предметно-

тематичних ракурсах, серед яких: 

– естетичні можливості слова: П. Филипович "Я – робітник в майстерні власних слів…"; М. Орест 

"Поетична мова"; Н. Лівицька-Холодна "Слова"; А. Малишко "Слово", "Радію я, коли знаходжу слово"; 

М. Терещенко "Слово"; В. Онуфрієнко "Є вірші – їх читати лиш зі сцени…"; С. Караванський "До мови"; 

Л. Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать…"; О. Тарнавський "Формування слова"; Д. Павличко 

"Слова, поете, неживі…"; Р. Лубківський "Слово"; 

– слово як поетична зброя: Х. Алчевська "Слово"; Леся Українка "Слово, чому ти не твердая 

криця…"; О. Олесь "О слово рідне! Орле скутий!"; П. Филипович "Не хижі заклики пожеж…"; 

В. Сосюра "Я знаю силу слова…"; Б. Павлівський "Слово", "Мова – обличчя нації";  

– слово як моральна категорія: Л. Забашта "Заповітне слово"; В. Базилевський "Вірші читаємо перед 

сліпими…"; М. Луків "Слово", "Мова"; М. Руденко "Плакало слово"; Н. Горик "Мовним покручам"; 

С. Жуковський "Слово"; 

– слово як екзистенційна категорія: П. Филипович "Нема словам лічби…"; Н. Лівицька-Холодна 

"Слова"; В. Мисик "Слово"; В. Малишко "Слова"; Л. Первомайський "Є в поезії серця жорстокість 

нещадна…"; М. Руденко "Слово", "Слово моє – застаріле вино…";  
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– слово в образі людини: А. Малишко "Слово", "Одежа слова"; С. Гординський "Слова"; Л. Забашта 

"Коли плачуть слова…"; Л. Первомайський "В словах є кров. Вони живуть, слова…"; Д. Павличко 

"Слова"; П. Гірник "Та відколе, поете, і голос, і музику…";  

– магія поетичного слова: М. Орест "Магія слів"; Бабай "Магія"; М. Ревакович "Є якась таємна сила в 

слові…"; В. Шовкошитний "Магічність Слова"; 

– слово, співвіднесене із природними образами: О. Олесь "Слова в поезії – квітки…"; М. Литвин 

"Урок поезії"; Г. Шепітько "Слова, як птахи, прагнуть висоти…", "Слово як дерево має власний 

корінь…", "Слова, як листя восени…", "Колише ніч старі слова…".  

Поетологічні образи, яким притаманна творча рефлексія стосовно звучання вірша, знаходимо у 

творах Б.-І. Антонича "І"; Л. Первомайського "Вірш починається не з звучання…"; П. Мовчана "Літери". 

Вартим уваги прикладом сучасної поетологічної словесної гри видається вірш Л. Костенко "Щось на 

зразок балади, – як вийшли букви з-під моєї влади". 

Образ поетичного епіграфа майстерно передано кількома словами у творі А. Вікарук "Коли епіграф 

більший, як вірші…": 

Коли епіграф 

Більший, як вірші – 

Значить, нема що 

Сказати більше [1: 105]. 

Якщо поетологічний образ поетичного жанру окреслено лише в поезії В. Лесича "Так твориться 

елегія", то предметно-образні уявлення різних типів віршованих строф – у творах багатьох українських 

поетів ХХ ст. Переважну більшість останніх присвячено сонетові, як-от: І. Франко "Вольні сонети", 

"Сонети-невільники"; М. Вороний "Експромт Марусі М-ковій"; К. Вагилевич "До сонета"; М. Рильський 

"Сонет"; С. Крижанівський "Паралель"; Бабай "До сонетотворця"; І. Світличний "Сонет"; Яр Славутич 

"Сонет"; О. Тарнавський "Пишучи сотий сонет"; І. Качуровський "Сонет"; Д. Павличко "Сонет"; 

П. Косенко "Сонете, друже мій! Петрарки і Шекспіри…", "Сонете, друже мій! Скажу тобі відверто…"; 

О. Гордасевич "Несподіваний сонет"; О. Герман "Найперші дотики до таїни Сонета…", "Снує сівка 

сльота сонети…", "Та не знаходив у тенетах кабінету…", "Не погасив порив чужинський сяйво Слова…", 

"Сонет приходить благотворно, як дитя…", "У чотирнадцяти рядках щемкого болю…"; А. Мойсієнко 

"Сонет"; А. Шум "Сонет". 

У переліку інших віршованих строф, що слугують предметом творчих рефклесій українських митців, 

– катрен (Б.-І. Антонич "Про строфу"); октава (А. Малишко "Земні октави"); тріолет (І. Світличний 

"Тріолет"); рондель (А. Мойсієнко "Рондель"); рубаї (Б. Жолдак "Рубаї"). Узагальнений образ строфи 

представлено у творі Р. Лубківського "Строфа окрилена": 

Чотиривірш. Катрен. Така звичайна 

Строфа. Ось – екзотичні рубаї, 

Частівка, коломийка, дайна…Тайна! 

Жар-птиця в клітці. Випусти її [2: 362]. 

Поетологічні рефлексії різних віршованих розмірів містяться у творах, присвячених ритмам 

(В. Малишко "Ритми"), ямбові (М. Рильський "Четырехстопный ямб мне надоел…"; Бабай "Невідома 

птиця"; О. Гончар "Ямб"; І. Муратов "Ямбові"; Л. Дмитерко "Любили ямб співці великі…"), хорею 

(М. Доленго "Хореї"), гекзаметрові (Т. Дігай "Опыт гекзаметра"), верліброві (І. Світличний "Верлібр"): 

Мій друже ямбе, ритм єдиний  

Ніхто не втілив простоту,  

Як ти в собі! Стоїш, незмінний,  

У муз на мудрому посту [3: 94]. 

Поетологічні образи рими предметно деталізовано у поезіях М. Семенка "Куховарня"; 

Л. Первомайського "Душа поезії – не рима"; Бабая "Усе через рими"; Д. Павличка "Старенька рима"; 

П. Вольвача "Піти у вільний вірш. Але трима…"; А. Мойсієнка "Римо, ти – жито. Мир…"; 

Ю. Завгороднього "На свято рим і зримих і прихованих…"; Б. Павлівського "Рими", "Я не боюсь 

дієслівної рими…", "Сон і рими"; Г. Мирослави "Рими, вправлені в свідомість…": 

А рима – явище незриме,  

Це Духа світлого шляхи.  

І вірші пишуться в натхненні  

І швидко, й легко! Їхній лет  

І невимовний, і вогненний –  

Тоді записує поет…  

І рими ці в радіохвилі  

Господь поетові дає [4: 28]. 
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2. Технічний матеріал творчості. 

Попри те, що художніх бразів, у яких відображено технічний матеріал творчості, в українській 

поетологічній ліриці небагато, потрібно згадати такі з них, як образи стилоса, пера, кулькової ручки та паперу. 

Образ стилоса, витворений у поезії Є. Маланюка "Стилет чи стилос? – не збагнув. Двояко…", 

інтерпретовано у віршах В. Біляїва "На могилі Євгена Маланюка" й І. Римарука "Стилет і стилос – 

повелось іздавна…". Перо як технічний інструментарій поета образно осмислено у творах 

С. Голованівського "Давно пера я в руки не беру…"; І. Драча "Балада про пера", "Перо і меч"; І. Жиленко 

"Перо"; Б. Олійника "Балада про шевченкове перо"; Ю. Тарнавського "Перо"; М. Затуливітра "Почерк 

Гумільова"; С. Шелкового "Перо"; М. Тимошенко "Умокну перо":  

Перо 

корчиться 

на папері, 

як перетятий 

хробак, 

не маючи 

про що 

писати, 

ліпше 

вже було 

корчитися 

мені 

самому [5: 30]. 

Образ кулькової ручки художньо деталізовано у поезії М. Горбаля "Кулькова ручка важка, мов 

лом…", образ паперу – у творі М. Осадчого "Паперова елегія": 

Папере, ти криївка слова,  

Малої пташки синяви,  

Папере, в золотій обнові  

Із дня буття мій дух яви! 

Яви, мені солодкі соти,  

Журливі хвилі вороття,  

Папере, зв’язківцю народу,  

І хліб і сіль мого життя [6: 149]. 

Висновки. Таким чином, в українській ліриці ХХ ст. знайшли відображення різноманітні аспекти 

поетологічної тематики, пов’язаної із предметно-образною концептосферою "літературні та технічні 

засоби словесного вираження". Перспективою подальших досліджень стане вивчення предметно-

образних уявлень, співвіднесених із концептами "поет" і "поетична творчість". 
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Артеменко Л. В. Предметно-образная концептосфера "литературные и технические средства 

словесного выражения" в семантической сфере поэтологического дискурса  

украинской поэзии ХХ века. 

Статья посвящена анализу теоретических основ поэтологической лирики, в основе которой – 

авторская рефлексия или саморефлексия относительно тех или иных аспектов поэтического 

творчества или личности поэта. На материале поэтологического дискурса украинской поэзии ХХ в. 

рассмотрена специфика реализации семантических моделей предметно-образной концептосферы 

"литературные и технические средства словесного выражения", в которых отражены 

поэтологические представления художников о словесном (собственно слово, звуки, жанры, 

стихотворные размеры и т. п.) и техническом (перо, стилос, бумага и т. п.) материале и 

инструментарии поэта-творца. 

Ключевые слова: предметно-образная концептосфера, поэтологический дискурс, литературный 

материал творчества, технический материал творчества. 

Artemenko L. V. The Subject and Image Concept Sphere ''Literary and Technical Means of Verbal 

Expression" in the Semantic Plane of the Poetological Discourse of the Ukrainian Poetry of the ХХ Century. 

This article is dedicated to the analysis of theoretical foundations of the poetological lyrics, based upon the 

author’s reflection or self-reflection concerning the one or another aspect of the poetry writing or the author's 

personality. The problems of the artistic self-reflection and meta-literariness in the modern literary studies 

acquire the particular theoretical weight, this fact is backed by the respected number of the scientific researches, 

emphasizing these problems, and by the reasons, adduced in these researches by the scientists. In Ukrainian 

literary studies, the analysis regarding the matters of the artistic poetology is still at the initial stage and is 

mostly represented by the patterns of the analysis of the artistic poetology’s occurrence in the creative works of 

the certain Ukrainian or foreign creators. The objective of this article is the specificity analysis of the subject 

and image concept sphere "literary and technical means of verbal expression" realization through the plot in the 

semantic plane of the poetological discourse of the Ukrainian poetry of the ХХ century. The theoretical and 

methodological background to this article is the systemic and holistic approach to the analysis of the problems 

of the poetological discourse of the Ukrainian poetry of the ХХ century, which covers the descriptive, 

comparative and historical, problematic and thematic, as well as structural and typological, genre studies, 

motivic, imagological and intertextual methods of analysis of the poetical compositions. The realization 

specificity of semantic models of the subject and image concept sphere "literary and technical means of verbal 

expression", reflecting the author's poetological concepts related to the verbal and technical material and poet-

creator's tools, is described, based on the material of the poetological discourse of the Ukrainian poetry of the 

ХХ century. The results of the research suggest that among creators (poets)' creative reflections related to the 

literary material of the poetry writing, the most part of appeals are turned to the word. Except the word itself, in 

the poetological texts of the Ukrainian lyrics of the ХХ century occur also poetological images of sounds and 

letters, epigraphs, poetic genres, strophes, meters and rhymes. Notwithstanding the few number of artistic 

images, reflecting the technical material of the creative work, in the Ukrainian poetological lyrics, the 

dominating ones among such images are the images of the stylus, quill, ballpoint pen and paper. 

Key words: subject and image concept sphere, poetological discourse, poetry writing literary material, creative 

work technical material. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ ПОЕМИ ''ЕНЕЇДА'' І. KОТЛЯРЕВСЬКОГО  

В ПЕРЕКЛАДІ Б. МЕЛЬНИКА 

У статті здійснено зіставний аналіз побутових реалій-назв страв, напоїв та одягу в поемі ''Енеїда'' 

І. Котляревського та їхніх відповідників у її англомовному перекладі Б. Мельника. Досліджено ступінь 

збереження та адекватність відтворення іноземною мовою етнокультурної інформації названих 

одиниць. Обґрунтовано залежність перекладацьких стратегій від індивідуальних способів перекладу. У 

прикладному руслі з’ясовано домінантні та другорядні особливості перекладацького методу 

Б. Мельника з погляду відтворення культурної специфіки реалій поеми ''Енеїдa''. 

Ключові слова: ''Енеїда'' І. Котляревського, переклад Б. Мельника, реалія, культурна специфіка, 

перекладацька стратегія, очуження, одомашнення. 

 

Постановка проблеми. Відтворення культурної специфіки оригіналу в перекладі – одна з основних 

проблем перекладознавства. Вона набуває щоразу більшої актуальності у зв’язку з виокремленням 

лінгвокультурного підходу до сутності інтерпретації культурно-специфічного тексту. Реалії становлять 

значну частину словникового запасу будь-якої мови і постають маркерами історії, релігії, міфології, 

традиції, побуту. У їхньому масиві побутова лексика найповніше концентрує своєрідність національного 

колориту народу як носія мови. У поемі ''Енеїда'' культурна спадщина давнього Риму в інтерпретації 

І. Котляревського трансформувалася в національну специфіку українських реалій. Тому характерно, що в 

англомовному перекладі Б. Мельника предметом прочитання стає новий, закладений автором і виражений 

етнографічно-побутовою лексикою національний зміст, що створює для реципієнта додаткові труднощі. 

Звідси важливим є висвітлення творчого методу перекладача, де враховувалися б як індивідуальні способи 

перекладу реалій, так і стратегії відтворення культурної специфіки оригіналу загалом. 

Ступінь наукової розробки теми. Погляди науковців на потребу збереження національного колориту 

оригіналу у перекладі неодностайні і вдало унаочнені у двох тематичних працях Л. Венуті ''Перекладацька 

невидимість'' (The Translator’s Invisibility, 1995) [1] і ''Скандали перекладу'' (The Scandals of Tranlation, 1998) 

[2]. У першій стверджується неодмінність збереження творчої особистості автора, ''коли здається, що 

переклад, власне, не є перекладом, а оригіналом'' [1: 117]. Далі аргументується певна автономність 

перекладача, завдяки якій читач може чітко усвідомлювати, що читає саме переклад твору, який є 

надбанням іншої культури [2: 13]. Подані тези співзвучні висловленим ще на початку ХІХ ст. поглядам 

німецького філософа Ф. Шляйєрмахера: ''Або перекладач залишає автора у спокої, наскільки це можливо, і 

наближає до нього читача (очуження (форенізація). – Х. Г.). Або ж перекладач, наскільки це можливо, 

залишає у спокої читача, і наближає до нього автора (одомашнення (доместикація). – Х. Г.)'' [3: 133]. 

Матеріал дослідження та його методи. На загальний рівень збереження культурної специфіки 

тексту впливає частота застосування тих чи інших способів перекладу реалій у його межах. Тому в 

основу дослідження покладено аналіз індивідуальних прийомів і загальних тенденцій, які дають 

можливість говорити про стиль перекладу як єдності [1: 15-16]. 

Виклад основного матеріалу. Зіставний аналіз культурно-специфічних реалій побутового характеру 

в поемі І. Котляревського (надалі – ІК) та їхніх відповідників у перекладі англійською мовою 

Б. Мельника (надалі – БМ) [4-6] дозволяє простежити основні тенденції перекладного тексту. 

І. Гіперонімічне перейменування як один з основних перекладацьких інструментів має на меті кількісне 

відтворення одиниць оригіналу, уникнення формальних втрат і полягає у підборі найбільш універсальних 

родових понять на позначення видових у, наприклад, системі ''вид одягу – різновид одягу'': 

 бриль кинді  карсет 

 hat – капелюх  shoes –личаки  corset– шнурівка 

 шапка  постоли  юпочка 

 сап’янці 

Спосіб гіперонімічного перейменування має суттєві недоліки, виражені у втраті конотативних 

значень, національної та локальної семантики. У масштабах цілого тексту перекладу це означає стирання 

культурно-специфічних і стилістичних ознак оригіналу. Відповідники, отримані внаслідок його 

застосування, не відтворюють параметричні особливості референтів, функціонально-прагматичні 

особливості, асоціативні зв’язки конотатів одиниць оригіналу. Наприклад, лексема cap не диференціює 

жіночі та чоловічі убори. У лексемі shoes втрачено сему локальності. 

ІІ. Порівняльне зіставлення окремих реалій та їхніх відповідників вказує на те, що метод 

уподібнення часто є альтернативою гіперонімічному перейменуванню і полягає у перенесенні акценту з 
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екзотичного на побутово-тривіальне внаслідок недиференційованого ситуативного застосування таких 

відповідників. Цей спосіб широко застосовано у тематичній групі ''традиційні напої'' для відтворення 

назв різновидів спиртних напоїв або настоянок. Наприклад, лексему whiskey в перекладі вжито на 

позначення кількох, значною мірою відмінних напоїв: 

ІК:  Та і горілочку хлистали [7: 21] 

БМ:  And washed them down with whiskеy [7: 21]; 

ІК:  Пальонки вдома ковтанув [7: 191] 

БМ:  … he had … a whiskey sip [7: 191]; 

ІК:  Цебри сивушки там стояли [7: 45] 

БМ:  Large buckets full of whiskеу [7: 45]. 

Інша близька для англомовного читача назва напою brandy є відповідником до ще більшого ряду 

українських культурно-специфічних лексем: 

ІК:  І брагу кухликом тягли [7: 21] 

БМ:  They sipped some brandy too [7: 21]; 

ІК:  А послі танців варенухи [7: 27] 

БМ:  They drank more brandy with stewed fruit [7: 27]; 

ІК:  Горілку, м'ясо куповать [7: 45] 

БМ:  To shop for brandy [7: 45]; 

ІК:  А Бахус пінненьку лигав [7: 54] 

БМ:  Drank brandy from Hannimed’s rich vault [7: 54]; 

ІК:  Сивуху так, як брагу, хлище [7: 53] 

БМ:  He guzzles brandy like a whiz [7: 53]. 

Диференціацію напоїв через відмінність інгредієнтів та способів їхнього приготування в перекладі 

втрачено внаслідок ситуативного вживання отриманих методом уподібнення відповідників. 

Функціонально аналогічним є алгоритм застосування гіперонімічного перейменування. Так, родове 

поняття booze встановлює ситуативну відповідність з різними за денотативними параметрами та 

експресивністю назвами-реаліями мови оригіналу:  

ІК:  Пилась горілка, як вода [7: 28] 

БМ:  The booze was drunk like Adam’s ale [7: 28]; 

ІК: Могоричу всі потягли [7: 118] 

БМ:  They had some booze, a little sup [7: 118]; 

ІК:  І вижлуктив підпінка чару [7: 235] 

БМ:  He drank some booze [7: 235]; 

ІК:  Його сивуха запалила [7: 42] 

БМ:  He died from booze... [7: 42]; 

ІК:  Як чикилдихи обіжрався [7: 42] 

БМ:  He guzzled too much booze and choked [7: 42]. 

Типові напої західної цивілізації, назви яких є відповідниками до одиниць мови оригіналу, належать 

до англофонного середовища та є носіями чужої культури. З огляду на це метод уподібнення є не більш 

адекватним способом відтворення, ніж родо-видова заміна. При його застосуванні відбувається не тільки 

втрата колориту, а заміна його на чужий для оригінального твору колорит [8: 116]. У зв’язку з цим 

Д. Кузик, перший рецензент англомовного перекладу, зауважує: ''У мовну тканину перекладач вводить 

слова, чужі часам Котляревського … і відступає від етнографічної точності, не відтворює національного 

колориту'' [9: 147]. 

Застосування власне гіперонімічних відповідників (booze, alcohol) і відповідників, що виконують 

функцію гіперонімів внаслідок їхнього ситуативного вживання, але фактично утворені методом 

уподібнення (whiskey, brandy, gin), зорієнтоване на читача. Сприйняття таких відповідників англомовним та 

україномовним реципієнтами відрізняється. У життєвому досвіді першого вони асоціюються зі звичними 

традиційними напоями, другого – мають екзотичний характер. З огляду на це вони позбавлені семи 

екзотичності у сприйнятті реципієнта-носія англійської мови. Відповідники, отримані в процесі 

уподібнення є більш виразними в стилістичному плані. Їхня семантика, позначена чужим колоритом, проте, 

може не корелювати із семантикою інших специфічних елементів у заданому контекстуальному оточенні: 

ІК:  Сивухи відер п’ять з Будянки [7: 133] 

БМ: Five pails of whiskey from BUDIANKA [7: 133]. 

Уподібнення відбувається не тільки шляхом підбору культурно-маркованих засобів вираження 

цільової мови, а й через запозичення з лексичних запасів інших мов. Підставою для цього є 

інтернаціональний статус запозиченої лексеми, її входження до лексикону мови перекладу. Лексичний 

взаємообмін між українською та російською мовами підштовхує перекладача до використання ширше 

відомих в англофонному світі аналогів з лексикону другої : 

ІК:  Поки … кужля сирівцю не втер [7: 46] 
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БМ:  Which followed by a pint of kvass [7: 46]; 

ІК:  Медок, сивушку попивали [7: 57] 

БМ:  Was drinking vodka, mead and ale [7: 57]. 

ІІІ. Продуктивним способом відтворення побутових реалій у перекладі БМ є дескриптивна 

перифраза. У структурному плані вона поділяється на двочленну чи багаточленну з додаванням 

денотативної або емоційно-оцінної ознаки: 

ІК:  І коливо з куті зробили [7: 45] 

БМ:  They boiled shelled wheat with poppy seed [7: 45]; 

ІК:  Лубенського шмат короваю [7: 133] 

БМ:  He sent Aeneas-Lord a piece of wedding bread [7: 133]; 

ІК:  А саме так, як в сіряках [7: 107] 

БМ:  It was like in a peasant coat, just right [7: 107]; 

ІК:  В стьонжках, в намисті і ковтках [7: 26] 

БМ:  … That stunt with motley ribbons, rings [7: 26]. 

В українській та англійській мовах існують лексичні лакуни на позначення кулінарних назв. Їхньою 

причиною є відмінності в історичному та культурному розвитку. Цим пояснюється наявність у тексті 

перекладу сформованих за універсальним зразком дескриптивних перифраз для відтворення різних 

реалій оригіналу, наприклад, куліш / кулешик – boiled corn flour, the cornmeal pulр, cornmeal pap. 

IV. Традиційно транскодування рідко застосовується для відтворення побутових реалій поеми 

англійською мовою. С. Влахов та С. Флорін зазначають: ''Як слово народного, повсякденного мовлення, 

реалія в оригіналі нічим не відрізняється від слів, що її оточують, не ''стирчить над рядком'', а цілком 

природно зливається з гомогенною тканиною всього контексту. Очевидно, таке ж малопомітне 

становище вона повинна займати і після введення в текст перекладу. … Нічим не можна виправдати 

введення реалії в якості строкатої декорації, екзотичного реквізиту, покликаного зобразити місцевий 

колорит'' [10: 443]. Саме такою є поява відповідників dulivka, sykyzka, derenivka. Справедливо зауважено, 

що транскрибувати потрібно тільки виведені на передній план реалії за умови, що на них концентрує 

увагу читач авторa. Інші ж, менш вагомі реалії так званого ''другого плану'', варто відтворювати іншими 

способами [10: 444-445]. Адже ''при всій значимості реалії для національного образу художнього твору, її 

переклад не варто розглядати як самоціль''. Тільки функціональність реалії у конкретному контексті і в 

тексті загалом є підставою для перекладацького рішення [11: 47]. З огляду на це в англомовному 

перекладі вдало транскодовано деякі загальновідомі реалії поеми: 

ІК:  Був борщ до шпундрів з буряками [7: 133] 

БМ:  Like borshch from young red beets [7: 133]; 

ІК:  Варенички пшеничні білі [7: 106] 

БМ:  Varenyky, their favourites [7: 106]. 

V. В інструментарії БМ важливе місце займає механізм компенсації. Ця перекладацька 

трансформація супроводжує різні способи перекладу індивідуальних реалій та ядер-реалій –

контекстуально заданих структур, етнокультурна семантика яких виникає на основі специфічних або 

неспецифічних значень їхніх компонентів, що містять або не містять елементи культурної інформації 

[12: 8]. В англомовному перекладі вдається виокремити декілька типів компенсації: 

1. Синонімічна компенсація на основі методу уподібнення. Це подвоєння денотатів або додавання 

ядер-реалій, які відповідають контексту. Такий тип компенсації передбачає внесення у текст перекладу 

лексеми, добре відомої іншомовному реципієнтові. Його найчастіше застосовано з композиційних 

мотивів з метою дотримання ритмомелодики вірша: 

ІК:  Медок, сивушку попивали [7: 57] 

БМ:  Was drinking vodka, mead and ale [7: 57]. 

Тут компенсація виражається через застосування у кластері лексеми ale, яка не має відповідності в 

тексті оригіналу. 

2. Синонімічна компенсація на основі міжмовного запозичення реалії, засвоєної як мовою 

оригіналу, так і мовою перекладу з іншої (третьої відносно аналізованого бінарного зіставлення) мови: 

ІК:  Кислиці, ягоди, коржі 

І всякі-разні витребеньки [7: 50] 

БМ:  As well as crab-apples, berries and cakes, too,  

And many fancy things, like tarts [7: 50]. 

3. Семантичне увиразнення, особливості застосування якого дозволяють виокремити його як 

самостійний спосіб перекладу реалій. Семантичне увиразнення передбачає заміну реалії мови оригіналу 

іншою реалією мови оригіналу у тексті перекладу. У такому випадку добираються лексеми, запозичені 

мовою перекладу в їхній оригінальній графічній формі за умови, що їхня семантика є краще відомою для 

іноземного читача, ніж вжитих у тексті оригіналу [11: 8]: 

ІК:  Часник, рогіз, паслін, кислиці,  
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Козельці, терн, глід, полуниці [7: 106] 

БМ:  Among the most beloved dishes  

Were borshch and most delicious  

Holubchyky, nalysnyky, kefir [7: 106]. 

У поданому уривку культурна специфіка компонентів кластеру затемнена. Заміна їх більш відомими 

поняттями компенсує і певну відсутність художньої експресії. 

Адекватність семантичного увиразнення визначається ступенем запозичення лексем-компенсаторів 

до лексичних запасів мови перекладу. Розуміння новоутвореного кластеру англомовним реципієнтом 

може бути неповним, оскільки лексеми holubchyky та nalysnyky репрезентують маловідомі поняття. 

Збереження афіксальних особливостей українського словотвору при перекладі англійською мовою 

(holubchyky) є недоречним і з погляду граматичних відмінностей двох мов. Проте ці лексеми мають шанс 

бути з часом запозиченими англійською мовою, на що вказує динаміка частоти їхнього трапляння в 

Інтернет-словниках та пошукових системах. До слова, лексема holubtsi вже має усталені відповідники 

cabbage rolls та pigs in a blanket в англійській мові [13]. Семантичне увиразнення дає змогу компенсувати 

лексико-семантичні втрати в інших кластерах, де назви реалій передано описово або не відтворено: 

ІК:  Рябка, тетерю, саламаху [7: 124] 

БМ:  А dish from fruit and flour [7: 124]. 

4. Кількісна компенсація. Цей тип компенсації зорієнтований на розширення оригінального 

кластера шляхом уведення нових денотатів, семантика яких відповідає семантиці одиниць мови 

оригіналу. Тут лексеми-компенсатори дібрано не за рівнем експресивності, а за логічною належністю до 

спільної семантичної групи: 

ІК: Вбирали січену капусту,  

 Шатковану, і огірки  

 (Хоть се було в час м’ясопусту),  

 Хрін з квасом, редьку, буряки [7: 124] 

БМ: They ate white cabbage, thinly sliced,  

 Cucumbers, radishes, green peas,  

 Horseradish with roast and red beets all diced,  

 Green peppers, onions and cheese [7: 124]. 

VI. При перекладі твору, віддаленого значним інтервалом часу від сучасного читача, важливо 

враховувати модифікацію семантики не тільки з метою збереження її культурного компонента, а й з 

огляду на необхідність уникнення небажаної модернізації значення. У ході розвитку мови відбувається 

витіснення одних значень іншими при збереженні усталеної зовнішньої форми. Прикладом цього є 

внесення БМ у переклад хибного значення лексеми тетеря. Як видно з поданих нижче рядків, 

кількаразове вживання однієї лексеми у різних контекстах не завжди призводить до послідовного та 

адекватного відтворення її семантики: 

ІК:  Троянцям всім дали тетері [7: 42] 

БМ:  The Trojans were fed woodcock meat [7: 42]; 

ІК:  Рябка, тетерю, саламаху [7: 124] 

БМ:  А dish from fruit and flour [7: 124]. 

Зважаючи на це, пропонуємо такий розподіл релевантних способів перекладу побутових реалій поеми 

''Енеїда'' відповідно до двох основних стратегій у межах лінгвокультурного підходу до перекладу. 

Очуження значення досягається шляхом транскодування (власне транслітерація та освоєння), 

комбінованої реномінації та семантичного увиразнення, оскільки, застосовуючи ці способи, 

перекладач ''спирається на універсальне і специфічне для мови оригіналу'' [14: 12]. Одомашнення 

охоплює адаптивні методи уподібнення та міжмовного запозичення, в ході застосування яких акцент 

зміщено на ''універсальне і специфічне для мови перекладу'' [14: 11]. 

Однак, протиставлення стратегій форенізації та доместикації не до кінця охоплює всі можливості 

перекладацької інтерпретації культурно-специфічного тексту. Це пов’язано з тим, що, крім відтворення 

оригінальних чи внесення чужих культурних елементів, можливе стирання культурної специфіки 

загалом. Таку стратегію пропонуємо визначити як нейтралізацію. Вона, зокрема, є наслідком 

послідовного застосування гіперонімічного перейменування, дескриптивної перифрази та 

контекстуального розтлумачення, оскільки ці способи перекладу передбачають вживання семантично 

нейтральної лексики для відтворення культурно маркованої. 

Трапляння серед побутових реалій поеми лексем з нейтральною або затемненою семантикою, 

регіональних та інтернаціональних реалій, а також одиниць, які актуалізують специфічне значення в 

межах більших семантико-структурних сполук (ядер-реалій чи навіть кластерів), дає змогу ввести в 

дослідження стратегію універсалізації, представленою функціональним аналогом. За визначенням 

Т. Андрієнко, ця стратегія опирається на універсальне знання, уникаючи культурної специфіки і мови 
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оригіналу, і мови перекладу [14: 12]. З огляду на те, що предметне та конотативне значення реалій 

необхідно розглядати за певних контекстуальних умов, його універсальність є відносною величиною. 

Орієнтація на оригінал або реципієнта перебуває у залежності від співвідношення стратегій у тексті 

перекладу, при застосуванні яких культурне значення оригіналу відтворено більшою чи меншою мірою 

або нейтралізовано. Фінальним вираженням нейтралізації культурної семантики реалій оригіналу є її 

елімінація (вилучення) з тексту перекладу внаслідок відсутності прямого відповідника або лексико-

синтаксичного перефразування. 

Висновки. На основі зіставного аналізу фактичного матеріалу поеми у кількості 164 назви побутових 

реалій (тематичні групи ''традиційні напої'', ''традиційні страви'', ''традиційний одяг''), вжиті у 363 контекстах, 

встановлено, що для перекладу БМ характерний високий рівень нейтралізації культурної специфіки оригіналу 

(33,9 %). Це пов’язано із детально напрацьованим механізмом гіперонімічного перейменування, а також 

широким залученням дескриптивних перифраз. Перекладач нерідко вдається до елімінації побутової 

культурно-специфічної лексики, що, відповідно, нівелює значний обсяг вміщеної у ній культурної інформації 

(20,3 %). Внаслідок цього відбувається стирання специфічних рис української культури, національного 

колориту першотвору загалом. БМ добирає функціональні аналоги (14,0 %) до тих лексем, які не містять 

специфічних значень поза контекстом, у якому їх вжито, або ж якщо конотативна семантика таких лексем у 

тексті оригіналу затемнена. Порівняно високий показник доместикації (12,6 %) вказує на внесення 

перекладачем до тексту перекладу елементів, які маркують чужу культуру англофонного світу. Відносно 

низький рівень форенізації (5,7 %) зумовлений генетичними особливостями українсько-англійського 

бінарного зіставлення. Йдеться про культури, позбавлені тісної взаємодії в процесі історичного розвитку. 

Кількісні пропорції у застосуванні доместикації та форенізації (1:2) дозволяють дійти висновку про 

першочергову орієнтацію англомовного перекладу на реципієнта. 
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Гаврилюк К. Ю. Интерпретация культурной специфики поэмы ''Энеида'' И. Котляревского в 

переводе Б. Мельника. 

В статье осуществлен сопоставимый анализ бытовых реалий-названий блюд, напитков и одежды в поэме 
''Энеида'' И. Котляревского и их соответствий в ее англоязычном переводе Б. Мельника. Исследованы 

степень сохранения и адекватность воспроизведения на иностранном языке этнокультурной информации 
названных единиц. Обоснована зависимость переводческих стратегий от индивидуальных способов перевода. 

В прикладном русле установлены доминантные и второстепенные особенности переводческого метода 
Б. Мельника с точки зрения воспроизведения культурной специфики реалий поэмы ''Энеида''. 

Ключевые слова: ''Энеида'' И. Котляревского, перевод Б. Мельника, реалия, культурная специфика, 
переводческая стратегия, очуждение, одомашнивание. 

Havrylyuk Kh. Yu. The Cultural Specificity Interpretation of I. Kotliarevskyi’s ''Aeneid'' by B. Melnyk. 

The article presents the attempt of the comparative analysis of everyday realia denoting traditional food, drinks and 
clothes in I. Kotliarevskyi’s poem ''Aeneid'' and their English equivalents in the translation by B. Melnyk. The material 

of the research comprises 164 names and 363 contextual situations, a small part of which are presented here in the 
form of illustrations. The preservation degree and the adequacy of rendering the ethnocultural information by means 

of the English language have been investigated. The interrelation between translation strategies and individual 
translation techniques has been substantiated. The practical aspect of the research enables distinguishing dominant 
and secondary peculiarities of B. Melnyk’s manner of translating from the perspective of the poem’s realia cultural 

specificity preservation. Thus, five strategies are distinguished within the translated work: well-established 
domestication and foreignization as well as collateral ones – neutralization, universalization, and elimination. The 
obtained results indicate the prevalence of neutralization in the analyzed translation (33,9 %) which is due to the 

extensive use of the hypernymic renomination. Elimination ranks the second with 20,3 % of name losses. Functional 
analogies representing the so-called strategy of universalization are the result of a wide variety of non-specific lexical 

units used in culturally specific contexts or those whose semantics is far from transparent. The domestication to 
foreignization ratio (12,6 % to 5,7 % respectively) make the conclusion that the translation of I. Kotliarevsky's 

''Aeneid'' is mainly target-oriented at the expense of the original cultural specificity. 

Key words: I. Kotliarevsky’s ''Aeneid'', translation by B. Melnyk, realia, cultural specificity, translation strategy, 
foreignization, domestication. 
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ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ НОВИН ЯК 

КОНВЕРГЕНТНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ 

Статтю присвячено дослідженню дискурсу новин як лінгвістичного феномену. Проведено аналіз 

умов і способів організації сучасного ДН в мережі Інтернет як комунікативного каналу передачі 

інформації. Увагу зосереджено на визначенні структурно-семантичних особливостей новин в 

електронних ЗМІ та на описі диференційних ознак дискурсу новин. Запропоновано визначення 

поняття "дискурс новин " як когнітивно-структурованого виду дискурсу, що характеризується 

ознаками конвергентної соціальної комунікації. 

Ключові слова: англомовний дискурс, конвергентна соціальна комунікація, електронні ЗМІ,  

дискурс новин. 

Постановка проблеми. Характер функціонування сучасного суспільства обумовлює необхідність 

якісної та швидкої комунікації, яка стала потужним фактором соціального життя, почала активно 

впливати на політичну ситуацію, культурний розвиток окремих держав і всього світу [1: 87-95]. Засоби 

масової інформації стали не просто провідником необхідної інформації, але й агентом опосередкованого 

впливу на свідомість суспільства. За таких умов особливої значущості у дискурсі ЗМІ набуває дискурс 

новин (ДН), у якому суб'єкту приписується найбільш гнучка соціальна роль – виражати інтереси соціуму. 

Сучасну мовну ситуацію характеризують як період "технологізації" мови спілкування, що, передусім, 

пов'язується з активним використанням Інтернету [2: 108-112], який став одним з основних елементів 

розвитку цивілізації і вже давно трансформувався із технічного винаходу комунікативного каналу 

передачі інформації у важливе соціальне явище [3: 39]. За останніми даними Internet World Stats [4], 

сьогодні у світі нараховується 3,035,749,340 користувачів, переважна більшість яких використовують 

англійську як мову роботи в мережі (е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak) [5: 160-170], що 

зумовлює актуальність аналізу особливостей функціонування англомовного дискурсу новин у межах 

Інтернет-дискурсу як сладової дискурсу ЗМІ. 

Метою статті є аналіз умов і способів організації сучасного ДН у мережі Інтернет та опис його 

диференційних ознак. Об’єктом дослідження виступає англомовний дискурс новин як конвергентна 

соціальна комунікація, а предметом – структурно-семантичні особливості організації новин в 

електронному просторі. Практичним матеріалом для дослідження слугували електронні та друковані 

публікації англомовних газет The Times, The Guardian, The Independent, The Washington Post ,The USA 

Today та статті англомовних сайтів www.abcnews.com и www.bbcnews.com. 

Виклад основного матеріалу. Базовими вважаємо класичні визначення дискурсу ''як складної 

єдності мовної форми, значення і дії, що охоплює всі сфери комунікації'' [6] та "як такої форми 

використання мови в реальному (поточному) часі (on-line), що відбиває певний тип соціальної активності 

людини, створюється з метою конструювання особливого світу (або його образу) за допомогою його 

детального мовного опису і є частиною процесу комунікації, характерними ознаками якого є наявність 

учасників комунікації, умов її здійснення та цілей" [7]. На особливу увагу заслуговує розуміння 

дискурсу, запропонованого Ю. С. Степановим: "Дискурс – це "мова в мові", але представлена у вигляді 

особливого соціального явища; дискурс існує, насамперед, у текстах, але таких, за якими постає 

особлива граматика, особливий лексикон, особливі правила слововживання й синтаксису, особлива 

семантика і, насамкінець, особливий світ. Це можливий альтернативний світ, це використання мови для 

вираження особливої ментальності, а частіше – особливої ідеології" [8: 36-37]. Дискурс новин 

визначають як багатоплановий лінгвістичний феномен, який має інтерактивний характер, протікає в 

режимі реального часу, відображає усі зміни суспільного життя та реалізується в письмовій формі [9]. 

Аналіз теоретичного спадку (насамперед, робіт Т. А. ван Дейка [6], М. А. Ковальчукової [10], 

Ю. С. Воротнікової [11], Л. В. Васільєвої [12], А. А. Кібрік [13]) та практичного матеріалу дозволяє 

визначити такі основні ознаки англомовного ДН: 

1. Вплив на масову аудиторію. Спосіб поширення інформації суттєво впливає на ступінь її засвоєння. 

Розвиток сучасних комунікаційних технологій та проникнення Всесвітньої мережі в усі сфери 

суспільного життя в ході імплементації концепції взаємопов’язаного і взаємозалежного світу дають 

можливість охопити найширшу аудиторію. Завдяки масовому користуванню і легкому доступу до 

Інтернету, тексти ДН отримали можливість впливати на інтернаціональну аудиторію Інтернет-сайтів, що у 

кілька разів перевищує читацьку аудиторію друкованої преси. Інтернет-новини стали головним засобом 

міжгрупової взаємодії та ключовим чинником ідеологічного впливу. Вільний доступ до різнопланової 
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інформації у мережі створює ілюзію об’єктивності – сприйняття новин як неспотвореного відображення 

реальності. Такий підхід заперечує означувальну роль новин, виключає можливість самостійного 

ідеологічного тиску на свідомість мас, що робить цей вплив непомітним і завдяки цьому ефективним. 

2. Плюралізація. Глобалізація Інтернету як однієї із найбільш важливих соціальних інституцій XXI 

сторіччя змінила уявлення не лише про природу електронних медій, а й про якість їх впливу. Такі процеси 

спонукали суспільство шукати недирективних шляхів забезпечення вигідних для себе медійних 

інтерпретацій, які проявляються у свободі слова, забезпечують плюралізм і функціонують завдяки втіленню у 

дискурсі новин. Англомовний ДН майже без обмежень на тематику відображає стан розвитку суспільства, 

сприяє інтенсифікації та демократизації політичного життя та визначає роль Інтернет-новин як дискурсивного 

посередника між владою та громадянами, який не обмежує інтерпретаційну свободу аудиторії. 

3. Лаконічність та спрощення у формах і засобах викладення матеріалу. Стислість плану вираження 

при зростанні ємкості плану змісту наближають ДН до масової аудиторії, що забезпечує ринкову 

необхідність задовольнити потреби споживача. 

4. Оперативність. Інтенсифікація сучасного життя пояснює популярність нових способів швидкої 

передачі та обробки інформації. Одним із таких носіїв став дискурс новин у мережі Інтернет. Швидка 

зміна низки новин, лаконічність, повнота повідомлюваної інформації, точність подачі матеріалу та 

концентрація уваги на факті забезпечують оперативність в доступі до актуальної інформації. 

5. Конвергентність та гібридизація. З огляду на особливості надання, сприйняття та пошуку 

інформації в електронному комунікативному просторі, ДН є поєднанням типових ознак усної та 

письмової комунікації, різних видів ЗМІ з яскраво вираженими характеристиками інтерактивного 

дискурсу. Електронний ДН – це дистантна комунікація за допомогою графічних символів (букв), а з 

іншого боку, – це процес спілкування, в процесі якого комуніканти обмінюються інформацією та 

реалізують повний міжособистісний або міжгруповий контакт в електронному просторі. Таке поєднання 

рис усної та письмової комунікації зумовило появу нового виду дискурсу новин – інтерактивного 

електронного ДН та відобразилося у структурних (використання гіпертекстового формату) і семантичних 

(фактичність, нейтральність інформації) змінах тексту новин. Жанрова і видова взаємодія призвела до 

певної дифузії стандартів публіцистики, появи ознак і вкраплень, що належать дискурсам за різними 

типологічними критеріями. Сучасний англомовний ДН є гібридним утворенням різних типів дискурсу. 

6. Модифікація. Зміна носія інформації спричинила модифікацію низки характеристик самого 

дискурсу: адресата повідомлення, каналу комунікації, контексту, способу організації мовних одиниць. 

На відміну від традиційного друкованого типу із характерною для письмового дискурсу монологічною 

формою викладення матеріалу, гіпертекстовий ДН забезпечує особливий діалог (типовий для усного 

дискурсу), лідер якого – користувач. Читач стає головною ланкою у ланцюжку автор – текст – читач. 

7. Персоніфікація адресанта, що дозволяє виявити суб’єктивне ставлення автора до певної події у 

призмі його переконань та поглядів. Новини як різновид дискурсу є знаннями, що сприймаються у 

соціокультурному і соціокомунікативному контекстах, а отже, втілюють ціннісні орієнтації комунікантів. 

На новинний дискурс суттєвий вплив мають процеси інтерпретації інформації відповідно до 

преференційних моделей тих, хто включений у процес збору, виробництва і розповсюдження новин. 

Організаційні, соціальні, комунікативні фактори впливають на вибір критеріїв відбору новинних 

повідомлень у дискурсі, який моделює події дійсності – тобто не описує світ, а формує його, конструює 

та інтерпретує реальність, маніпулює нею через структури і змісти самих новин [14]. 

8. Сконцентрованість матеріалу, яка проявляється у значній кількості новинних блоків на одній 

Інтернет-сторінці з можливістю запиту та отримання нової інформації у межах гіпертекстового формату. 

9. Композиційні особливості. ДН у мережі Інтернет (порівняно з друкованими аналогами) зазнав 

низку змін, обумовлених гіпертекстовим форматом організації тексту, зростанням інформаційного 

навантаження на інтродуктивний блок та заголовок. Використання гіпертексту надає ДН динаміку 

об’єктивної реальності, з’являється можливість вибору додаткових матеріалів, інтерактивність в роботі. 

Аналіз заголовків показує, що найбільш часто використовуваними конструкціями у заголовках є 

субстантивні конструкції і неповні пропозиції, що зумовлено потребою у стислості і мінімалізації форми. 

Використання проспективних посилань-заголовків у рамках новинного гіпертексту створює якісно 

інший механізм референції порівняно із звичайним друкарським текстом. Заголовки визначаються 

креативністю, прецедентністю, мовною грою. В організації матеріалу новин прослідковується тенденція 

до викладення матеріалу за інваріативною моделлю ДН ван Дейка [6] та зміни у способах презентації 

новини – від окремої статті до блоку. Варіативним залишається і об’єм окремої статті. Електронний ДН – 

це інформаційний блок статей, об’єднаних однією темою, який прагне до граничної інформативності. 

10. Нескінченність. Гіпертекстовий формат дає можливість надати нелімітований обсяг інформації 

шляхом запиту і переходу за посиланнями в межах електронного тексту. 

Висновки. Таким чином, дискурс новин в електронних ЗМІ – це когнітивно-структурований вид 

дискурсу, що поєднує в собі риси письмової та усної комунікації, поступово трансформується із газетно-
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публіцистичного у виключно інформаційний та характеризується ознаками конвергентної соціальної 

комунікації. 
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Матюшенко Е. Н. Дифференциальные признаки современного англоязычного дискурса новостей как 

конвергентной социальной коммуникации в электронных СМИ. 

Статья посвящена исследованию дискурса новостей как лингвистического феномена. Проведен анализ 

условий и способов организации современного ДН в сети Интернет как коммуникативного канала 

передачи информации. Основное внимание сконцентрировано на выявлении структурно-семантических 

особенностей новостей в электронных СМИ и описании отличительных признаков дискурса новостей. 

Предложено определение понятия "дискурс новостей" как когнитивно-структурированного вида 

дискурса с характерными признаками конвергентной социальной коммуникации. 

Ключевые слова: англоязычный дискурс, конвергентная социальная коммуникация, электронные СМИ, 

дискурс новостей. 

Matyushenko O. M. Differential Features of the Modern English News Discourse as the Convergent Social 

Communication in the Electronic Media. 

The article presents the discourse-analytical approach to the electronic media. This is still another explicit and 

systematic attempt to study mass media in general and news reporting in particular. The article is devoted to the 

research of news discourse as the linguistic phenomenon and focuses on the study of distinctive features of news 

in the Internet. The discourse analysis emphasizes the fact that news messages are specific types of text and talk 

in terms of morphological, syntactic, semantic, stylistic, pragmatic, conversational, interactional and other 

structures and strategies. As technology matured, the World Wide Web has become a new communicational 

channel with the great social influence on the society. Thus, the article highlights structural and semantic 

peculiarities of news in electronic media. This work is applied to the analysis of structures and semantics of 

international news. The special attention is drawn to the identification and description of differential features of 

the modern English news discourse. The definition of the notion "news discourse" as a cognitively-structured 

type of discourse which comprises features of both written and oral communication and is characterized as the 

convergent social communication has been offered. 

Key words: English discourse, convergent social communication, electronic mass media, news discourse. 
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НАЗЫМ ХИКМЕТ В КОНТЕКСТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 

Статья посвящена разносторонним творческим связям великого турецкого поэта Назыма Хикмета в 

Азербайджане. В статье проанализированы мысли Назыма Хикмета о культуре и литературе 

Азербайджана, влиянии турецкой литературы на азербайджанскую, а также Азербайджанская 

тематика в лирике Назыма Хикмета и ее положительное влияние на творчество поэта. 

Ключевые слова: поэт века, Азербайджанская культура, культурное влияние,  

Азербайджанская литература. 

Назым Хикмет является поэтом мирового уровня, творчество которого крепко связано с Азербайджаном. 

Назым Хикмет посвятил много своих стихов, поэм, статей и воспоминаний Азербайджанскому краю, его 

видным мастерам слова и искусства. Огромная часть этих литературных образцов собрана в книге поэта 

"Песня пьющих солнце". Эта книга многократно переиздана на турецком и азербайджанском языках. Издание 

книги 2002 года перевел на азербайджанский язык Кадир Исмаил, а Анар написал вступительное слово под 

названием ''Поэт века". Во вступительном слове Анар называет поэта-новатора, открывшего новые дороги в 

стихотворении, "мастером поэзии, могучим, как горная река", "крупнейшим поэтом тюркского мира и 

мировым поэтом ХХ века". Кроме этого, он особо подчеркивает, что не случайно 2002 год – год 100-летия со 

дня рождения поэта – объявлен ЮНЕСКО годом Назыма Хикмета. 

Анар пишет: "В годы, когда Назым Хикмет был запрещен в Турции, Азербайджан стал 

покровительствовать ему. Официальный Азербайджан тогда был частью Советского Союза, и поэтому 

принимал Назыма в рамках советских политических целей". Продолжая, Анар пишет: "В те годы Назым 

был символом Турции, тюркизма и тюркского языка. Поэтому, бакинские аудитории, которые сыпали 

нескончаемыми овациями поэта, аплодировали в его лице не носителю коммунистической пропаганды, а 

человеку, и тюрку, который доносил до нас аромат Турции, с которой нас разделяла многолетняя разлука 

и близкий как душа тюркский язык в своих бессмертных стихах" [1]. 

Назым Хикмет нашел прибежище в Азербайджане, его столице Баку в 1927-м году. Позже этот год 

назвали "годом, молнией впавшей в Азербайджанскую литературу Назыма Хикмета". В это время с участием 

Н. Хикмета в Баку проводились "Литературные вечера", а так же печатались стихи поэта в журнале 

"Просвещение и культура". Таким образом, пролетарский поэт Турции стал и собственностью класса 

пролетариев, и революционной молодежи Азербайджана, воспевая Турецкую революцию и наш строй [2: 36]. 

В 1928 в Баку опубликован первый сборник стихов поэта "Песня пьющих солнце". Книга была издана 

арабским алфавитом под редакцией Сулеймана Рустама. 

Назым Хикмет пишет об этом так: "…моя книга стихов "Песня пьющих солнце" вышла в Баку. Точно 

не помню, но деньги, которые я получил за эту книгу, были как минимум 500 раз больше тех, которые я 

получил в свое время за публикацию подобной книги в Стамбуле. В Стамбуле опубликовали мою книгу 

из расчета 835 строк и дали мне денег 15 турецких лир. Не 1500, не 150, а 15 лир. Через короткое время 

моя книга была переиздана и издатель оплатил мне еще 25 лир" [2]. 

Первая критическая статья о книге Назыма Хикмета вышла в Азербайджане и автором статьи, 

которая называется "Пьем Солнце … озаряемся" был Али Назым. В этой статье автор рассматривает 

возможности влияния на современную Азербайджанскую литературу Назыма Хикмета, человека, 

пережившего большие трагедии ХХ века, по природе и духу несгибаемого революционера, создавшего в 

своих стихах новое содержание и новую поэтическую форму. Годы спустя, Анар скажет: "В те годы, и 

азербайджанские поэты, так же, как и Назым Хикмет, назывались тюркскими". 

Сулейман Рустам в предисловии к книге Н. Хикмета "Еду в Баку…" называет поэта "близким другом 

Азербайджана": "Назым Хикмет был одним из близких друзей Азербайджанского народа. Он проявлял 

глубокий интерес жизни народа, радовался достижениям нашей литературы и культуры" [2: 8, 9]. 

Назым Хикмет во второй раз посетил Баку в 1957 году. Во время пребывания в Азербайджане 

великий поэт встречался со своими друзьями-коллегами – писателями и поэтами, со студенчеством, 

читал стихи в университетских аудиториях. Его стихи печатаются в Баку на азербайджанском языке. Эти 

события оставляют неизгладимый след в его литературной жизни. Он любезно констатировал: мои стихи 

по-азербайджански звучат красивее, чем по-турецки [1: 57]. 

Аслан Кавлак в своей книге "Еду в Баку, деточка" исследовал связь Назыма Хикмета с Азербайджаном с 

1921 по 1963 годы. Автор отмечает, что при изучении связей Назыма с азербайджанцами и азербайджанцев с 

Назымом важное значение имеет историческая последовательность и эти связи необходимо исследовать в 
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хронологическом порядке, год за годом. Кроме этого, эти исследования должны проводиться исключительно 

в контексте привязанности поэта к Азербайджану [2: 14]. 

Имеется множество факторов, связывающих поэта с Азербайджаном, азербайджанской культурой и 

литературой и это обстоятельство привлекает внимание назымоведов. 

О разносторонних культурных и литературных связях между Азербайджаном и Турцией сам Назым 

Хикмет пишет: "Деде Коркут" и для азербайджанского писателя и для меня является крупнейшим 

памятником, "Кѐроглу" является народным героем и Азербайджана, и моим. Физули и я считаю одним из 

величайших классиков моих стихов и азербайджанским поэтом. Сабир, как первый реалистический и 

народный поэт, мастер, коим я восхищаюсь, занимает большое место и в моих традиционных ценностях. 

Музыка Узеира Гаджибекова близка мне как родная. Если бы азербайджанские ашуги могли бродить по 

нашим восточным областям, наши крестьяне слушали бы их как своих [2]. Когда он говорит от своего 

имени, он вне всякого сомнения имеет ввиду Турцию. Связи поэта с Азербайджаном, его искусством, 

литературой, личные связи с творческими людьми являлись значительной частью азербайджанско-

турецких литературно-культурных связей. Рассмотрим в этом контексте то, что дал поэт Азербайджану и 

Азербайджан Назим Хикмету. 

Азербайджанская тематика в лирике Назыма Хикмета. Стихи поэта на эту тему справедливо 

называют путешествующими стихами. Рашид Тахмаз оглу Гулиев пишет: "Назым Хикмет был поэтом, 

чье большое сердце было привязано к Азербайджану. Назым Хикмет имел особое место в литературно-

культурной среде нашей республики. Большая часть его стихов, посвященных азербайджанской 

тематике, связана с встречами, проведенными на этой земле. Эти встречи одновременно служили 

укреплению связей поэта с Азербайджаном" [3: 47, 48]. 

Взаимные литературно-культурные связи Назым Хикмет – Азербайджан охватывают следующие области: 

1. Публикация произведений (стихов и статей) поэта в периодической печати республики. 

Поэт посвящал стихи Баку и Каспию. Говоря "Баку – молодость моя!" поэт намекает на то, что его 

первая книга вышла в свет в Баку. 

2. Прощание с Баку в стихотворении "Ночной Баку": 

"В бескрайние просторы разлуки, 

Как одинокий парус, 

Уходит сердце мое. 

Уходит по ту сторону памяти, 

Где нет звезд,  

Где тьма, впавшая в голубое море". 

3. Драмы Назыма Хикмета поставлены на Азербайджанской сцене. 

4. Фильмы сняты по сценариям Н. Хикмета в Азербайджане. 

5. Творчество Назыма Хикмета как объект глубоких исследований в научных кругах Азербайджана 

и эта работа до сих пор продолжается. 

6. Большое влияние Назыма Хикмета на Азербайджанскую литературу и поэзию. 

7. Вклад Назыма Хикмета в обогащение обеих тюркских языков – азербайджанского и турецкого. 

В своих статьях Назым Хикмет затронул и тему влияния турецкой литературы на азербайджанскую. 

В своей статье "Мысли об Азербайджанской культуре" касаясь этого влияния, Назым Хикмет пишет: "На 

Азербайджанскую литературу имели определенное влияние и взгляды наших продвинутых, 

прогрессивных, народных писателей с гуманистическими и антиимпериалистическими взглядами. 

Например, поэтическая трагедия турецкого писателя Абдулхага Хамида, первая трагедия в восточной 

литературе, направленная против Английского империализма, "Дохтери хинди" ("Индианка"), игралась 

на Азербайджанской сцене до средины 30-х годов. Поэтому, четко просматривается влияние Абдулхага 

Хамида на последующую Азербайджанскую драматургию" [4: 20-21]. 

У Назыма Хикмета есть немало стихов, посвященных азербайджанским поэтам. Свое стихотворение 

"Реквием по Микаилу Рафили" Назым Хикмет посетил азербайджанскому поэту и ученому-

литературоведу Микаилу Рафили. Его смерть глубоко затронула душу Назыма Хикмета и горе утраты 

его близких он считал и своим горем. 

По этому поводу Назым Хикмет в первых строках пишет: 

"Начался листопад, 

Моего поколения. 

Многие из нас 

Не доживут и до зимы". 

И продолжая, он завершает стихотворение: 

"Я смог жить без утешений, 

И умру, наверно, без утешений, 

Как ты, Рафили". 

Таким образом, начало и конец стихотворения объединяется воедино, заставляя читателя задуматься. 
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В стихотворении Назыма Хикмета "Самеду Вургуну" просматриваются ноты горечи и оптимизма: 

"Придет время, Самед, 

Я разделю тебя от тебя. 

И ты войдешь в мир, 

Моей доброй памяти. 

И без слез я возложу, 

Цветы к могиле твоей. 

Придет и мой час, 

И что случилось с тобой, 

Случится и со мной, Самед". 

Творчество Назыма Хикмета стало объектом пристального изучения азербайджанских 

исследователей. Одним из ученых, который изучал творческое наследие Назыма Хикмета, является 

Тофик Меликли. Тофик Меликли был лично знаком с Назымом Хикметом. Его творчество, посвященное 

жизни Н. Хикмета, народный писатель Азербайджана Анар оценивает так: "Несомненно, долгие годы 

основным объектом научных исследований Тофика Меликли был великий Назым Хикмет. Ученый 

выделил отдельную главу Назыму Хикмету в своей книге "История литературы Турции". Кроме этого, 

Тофика Меликли посвятил поэту отдельную книгу под названием "Назым Хикмет. Поэзия и поэтика". 

Как мы отметили, Тофик Меликли многократно обращался к этой тематике. Но, следует отметить, что 

впервые на очень болезненную для поэта тему – его судьбу за годы жизни в СССР – обратил внимание 

Тофик Меликли в своей книге, посвященной поэту, и в статье, опубликованной в журнале 

"Литературный Азербайджан" [1]. 

Тофик Меликли посвятил поэту стихотворение "Назым Хикмет", где создан яркий портрет поэта и 

отражается восхищение Тофик Меликли способностями Назыма Хикмета верить, надеяться, любить и 

терпеть разлуку: 

Предо мною книга, 

До корки прочитана она. 

На обложке портрет, 

Великий Назым Хикмет. 

Кудри как волны Мраморного, 

Морщинки как Кызылырмак. 

Бездонные голубые очи, 

А в них тоска через край. 

Прочел твое послание, Устад, 

Осенило душу радости лад. 

Я счастлив! 

Очарован, очарован, 

Очарован тобой, Устад. 

Верой, Любовью, Надеждой, 

И Разлукой твоей. 

Среди произведений, посвященных Азербайджанским ученым Назыму Хикмету, следует особо 

отметить книгу Агшина Бабаева "Назым и Азербайджан" [5]. После выхода этой книги в свет множество 

статей были посвящены ней, каждая из которых сама по себе может стать объектом научных 

исследований. Из этой категории можно назвать статью видного назымоведа, доктора филологических 

наук, профессора Аскера Расулова "Рапсодия орехового дерева и клена". В этой статье автор пишет: 

"Самое большое место в книге занимает тема Назым Хикмет и Азербайджанская литература. В этой 

статье отмечается влюбленность Н. Хикмета в Азербайджанскую литературу, неповторимость и 

оригинальность его высказываний по поводу наших классиков – Физули, Вагиф, Мирза Фатали 

Ахундзаде, Сабир, Джалил Мамедкулизаде". Автор пишет, что приезд Н. Хикмета в 1927 г. в Баку, выход 

здесь в 1928 году его первой книги стихов "Песня пьющих солнце" внесли в нашу поэзию новое дыхание 

и новый дух. В дальнейшем, этот дух и это новое дыхание нашли свое отражение в творчестве 

азербайджанских поэтов нового поколения – Микайыла Рафили, Сулеймана Рустама, Самеда Вугуна, 

Расула Рзы, Нигяра Рафибейли. В творчестве всех вышеперечисленных поэтов присутствует аромат 

поэзии Назыма Хикмета. Среди этих поэтов особое место занимает Расул Рза. Учитывая это 

обстоятельство, Агшин Муаллим в своей книге посвятил Расулу Рзе две статьи. Он справедливо 

отмечает, что в то время, когда стихи Назыма Хикмета встречались в Турции пушками и винтовками, 

поэзия Расула Рзы в Азербайджане подвергалась нападениям. Только много лет спустя было понято, что 

Расул Рза не только сегодняшний поэт, но и поэт завтрашнего дня (выражение "поэт завтрашнего дня" 

принадлежит Н. Хикмету) [6: 7]. 

Одним из литературоведов, который написал произведения, посвященные Назыму Хикмету, и изучал 

связи Назыма Хикмета с Азербайджаном, литературой и культурой этого края был Ариф Абдуллазаде. 
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Над монографией "Назым Хикмет и Азербайджан" он трудился многие годы. Ученый называет поэзию 

Назыма Хикмета ''поэзией веры в человека" [6: 3-4]. 

Назым Хикмет и Азербайджанская культура. В своей статье "Раздумья об Азербайджанской 

культуре" поэт отмечал что, Азербайджанскую литературу, музыку и театр понимаю без перевода. 

Азербайджанская культура сегодня является социалистической культурой. Культурное влияние 

Советского Союза на завтрашнюю социалистическую Турцию будет осуществлено в основном через 

Азербайджан. Поэтому меня так живо интересует развитие Азербайджанской культуры [4: 92]. Хотя эти 

высказывания выглядят устаревшими в годы независимости Азербайджана, по сути, в них содержится 

признание культурных достижений страны. Назым Хикмет был глубоко привязан к Азербайджанской 

культуре. Об этой привязанности сам поэт говорит так: "Я привязан к Азербайджанской культуре. Эта 

привязанность относится не только к культуре Советского Азербайджана, но и к предшествующей 

культуре Азербайджана". 

Назым Хикмет и Азербайджанская музыка. Назым Хикмет сравнивает Азербайджанскую музыку с 

кленом: "его корни находятся в глубине Азербайджанской земли и Азербайджанской души, цельный и 

здоровый ствол питается дружбой, верой в будущее, надеждой, а корона это размашистые, но плотно 

сплетенные ветви, которые ровно устремлены ввысь" [1: 270]. 

В 50-е годы Назым Хикмет освещал проблемы взаимного влияния Азербайджанской и Турецкой 

культуры. "Эта литература и эта музыка поднялись на сегодняшний уровень благодаря Октябрьской 

Революции, сороковую годовщину которой мы сегодня отмечаем. Именно Октябрьская Революция 

сделала Азербайджанскую литературу и музыку достоянием народа. Продолжая, он отвечает на вопрос: 

Октябрьская Революция оказала влияние исключительно на творчество советских людей? Нет. Сегодня 

множество всемирно известных людей из капиталистических стран обязаны за свои творческие успехи 

Октябрьской Революции. И в Турции за последние сорок лет самые большие новшества и самые 

глубокие изменения в культуру, искусство внесли люди, освоившие большие идеалы Октябрьской 

Революции" [5: 270, 271]. 

Говоря о творческих связях поэта с Азербайджаном, нельзя не упоминать балет Азербайджанского 

композитора Арифа Меликова "Легенда о любви" в творческом тандеме с Назымом Хикметом. На 

основе своей драмы "Ферхад и Ширин" Назым Хикмет создал либретто балета "Легенда о любви". В 

1958 году азербайджанский композитор Ариф Меликов приступил к работе над балетом, и в 1960-м году 

балет был создан. Дирижѐром-постановщиком балета был другой великий Азербайджанский композитор 

и дирижер Ниязи. Премьера "Легенды о любви" состоялась в 1961 году в Санкт-Петербурге. В 

Азербайджанском театре оперы и балета балет был поставлен в 1962 году. 

Балет "Легенда о любви" имел феерический успех: он поставлен на различных сценах мира сотни и 

сотни раз, были сняты 3 фильма по мотивам этого балета, ему были посвящены множество книг и статей 

во всем мире [6]. 

Определяя различия между Западной и Восточной музыкой, поэт показывает слабые и сильные 

стороны выразительной возможности обоих искусств. По его словам, нельзя говорить, что одна из этих 

музык лучше. В моей стране, в ряде стран Востока, в Азии композиторы пытаются обогатить 

национальную музыку, используя возможности Западной музыки. В этих странах, как и в Азербайджане, 

можно встретить образцы и Западной, и Восточной музыки, поэтому меня живо интересовало развитие 

Азербайджанской музыки. Я здесь прослушал и просмотрел множество произведений, одно лучше 

другого, с глубокими смысловыми нагрузками, в Западном или Восточном стиле. Есть одно 

обстоятельство, имеющее определяющее значение в развитии Азербайджанской музыки. Как и все 

искусство, Азербайджанская музыка служит Азербайджанскому народу. Это обстоятельство имеет место 

и в Турции. Но, оно не занимает определяющее положение [4: 95]. 

Касаясь темы оперного искусства Азербайджана, Н. Хикмет упоминает оперу "Кѐроглу" 

Узеира Гаджибекова. Он обращает внимание, что "Кѐроглу" – опера с народными мотивами, 

пронизанная революционным духом. Назым Хикмет замечает, что важнейшей проблемой 

Азербайджанской оперы, требующей скорейшего своего решения, является проблема голосов. Как 

отмечали многие выступающие на проведенном накануне в Баку заседании деятелей искусства, как 

отмечает Н. Хикмет, важной проблемой Азербайджанского искусства, требующей своего решения, 

является нехватка молодых кадров в опере, драме и балете, недостаточное внимание к их подготовке. 

Касаясь тематики Джафара Джаббарлы, Назым Хикмет отмечает две стороны творчества этого 

писателя-новатора, открывшего новую тропу в Азербайджанской литературе и драматургии. Во-первых, 

его произведения всегда актуальны и интересны, несмотря на то, что в большинстве его произведений 

действия происходят несколько столетий назад. Во-вторых, его драмы оптимистически и всегда несут 

большой положительный эмоциональный заряд. Они написаны таким мастерством, что мы можем выйти 

из его спектаклей со слезами на глазах, но в душе нет и тени пессимизма и безнадежности, выходим из 

театра с верой в человека и его счастливую судьбу [2: 96]. 
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Назым Хикмет и Азербайджанская драматургия. Великий Назим Хикмет, как отмечал он сам, 

очень любил Азербайджанский театр как один из видов искусств, принадлежащий народу. Когда он 

находился в Баку, он не уставал смотреть со своими друзьями по перу и ремеслу различные спектакли. 

"Одним из прекрасных открытий, сделанных мной в Баку, был и театр музыкальной комедии. Я 

просмотрел там бессмертное произведение Узеира Гаджибекова "Не та, так эта", а затем пьесу 

Саида Рустамова и Сулеймана Рустама "Дурна". Эти вечера, проведенные мной в Баку, были самыми 

радостными вечерами в моей жизни. Теперь, среди поклонников, аплодирующих мастерству режиссера 

Шамси Баделбейли, актеров Лютфали Абдуллаева и Насибы Зейналовой был и я" [1: 270]. Поэт-мастер 

живо интересовался драматургией и инсценировкой произведений классиков Азербайджанской 

литературы XIX и XX веков Мирзы Фатали Ахундзаде, Джафара Джаббарлы, Иляса Эфендиева и других, 

а так же рецензировал их. "Великие классики Азербайджанской литературы XIX века творили под 

положительным влиянием классиков мировой литературы, которые боролись против феодализма, 

религиозной отсталости, темных традиций в своих странах и, главным образом, демократических, 

народных, реалистических классиков русской литературы". Назым Хикмет придает большое значение 

этой борьбе драматургии и отмечает, что самым подходящим жанром в этой борьбе является комедия. И 

не случайно, отмечает автор, что большинство из первых реалистических, прогрессивных и критических 

произведений Азербайджанской литературы написаны в комедийном жанре. 

Таким образом, Назым Хикмет является одним из любимых в Азербайджане мыслителей и поэтов 

Турции, который удостоился занять почетное место и в истории Азербайджанской литературы и 

культуры. Он своим богатейшим наследием привнес в историю наряду с Турецкой, и Азербайджанской 

культуры такие качества как, правдивость, жизненность, естественность. Его творческие поиски 

продолжались вместе с Азербайджаном и его литературой. Сопоставляя многие важные свойства 

искусств и людей искусства обеих стран, он смог обнаружить преимущества каждой из сторон и 

объяснить причины их возникновения. Правда, некоторые его литературно-культурные взгляды по 

сегодняшним меркам можно оценить как заблуждения. Но они обусловлены действующим в то время 

политическим строем и противоречиями того времени. Таким образом, Назым Хикмет был и остается 

объектом притяжения для людей полезностью, актуальностью и современностью тем, проблем и 

выводов об Азербайджане, о его тружениках, писателей и т. д. И наши исследования показывают, что 

Назым Хикмет активно участвовал в литературной жизни Азербайджана, обогащая здесь свое 

мировоззрение и совершенствуя свое отношение к жизни, человеку и обществу, он своими творческими 

поисками и наблюдениями внес большой вклад в Азербайджанскую литературу. 
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Озкан Гусейін. Назим Хікмет у контексті Азербайджанської літератури і культури. 

Статтю присвячено різностороннім творчим зв'язкам великого турецького поета Назима Хікмета в 

Азербайджані. У статті проаналізовано думки Назима Хікмета про культуру і літературу 

Азербайджану, вплив турецької літератури на азербайджанську, а також Азербайджанську тематику 

у ліриці Назима Хікмета та її позитивний вплив на творчість поета. 
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Ключові слова: поет сторіччя, Азербайджанська культура, культурний вплив,  

Азербайджанська література. 

Ozkan Guseyin. Nâzım Hikmet in the Context of the Azerbaijani Literature and Culture. 

The article is devoted to many-sided creative connections of a great poet Nâzım Hikmet in Azerbaijan. The 

article analyzes Nâzım Hikmet's thoughts about the Azerbaijani culture and literature, the Turkish literature 

influence on the Azerbaijani one and also the Azerbaijani subject matter in Nâzım Hikmet's lyrics and its positive 

impact on the poet's creative work. Here are Nâzım Hikmet's mutual literary and cultural relations in different 

spheres: publications of works in the printed media of the Republic are shown; Nâzım Hikmet's dramas are 

staged in Azerbaijan; films are screened; Nâzım Hikmet's creative work as the object of deep researches in 

scientific Azerbaijani circles; Nâzım Hikmet's influence on the Azerbaijani literature and poetry; Nâzım Hikmet's 

contribution to the enrichment of both Turkic languages – Azerbaijani and Turkish. It is concluded that 

Nâzım Hikmet with his rich heritage contributed to the history as well as Turkish and Azerbaijani ones such 

qualities as truth, vitality, originality. 

Key words: century's poetry, Azerbaijani culture, cultural influence, Azerbaijani literature. 
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ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ БАРОКО ЯК КОНСТРУКТ СВІДОМОСТІ КОЗАКА МАМАЯ У ТВОРІ 

О. Є. ІЛЬЧЕНКА ''КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…'' 

У статті репрезентовано феномен бароко як конструкт авторської свідомості в романі О. Є. Ільченка 

''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця''. На основі концептуального підходу 

С. Кримського простежено ідеї необароко та їх вербалізацію, образно-символічну систему, національно-

культурну самототожність, фіксацію генетичного коду Козака Мамая на рівні текстової матерії. 

Ключові слова: бароко, текстова матерія, культурний код, синкретичність. 

 

''… Стежка до образу Мамая не заросте й тоді, і не тому не заросте, що я його так добре випишу, а 

лише тому, що в нім, либонь, явлені будуть ті риси національної вдачі, ті величезні дива і пригоди, які 

прийшли в цю книгу від щедрот народу нашого, від його казок, пісень та дум, бувальщин та сміховин, – 

щирі дива, витвори духу народного, які житимуть разом з ним…''. 

(О. Є. Ільченко ''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця''). 

 

Постановка проблеми. Друга половина XVII ст. позначилась доволі буйним розквітом мистецтва, 

його другим, після княжих часів золотим віком, коли витворюється новий своєрідний стиль, що має 

назву козацьке бароко. М. Семчишин акцентує: ''Виборовши собі незалежність, Україна має знову 

можливість наблизитись до культурно-мистецьких досягнень західної Європи і переймає від неї нові 

напрямки та перетворює їх у своєму традиційному дусі. Спокійні, зрівноважені форми ренесансу, що 

базувались на античності, вже не задовольняли сучасного смаку. Для розкішного, хоч інколи 

неспокійного життя доби бароко, потрібні були більше пишні, багаті зовнішні форми архітектури, 

просякнуті пафосом, надприродністю'' [1]. 

Доба Бароко є синтезом античної і середньовічної культур. Слушною є думка С. Кримського: ''Для 

бароко було типовим те специфічне засвоєння античності шляхом її християнського перетлумачення, що 

його розпочали ще святі отці'' [2: 24]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен бароко набуває поліфонічної ретрансляції у 

потужних культурних здобутках з проникненням у сьогодення. Бароковість як архетип, духовну 

парадигму української культури осмислюють С. Крисмський, М. Ольховик, Д. Чижевський, 

М. Семчишин, О. Мишанич , Д. Наливайко та багато інших. 

В епоху глобалізації проблема дослідження феномену бароко є неабияк актуальною і відкритою для 

подальших розвідок. Тому метою даної статті є дослідження доби Бароко як культурного, 

філософського феномену загалом, так і вивчення генези Бароко на конкретному прикладі в творчості 

О. Є. Ільченка, зокрема, використавши філологічний, історичний та компаративний методи. 

Актуальність наукового дослідження вмотивована необхідністю потрактування явища бароко як 

соціально активного феномену в романі О. Є. Ільченка ''Козацькому роду нема переводу…'' відповідно до 

семантичних домінант та вербалізацією генетичного коду в текстовій матерії твору. 

Виклад основного матеріалу. Д. Чижевський в ''Історії української літератури'' надавав перевагу 

середньовічному темпоральному змислу і формі барокового стилю: ''Справді, культура бароко, не 

відмовляючись від досягнень епохи ренесансу, повертається багато в чому до середньовічного змісту та 

форми; замість прозорої гармонійності ренесансу зустрічаємо у бароко таку саму скомпліковану 

різноманітність, як у готиці; замість можливої простоти ренесансу зустрічаємо в бароко ускладненість 

готики; замість антропоцентризму, ставлення людини в центр усього в ренесансі, зустрічаємо в бароко 

виразний поворот до теоцентризму, до приділення центрального місця знову Богові, як у середньовіччі; 

замість світського характеру культури ренесансу, бачимо в часи бароко релігійне забарвлення всієї 

культури – знову, як у середньовіччі; замість визволення людини від пут соціальних та релігійних норм, 

бачимо в бароко знову помітне посилення ролі церкви й держави'' [2: 120]. 

Літературознавець Д. Наливайко вказує, що основою такого синтезу є ренесансний базис: ''Іноді 

бароко визначають як синтез Відродження і Середньовіччя, в плані суто художньому – ренесансу й 

готики. З цим можна погодитись при одній неодмінній умові – визнання ренесансної основи цього 

синтезу, провідної ролі ренесансних моментів у ньому''. Щодо впливу Середньовіччя на культуру бароко, 

то вчений стверджував: ''В епоху бароко відбулися радикальні зміни у ставленні до Середньовіччя: воно 

вже не заперечується категорично, як це робили ренесансні гуманісти, а сприймається як близька 

спадщина, що знову набула цінності'' [3: 119]. 
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О. Мишанич акцентував: ''Поряд з бароко і за його посередництвом в українській літературі 

продовжували жити традиції Середньовіччя і Відродження. Зароджуються елементи сентименталізму… і 

просвітительського реалізму. Останньому передують натуралістичні тенденції низового бароко, яке 

бурхливо розквітло в сатирично-гумористичних і бурлескно-травестійних жанрах, у шкільній та 

вертепній інтермедіях, у поетичних оповіданнях типу ''Отця Негребецького'', ''Кирика'', автобіографічної 

повісті Іллі Турчановського [4; 5]. 

М. Ольховик обґрунтовує тезу про транскультурну універсальність барокового світовідчуття і називає 

бароковість суттєвим атрибутом українського художнього мислення [6]. 

С. Кримський називав бароко першим синтетичним і універсальним напрямом новоєвропейської 

культури, пов’язував цю добу з духовним визначенням української нації, витворенням національної 

іпостасі історично-культурного універсуму [6: 319]. 

С. Кримський виділив стрижневі ідеї, які містять культуромоделюючий потенціал: театральність – 

парадигмальна ознака бароко; палімсестність бароко (проступання в культурних текстах знаків 

минулого) як найхарактерніша ознака українського різновиду; культ візуалізації життя, позначений на 

всій системі мистецьких жанрів епохи бароко [6: 321, 339, 340]. 

Риси бароко, зокрема, репрезентуються у химерному романі з народних уст ''Козацькому роду нема 

переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця''. Дворівневий тип мислення реалізується в історико-

гумористичному ключі, адже сакральне та профанне відображено в творі у тісному взаємозв’язку. Так, в 

одному з уривків подано химерне порівняння: ''… Уже починав тоді розуміти, чому прадід, помираючи, велів 

себе в тій скрині поховати, – не в труні, а в скрині! – бо, звісна ж річ, і найпевніший мрець, глипнувши 

згасаючим оком на тую картину, ожив би миттю та й помирати б уже не схотів…'' [7]. Цей переконливий факт 

свідчить про принцип світобудови, котрий відображено на дуальному рівні небо-земля, де Козак Мамай є 

''всюдисущим оком'' козаком-невмиракою, вічним посередником у лабіринті світобудови та мислячої матерії. 

Ознакою бароко є контрастність, яка виявляється, зокрема, у протиставленні земного й неземного; 

захоплення ускладненою формою; химерним, дивним. Названі риси розвивалися у відповідних 

метафорах, символах, алегоріях. У химерному романі з народних уст ''Козацькому роду нема переводу, 

або ж Мамай і Чужа Молодиця'' їх безліч. Функціонування символу ''очі'' у лінгвістичних пам’ятках має 

давню історію й відповідно різновекторність інтерпретаційних тлумачень, що апелюють до лінгво-

естетичних домінант попередніх культурних епох з відповідним світобаченням. Зокрема, в Євангеліє від 

Матвія акцентовано на мовному символі ока: ''22. Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло 

твоє буде світле. 23. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, 

темрява, то темрява – якою ж великою буде'' [8: 29]. У Козака Мамая очі – своєрідна картина світу, яка 

характеризує його як непересічну особистість: ''І відблиски багаття виграють у них, і жаріють вони, ті 

прехитрі очі, мов зорі вечорові, ранні, ще самотні – в тихому степовому надвечір’ї'' [7]. Бандура – 

історичний та культурний символ українців. У творі О. Є. Ільченка ''Козацькому роду нема переводу, або 

ж Мамай і Чужа Молодиця'' цей музичний інструмент сугестує емоційний стан Козака Мамая: ''А сила в 

тій тридцятидвохструнній бандурі була така: коли Мамай грав сумної, всі довкола, хто чув той бренькіт 

тихомовний, усі плакали, бо ж не плакати не мали снаги'' [7], або:  

''Але сум іще краяв серця… 

''Чи то від пісні Мамаєвої. 

Чи то від тихого й загравного вечора степового…'' [7]. 

П. Куліш відзначав незвичайне пошанування бандури серед козацької спільноти: ''Бандура зробилася 

на Україні загальновживаним інструментом у всіх, хто сам називав себе козаком, або кого інші так 

називали. Щоб у козацький час і в козацькому товаристві називати себе козаком, чи від інших отримати 

таку назву, для цього потрібно було мати всі характерні риси козацького характеру, в тому числі й 

майстерне вираження козацьких почуттів. Про це ми можемо здогадуватися по нещодавнім бандуристам 

не-сліпцям і не-злидарям, що існували ще на нашій пам’яті: вони були саме тими людьми з народу, яких 

виразно називали козаками'' [7; 9]. 

У малярстві обличчя козака-бандуриста, як вірно вказує П. Білецький є дещо відстороненим: ''Які б не 

були підписи під картинами, у самому образі більше ліризму, іноді навіть елегійного суму, ніж пафосу 

боротьби'' [10]. 

У творі О. Є. Ільченка ''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця'' наведено 

приклади написів над парсунами Козака Мамая:  

''Сидить козак, у кобзу грає, 

Що замислить, то все має'', або 

''Ось так я в степу веселюся, 

Одним кулешем похмелюся'' [7]. 

Доктор літератури Кембриджського університету Дж. Беннет [11] натомість вважає, що поети-

метафізики не надають значної уваги літературній спадщині попередніх епох, а створюють художні 
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образи, апелюючи до наукової думки свого часу, відшукують відповідники абстрактному поняттю в 

конкретній матерії, сягають нового через образи вічного. 

Матерія твору О. Є. Ільченка ''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця'' є 

поліфонічною. У тексті зосереджені різні жанрові та стильові варіації: вертепні вистави, народні пісні, 

думи, анекдоти та ін.  

Е. Д. Сміт пише: ''Наново відкривши ту культуру, ми ''наново відкриваємо'' себе, своє ''автентичне Я'' 

– або ж принаймні саме так видається багатьом зневіреним і дезорієнтованим індивідам, яким судилося 

змагатися з надміру мінливим і непевним сучасним світом'' [12]. 

Тематичне звернення до яскравого вияву низового бароко – образу козака Мамая як регулятора 

генетичного коду, національно-культурної ідентичності – спостерігаємо регулярно впродовж трьох 

останніх століть. Образ козака – своєрідна знакова система нашої культури. Він ретранслює архетипові 

ознаки української культури і ментальності, репрезентує національно-культурну ідентичність. Мамай 

постає метасюжетом української культури, втілює національний ідеал, вияв народної сміхової культури. 

Так, митці доби бароко, розглядаючи проблеми світобудови і окреслюючи місце людини у світі, 

створювали свої міфи, в яких розкрили власну світоглядну філософську модель буття. У цьому контексті 

справедливим є визначення поняття ''міф'' Т. Манна як основи життя, одвічної схеми, формули, за якою 

рухається життя, постійно відтворюючи щось з підсвідомості. Таким пластом зі сфери підсвідомого є 

актуалізація біблійних міфологем у творчості письменників-метафізиків. Щодо мови простонародної, то 

І. Франко визнає лише те, що написане ''мовою, близькою до народної'', а значить – відокремлене від 

схоластики, як, наприклад, драма ''Олексій чоловік божий'', як деякі інші твори, де ''більше живого і сучасного 

елементу'', авторами яких були люди, що ''стояли здалека від сього академічного круга'' [12]. У творі О. Є. 

Ільченка ''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця'' реалізується інтенція живої, 

простонародної мови з вкрапленнями фольклору, гумору: ''… Не жди дяки від приблудної псяки'' [7], 

''Порожня миска не вабить писка'' [7]. Також ідентичність народної мови відзеркалено в етимології 

антропонімів: Прудивус, Лукія, Ярина, Саливон – Глек [7]. Як стверджував Д. Чижевський, в українському 

бароко ''маємо значну перевагу елементів духовних над світськими (...) Світських елементів не бракує цілком; 

маємо й світську лірику, і новелу, і – хоч і лише випадкові – світські елементи в драмі, нарешті – маємо 

світську хроніку, лист, науковий трактат. Але ''духовний'' елемент переважає у змісті'' [13]. Адже предмети 

побуту у творі О. Є. Ільченка ''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця'' 

секуляризуються, переходять із сакральної у профанну сферу побутування: ''Крім Козака Мамая – з конем та 

Песиком, з бандурою в руках, – було на мирославських кахлях і всяке інше Лукіїне малювання. То якийсь 

молодий козаченко з паничем польським шаблями рубаються. То гетьман Богдан – на коні, з булавою'' [7]. 

Висновки. Тобто, з вищенаведених думок вітчизняних і зарубіжних літературознавців справедливою 

видається думка про суперечливий характер літератури бароко, який розкривається через 

синкретичність. Суперечність полягає в ідеї духовності і утвердження краси, необмеженості простору. 

Тому на формальному рівні бароковий світ розкривається у вигляді метафори, в якій актуалізовані різні 

смисли (християнські, античні, національні, історичні). Отже, символічна енергетика Козака Мамая як 

духовного архетипу може відкрити доступ до барокової традиції, яка є культурним кодом нашої 

буденщини. В. Шевчук визначає критерій інтелектуальності для української літератури ''мірою 

закладання у твір мислительної енергії'' [14: 13]. Бароковість є лейтмотивом культурного коду модерного 

українця і є культурно моделюючим генератором його ідентичності. 
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Куриленко Д. В. Духовные доминанты Барокко как конструкт сознания казака Мамая в романе с 

народных уст О. Е. Ильченко ''Козацкому роду нет переводу…''. 

В статье репрезентирован феномен барокко как конструкт авторского мировоззрения в романе 
О. Е. Ильченко ''Козацкому роду нет переводу…''. На основе концептуального подхода С. Крымского 

изучены идеи необарокко и их вербализация, образно-символическая система, национально-культурная 
тождественность, фиксация генетического кода Казака Мамая на уровне текстовой материи. 

Ключевые слова: барокко, текстовая материя, культурный код, синкретизм. 

Kurylenko D. V. Baroque Spiritual Dominants as the Construct of Cossack Mamay's Outlook in the Novel 

from Folklore Sources by O. Il'chenko ''No Waste of Cossack Stock…''. 

The famous person Cossack Mamay occupies the special place in the Ukrainian culture, namely in the Ukrainian 
literary process. With the perfect composition and the conceptual enigma, this novel by O. Il'chenko shows the special 
cultural code in our retrospective keys. The image of the mythical Cossack Mamay continues to live today, in the third 
millennium, attesting to the vitality of national cultural archetypes in the transnationalism era. Perhaps this indicates 
that encoded in Mamay paintings have very important information for the Ukrainian brave soul. It is passed on from 

generation to generation, accentuating basic traits of the Ukrainian national character. The attempt to investigate and 
explain the ideas embodied in the image of the enigmatic Cossack will be the goal of this study to understand the role 
of this phenomenon. The article considers the baroque phenomenon represented as the construction of the author’s 

idea of the novel by O. Ilchenko ''No waste of Cossack stock…''. On the basis of the conceptual approach by 
S. Krymskyy there are obvious trends of the neobarocco idea and its image-symbolic system verbalization, original-

cultural identity, Cossack Mamay's genesis code fixation on the levels of the textual material. Thus, the person who is 
connected with the folk mythology is the key to the past that shows the future. 

Key words: baroque, textual material, cultural code, syncretism.
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