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1. МОВОЗНАВСТВО 
 

 
 
 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
 
 

УДК 81’42 
Антонова С.М. 

 
РИТОРИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 
Никогда ещё в такой степени не 

выяснялась и так болезненно не 
чувствовалась (…) вся трагедия 
знания (…); сумерки мысли при обилии 
знаний становятся всё гуще, и наука 
уподобляется сейчас царю Мидасу, 
обращающему в золото, в мёртвое 
богатство своим прикосновением всё 
живое (…) 

Мы остаёмся по-прежнему далеки 
от общенаучного синтеза, если он 
вообще возможен, но мы не должны 
забывать о нём как о предельной точке 
и истинной цели знания. 

С.Н. Булгаков1 
 

У статті розглядається роль риторичних принципів у сучасній освіті. 
 
В статье рассматривается роль риторических принципов в современном 

образовании. 
 
The article examines the role of rhetorical principles in the modern 

education. 
 
Ключевые слова: риторика, дискурс, образование, языковая личность.  
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Стремление к прогрессу сегодня как будто повернуло человечество 
от изучения вещного мира, от успехов в технике и ремёслах к человеку 
как самому главному своему измерению. И пришло постижение 
главного – творческой природы мысли, которая не просто помогает в 
освоении природных свойств материи и развитии производственных 
технологий, но позволяет исчерпать себя как Властелина Мира, 
укротить начала потребительского экспансионизма осознанием своей 
причастности к началам Творца и обрести интенцию постичь Замысел 
Творения. И в этом, возможно, главный результат ложно понятой, 
незаслуженной и невыстраданной свободы творить, коей человек 
был изначально Создателем одарён и к Создателю приравнен. Теперь 
человечество как в осознание Замысла Господня и в искупление 
собственных грехов всё глубже проникает в тайны Слова – того 
магического кристалла, в котором вещь и идея соединились в 
законченной цельности Логоса. Всё, что человечество творило в 
деянии и осмысляло в идее, сосредоточилось в категориях и в знаках 
языка, что делает язык самостоятельным источником в постижении 
сущности всех вещей и идей, а следовательно и Истины. 

Сегодня уже говорят о творческом начале философии и связывают 
его с философией языка, хотя именно мысль и слово как две главные 
и самоценные сущности были условием изначальной специализации 
наук: в ведении философии была мысль, в ведении риторики – слово. 
Уже XX век подвёл научную парадигматику к состоянию, при котором 
каждый, кто «любит слово», «любит и мудрость», а философия 
мысли не возможна без философии языка, как и знания языка нет без 
философии: идея и слово слились в общем противопоставлении 
вещи, существующей в нашем сознании лишь в той мере, в какой 
осознана и вербализована для него её сущность, т. е. явлена идея 
вещи в слове. Вероятно, именно в силу таких поворотов в 
концептуализации мира и человека даже чистые языковеды сегодня 
изучают язык не только как форму проявления мысли, самоценную и 
взятую в отношении к самой себе, но и как форму, созидающую 
мысль, идею и самого их творца: сегодня ученику начальной школы 
ясно, что, изобретая текст-слово, автор изобретает себя. 

Когнитология и постмодернизм озарили и одарили научную картину 
мира новой концептуализацией и категоризацией ментальных аспектов 
формирования – образования – человека говорящего. И категории, 
вынесенные в данном исследовании в его заголовок (риторика, 
образование, модуль, языковая картина мира, креативность, языковая 
личность, языковое сознание), – все из доминантных, сущностных, 
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многогранных, образующих идеосферу современного научного знания о 
мире, языке и человеке. Свободой и волей исследователя они лишь 
объединены в одно высказывание (кстати, единицу того же 
категориального аппарата научного знания) с целью понять, какова 
современная образовательная прагматика – теоретическая значимость 
и практическая новизна – такого научного моделирования человека 
говорящего. 

Уже словарные фиксации когнитивных и постмодернистских 
концептуализаций и категоризаций указанных ментальных аспектов 
эксплицируют изоморфность мозга, разума и языка языковому 
сознанию и языковой личности в новой научной картине мира. Так, 
например, когнитологи2 толкуют модуль (module; Modul; module) 
как «одно из основных понятий когнитивизма, относящихся к 
обозначению тех простейших систем или частей, из которых состоит 
вся инфраструктура мозга / разума / языка (выделено авт. словаря – 
С.А.) и т.п.», а постмодернисты3 сознание (франц. conscience linguistique, 
англ. linguistic consciousness) – как «принципиально нестабильное, 
динамичное подвижное образование, способное существенно 
видоизменяться в зависимости от того языкового материала, с 
которым оно сталкивается и который в той или иной мере обязательно 
принимает участие в его конструировании», т. е. отождествляют 
сознание с его языковым оформлением, а при общей текстуализации 
мира, позволяющей текстом признавать и новую жизненную ситуацию, 
прочитывая которую индивид может счесть для себя необходимым 
сменить форму ролевого поведения, чтобы вписаться в другие 
условия (формы существования), ставят воспринимающее сознание в 
активную речевую позицию субъекта даже читаемого текста как 
высказывания, тем или иным образом конституируя его воображаемую 
связность и целостность читательского сознания как текста и 
высказывания одновременно. Таким образом, все последующие 
детализации в толковании даже этих двух концептов требуют 
обращения к рассмотрению всех вынесенных в заголовок концептов 
и категорий в аспекте текстоцентризма, ноосферы и идеала цельного 
знания, а всего заголовка – как высказывания-дискурса в ключе 
теоантропокосмической парадигмы изучения языка, ориентированного 
на воплощение радикального варианта толкования идеала цельного 
знания. 

Вчитаемся в эти словарные толкования, дабы сэкономить 
читательские усилия на формирование ожиданий от предлагаемого 
текста исследовательского сознания и авторские усилия – на поиск 
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аргументации в представлении идеосферы своей мысли. «Модульность» – 
представление о поведении человека, объединяющее видимую 
сложность как результат взаимодействия нескольких достаточно 
простых подсистем, называемых «модулем». Модуль имеет свойства 
относительной автономности, специализации, определённой 
локализации или определённого типа связей в мозгу человека, 
генетической заданности, универсальности. Модульной является 
природа ментальности, в чём когнитология видит основную идею: 
«ментальность разложима на большое число способностей (faculties), 
или модулей, каждый из которых специализируется на когнитивной 
переработке определённого вида информации, а потому на выполнении 
конкретных типов перцептивных или когнитивных заданий (возможно, 
эта специализация соответствует и тому, как организована 
нейронная система связей в различных областях мозга)».4 Различные 
интерпретации модульного представления ментальных сфер и уровней 
убеждают не столько в невозможности построения общей теории 
центрального когнитивного «процессора», хотя уже выявлены и описаны 
модули управления памятью, языковой способности, зрительного и 
пространственного восприятия и воображения и т. д., сколько в 
эффективности рассмотрения языка, языковой личности и языкового 
сознания под модульным углом зрения и в научной картине мира, и в 
образовательных её модульных отражениях. Аргументы такого 
видения – у М. Бирвиша,5 cчитающего, что первопричина внутренних и 
внешних условий, формирующих ментальные репрезентации, в 
конечном счёте заключена в материальных свойствах окружающего 
мира, из чего следует модульный характер ментальной организации 
и детерминирующая природа модульности по отношению к 
становлению – онтогенезу и филогенезу – языковой личности и 
языкового сознания на всех уровнях (и, стало быть, во всех модулях): 
«следует признать, что некоторые аспекты языка и его усвоения 
регулируются не собственно языковыми модулями, а модулем 
обучения» (выделено автором. – С.А.).6 

Не менее значима для принятой нами дискурсной акцентуации 
высказывания-заголовка мысль постмодернистов и солидарных с 
ними постструктуралистов о том, как является языковое сознание и 
что им определяется. Уже не шокируют представления всего мира 
как бесконечного, безграничного текста (Жак Деррида), или 
«космической библиотеки» (Винсет Лейч), или «словаря» и 
«энциклопедии» (Умберто Эко), тем более, что сегодня речь ведётся 
не столько о текстуализации языкового сознания и языковой 
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личности, как бы образовательно свежо это ни звучало, сколько о 
нарративизации, т.е о «способности человека описать себя и свой 
жизненный опыт в виде связного повествования, выстроенного по 
законам жанровой организации художественного текста». И, если 
«повествовательный модус человеческой жизни» «как специфическая 
для человеческого сознания модель оформления жизненного опыта» 
и «роковая неизбежность, наглухо замуровывающая человека в 
неприступном склепе повествовательности наподобие гробницы 
Мухаммеда, вынужденного вечно парить без точки опоры в тесных 
пределах своего узилища без права переписки с внешним миром»,7 
отстаиваются теоретиками лингвистики, литературоведения, социологии, 
истории, психологии etc., а текстуализуются даже бессознательное и 
сновидения человека, закономерны перефокусировка дискретного и 
континуального компонентов в образовательном содержании школьного 
и вузовского курсов филологического знания как определяющее 
образовательно-прагматическое последствие этих ментальных символов. 
Поэтому современное требование к филологической составляющей 
образования – обеспечить личностное и профессиональное становление 
человека в соответствии с его возрастными и общечеловеческими 
потребностями овладевать языком своего сознания и совер-
шенствовать через знание языка свои мыслительные, языковые, 
речевые и коммуникативные интенции и компетенции. Школьные 
же и вузовские системы знания о языке в прежнем их виде 
полунаучных-полупопулярных модулей специальных филологических 
оставляют по-прежнему главнейшими: «ЗУНы» выделять и 
анализировать единицы языковой системы, а «дом бытия духа» 
предстаёт в них то своими этажами, то жилыми помещениями, то 
подсобными и хозяйственными, то экстерьером, то интерьером и 
мебелью, но никогда бытием – дискурсом, текстом, законами: жизнью 
в нём духа и сознания. 

Вместе с тем, даже языковой личности современного 
шестиклассника язык (в классическом, сугубо дискретном его 
представлении, не встроенном ни в один изощрённый контекст 
научной, учебной или художественной значимости) в картине мира 
открывает как взаимопроникающие, а не случайно связанные или 
автономные сущности время, слово и человека,8 т. е. это видение – 
и по возрасту, и по человеческой компетенции языковой личности 
одиннадцатилетнего человека. 

Всё сказанное делает выстраданной и единственно закономерной 
именно избранную и дискурсно акцентированную в заголовке 
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постановку проблемы в обход, скажем, до сих пор дискуссируемого 
вопроса о филологической природе риторики как науки. Причин 
этому много, главных – три. Во-первых, при всём – нескрываемом и 
закономерном – экспансионизме современной риторики, её 
филологическая предметная сущность под сомнение ещё никем не 
ставилась, а осмыслить подлинную значимость и статус риторики в 
системе современных наук вообще и филологических в частности 
ещё никому не удалось, поэтому и нами риторика вводилась в 
вузовские и школьные планы9 в качестве дисциплины a priori 
филологической, и сегодня она функционирует как учебная дисциплина 
в школах и вузах нашего региона именно в этом качестве. Во-
вторых, хотя сегодня без полной осмысленности предметной области 
риторического знания не устанавливается научно нормативный статус 
риторики в реестре ВАК, как и в образовательных стандартах всех 
типов, что в геометрической прогрессии увеличивает всё то же 
экспансионистское распространение (если это не расползание) научной 
компетенции риторики и тормозит образовательное её освоение, всё-
таки это лишь хронотопический параметр – показатель переходного 
периода – её обычного состояния состязания за Благо, Добро и 
Истину в деликатнейшей и интеллектуально ёмкой области этологии 
человека – в извечном поиске идеала гармоничности в динамическом 
равновесии Мысли, Слова и Деяния. 

И возрождаемая через столетие своего научного небытия, 
встраиваясь в иные и стремительно меняющиеся парадигму и картину 
научного знания, риторика по праву сохранила все былые свои 
амбиции и притязания быть философией, эстетикой и этикой языка 
как главного экспликатора человека говорящего. Поиск идеала в 
этой области – процесс перманентный и параллельный с развитием 
человеческих ценностей, культуры и политики образования: сколько 
существует риторика, столько он и длится, причём единства в 
понимании её предметного существа не находили ни специалисты-
риторы, ни те, кто был заказчиком риторических теорий, ни те, кто 
не имел к риторике никакого отношения или выступал её вечным 
судьей и оппонентом, что, однако, никогда не отменяло ни самую 
потребность в выработке представлений об идеале риторической 
триады (Мысли, Слова и Деяния), ни практику управления жизнью 
общества, человека и слова по законам и связям этой триады, о чём, 
например, свидетельствуют паремейники всех народов, дискретные 
единицы каждой языковой системы и языковая картина мира (ЯКМ) 
в целом. 
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Стало быть, дожидаться стабилизации научного предмета риторики, 
а тем более ставить в зависимость от неё образовательный курс 
безнадёжно рано, как и нереалистично и опасно промедлением, 
просто в силу того, что, правя интеллектуально-нравственно-
эстетический бал человеческого сообщества, королева Риторика 
всегда вездесуща, динамична и растворена в ауре «мыслесловодеяния» 
зримо и незримо, что делает её культурогенным фактором и требует 
соответствующего целостного антропоцентрического – комплексного и 
синтетического – научного осмысления в аспекте конститутивности, 
интегративности и идеала цельного знания и соответствующего 
ему образовательного представления в парадигмах педагогики 
сотрудничества, развивающего обучения, опережающего развития и 
целостного воспитания. В-третьих, в неориторической картине мира 
и представлении в ней человека говорящего явлены (как и были 
явлены всегда) те грани языковой личности и её креативной 
компетенции, которые, перераспределённые между отраслями 
филологии и гуманитарными науками (философия, педагогика, 
психология, социология, семиология etc.), за период специализированного 
существования научного знания о триаде Мысли, Слова и Деяния на 
изломе тысячелетий оказались востребованными в образовательных 
модулях каждой из этих наук как знание о путях гуманизации и 
гуманитаризации общества, науки и образования и как фокус 
свободного развития свободной личности. 

Таким образом, беглый анализ пресуппозиций предмета данного 
исследования убеждает не столько в естественности и целесообразности 
обращения к образовательной природе риторической парадигмы знания 
о человеке говорящем как о человеке творящем, сколько в том, 
что мы опоздали с выведением закономерностей и образовательных 
последствий научных (когнитивных в особенности) и культурных 
революционных изменений в картине (в её парадигмах, идеологии, 
идеографии и концептосфере) мира, человека и языка. Так, Homo 
loguens сегодня образовательно востребован не отъединённым от 
Homo sapiens, как и наукой не отделяется мышление от языка и 
речевой коммуникации, однако естественно следующий за этим шаг 
в словесном образовании – не отделять в обучении язык от речи и 
мыслительной деятельности – ещё не сделан, а без него «спящая 
красавица»10 в образовании языкового сознания обречена на вечный 
сон. Как, впрочем, и риторика. 

Не актуализованная своей филологической доминантой, при 
отсутствии речеведческой доминанты (не компоненты, а именно 
доминанты!) в базовом филологическом образовании в школе, она в 
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лучшем случае формирует речевого прагматика, не компенсирует 
необразованности речевой компетенции и не формирует органичного, 
творческого языкового сознания. Задача же всего гуманизирующего 
прорыва современной школы и богаче, и ярче, и – одновременно – 
органичнее самой природе человека и языка: формирование 
креативного типа языкового сознания. 

Каковы же последствия осознания этого круга образовательных 
и научных проблем в очерченной нами предметной области знания и 
образования в Белоруссии, если они вообще имеются? 

Феномен человека говорящего всегда был областью научного и 
прагматического профессионального интереса для риторов «всех 
времён и народов», а риторическое знание, говоря современным 
научным языком, – отраслью педагогической технологии, так как 
обеспечивало практическую (правда, в отличие от неориторической 
американской прагматики, практика эта уже изначала не выхолащивала 
духовного и интеллектуального компонента риторической компетенции 
и риторического искусства, отданных сегодня на откуп специалистам 
PR, НЛП, СМИ для манипуляции и духовностью, и интеллектом, и 
даже здоровьем социума и индивида, а делала их движителями 
эволюции риторического идеала и образовательной парадигмы, 
культуры мысли и слова), подготавливая личность к общественной 
деятельности (государственной, педагогической11), к познанию мира, 
самопознанию и самообразованию. Современный – информационный – 
мир через научную картину мира и возвращённое в мир (не без 
посредничества той же научной его модели) знание о его Творении и 
Творце подвёл человека к пониманию креативной роли не только 
Творца, но и Слова как Начала всему сущему на земле и под 
небесами, позволив тем самым на новом уровне знания и понимания 
воспринять и осознать Волю Всевышнего предназначить человека 
быть говорящим в качестве последней и уникальной возможности 
сохранить себя как биологический вид и вместе с тем всё-таки 
подняться до высоты Замысла Творца – стать и быть человеком 
творящим. 

Отечественная педагогика никогда не сомневалась в креативной 
силе родного слова: «Не условным звукам только учится ребенок, 
изучая родной язык, но пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди 
родного слова. Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить 
её ни один естествоиспытатель; оно знакомит его с характером 
окружающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с 
его историей и с его стремлениями, как не мог бы познакомить ни 
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один историк; оно вводит его в народную поэзию, как не мог бы 
ввести ни один эстетик; оно, наконец, дает такие философские 
воззрения, которых, конечно, не мог бы сообщить ребёнку ни один 
философ».12 

Эти слова мэтра отечественной педагогики К.Д. Ушинского – о 
силе родного слова как главнейшей креативной составляющей и 
обучения, и воспитания, и образования в целом. Они являют читателю 
одновременно феномен креативной компетенции (их автора) – 
мыслесловопоступка, выверенного аурой родного слова (русской 
словесностью плюс отечественным риторическим идеалом с его 
положительной онтологичностью, диалогичностью, гармонизирующей 
устремленностью к Истине, Добру, Красоте и Благу). И звучат они 
сегодня в унисон с антропологией целостности, предлагающей 
универсальный, вневременной, образовательный идеал, единственно 
соответствующий Замыслу Творца, измеряемый Временем и 
соотносимый со Словом, Текстом, созданным подлинным Творцом 
по законам Добра, Красоты, Любви, Мира, Пользы, Истины и Блага: 
«В чём современное сознание нуждается больше всего, какова 
духовная жажда современного человечества? (…) Оно жаждет 
более всего (…) положительного всеединства (…); современное 
сознание, разорванное, превращённое в обрывок самого себя в системе 
разделения труда, ищет целостного мировоззрения, которое связывало 
бы глубины бытия с повседневной работой, осмысливало бы личную 
жизнь, ставило бы её sub speciem aetermitais».13 

Новое время – перехода из века в век и из тысячелетия в 
тысячелетие – по-юношески идеалистично, чисто и максималистски 
востребовало в знании целокупной адекватности миру, человеку и 
Истине, как когда-то в век Серебряный, сформировав уникальный 
парадокс: «отечественная культура, пройдя путь отречения от 
своих истоков и недавнего прошлого, готова вновь обратиться к 
духовной и научно-философской тематике Серебряного века – эпохи 
творческого и жизненного воплощения идеала цельного знания. Точки 
исторического круга замыкаются, и начинает осуществляться 
встреча парадигм начала и конца века – культуры символизма и 
персонализма, с одной стороны, и культуры, идущей от структурализма 
к символизму и персонализму, а в отдельных её ветвях и к 
православному паламитскому энергетизму, с другой, культуры, 
ориентированной на единение Востока и Запада, миропонимания и 
жизненного строительства, синтез философии, богословия, науки в 
едином цельном знании, и – культуры, уставшей от изоляционизма, 
секуляризма, чистого сциентизма и идущей к новым синтезам».14 
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Фактически именно о таком, в духе идеала цельного знания, 
мыслесловопоступке как цене и условии спасения человечества от 
вымирания, гуманитарной и экологической катастроф ведут сегодня 
речь учёные всего мира, ратуя за гуманитаризацию науки и 
образования, поскольку именно гуманитаризация воплощает идеи 
гармонизирующего диалога, толерантности, интеллектуального 
сотрудничества и взаимосвязи всех трёх групп наук (естественных, 
социально-гуманитарных и технических), и видит в них средство 
сделать научное знание и образование соответствующими повышенному 
уровню сложности комплексных глобальных цивилизационных проблем, 
выработать методологические принципы и подходы к их решению.15 
Образовательный же парадокс заключается в том, что на фоне 
всеобщей гуманитаризации и антропологизации всех наук, при столь 
очевидной интегративности и синтетизме как идеале лингвистического 
научного знания, в школьном и вузовском модулях филологического 
знания усугубляются аналитизм и процессы специализации знания о 
дискретных единицах языка, что сохраняет как целое, систему, текст 
и дискурс механизм принудительного образования языкового 
сознания и языковой личности обучаемого и формируемого. 

При этом информационная природа современного мира не 
ставится под сомнение даже непосвящёнными, проявляя себя 
глобальными катаклизмами, социальными и экономическими 
потрясениями и катастрофами, и связывается с двумя глобальными 
факторами-проблемами, которые могут быть без всяких натяжек и 
метафоризаций названы не просто человеческими, но риторическими. 
Первый из этих факторов – антропогенное воздействием человека на 
мир (новая грань протагоровского измерения мира человеком) как в 
его катастрофопорождающем проявлении, так и в спасительном 
(сегодня не красота и даже не доброта видится как спасение мира, а 
наука16). Второй – манипуляция сознанием человека и мифологизация 
общественного сознания, хронологически ближайшими результатами 
действия которых стали развал Советского Союза и агрессия против 
Югославии (о чём в частности говорил в 2000 году Президент 
НАН Беларуси академик А.П. Войтович17), Афганистана и Ирака. 
Так, мыслесловодеяние становится существеннейшей частью 
глобализирующих наш мир процессов.18 Так, в фундаментальных 
академических исследованиях,19 в философских концепциях человека и 
науки нового тысячелетия20 и в культурологических концепциях 
спасения духовности21 в наших современниках вообще и в молодёжи в 
частности мыслесловодеяние осмысляется как главнейший компонент – 
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программа и стратегия – гуманизации,22 гуманитаризации23 и 
демократизации24 жизни, науки и образования в XXI веке и в 
III тысячелетии. Специалисты же гуманитарии (филологи, философы, 
психологи, социологи и даже медики) ведут речь уже не просто о 
креативной роли Слова в Творении Мира, но о креативной 
личности и креативном сознании как о единственно адекватных и 
востребованных слагаемых современного образования (и развития 
человека), науки и самой действительности мира. 

И хотя в нынешних педагогике и психологии (во всех их звеньях – 
от дошкольной до послевузовской) действующую экспериментальную 
лабораторию Пигмалиона нового времени (хотя это и ключевая, 
прототипическая, по утверждению когнитологов, фигура ноосферы, 
а породивший её текст, самый прецедентный сегодня, – экспликатор 
креативной сущности Слова) увидит только идеалист, нет и 
оснований для нигилистического отношения к значимости духовных 
ценностей в эпоху рыночных отношений, как и для неверия в 
постижимость и жизнеспособность самого риторического идеала 
креативного сознания. Реалистичность в оценке образовательных 
проявлений и тенденций гуманизации и гуманитаризации (хотя бы 
как интерпретаторский вектор и фокус восприятия образовательной 
действительности) в данных условиях требует констатировать, что 
гармоничное риторическое триединство, продолжает быть эстетическим 
и нравственным мерилом человека во всех его ипостасях, как ни 
грустна и как ни несовершенна действительность по сравнению с 
идеалом (пусть даже жизнью выстраданным и востребованным), но 
остаётся всё столь же, если не более недосягаемым или досягаемым 
только для избранных (Посвящённых), как и в Древней Руси, когда 
постигалось оно ещё синкретично, в целостности, не будучи 
разъятым на составляющие идеоречевого цикла, единицы формы или 
единицы содержания текста-слова: логос, этос, пафос etc. 

И более всего эта констатация значима, когда речь заходит о 
формировании на базе филологического блока школьных и вузовских 
дисциплин креативности языкового сознания и языковой личности, 
технологической и образовательной стратегий, соответствующих 
ноосфере. Так, аксиоматичным утверждением и общим местом во 
всех психолого-педагогических трудах с эпохи Просвещения стало 
признание речевого развития той базовой структурой ребёнка, 
без целенаправленного влияния на которую немыслимы ни 
гуманистическое образование, ни органичное развитие природного 
генетического потенциала формирующейся личности, поскольку все 
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естественные мотивации развития ребёнка – потребность в активности, 
общении и в информации – опосредованы непроизвольной 
речемыслительной деятельностью и уже являются мыслесловодеянием. 

Столь же общеизвестно, что личность, как и обеспечивающий её 
языковой континуум-тезаурус, складывается на 70-80 % к 6 годам. О 
каком целенаправленном её формировании вообще может идти речь 
и кто субъект этого целеполагания, если не Творец?! Пока же наше 
время отмечено не только активным освоением категорий 
концептосферы и ноосферы, но и экспериментами над языковым 
сознанием формирующейся личности с обучением на языке, отличном 
от материнского. 

Гипотеза о том, что обучение определяет характер психического 
развития детей принадлежит ещё Л.С. Выготскому. В условиях 
усложнения общества школа должна научить детей мыслить 
теоретически, но учит пока в соответствии с формальной логикой 
эмпирическому мышлению, которое формирует житейское, утилитарное 
отношение к вещам и чуждо теоретической оценке и теоретическому 
пониманию действительности. Фактически только система развивающего 
образования стремится преодолеть ложно понятую и активно 
внедряемую стратегию такой эмпирической трансформации мышления, 
которая и при былом сильнейшем идеологическом системном 
воспитательном обеспечении не позволяла выпускнику даже с 
высшим образованием быть адекватным требованиям времени, при 
отсутствии же воспитательной стратегии превратилась просто в 
систему целенаправленного разрушения и сознания, и психики 
школьника, оставленного tet-a-tet со специально25 и профессионально 
разъятой, противоречиво представленной в разных учебных 
дисциплинах действительностью и с такими же словом и знанием 
ученика о мире и о себе. 

Неосознанной или невинной эту образовательную стратегию не 
назовёшь уже в силу того, как программно, глобально и фундаментально 
звучат со всех образовательных вершин и верхов идеи гуманизации и 
гуманитаризации (а мотивированы эти категории отнюдь не тем же, 
чем, скажем, пресловутая гуманитарная помощь сытых голодным 
или увечным), в основе которых лежат, в частности, и положения 
Декларации о науке и использовании научных знаний, принятой 
Всемирной конференцией «Наука в XXI веке: новые обязательства» 
в 1999 году в Будапеште. Вчитаемся в одно из них: «…наше будущее 
неразрывно связано с сохранением глобальных систем жизнеобеспечения 
и поддержанием всех форм жизни. (…) Науки носят универсальный 
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характер и должны служить человечеству в целом, а также науки 
должны способствовать более глубинному пониманию природы и 
общества, улучшению качества жизни и социально благоприятной 
и здоровой среды для нынешнего и будущего поколений».26 

Выводы даже из этого, отрефлексированного Аналитическим 
центром НАН Беларуси, положения дезавуируют подлинные последствия 
или мотивы подходов, альтернативных гуманитаризации: «щадящая» 
становящееся сознание аналитическая усечённость научной или 
языковой картины мира оборачивается для объекта образовательной 
деятельности его приговорённостью к объектности в хронотопе 
своего бытия на всю сознательную жизнь, неспособностью 
моделировать действительность в профессионально или личностно 
значимых её явлениях и законах, иначе говоря, закрывает от человека 
«глубинное пониманию природы и общества, улучшение качества 
жизни» и участвовать в формировании «социально благоприятной и 
здоровой среды для нынешнего и будущего поколений. 

И хотя даже это последствие звучит как приговор образовательной 
системе с указанными погрешностями и ни один работник системы 
образования не взял бы и в былые времена на себя ответственности 
(если не сказать греха) за подобную идеологию и идеографию 
формирования будущего поколения, нарушены и семь «образова-
тельных» статей общечеловеческого права, отступление от которых 
даже в малом чревато нарушением принципов гуманитаризации и 
норм «образовательной безопасности и экологии» личности. 

Статья первая. Соблюдение равенства образовательных возмож-
ностей в части доступа к современным достижениям образования, 
которое возможно лишь «при создании (цитируем выводы 
Аналитического центра НАН Беларуси) интегрированной системы 
образования, переосмыслении взаимодействия между собственно 
процессом обучения и наукой». 

Статья вторая. Необходимость учитывать изменение парадигмы 
современного образования, предполагающая «отражение в учебных 
программах и дисциплинах социологической и культурологической 
доминант развития современной цивилизации, науки и образования в 
том числе; обеспечение преемственности социально-гуманитарной 
подготовки на всех ступенях системы образования по таким 
параметрам, как (а) структура гуманитарного знания, (б) его 
предметное содержание, (в) современные педагогические технологии 
и т.п.; (г) соотношение в социально-гуманитарном образовании 
нормативного (общецивилизационного) и самобытно-национального 
(учёт самобытности белорусского социума, особенностей 
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переживаемого периода, системных трансформаций, социальной 
динамики, региональных особенностей)». 

Статья третья. Оптимальное сопряжение в моделях образования 
естественнонаучного, социально-гуманитарного и профильного 
(специального) знания. 

Статья четвёртая. Выбор стратегии образования, интеграция 
образовательных систем, поиск оптимальных моделей обучения, 
адекватных сегодняшнему времени. 

Статья пятая. Приоритетность, центральная роль личности 
учащегося, студента в учебном процессе, всестороннее приобщение 
к национальной и мировой культуре. 

Статья шестая. Формирование творчески активной, профессионально 
компетентной, социально-ответственной личности выпускника. 

Статья седьмая. Создание условий для охраны здоровья детей, 
предполагающих замену устаревших технологий, методик и приёмов 
обучения, устранение перегруженности учебных программ сложным 
учебным материалом, который в дальнейшем остаётся невостре-
бованным.27 

Как позволяют увидеть наши извлечения из цитируемого 
фундаментального белорусского научного труда по проблемам 
гуманитаризации науки и образования,28 а также российский опыт 
гуманизации, гуманитаризации и демократизации образования,29 роль 
«спящей красавицы» современная образовательная система может 
либо принять на себя невинно-неосознанно (правда, кто тогда возьмётся 
отстоять такую систему как образовательную, или современную, или 
хотя бы просто прогрессивную, или жизнеспособную и адекватную 
действительности жизни и её будущему?!), либо концептуально 
опровергнув значимость для Отечества искомых (для всего человечества) 
гуманитаризацией ценностей. Пока же образовательная реальность 
на постсоветском пространстве в области формирования языкового 
сознания и креативного типа напоминает ситуацию с объяснением 
разного рода специалистами природы любви (все о ней говорят и всё 
о ней знают, но никто её не видел), с той лишь разницей, что 
признаться в своей неискушённости в данном случае не стыдятся 
даже доктора наук, деканы филологических факультетов и риторических 
кафедр, члены риторической ассоциации. 

Удивительно в данном случае уже то, что речь ведётся о 
концепте, определённом в словарях, получившем множественные 
монографические, методические и даже методологические интер-
претации в работах философов, психологов, педагогов, риторов, а не 
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только филологов, ключевом для всей когнитологии, но признаваемом 
предметной областью именно филологической научной компетенции. 
Причём за языковой личностью закрепляется статус категории 
доминантной и определяющей парадигмальную природу научной 
картины мира и человека говорящего именно современной 
лингвистикой, казалось бы, самой аналитичной компоненты 
филологического знания. И удивительно тем более, что моделями 
языковой личности закладываются константы подготовки учеников, 
студентов и специалистов высшей школы в образовательные стандарты 
и нормативные квалификационные документы профессионального 
мониторинга, но ещё никто не обнародовал ни одну из этих моделей 
самим обучаемым, которые, как следует изо всех документов 
гуманитаризируемого образования, мыслятся субъектами собственной 
образовательной деятельности, обладающими волей и свободой, в 
том числе образовательного целеполагания, мотивации и осознанного 
движения к собственным целям самореализации посредством всего 
инструментария их обучения и воспитания. Но даже учебные 
речеведческие курсы в программах школ и вузов не эксплицируют 
заложенных в них моделей для формируемой личности, всё столь же 
настойчиво блюдя объектность и ведомость «субъектов» образования. 

Так, даже в нашей республике, где государственным 
общеобразовательным стандартом заложен речеведческий аспект в 
обучение русскому и белорусскому языкам, школьный этап образования 
языковой личности и не завершается риторикой, как это мыслилось 
авторам реализуемой концепции, и даже не ориентирует на подготовку 
выпускника к активным и креативным видам мыслеречедеятельности, 
синтезирующим знания по всем дисциплинам филологического 
цикла и представляющим сформированную языковую личность 
и языковое сознание в её собственном слове о мире, тогда как вузу 
по-прежнему важно встретиться при выборе абитуриента с языковой 
личностью во всех её ипостасях – мыслительной, языковой, речевой 
и коммуникативной – одновременно. Диагностировать такую личность 
однозначно может только работа интерпретаторского характера по 
тексту-стимулу, данному непосредственно в аудитории и услышанному 
впервые (но отнюдь не диктант или изложение, тем более по текстам, 
известным на всю республику), а к ней школа целенаправленно не 
готовит. 

Как результат – творцами выпускники становятся, преодолевая 
или достраивая систему, вопреки ей, а не благодаря, и это в 
условиях, когда, скажем, российские вузы вводят единый экзамен 
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для школы и вуза, стремясь к единству требований и возможностей 
для выпускника работать на собственное будущее. Например, 
талантливейший выпускник Гродненского музыкального училища 
гипотетически – при юридическом равенстве образовательных 
возможностей – может продолжить образование в престижном для 
музыканта Санкт-Петербургском Университете культуры по классу 
саксофона, а выпускник гуманитарного класса Гродненской гимназии – 
выиграть (трижды!) творческий конкурс в ГИТИС и на факультет 
журналистики МГУ, но их подготовленность читательская и 
интерпретаторская, оценённая высшим баллом в наших условиях, не 
позволяет им даже на удовлетворительно (без специальной системы 
занятий вне своего учебного заведения) сдать вступительный 
экзамен по русскому языку и литературе письменно (сочинение), так 
как в первом случае словесность изучается «условно», а во втором – 
довлеют репродуктивный анализ произведения под учебным углом 
зрения в обход личностного восприятия и современных требований 
комплексного анализа художественного текста как целого, неготовность 
грамотно излагать свои мысли и знания в совершенной письменной 
форме собственного сочинения на заданную тему. 

Те же тесты, которые стали сегодня повальным увлечением авторов 
вступительных экзаменационных сценариев, россиянами всё более 
бракуются как несовершенная и безликая форма, диагностирующая 
недостоверно мыслительный и языковой уровни языковой компетенции 
личности и абсолютно не представляющая речевого и коммуникативного 
уровней, что не позволяет в экзамене абитуриенту раскрыться даже 
для самого себя и сформировать впечатление о собственном 
соответствии избранному образовательному профилю и уровню 
предъявляемых к нему требований, не говоря уже о впечатлении, на 
основании которого абитуриента кто-то впервые видевший должен 
признать соответствующим определённым профессиональным 
требованиям. 

Зато эти тесты диагностируют несоответствие содержания нашего 
образования нашим представлениям о языковой компетенции 
самостоятельно и творчески мыслящего человека, как и выявляют ту 
дистанцию («огро-о-омного размера»), которая отделяет базовые 
«ученические и учебные» знания о языке от «жизненных»: как 
отличаются способность ученика (и необходимые для этого «ЗУНы») 
определить спряжение глагола или род, число и падеж существительного 
от знания нормативного образования форм глагола с неполной или 
избыточной парадигмой (убедить, победить, класть, положить, 
капать etc.) или от законов образования и употребления в речи 
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реальных форм рода, числа и падежа реального существительного 
(скажем, берёста, тюль, крапива, квартал, договор, манжета, торт 
etc.). Кстати, именно такие ортологические моменты и испрашиваются у 
тестируемых абитуриентов, как будто экзамен держат не сами 
выпускники, а их учителя – на компетенцию словесника-профессионала 
для присвоения очередной категории профессионального мастерства. 

Современное риторическое знание о человеке говорящем включает 
в себя в полном объёме концептуальное и категориальное содержание 
когнитивных, философских, собственно лингвистических и даже 
постмодернистских дефиниций понятий языковое сознание, языковая 
личность и креативность, так как согласуется своей матрицей с 
матрицей целостного филологического и гуманитарного знания о 
мыслеречедеятельности как системе, тексте и дискурсе – способности, 
интенции, процессе, порождении, восприятии, результатах, стимулах, 
мотивах, рефлексии, саморефлексии, причём взятых во всех их 
фазах, нюансах и слагаемых. 

И дело здесь не в размытости предмета и границ риторического 
знания или в других гносеологических грехах науки и искусства 
риторики, но в том, что собственно и вмещают в себя идеал 
риторический, с одной стороны, и идеалы целостного знания, 
гуманизации, гуманитаризации и демократизации во всех их 
ипостасях, с другой. А.К. Михальской принадлежит обоснование и 
определение этологической природы Homo sapiens как Homo 
eloguens, что фактически делает матрицу риторического знания о 
человеке говорящем той самой полной и достаточной научной и 
образовательной моделью, которая позволяет делать построенную на 
её основе парадигму научного знания не просто сугубо риторической, 
но идеальным фреймом, изоморфным оптимальной модели целостного 
видения человека разумного как человека говорящего риторически, и 
моделировать современный образовательный сценарий формирования 
креативной языковой компетенции по законам гуманизации, 
гуманитаризации и демократизации, а также его режиссуру – 
технологию – как образовательный модуль риторики филологической, 
т. е. науки и искусства владения словом во всех его ипостасях. 

Причём реализация моделирующих аспектов риторической 
парадигмы знания о человеке говорящем намного жизнеспособнее, 
реалистичнее и прагматичнее по сравнению с идеалами, приближение к 
которым риторика обеспечивает в силу сразу нескольких преимуществ 
перед ними идеала риторического: возраста (идеал риторический 
настолько сед и зрел – ему 2500 лет –, что в его выстраданности 
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интеллектуальной и выверенности эстетической и этической нет 
оснований усомниться), технологичности (уже он встроен, и 
необыкновенно органично, в философию новой рациональности и 
работает как знание, технология управления, образования и 
творчества, образ жизни на прагматику осознанного и искусного – 
пигмалионовского – вторжения в коммуникативные болезни нашего 
общества и современной личности), духовности (риторика как 
современный способ духовного бытия30). 

Осознание языковой личности как типа взаимодействия мысли, 
слова и коммуникативных стратегий и тактик, обеспеченных 
соответствующими формами языкового сознания (дискретного и 
континуального31), – самое сущностное отличие неориторического 
знания о речевой деятельности и о человеке говорящем. При этом 
риторика как будто даже опоздала к дележу объектов научного 
моделирования, поскольку все уровни структуры языковой личности 
стали фокусами современного лингвистического научного представления 
о языке как объекте и предмете исследования вместе с углублением 
лингвистики в антропологические, когнитивные, функциональные и 
коммуникативные аспекты жизни «дома бытия человеческого сознания 
и духа». 

Сегодня, в разгар тенденций, разрушающих человеческое сознание и 
этологию, сводящих коммуникацию до патологически репродуктивного 
освоения стадно-массового манипулятивного «свободного» дискурса 
СМИ,32 а эстетику мысли и слова – до матрицы опять-таки 
сверхсвободной и цивилизованной поп-/«чёрной» культуры, пришло 
научное и образовательное (в особенности и прежде всего!) время 
речь вести о постижении Замысла Творца и о стремлении 
синтезировать текст, а не о составляющих ингредиентах (о нитях и 
орнаменте) его материи: не случайно именно синтез, а не анализ был 
этическим и эстетическим измерением риторического поступка как 
идеала и добродетели в соответствии с православной риторической 
этологией, как и сегодня востребован именно синтез во спасение 
человеческого в сознании, языке и деянии современников наших и 
будущих поколений. 

Поэтому так кощунственно (безнравственно и антигуманно) и 
образовательно деструктивно стремление проанализировать текст – 
ткань Мысли, Слова и самое Деяние языковой личности, воплощающую 
своего автора (читай: Творца и творимого Творцом творца). Тем 
более, что русскому человеку (как, впрочем, и белорусу, о чём 
убедительно свидетельствуют работы И.С. Лисовской и наши 
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совместные с этим автором исследования современного белорусского 
диалекта и художественного нарратива33) по сей день явлено самое 
истинное – языковое – измерение риторического идеала Слова-
Мысли-Деяния – ядерный глагол говорения говорить. Он соотносится 
со всеми гранями речевого поступка, представляя собою и именуя 
все континуальные проекции и роли участников речевого события 
(речь, рассказ, повесть, сказ, предание, рассуждение, описание, 
повествование, слово, хвала, молитва, слава, гимн, приказ, 
утверждение, доклад, притча, поверье, басня, беседа, спор, слух, 
сплетня, хула, молва, поверье, вопрос, допрос, ответ, мнение, жест, 
чувство, поступок, поведение etc.): дискретно (ономасиологически и 
семасиологически), системно (своими предсистемой, номемой, денотатом, 
сигнификатом, семантической структурой, парадигматической – 
внутренней микролексической системой и макролексически – 
значимостью) и континуально (валентностью – в диапазоне от 
внутренней до внешней, лексической, семантической, морфологической 
и синтаксической валентности и сочетаемости, жанро-, тексто- и 
дискурсообразующего, жанро-, тексто- и дискурсоименующего 
потенциала, всей текстографией русского сознания – от паремий до 
полифонических романов-эпопей XIX-XX вв.). 

Эта многозначная единица системности языка является 
одновременно динамической моделью русской языковой картины 
мира вообще и речевой деятельности человека говорящего в 
частности. 

Стремление заложить в общеобразовательный стандарт современной 
школы такую парадигму филологического знания, которая, соответствуя 
современному заказу общества на самостоятельно и креативно 
мыслящую языковую личность, развивала бы и образовала языковую 
компетенцию на базе органичного единства лингвистического, 
литературоведческого и риторического знания о Слове, Тексте и 
человеке говорящем, реализовано филологами Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы.34 При этом в 
концепции стандарта, структуре, логике и содержании, как и в его 
эмпирическом языковом (на уровне познания и дискретных единиц, 
и единиц континуальных) обеспечении, реализована стратегия 
подлинного антропоцентризма образования языковой личности в 
духе системы развивающего образования и возрастной школы. 

Как известно, цель развивающего образования – создать 
предпосылки для самоизменения учащего себя в учебной 
образовательной деятельности, превратить ученика в субъект 
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своей учебной образовательной деятельности. Целью стандарта 
«Русская словесность» является то, что за пределами стандарта в 
современной общеобразовательной, любой элитной школы, специального 
образования, включая системы высшей школы, вплоть до подготовки 
магистров и аспирантов, является изоморфным и изосемичным 
личностному запросу каждого человека – научить(ся) проживать в 
настоящем и быть готовым к будущему. На языке филологического 
знания цель эта может быть конкретизирована через категории и 
скрипты современная языковая личность,35 когнитивная модель и 
образовательный модуль языкового сознания. Применительно к 
вузовскому модулю профессионального образования филолога эта 
конкретизация приобретает следующий вид: создать для студента 
интеллектуальные и прагматические (коммуникативно-деятельностные, 
как сказали бы сегодняшние школьные учителя и вузовские 
методисты, – этологические, этические, собственно риторические) 
предпосылки для целенаправленной, сознательной и планомерной 
креативной языковой (мыслительной, собственно языковой, речевой 
и коммуникативной, в соответствии со структурой языковой 
личности и языкового сознания) деятельности, выработки собственной 
риторической концепции и своей профессиональной филологической 
риторики. 

Однако, несмотря на личностный характер каждого из подобных 
интеллектуальных проектов, «своя» риторика должна быть инвариантна 
в одном – она должна быть модулем риторики филологической, 
так как только этот скрипт изоморфен и изосемичен языковой 
компетенции современного педагога, искомой в системе развивающего 
образования и возрастной школы, и соответствует требованиям 
времени к адекватной ему языковой личности: быть уникальной, 
ответственной, эстетичной, богатой и далее по списку.36 И, каким бы 
фантастичным ни казался такой образовательный проект на уровне 
познавательного стандарта, наша собственная практика преподавания 
риторики убеждает, что только его и можно считать искомым и 
эффективным. Но убеждённости этой есть резон доверять (как 
известно, действия людей приводят их к другому образу мыслей 
гораздо чаще, чем образ мысли к другим видам действий), может 
быть, как раз потому, что в образовании нашем как будто всегда 
брались доказать обратное, поскольку проверку образа мысли всегда 
предоставляли самому ученику и, как правило, относили ее на 
период самостоятельной, без учителей и вне стен учебного заведения, 
его жизни (у нас об этом даже во всех песнях о школе поётся!). 
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В своих лучших интенциях современная педагогика устремлена 
именно к филологическому модулю знания о языковой личности и 
всё к тому же риторическому идеалу, с той лишь разницей, что 
устремлённость эта вызвана не пониманием органичности его 
православному идеалу человека, созданного по образу и подобию 
Господню, а стремлением к реализации подлинного развивающего 
(и, естественно, субъектно-субъектного взаимодействия учителя и 
ученика) характера образования, призванного временем и жизнью 
на смену просвещению (как форме репродуктивного транслирования 
знания о мире субъектом-учителем объекту ученику и объектного же 
присвоения транслируемого знания учеником37) и воспитанию 
(идеологическому в любом случае, закладывается ли воспитательной 
системой определённый фокус видения мира, формируется ли в 
воспитуемом объёмное восприятие действительности и потребность 
выработать адекватное миропонимание или же, как, похоже, в случае 
с современной нашей бессистемностью-системой воспитания, 
воспитуемый вброшен в действительность мира без какого-либо 
адекватного мироконтинууму вектора представления о целесообразном, 
нравственном, жизненно ценном и креативном его присвоении, 
освоении или отчуждении и преодолении). 

Новейшая научная парадигма антропоцентрирует накопленное 
человечеством знание о мире, отводя во всех картинах (научной, 
концептуальной, риторической) мира – вслед за наивной и языковой – 
роль концептуальной доминанты Слову, хранящему память о Начале 
Промысла Божия и продолжающему Сотворение Человека – 
разумного, говорящего, творящего. Сегодняшние научные конструкты и 
скрипты такого видения – языковое сознание, мыслительная, языковая, 
речевая и коммуникативная компетенция и (соответствующая каждому 
из уровней языковой компетенции) личность. Познаваемые в начале 
нового тысячелетия философией и психологией, этологией и 
этикой, риторикой и теорией коммуникации, лингвистикой и 
литературоведением, когнитологией и культурологией, таинства 
речевого действия и речевой деятельности как будто всегда были в 
компетенции профессионала-словесника. 

Вопрос в другом: было ли это интуитивное, подсознательное 
(родившееся из бессознательного), или отчётливо осознаваемое самим 
субъектом владение магическим кристаллом Слова. 

Осознанный от интенций до последствий, заложенный в стратегию 
образования (специалиста, личности и человека), последовательный 
по системности и целостности реализующих его тактик, когнитивный 
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сценарий формирования языковой личности креативного типа 
буквально выстрадан культурологией, когнитологией и психологией 
образования: актуален, научно нов и не только значим практически, 
но и буквально востребован прагматически – методологически, 
методически и технологически одновременно. Причём сценарий этот – 
не какой-то очередной постмодернистски эпатажный интеллектуальный 
наворот, а главное культурное – и культурогенное – достижение 
науки. В его основе – идеальные фреймы, прецедентные имена и 
прототипические тексты-сценарии, не просто значимые для русского 
(равно как и для белорусского или украинского) сознания, но 
сакральные: священное писание, отечественная культура Мысли 
и Слова, философия русского самосознания, идеосфера Руси, 
эксплицируемые сегодня в качестве особой отрасли научного знания 
о русском человеке – россиеведения,38 белорусоведения, 
славяноведения. 

Для парадигмы филологического знания и образования, научный 
сценарий мировидения и образования, в основании которого человек 
(Слово, языковая личность), естественен, логичен, онтологичен, 
целесообразен и гармоничен – миру, языку и человеку. Так, именно 
человек был классификационным основанием даже для «чистых» 
лингвистов в пору становления и расцвета собственно структурно-
системного подхода к языку. К примеру, И.А. Бодуэн де Куртене 
говорил не о «языке» (в отвлечении от человека) как о реальной 
языковедческой величине (в любом из отделов языковедения!), а 
только о человеке как носителе языкового мышления и призывал 
«не классифицировать языки, а только давать сравнительную 
характеристику людей по свойственному им языковому мышлению» 
(выделено автором. – С.А.).39 

От такого мировидения не отказываются и сегодняшние 
филологи, разведенные по своим специализированным лабораториям 
исследователей Слова. Литературоведение же в его отечественном 
воплощении XX века вообще должно именоваться «человековедческим», 
«идеосферическим» и «человекоцентричным» в силу определения 
литературы как науки человековедения.40 А в триаде «язык, познание, 
культура», которая символизирует собою суть образования, языковое 
сознание субъектов образования и русская словесность становятся 
органической скрепой культурной преемственности: эволюции и 
революции (также имеющей место) методологических, научных, 
методических и технологических парадигм. И именно в этой триаде 
кроются режиссёрские нити управления образовательным сценарием, 
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встречающим «культуру» и «дух» Отечества и национального 
менталитета.41 

В свете сказанного филологическое образование сегодня 
воспринимается с позиций социокультурного запроса к нему – это 
практикум сопряжения познавательного сценария (причащения к 
культуре русского Слова и русской Мысли) с языковым (равно как 
и с мыслительным, речевым и коммуникативным) сознанием будущего 
учителя-словесника и с самим предметом образовательного процесса – 
с языковой личностью школьника, взятой в социо- и нацио-
культурных аспектах становления в качестве коммуницирующей 
личности. Причем данный образовательный сценарий полностью 
учитывает динамику предмета образования в соответствии с 
требованием системно-целостного подхода видеть в нем: 1) исходный 
предмет; 2) развитый предмет в собственном смысле слова; 3) то, во 
что он превращается; 4) будущий предмет – мыслительную (точнее – 
мыслящую) личность, личность языковую (точнее – владеющую 
определенным языком), личность речевую (говорящую) и личность 
коммуникативную (точнее – коммуницирующую)42 (выделено 
нами – С.А.). 

Однако идеалистично ожидать, что хоть какой-то – 
феноменальный даже по охвату материала и многогранности его 
осмысления – научный труд может соответствовать требованиям 
лингвистического системно-целостного осмысления центрального 
концепта и, одновременно, современной гуманитарной науки. И, тем 
не менее, дерзнём утверждать, что и филологическое знание о 
языковой личности, творящей в языке, и современная образовательная 
парадигма (причём взятая в её лучших технологических устремленностях 
к субъектному и развивающему образованию и интерактивному 
общению в духе педагогики сотрудничества) вооружены давно, если 
не сказать изначально, искомыми составляющими. Такой изначальной 
данностью являются Текст и Дискурс Креативного русского языкового 
Сознания, эксплицированные, разлитые и собранно воплощённые, в 
русской (равно отечественной) словесности – её идеальных фреймах, 
прототипах и сценариях – в прецедентных языковых личностях. 

Это прежде всего – Ломоносов, Пушкин и Карский. Ряд может 
быть продолжен: Анненский, Бахтин, Лихачёв, Рождественский… 
Вплоть до – отечественная культура Слова и Мысли. Но стремление 
осветить проблемы формирования языковой личности словесника в 
условиях Беларуси и дать модель её образования, исходя из 
собственного опыта – культурного, педагогического, методологического 
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и, наконец, собственно технологического, сегодня и реалистично в 
большей степени, чем дерзновенно: и подготовлено, и уже не 
беспрецедентно – «выстрадано» и эксплицировано. В практике 
философского осмысления этих концептов и категорий и применения 
риторической образовательной технологии (в виде философии новой 
рациональности и риторики как образа жизни) философской 
риторической школой;43 в культурологической интерпретации феномена 
тривиальной риторики;44 в концепции деловой риторики и в системе 
формирования гуманистически совершенной и нравственно 
ответственной личности современного искусствоведа, культуролога, 
этолога, педагога и человека;45 в педагогике креативного 
сотрудничества учителя и ученика;46 в аналитике художественной 
реальности как эстетического дискурса.47 

Все эти экспликаторы когнитивного научного поиска можно 
определить как коммуникативные профессиограммы специалиста, 
предложенные и явленные – верифицированные и манифестированные – 
концепцией-моделью, теорией, текстом-системой и дискурсом сознания 
и личности Е.Ф. Карским, В.В. Виноградовым, М.М. Бахтиным, 
Г.О. Винокуром, Л.С. Выготским, Ю.М. Лотманом, Д.С. Лихачевым, 
Н.И. Жинкиным, А.А. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, Ю.С. Степановым, 
А.А. Волковым, А.К. Михальской, В.И. Аннушкиным, Е.А. Юниной, 
Ю.В. Рождественским, Б.Ю. Норманом, Е.Г. Антоновой, Т.В. Матвеевой, 
Ч.Б. Долецким, А.А. Мурашовым, О.И. Марченко, В.Ф. Русецким, 
В.И. Тюпой, М.Ю. Лучниковым, И.А. Есауловым, Л.Ю. Фуксоном… 

Познание креативно само по себе для субъекта познавательной 
деятельности, если в основе его лежит понимание. Когда же 
познавательная интенция субъектна и детерминирована развивающей 
образовательной системой, понимание становится главнейшим 
образовательным компонентом («собачий синдром» в педагогическом 
общении и коммуникации вообще – лакмусовая бумажка не отсутствия 
у говорящего слова, обеспечивающего понимание адресата, а отсутствия 
у субъекта говорения понимания и осознанного восприятия 
миропорядка) и обеспечивает формирование языковой личности и 
языкового сознания на основе верифицируемости мировосприятия. 

Происходит это потому, как пишет один из крупнейших 
современных специалистов по проблематике целостного восприятия 
художественного текста и его интерпретации В.И. Тюпа,48 что 
понимание, как непосредственное восприятие смысла, «в отличие от 
знания (владения значениями) и мнения (владения концептами), является 
концептуализацией значений, то есть трансформацией семантики 
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общедоступных элементов языка в уникальные семантические единицы 
внутренней речи (концепты допредикативных очевидностей). Или, 
выражаясь языком современной герменевтики, понимание оказывается 
‘преобразованием мёртвых следов смысла в живой смысл’».49 

Кроме того, известно, что процесс текстопорождения является 
претворением недискурсивной внутренней речи автора в дискурсивные 
формы языка, понимание есть рычаг для приведения дискурсивного 
эмпирического коммуницирования в языковую креативную компетенцию 
и креативное же сознание. И, поскольку, с одной стороны, языковая 
личность и языковое сознание мыслятся в когнитологии как 
диалектическое единство-тождество содержания и формы текста-
высказывания о мире и текста-мира, а с другой – сознание немыслимо 
без вектора воли субъекта понимать (быть на уровне креативной 
деятельности), становится очевидной когнитивная образовательная 
проекция проблемы, заявленной нами в качестве темы данного 
научного сообщения. 

Именно сегодня время учиться, прочитывать и воплощать 
предложенные нам когнитологией и этологией русского Слова 
и культурой русской Мысли сценарии и фреймы, явленные 
прецедентными личностями нашего Духовного Отечества, а потому 
делать это, по большому счету, легко и просто, будучи ведомым 
этими культурными сценариями-прототипами. И понимать эти 
предложения современной эпохи надо как сценарии формирования 
языковой личности креативного типа. К Пушкину образовательно 
мы только подходим, учиться же у него риторически, креативно и 
интерпретационно ещё, как будто, и не начинали, а учитель он 
непревзойдённый и тонкий. Что мы ещё только в самом начале 
нашего пути вперед, к Пушкину, становится понятно хотя бы по 
тому, что он, всё ещё будучи в категории «наше всё», явлен нам и 
нами по-прежнему лишь в экспликаторе «мой Пушкин», а в 
текстово-дискурсивном приближении к нему как к целому, возможно, 
откроется даже не через 200 лет, как пророчил Гоголь. 

И в этом – столько же от неповторимости и интегрирующей 
цельности и целостности культурогенного и антропогенного 
статуса феномена Пушкина, о чём далось после Н.В. Гоголя, 
Ф.М. Достоевского, А.А. Блока, М.И. Цветаевой, Д.С. Лихачёва, 
Г.Д. Гачева, С.С. Аверинцева говорить в когнитивных категориях и 
прогностически интерпретировать идеальный фрейм Пушкин в 
образовательно, риторически и филологически моделирующих 
категориях и концептах, думается, только В.С. Непомнящему, 
спроецировавшему в своей интерпретации квинтэссенцию антропо- 
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и культурогенного воздействия Пушкина на русское языковое 
сознание и на духовность в экспликаторах изоморфности языковой 
личности поэта русскому языку, а феномена Пушкина-человека – 
русскому менталитету. Причём, в интерпретации этой каждое слово 
символично и значимо для демонстрации полной картины изоморфизма 
и поэтому воспроизведения в ней требует каждая деталь, каждое 
слово, чтобы не потерять ни чёрточки сходства пушкинского глагола 
и русской культуры мысли и слова: 

«Пушкину бывает свойственна и могучая непосредственность 
Гомера, и головокружительная глубина, многообразие и темперамент 
Шекспира, интеллектуальная мощь и спокойная мудрость Гёте, и 
провидческая дерзость, мистическая напряжённость, грандиозность 
архитектурных построений Данте, и музыкальное изящество Петрарки, 
и всепроникающий взгляд Достоевского в бездны человеческой души, 
и лукавая простота русской сказки, задушевность русской песни, и 
многое иное, в том числе свойственное как динамическому Западу, 
так и созерцательному Востоку. 

При всей универсальности о Пушкине можно сказать его же 
словами: ‘Там русский дух, там Русью пахнет’. Пушкин наиболее 
полно и всесторонне выразил Россию – во всём объёме душевного и 
духовного склада её, включающего самое, казалось бы, несовместимое: 
безудержную страстность – и ‘верховную трезвость ума’ (Гоголь), 
безбрежную широту – и тончайшее изящество, стремительность – 
и созерцательность, ‘разгулье удалое’ – и ‘сердечную тоску’, ‘ покой’ – 
и ‘волю’, земную крепость – и ‘духовную жажду’, гордость – и 
тихое смирение, простодушие – и тысячелетнюю мудрость, 
пиршественность – и аскетизм. 

И ни одно из названных качеств Пушкина ‘не выпирает’. Всё 
слито в единый, целостный, гармонически устроенный мир. 

Будучи единственным в мире ‘классиком’, который для своего 
народа остаётся не достоянием истории, а в полной мере живым 
явлением, Пушкин в то же время есть, в определённом смысле, 
национальный миф, то есть выражение глубинных знаний и 
представлений народа о бытии; в сознании людей он порой роднится со 
знаменитыми героями мифологии, литературы, народной сказки и 
даже анекдота – оставаясь в то же время гигантским, 
величественным образом. При этом – он конкретная личность, 
единственная, неповторимая, не похожая ни на кого, кроме себя, 
личность живого человека, к которому и с которым у каждого 
могут быть, как в жизни, свои личные отношения».50 
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Карские чтения у нас ещё только десятые, а разработка и 
осмысления этого культурогенного – культурного, научного и 
образовательного – сценария в свете превращения в факт понимания 
истории литературного языка, языкового сознания и языковой 
ситуации, всего, что, будучи родом из феномена академика, стало 
фактом русской научной модели мира, русским Словом о русском 
Языке (как и о белорусах и о белорусском языке) в веке XX-ом, – 
только начинаются. Причём как текст и дискурс этот сценарий несёт 
гораздо больше научных и образовательных открытий, сделанных 
нами как читателями и интерпретаторами научного наследия 
Е.Ф. Карского. Скажем, Карские чтения и коллективная монография 
«Феномен академика Карского: научная и образовательная 
ипостаси языковой личности» могли бы начать такое «хождение» 
в текст и дискурс нашего земляка не юбилейной даты для, а нас 
самих, решающих, каким быть и нашему языковому сознанию, дабы 
своим феноменом позволять ученикам нашим приближаться к 
культурогенным вершинам Отечества, определяющим интеллект, 
менталитет, духовность народа нашего на века. 

Думается, научный потенциал и языковое сознание участников 
Карских чтений позволяют не просто осмыслить в метафорически 
оценочных формулах предлагаемую проблему – «наше всё» – но 
наполнить метафоры и оценки мыслительным и языковым содержанием, 
претендующим быть воплощёнными образовательным и научным 
модулем креативного полилога языковых сознаний, личностей и 
эпох, вне которого не дано родиться ни национальному мифу, ни 
живому прикосновению к личности и сознанию гения. И на этом 
исследовательском полигоне самые большие креативные открытия и 
достижения ожидают именно исследователей и именно в собственной 
языковой компетенции, поскольку Карский не в меньшей степени, 
чем Ломоносов, – наш университет и не в меньшей степени, чем 
Пушкин, достоин быть воплощением и квинтэссенцией духа своего 
народа, если, конечно, не забывать, что язык и в ипостаси языковой 
личности и языкового сознания остаётся домом бытия духа. 
Ломоносов тоже как первый русский университет ещё 
образовательно не осознан и не освоен вообще и в частности в 
ипостаси риторической – мыслеречедеятельностной и креативной. 

Образовательная технология и научная парадигма филологической 
риторики интегрируют и аккумулирует все упомянутые и иже с ними 
феномены языкового сознания, креативной личности и Текста. 
Вместе с тем, словесник бессловесный, борец за культуру речи 
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учащегося без наличия собственной таковой культуры – явление не 
менее распространенное, чем сапожник без сапог, но ужасающее 
общество и вредящее ему многократно больше последнего. Сегодня 
же время потребовало воспитания личности человека, свободно 
проявляющей себя именно интеллектуально, а следовательно – 
вербально. Поэтому за появление образовательной системы, и тем 
более в её технологической ипостаси, хоть в малой степени 
приближающей школу (среднюю и не в меньшей степени высшую) к 
искомому решению проблемы, уже мало ратовать – необходимо 
бороться как за главную когнитивную составляющую современной 
возрастной51 школы и развивающего52 образования языковой личности, 
взятой во всех её ипостасях, будь то психоглоссы (фонетико-
интонационная, морфемно-словообразовательная, синтактико-
стилистическая или любая иная, сколько бы и каких бы конструктов 
и моделей языковой компетенции науке ни потребовалось), уровни 
(мыслительный, языковой, речевой, коммуникативный) или оболочки. 

Беларусь имеет результаты многогранного (научного, учебного, 
школьного и вузовского, методического, коммуникативного и 
ортологического) рассмотрения данной проблемы, соединяющие 
профессиональный взгляд методиста, учёного и педагога, знающего 
педагогическую этику, психологию общения в разных его сферах, и 
осмысление задач собственно языковой подготовки учителя-словесника 
и школьников в современных условиях республики – образовательную 
концепцию В.Ф. Русецкого53 и Гродненскую риторическую школу, в 
основе которой оригинальная риторическая концепция и образовательная 
стратегия формирования креативного языковой компетентности и 
личности словесника.54 

В образовании личности Человека учителю жизнью отведена 
роль Творца. Эта роль столь же одаряет возможностями реализовать 
Промысел Божий, сколь и взыскует за несовершенство исполненного. 
Не беря на себя непосильного в постижении и реализации замысла 
Всевышнего, соответствовать ему современная школа может, черпая 
необходимые качества человека говорящего, как и идеологию 
образования креативной личности и технологию воплощения в жизнь 
образовательной концепции в первооснове своей – в словесности 
русской. Правда, при этом оно ничем не отличается от образования 
языковой личности, скажем, в Древней Руси, с той лишь разницей, 
что красноречию как логосу в те времена не учили: в отрыве от 
этоса, устремлённого к Добру, и пафоса, устремлённого к Истине, а 
синтез предпочитался анализу. 
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Сегодня же синтез знания и (или) решение проблем, лежащих в 
междисциплинарной предметной области, не только актуальны, но и 
чреваты серьёзными последствиями для автора, работающего на 
стыке наук, поскольку не просто грозят экспансией, размыванием 
границ и утратой объектной и предметной чёткости исследования 
(что, кстати, укладывается в рамки гуманитаризации, гуманизации и 
демократизации образования, соответствует идеалу целостного знания и 
признаётся закономерным в революционные моменты смены научной 
парадигмы), но неизбежно влечёт за собой нарекания в адрес автора 
со всех сторон: работать на стыке проблем всегда опасно в силу 
многократно возрастающего риска нарушить единство видения 
предмета, не достичь профессионализма специалиста в оценке 
тех или иных граней проблемы и предмета, не соблюсти 
непротиворечивость в терминосистеме, в логике исследования, а затем, 
как следствие, в методологических и методических рекомендациях. 

Поскольку, всякий выносимый на научный суд труд легко 
и просто принимать, как и критиковать, только тогда, когда 
автор, демонстрируя индивидуально дискурсивную выстраданность 
предлагаемого сценария, представляет свои мысль, слово и деяние 
как узнаваемые и выстраданные едва ли не каждым педагогом-
практиком,55 но не снимает с себя ответственности за подготовку 
читателя и интерпретатора к профессиональному суждению о нем, 
как о всяком научном тексте-системе. Понимая – и принимая – 
ложащуюся в силу всего сказанного на автора предлагаемого 
образовательного сценария ответственность, верифицируем этот 
сценарий в категориях и идеосфере филологического и риторического 
знания о предмете образования – в аспекте когнитивного моделирования 
и модулирования современной языковой личности словесника. 

Homo sapiens сегодня в научной, языковой и концептуальной 
картинах мира не отделяется от Homo еloguens, как не отделяется и 
мышление от языка. Пришло время сделать другой, естественно 
следующий за этим шаг в образовании (в том числе и 
филологическом) языковой личности, – не отрывать в обучении язык 
от речи, какими бы благами и благими намерениями этот отрыв ни 
мотивировался. Говоря концептуально и тезисно – учить не столько 
языку как системе и анализу единиц этой системы, сколько языку как 
тексту и дискурсу национального самосознания и культурогенной 
самоидентификации в пространстве и времени. Причём учить, 
твёрдо понимая, что даже возвращённое в школу риторическое 
знание само по себе и не компенсирует необразованности речевой 
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компетенции, и не формирует органичного, творческого языкового 
сознания при отсутствии речеведческой доминантны (не компоненты!) 
в базовом филологическом образовании в школе. 

В лучшем случае риторический компонент образования личности, 
самостоятельный, не поддержанный творческой доминантной, формирует 
речевого прагматика. Задача же всего гуманизирующего прорыва 
современной школы и богаче, и ярче, и органичнее самой природе 
человека и языка – формирование креативного типа языкового 
сознания. И ставят её перед человеком не столько время или общество, 
сколько он сам и его язык. 

Риторическое знание должно встраиваться в систему образования 
(именно образования, а не просто обучения, и образования 
развивающего) как его технологическая основа, единственно 
обеспечивающая материализацию (мыслительную, языковую, речевую 
и коммуникативную) моделей интеллектуальной (речемыслительной 
и мыслеречевой) деятельности в Слове. Слово Русское в его 
устремлённости к Истине, Добру-Благу и к Красоте – к русскому 
риторическому идеалу и, как следствие, – к идеалу 
мыслеречедеятельности – и развивающее образование сопрягают в 
себе единое видение интеллектуального и нравственного идеала 
Человека-Творца, совпадающее с идеалом цельного знания как 
«единства веры и знания, глубинной связанности и нерасторжимости 
всех сторон человеческого духа в познании» с «цельностью жизни 
как единством человеческого существования и миропорядка, жизни 
и миропонимания, разных сфер духовно-интеллектуальной деятельности 
человека – философии, богословия, науки».56 

Именно в риторической парадигме знания о человеке мыслящем, 
говорящем и творящем этот идеал обретал свою органичную 
материализацию в синтезе истинного, этичного и эстетичного. 
«Познание – любовь и предполагает личностное отношение познающего 
к познаваемому, которое не может быть сведено только к 
интеллектуальному контакту. Познание есть путь восхождения к 
познаваемому, к со-пребыванию с ним. Оно всегда – только ‘отчасти’, 
оно – видение через ‘тусклое стекло’ и требует ‘чистого ока’ – 
преображения самого познающего, его очищения и самоотречения 
для самопревосхождения в познании»57 – так в квинтэссенции 
богословской экспликации Богопознания как пути к Истине 
высвечивается идеал целокупного экзистенциально-онтологического 
соединения мысли, слова и жизни с человеком и с миром по законам 
Высшего Разума. 
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В этой устремлённости к идеалу именно риторический модуль 
знания о личности имеет многовековую опору на международный и 
отечественный опыт в осмыслении того, как формировать тот или 
иной тип языкового (читай: мыслительного, речевого, коммуникативного 
в том числе) поведения и сознания и как переходить от мысли о 
мире к своему слову о мире и к самостоятельному поступку, 
не менее совершенному, чем мысль или слово. Но, возможно, 
образовательно и технологически ещё важнее то, что риторика, 
отечественное красноречие всегда были воплощённой в слове частью 
духовного опыта нашего народа, как литература русская всегда была 
великой совестью русского народа, одной из тех святынь, в 
общении с которыми русский человек становился и чище, и лучше, к 
которой он относился с чувством, поистине религиозным, и которая 
позволяла ему почувствовать эмпирически (из читательского опыта 
сопереживания) и постигать интеллектуально-нравственно (осмыслив, 
приняв и поняв) духовный Мир-Космос Русского Человека и 
высочайшую философию его Пространства Любви: 

• ауру творческого начала русской печали, неприятия 
мещанского благополучия, грустной красоты, горького смеха, деятельной 
любви и действенной заботы, любви к униженным и оскорблённым, 
грусти русского пейзажа и русской песни, подобной стону; 

• психологию отказа от привилегий, добровольного аскетизма, 
обязательного подвижничества для каждого «не пошляка» и подчинения 
личного блага благу общественному. 

Основной и главнейший носитель этой человековедческой 
информации о культурологии, эстетике, этологии, этосе и логосе, 
русская словесность одновременно всегда была и высочайшим 
проявлением, носителем и законодателем эстетического кода эпохи – 
риторического Идеала. И сегодня, в образовании соотносимых с 
названными мыслеречедеятельностными параметрами эпохи начала 
Третьей Цивилизации, она же, классическая русская словесность, 
остаётся всё той же хранительницей ключей к Душе Русской и 
воплощением этой Души, Сознания Русского Человека и самой Ауры 
Земли Русской, играет сущностную креативную роль, как бы и каким 
бы исковерканным трансформером ни представал и ни представлялся в 
рекламной, СМИ, теле-, видео- и / или шоу-попреализациях этот 
(воплощающий русский риторический Идеал) тип языкового сознания и 
мыслеречедеятельностной культуры, который (единственный) адекватен 
«морфологии» и онтологии Русского Человека, его Души и Сознания. 
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Таким образом, художественный текст и влиятельная языковая 
личность, не совпадая материально, воплощают бытие дома духа и 
самый дух народа. Но художественный текст, а стало быть языковая 
личность и риторический идеал, получающие в нём ярчайшие свои 
текстовые и дискурсивные воплощения, обнаруживает типологическое 
сходство и сопоставимость с языковой картиной мира (ЯКМ), а стало 
быть и с концептуальной, и с научной, и риторической, не 
существующими без воплощения в ЯКМ. 

Типологическое сходство художественного текста и ЯКМ получило 
лучшие и ярчайшие интерпретации свои в трудах отечественных 
филологов и лингвистов (А.А. Потебни, Е.Ф. Карского, М.М. Бахтина, 
В.В. Виноградова, Р. Якобсона, Ю.С. Степанова, В.С. Непомнящего, 
В.И. Тюпы и некот. др.), постигающих художественную ипостась 
существования языка и текст как феномен сознания и лингво-
культурологии, а также в работах по герменевтике, феноменологии 
и поэтике языка и в самих художественных рефлексиях и 
саморефлексиях творческого труда Автора. Но самыми тонкими и 
проникновенными интерпретаторами этих связей искони были сами 
художники слова, которые всегда шли дальше научного понимания, 
ибо связями всех этих картин мира не просто жило каждое их слово, 
но сердце билось в унисон с ними или в унисон с ними 
останавливалось, бессмертие Души Поэта от них зависело и в них 
воплощалось. 

Так, предельно полно58 воплотилось сходство художественной и 
языковой картин мира и их изоморфизм с картиной мира в 
творчестве и научных трактатах поэтов золотого и серебряного веков 
и в самих их судьбах, которые создавались ими как самые главные 
творения ума, сердца, души и совести по законам, им самими для 
своих творений признанным, вплоть до точек, восклицательных и 
вопросительных знаков и многоточия в конце дискурсов и текстов 
бытия. Более того, Авторам принадлежит доказательство креативности 
слова по отношению к миру и его первичность по отношению к 
бытию, сознанию и самому Автору: «Слово создаёт новый, третий 
мир – мир звуковых символов, посредством которого освещаются 
тайны вне меня положенного мира, как тайны мира, заключённые: 
мир внешний проливается в мою душу, мир внутренний проливается 
из меня в зори. В шум деревьев; в слове, и только в слове воссоздаю я 
для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо я – слово и только 
слово».59 
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Поэтические манифесты всех веков отечественной и мировой 
литературы, потребность в которых в особенности обострилась на 
последнем изломе тысячелетий, ещё станут для научной картины 
мира самой достоверной – документальной – эмпирической базой 
при постижении всех глубин и когнитивных аспектов взаимодействия в 
художественной модели всех моделей и дискурсов мира, пока же в 
научной интерпретации эта связь принимает иной вид, эксплицирующий 
иные акценты, но не ставящий сходство под сомнение: «Несмотря на 
то, что художественный текст и ЯКМ противостоят друг другу по 
признакам осознанность / неосознанность, заданность / спонтанность, 
эстетичность / внеэстетичность, можно выделить и черты типоло-
гического сходства этих объектов. 

1. Сама ЯКМ личности во всей её полноте может быть познана 
лишь в художественном тексте. Именно текст представляет нам 
такую исследовательскую модель, которая отображает реальные 
свойства принципиально бесконечной личности как личности 
принципиально завершённой – то есть героя художественного 
произведения, который весь, в своей данности, исчерпывается 
текстом произведения (В.В. Виноградов, М.М. Бахтин и др.). 

2. Слово в языковой картине мира и слово в художественном 
тексте обладают сходными принципами функционирования, то есть 
«ведут себя» одинаково. 

Методической основой сближения теории языковой картины 
мира и языка художественной литературы могут стать идеи 
А.А. Потебни, который подчёркивал изоморфность слова вообще и 
художественного образа.60 

Для риторического поля зрения этот источник важен ещё и как 
эстетически воплощённый риторический код эпохи и действующая 
модель его осмысления в диапазоне от идеала до парадокса, пародии 
и коммуникативного коллапса. Именно с этими реальными, живыми 
воплощениями языковых личностей и сознаний связывал дальнейшее 
развитие риторики и филологии М.М. Бахтин, говоря о металингвистике, 
предметом которой мыслились жизнь слова в диалоге, двуголосое 
слово, полифония. Этими же факторами вызваны к жизни 
коммуникативный подход к художественному тексту Л.С. Выготского, 
Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева и филологическая риторика группы «µ». 

Художественный текст всегда отражал самые разные модели 
речевого действия, языковую ситуацию, языковое сознание эпохи, 
социума(-ов) и индивида(-ов), языковую, концептуальную, наивную 
и, часто, научную картины мира. 
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Таким образом, риторическое образование ещё на довузовском 
этапе включает художественный текст и художественную модель 
мира как такое слагаемое научного когнитивного моделирования 
языковой картины мира, действительности, языковой личности и 
языкового сознания креативного типа, которое, воплощая и храня на 
уровне системы, текста и дискурса риторический идеал и результат 
мыслеречедеятельности влиятельных (прецедентных и образцовых) 
личностей, доносит их как научно адекватную, образовательно 
эффективную, полифонически интерактивную и развивающую все 
грани человеческой личности, живую и открытую всем грядущим 
поколениям модель мыслесловодеяния, соизмеримую с идеалом 
цельного знания. 

При осознанном и адекватном – по законам риторической 
технологии61 – включении этого слагаемого в процесс формирования и 
развития языковой компетенции реализуется классическая отечественная 
модель риторического образования, описанная М.В. Ломоносовым, 
использованная в Царскосельском лицее (природные способности, 
достойные образцы, собственное творчество, рефлексия и 
саморефлексия, упражнения в изобретении), универсальная для 
любого возраста и образовательного профиля, не стесняющая, а 
раскрывающая неповторимость каждого ученика и востребованная 
новым временем. 

На вузовском этапе требуется лишь сохранение проекции 
целостного видения художественного текста, которое, обогащённое 
аналитическими научными знаниями языка на уровне языковых 
единиц, позволяет субъекту образовательной деятельности выработать 
подлинно профессиональный (соответствующий объекту познания, в 
том числе и филологический) взгляд на язык, обрести собственную 
читательскую интенцию интерпретаторства на основе понимания 
законов языкового творчества и развить в себе неповторимую 
креативную компетенцию. 

Филологическая риторика рассматривается нами как 
образовательный модуль филологического знания о ЯКМ, языковой 
личности и языковом сознании креативного типа и встраивается в 
систему общефилологической подготовки школьника, основной 
стратегией которой признана коммуникативно-деятельностная, что 
призвано способствовать не только интеграции и синкретизму этого 
блока учебных дисциплин, объективно связанных и органичных по 
образовательному воздействию на личность, но и осуществлению 
целостного подхода к образования языковой личности креативного 
типа. 
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Филологическое образование в школе, ориентированное на 
познавательно-развивающую, воспитательную и эстетическую цели, 
конкретизирующиеся в соответствующих задачах, позволяет: 

• приобщать ученика к чтению как к труду и творчеству (во 
внешнем выявлять внутреннее, проникать в смысл, заложенный в 
контексте, понимать назначение каждой художественной детали, 
видеть единство конкретного и абстрактного, единичного, особенного и 
всеобщего); 

• учить создавать собственную текстовую интерпретацию 
произведения словесности и представлять её в устной и письменной 
форме в разных жанрах, редактировать и пересоздавать в другие 
виды искусства (иллюстрировать графически и музыкально, создавать 
сценарий, строить мизансцены и под). 

Достижение воспитательной цели предполагает: 
• демонстрацию того, как высоко гармонично сочетаются в 

русской литературе эстетика с этикой, художественное совершенство – 
с нравственной силой слова; 

• формирование видения той нравственной красоты, воплощённой 
в произведениях русского слова; 

• формирование умений, связанных с первичным восприятием 
художественного текста (представлять, воображать и продуцировать 
в своем сознании картины, нарисованные автором; эмоционально 
откликаться на нравственные и эстетические интенции русской 
словесности), потребности и умения высказывать свои первичные 
впечатления от прочитанного, воспринимать мнения учителя и 
одноклассников в соответствии с этическими представлениями о 
классическом отечественном идеале речевого поведения; 

• систематизацию знаний о художественном моделировании 
мира и человека на основе анализа и синтеза филологических 
представлений о литературном процессе и его субъекте; осмысление 
философских и мировоззренческих аспектов нравственного идеала, 
воплощенного в литературе. 

Эстетическая цель связана с решением следующих задач: 
• научить постигать очарование русского литературного 

слова и его произведений, используя категориальный аппарат 
литературоведения и филологического знания о тексте и его творце; 

• воспитать культуру восприятия литературного произведения 
на основе представления о подлинной красоте художественного слова и 
его эстетического потенциала. 
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Решение поставленных задач, думается, более всего соответствует 
гуманистической устремлённости образовательных концепций свободной 
личности, гармоничной русскому этосу, пафосу и логосу, и позволяет 
ученику воспринять русскую словесность как великую совесть 
веков, ищущую правды духа и нравственного совершенства, как 
летопись русского подвижничества, а следовательно, подспудно и 
имплицитно, как самое совершенное и многогранное воплощение 
отечественного риторического идеала. 

Языковая личность как культурный концепт образовательного 
сценария, феномен профессионального владения языком и осмысления 
языка при целостном системном подходе структурируется на четырех 
уровнях, каждый из которых формирует свой аспект исследования и 
соответствующий круг научных и образовательных проблем. На 
уровне мышления как уровне бытия языка и языковой личности 
для нас основополагающими оказались те же аспекты моделирования 
языковой личности, что и для современной лингвистики в целом. 
Это, во-первых, психологические и психофизиологические механизмы 
порождения и извлечения смысла как фундаментальной человеческой 
вообще и образовательной в частности потребностей, возникающих 
из общения с окружающим миром вещей и людей. И человек как 
мера этих отношений с миром и самого мира – производная 
образовательного процесса, при котором из фактора внешней среды 
образования язык, речь становятся фактором внутреннего культурного 
онто- и филогенеза мыслящей личности. 

Ментально-этническая картина мира как фактор становления 
языковой личности, мыслящей в рамках русского языка в условиях 
его функционирования в современной Беларуси образовательно 
формируется благодаря позитивной онтологичности при представлении 
научной картины мира, собственной негневливой, гармонизирующей 
интонации, включению русского и белорусского логоса, этоса и 
пафоса через блистательные мифы и мифологемы культуры и слова. 
Уникально-неповторимые качества конкретных мыслящих личностей 
(М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 
А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Тэффи, И.А. Бунина, А.И. Куприна, 
И. Анненского, А. Блока, А. Белого, М. Цветаевой, В. Иванова, 
И. Бродского, В. Шаламова, В. Шукшина, В. Токаревой; 
П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, К.С. Станиславского, Е.Ф. Карского, 
М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, 
Г.О. Винокура, Д.С. Лихачёва, Ю.В. Рождественского, Т.А. Ладыженской, 
С.Ф. Ивановой, А.А. Волкова, И.А. Стернина, А.И. Аннушкина, 
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Е.А. Юниной, А.А. Мурашова, А.Е. Михневича, А.А. Гируцкого, 
В.А. Карпова, Л.А. Муриной, В.Ф. Русецкого) как носителей менталитета 
и интеллекта нации, выраженных в русском языке, становятся не 
только предметом и объектом осмысления, но и фактором образования и 
языковой личности словесника, и его профессиональной интенции 
речевого поведения и культуры слова. 

А функциональные и коммуникативно-прагматические регистры 
русского языка даются сквозь призму языковых сознаний и компетенций 
учителя и ученика на текстах, передающих идеосферу культуры 
отечественного мыслесловодеяния и образующие её ключевые концепты 
(Творец, Слово, Мир, Любовь, Свобода, Польза, Добро, Благо Красота, 
Истина) в языковом сознании нации, и на образцах, искажающих 
норму восприятия и порождения текста на разных уровнях системы. 
Логическая же соотнесённость базовых понятий – мышление, речь, 
язык, общение, коммуникация, психика, сознательное, бессознательное 
психическое, языковое сознание и подсознание, человек, индивид, 
индивидуальность, личность, субличность – явлена в реализуемом 
образовательном сценарии на всех уровнях его логики, ткани, эмпирики; 
стратегии и тактики; интенции авторской и её прагматического 
воплощения. 

На уровне сущности языка и языковой личности, втором 
уровне моделирования языковой личности, выделяемом нами вслед 
за системно-целостным структурированием языковой личности, в 
разработанном сценарии филологической риторики авторское внимание 
обращено прежде всего к языковым предпосылкам формирования 
языковой личности, к многоголосию, многожанровости языка, явлениям 
моно-, би- и мультилингвизма, к функциональному аспекту языковых 
типов мышления, распределению рассудочного и эмоционального в 
мышлении. Этот уровень при реализации сценария требует от 
режиссёра и действующих лиц самого простого, но неблагодарного и 
трудоёмкого – верности традициям, здорового рационализма, 
консервативности (в лучшем смысле слова), академичности и 
особого внимания именно к самым трудоёмким и сложным для 
практического освоения предметам языкового осознания, как то: 
техника речи, техника рационального чтения и запоминания, основы 
выразительного чтения, метаболическая система языка и текста, 
структура текста в соотнесённости с матрицей языковой значимости 
словесного знака как микро- и макроструктуры, структура языковой 
личности, референция и сигнификация в аспекте выразительности, 
языковой игры и порождения текста, этос, логос и пафос диалога и 
монолога etc. 
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Труднее и сложнее всего представить в рамках данного жанра, а 
не монографического интерпретационного текста или хрестоматии 
филологическую риторику с позиций отражённости в ней проблематики 
и явлений III и IV уровней моделирования языковой личности 
филолога. III уровень, репрезентирующий речь как явление языка 
и языковой личности, предполагает обращение к речевым параметрам 
разграничения речевых личностей, к критериям идентификации 
языковых личностей по речи, что может быть реализовано лишь в 
практике взаимодействия со сверхтекстом личности – публициста, 
педагога, художника слова ли, что вряд ли реализуемо при 
формировании инварианта и вариантов педагогического дискурса 
или текста вне индивидуальной работы с обучаемым в рамках такого 
многоаспектного обращения к языковой сущности и уровню бытия 
мышления. 

Обращению же к уровню четвёртому – к коммуникации как к 
уровню действительности языка и языковой личности – несомненно, 
служит собственно действительность общения педагога с обучаемыми, 
экспликацией которой в печатном варианте может служить только 
содержание приложений, тематик учебного и педагогического общения. 
Представляя этот компонент образования языковой личности без 
печатной экспликации в текстах интеллектуального и эмоционально-
психологического дыхания дискурса и самой ауры общения автора 
и его учеников, можно констатировать лишь филологичность, 
гражданскую и профессиональную направленность онтологии объектов 
и предметов речевого взаимодействия на практических занятиях по 
риторике, широкий спектр социальных, коммуникативных ролей 
начинающих педагогов, интерактивную природу поиска ответов, 
интерпретационную полифоничность и атмосферу постоянного 
творческого сотрудничества в постижении нюансов гармонического 
субъектно-субъектного диалога, что призвано содействовать 
историчности, всесторонности, практичности и конкретности как 
факторам становления искомых профессиональных компетенций, 
сознаний и личностей, коммуницирующих в различных коммуни-
кативных ситуациях. 

О полноте же реализации подхода к коммуникации как к уровню 
действительности языка и языковой личности судить можно будет 
только при дискурсивных экспликациях этой действительности, 
данной в реальных коммуникативных ощущениях и слепках. Думается, 
эти проекции коммуницирующих сознаний и личностей – видеозаписи 
уроков риторики в гимназии, фестиваля риторики, монологов, диалогов, 



44 

дискуссии и лекций по проблемам моделирования языковой личности 
филолога, а также творческие, аналитические и интерпретационные 
тексты (классические письменные материализации языкового сознания 
и личности),– всегда воплощают фрагменты человеческого знания о 
человеке. 

Что языковая система структурно и онтологически концептуали-
зирует мир, – не только аксиома когнитологии, но и лингвистики. 
Речевое действие, как оно концептуализировано в лексико-
семантической группе глагольных номем, обозначающих процесс 
речевой деятельности (говорения), предстаёт как шестиаспектно 
структурированное: акустический, номинативный, коммуникативный, 
императивный, информационный и манифестационный аспекты 
речевого действия задают грани семантической, ономасиологической, 
деривационной, парадигматической, синтагматической категоризации, 
концептуализации, вербализации и экспликации речевого действия. 
Поэтому говорить – это произносить, именовать (присваивать 
словесные знаки), общаться, воздействовать, излагать, выражать 
(обнаруживать себя в своих самых разных состояниях). 

Школа сегодня учит писать, читать (артикулировать – в 
меньшей степени, интерпретировать – в исключительных случаях), 
пересказывать, излагать, рассказывать, рассуждать, слушать (в 
исключительных случаях – интеллектуально, в большинстве – 
прагматически, практически никогда – диалогически или 
полифонически гармонично, с приятием оппонента и постижением 
собственного мнения). Идти же следует в развитии языковой 
личности креативного типа, имея в виду, что язык – это не просто 
речь, это «полный кругооборот от слова к звуку, от звука к 
восприятию, от восприятия к пониманию, от понимания к чувству, 
памяти, поступку и обратно к слову о поступке, который мы таким 
образом осознали как совершившийся в действительности» 62 

Причем, и говорящему, и слушающему в этом кругообороте 
необходима творческая способность на каждом этапе цикла, не 
исключая ни этапа ожидания слова, ни этапа молчания. Думается, 
риторика гармоничного словесного поступка творческой языковой 
личности, лингвистика текста (коммуникативная, интерпретационная) и 
когнитология дают искомый феномен личности, который удовлетворяет 
антропоцентристскому видению человека как меры всех вещей и при 
этом не приводит к безнаказанному релятивизму, не исключает 
стремления к вочеловечиванию идеала, идущего от библейской 
этики. Текст же – дискурс – становится приоритетным объектом 
сотворчества учительского и ученических сознаний, а текст-
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интерпретация – порождением языковой личности обучаемого (а 
точнее – обучающего себя), диагностирующим этапы становления 
креативной языковой личности. 

Таким образом, языковая картина мира, отражённая в ЛСГ глаголов 
говорения ономасиологически, структурно, онтологически определяя 
когнитологическую концептуализацию и лексическую категоризацию 
речевого действия в начале XXI века, задаёт и методологическую 
коррекцию в подготовке языковой личности школьника, учителя и 
современного Человека. И в этом смысле филологическая риторика 
участвует в подготовке Учителя со своим Словом – языковой личности 
креативного типа. 

Эксплицировать интенцию предлагаемого и реализуемого автором 
образовательного сценария филологической риторики, неориторического 
по времени и каким-то чисто терминологическим экспликаторам, 
но по сути риторического в его классической отечественной 
устремлённости к Добру, Благу, Красоте, Истине и Пользе слова как 
мысли и деяния, можно было бы с помощью формулы «язык как 
процесс на 50 процентов состоит из говорения, на 50 – из слушания»,63 
принадлежащей Ойгену Розенштоку-Хюсси. При этом, хотя естественно 
для всякого автора желание как можно аргументированнее представить 
собственные идеи и наработки (концепцию, стратегию и технологию), 
особо значимо для нас быть в своём слове стимулом для слова 
собеседника и донести эту интенцию как сильнейшую прямую и 
косвенную побудительность данного сценария – вести гармонизирующий 
диалог, держать соответствующую культурную планку, быть 
услышанным по этому предмету образования всеми, от кого сегодня 
реально зависят его стратегия, содержание и технологии (зримые и 
незримые), как и образовательная компетенция педагога, учителя 
и ученика. Возможно, такой диалог состоится – искомый 
гармонизирующий, с положительной онтологичностью, полифони-
рующий идеями и подлинно открытый и заинтересованный – и 
поможет риторической компоненте стать реальной образовательной 
технологией, расставшись со своей пугающей экзотичностью, а 
филологической – из обоюдоострого аналитического скальпеля 
сознания и столь же экзотичного (на фоне гумуса ненормативного 
речевого дискурса повседневности) культурного оранжерейного 
цветка, востребуемого «по случаю», превратиться в естественное 
слагаемое креативной компетенции каждой личности, прикоснувшейся 
к образованию. 
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Язык – единственная коммуникативная система, являющаяся 
одновременно и семиотической, и семантической: «Привилегированное 
положение языка заключается в его свойстве осуществлять 
одновременно и означивание знаков, и означивание высказывания».64 
В семиотических системах нет интерпретации: изначально известный 
знак идентифицируется адресатом. «Как парадигма, так и синтагма 
подчиняются специфическим правилам упорядочения: (1) конечный 
набор знаков (2) правила их аранжировки (упорядочения) в фигуры, а 
также правила совместимости, избирательности повторяемости 
(рекуррентности), которые (3) не зависят от природы и количества 
речевых произведений, которые данная система позволяет создавать».65 

В «семантических» системах знак интерпретируется: в них 
нет никаких ограничений ни для количества знаков, ни для порядка, 
частоты или протяженности их комбинаций (музыка – система 
скорее семантического типа, но никак не семиотического), т.е. это 
качество влечёт за собой участие человеческого фактора – 
интерпретации, делающей смысл непредсказуемым.66 Но в таком 
случае как будто утрачивается самый смысл обучения интерпретации: 
схема анализа текста (да и анализ) превращается в синтез, а элементы 
матрицы анализа – в стимулы подняться над схемой, творить самому. 
Следовательно шаг от Соссюрова понимания языка к Якобсонову, 
Пирсову, Рикёрову – это шаг от включения всей риторической 
триады (логос, этос, пафос) в интерпретационное извлечение 
семантического, креативного потенциала отстранённого и остранённого 
дуализма референта и сигнификата. И, коль скоро опыт человека – 
второй стимул развития творческого потенциала, через развитие 
креативного опыта лежит путь к креативной (творческой) языковой 
личности. 

Значимость и востребованность риторического знания и 
риторической же технологии при формировании креативной 
компетенции закономерно возрастает в геометрической прогрессии, 
так как риторика как искусство и наука опирается на деятельность и 
её теорию по созданию текста (риторика открытого текста) и на 
поэтику текста как целого (риторика закрытого текста). Причём 
неориторика в этих двух своих ипостасях осознанно подходит к 
дуализму гетерогенности – дискретности и континуальности – 
человеческого сознания на всех его уровнях. 

И риторика, которая как самостоятельная дисциплина сегодня в 
школах Беларуси изучается в X-XI классах общеобразовательных 
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школ, как и на нефилологических специальностях в вузе, пока в 
качестве факультативов и курсов по выбору, конечно же не может 
быть противоядием или панацеей в разрушающей устремлённости 
нашего образования к объективированным и дегуманизированным 
технологиям отрыва компетенции от носителя и от текстового 
предъявления языкового сознания, всё более заполоняющего наше 
образовательное пространство. Как не может быть главное одновременно 
факультативным, если, конечно, исключить риторику лжи: достаточно 
ли факультатива, чтобы реализовать общереспубликанскую 
устремлённость к формированию человека культурно говорящего 
и культурно пишущего. (в программе изучения русского и 
белорусского языков в качестве стратегической заявлена 
концептуализация культуры устной и письменной речи). Не 
может, если риторикой завершать формирование языковой личности 
белорусского школьника или факультативно начинать образование 
языковой личности специалиста. Может, если образование креативной 
языковой личности является образовательной школьной и вузовской 
доминантой, обеспеченной технологически. 

Риторическая подготовка современной языковой личности мыслится 
нами как подчинённая формированию моделей диалогического 
взаимодействия, монологических форм устной и письменной речи в 
различных ситуациях общения, освоению психологии речевого 
взаимодействия, ориентированного на синтон. При этом классические и 
современные образцовые тексты рассматриваются сквозь призму 
актуальных коммуникативных требований к порождению текста и к 
участникам коммуникации, а правильность, логичность, точность, 
выразительность, уместность и богатство речи нарабатываются в 
творческих видах речевой деятельности и в сценариях нетрадиционных 
уроков, лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий. 

В категориях риторической технологии образования и мониторинга 
языковой личности, разработанных и апробированных Е.А. Юниной 
и А.И. Севруком, современной можно назвать ту, которая соответствует 
шести параметрам: уникальность, осознанность, ответственность, 
диалогичность, действенность, эстетичность, определяющим 
современную языковую личность третьего тысячелетия и 
соответствующих сущностным характеристикам нашей эпохи: 
1. Субъектное мировоззрение, т. е. отношение к человеку не как к 
объекту, а как к субъекту, обладающему рядом свойств; 2. Знание и 
ненарушение Законов Бытия, следствием чего является способность 
человека жить в согласии с собой и окружающим миром; 3. Духовно-
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прагматическая ориентация, что означает «душой в небеса, а ногой 
на земле» (диалектическое единство жизненно важных качеств, 
делающих человека здоровым, успешным и счастливым).67 
Образовательным интенциям и пресуппозициям формирования 
креативной языковой личности соответствует как сценарий 
филологическая риторика,68 обеспечивающая каждую языковую 
личность прецедентными воплощениями сценариев интеллектуального 
и духовного восхождения к креативной мыслительной, языковой, 
речевой и коммуникативной компетентности. На основании этой 
модели школа и субъект образовательной деятельности в ней получают 
шанс реализовать гармонию личностного и общечеловеческого, 
творчества и памяти, заложенные в слове как программа и код 
языкового сознания личности, национального, общечеловеческого и 
личностного начал. 

В нашем собственном опыте педагогического и личностного 
взаимодействия с учащимися, сознательно устремлёнными к поиску 
своего слова о мире, в процессе подготовки будущих и состоявшихся 
уже олимпиоников, журналистов и риторов, есть свои прецеденты 
освоения научной картины мира на участке, который можно назвать 
мир – человек – слово. Осваивая сознанием и словом этот участок, 
наши ученики идут вслед за самим текстом и своей интерпретацией 
его. Образовательный сценарий этого хожения за текстом, языком и 
мыслью о мире мы строили на основании своей, выстраданной в 
процессе рефлексии филологической деятельности по интерпретации 
художественных и научных текстов, риторики. Мы назвали её 
филологической. Однако, думается, эта риторика не просто не 
наша (не один какой-то конкретно взятый социум её изобрел), но и 
не своя (не одна конкретно взятая языковая личность её открыла или 
до неё додумалась и предложила использовать): она прототипическая 
прецедентная и интертекстуальная – покоится на прецедентах 
научного, риторического и художественного осмысления феномена 
человеческого слова и человека говорящего. 

С учётом эволюции отечественной риторической теории и 
практики образования языковой личности формирование прецедентов 
языкового сознания осуществляется нами с учётом трёх составляющих: 

• индивидуальные особенностей языкового сознания субъекта 
образовательной деятельности (учащегося) – то, что в риторике 
Ломоносова называется природным чувством языка; 
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• образцовые тексты – то, что в когнитивной терминосистеме 
именуется прецедентными и прототипическими сценариями и 
фреймами; 

• упражнения в составлении собственных текстов и в их 
представлении аудитории – то, что превращает нулевую языковую 
личность в личность креативную, потребителя знания и языка в его 
творца. 

Мы позиционируем систему образования (в смысле обучения и 
воспитания) языковой личности как филологическую риторику – 
риторическую технологию опережающего и развивающего образования 
креативной языковой личности, мыслящей критически. Реализуются 
идеи этой образовательной концепции через систему трёхкомпонентного 
филологического образования: лингвистика, литературоведение, 
риторика. Для наших жанровых условий представления философии, 
стратегии и технологии образования современной креативной языковой 
личности считаем целесообразным представить пошагово концепцию и 
технологию развития креативной составляющей языкового сознания 
филолога. 

1. Рефлексия собственной речемыслительной деятельности при 
восприятии чужого текста на слух и рефлексии мыслеречевой 
деятельности автора того же текста (сказочка «Пуськи бятые» 
Л.Петрушевской: от собственного слушательского варианта текста в 
ответ на учительское выразительное рассказывание через создание 
иллюстраций к этому тексту, собственные переводы текста на 
русский язык, анализ и интерпретацию законов языкового кода, 
запечатлённых этим текстом к созданию собственного авторского 
текста на тех же условиях языкового миромоделирования, создание 
собственного текста с названием «Урщух и лимень»). 

2. Осознание ассоциативного потенциала языкового знака 
(создание своей азбуки цветовых и иных ассоциаций; знакомство с 
иными ассоциативными азбуками-моделями мира, знакомство с 
художественной фоносемантикой, цветописью и звукописью средствами 
звука и буквы; создание собственного портрета любимого стихотворения 
и представление этого портрета синхронно с выразительным его 
чтением). 

3. Познание мыслительного потенциала слова и фразы в условиях 
творческого эксперимента (коллективное творчество, совместное 
с педагогом, в рамках создания биномов фантазии и буриме; 
последующая рефлексия и саморефлексия результатов эксперимента; 
систематическое упражнение в этом виде мыслительной деятельности и 
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языкового творчества с обязательной публичной презентацией и 
рефлексией его результатов). 

4. Экспериментальное исследование смыслового потенциала 
художественного текста в процессе поиска возможных точек зрения 
на текст, создания и публичного представления собственных 
интерпретаций, отражающих эти точки зрения, с видеозаписью 
дискурса и последующим её анализом. 

5. Создание собственных текстов, отражающих различные 
типы речемыслительной и мыслеречевой деятельности (сочинения-
отзывы, рассуждения, повествования, описания), по разным стимулам 
(предмету действительности, музыкальному произведению, слову, 
прецедентному высказыванию, картине, фотографии, нескольким 
прозвучавшим в определённой последовательности текстам, случайным 
10-20 фотографиям). 

6. Осознание концептосферы собственного сознания через 
интеллектуальное, языковое и художественное её моделирование 
(представление семи ключевых концептов концептосферы своего 
сознания в виде схемы или рисунка; воплощение концептуального 
пространства своей любви в виде коллажа; создание собственных 
дефиниций концептуальных смыслов и сравнение их с лексико-
графированными; собственные коллажи) с последующей презентацией 
моделей. 

7. Постижение и истолкование концептосферы русской культуры, 
отечественного риторического идеала и прецедентных текстов с 
помощью ключевых концептов русской культуры, воплощающих 
риторический идеал (Истина, Благо, Свобода, Добро, Польза, Мир, 
Красота), с последующим личностным измерением каждого из 
концептов с позиций принятия и опровержения в дебатах. 

8. Измерение концептосферы современного информационного 
мира в условиях культуринтервенции отечественной концептуальной 
картиной мира и идеалом человека говорящего (изучение теории 
вопроса; самостоятельный поиск явлений культуринтервенции в СМИ, 
рекламе, политтехнологиях, Интернете; знакомство с видеоверсиями 
дискуссий по проблеме; представление своего видения преодоления 
культуринтервенции и её проявлений; создание собственных 
индивидуальных и коллективных проектов спасения мира; креативная 
деятельность в вузе и регионе по реализации этих проектов, в том 
числе выход в школы, на радио, телевидение и в газеты со своими 
предложениями). 
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9. Формирование собственной коммуникативной профессиограммы 
филолога (с учётом специальности в целом и специализации 
лингвиста, литературоведа, литературного работника в газете и 
журнале, ритора, преподавателя РКИ) с последующим её обсуждением 
и испытанием в ролевых играх. 

10. Инициирование интеллектуальных и PR-проектов, позволяющих 
окружающей риторической сфере и социальной действительности 
приходить в соответствие с гармонизирующим полифоническим 
диалогом (PR-проекты национальной идеи, имиджа современного 
чиновника; издание литературно-образовательно-познавательного 
альманаха «Рьци»), и популяризация их среди населения региона и 
руководителей разных уровней. 

Таким образом, как показывают наш собственный опыт языкового 
сознания и миромоделирования и основанный на нём опыт 
образовательной деятельности, языковая личность из потребителя 
текста превращается в его производителя, когда в процессе чтения 
причащается к основам миробытия через концептосферу отечественной 
и мировой культуры. Интерпретация прецедентного текста в 
соответствии с семиотическим подходом к тексту и к языковой 
личности – это 1) всегда уникальный вариант множественности 
прочтений авторского слова, 2) актуализация инварианта логоса, 
этоса и пафоса, текстом воплощённых, 3) индивидуальная картина 
мира, отражающая концептосферу языка и культуры, 4) точка роста 
креативной компетенции. 

Образовательное последствие такого положения вещей имеет 
развивающую, риторическую и когнитивную составляющие: смыслы, 
закреплённые в каждом тексте-интерпретации – это «культурные 
голоса», коды, которые, вплетаясь в текст, и определяют 
«множественность» его структуры. С одной стороны, культура даёт 
представление о закреплённых в ней знаниях; с другой стороны, 
языковая личность, опираясь на эту модель, строит индивидуальную 
картину мира. Приоритет в таком моделировании принадлежит 
творческому началу. Интерпретация прецедентных текстов способствует 
созданию языковой личностью собственного слова о мире, значимого в 
контексте времени, а вместе с тем представляет модель креативной 
языковой личности филолога. Индивидуальная картина мира языковой 
личности филолога формируется на основе языковой картины мира, 
представленной в виде концептосферы прецедентных текстов, и 
существует в виде создаваемых языковой личностью текстов и 
дискурса личности. 
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Сформулировать интенцию современного толерантного научного 
диалога о современной языковой личности, как и завершить анализ 
образовательных возможностей филологического и риторического 
знания о креативной компетенции человека говорящего можно было 
бы призывом «Больше риторик хороших и разных!». Однако 
в данном случае, не изменяя себе, автор изменил бы Истине: 
только филологическая риторика, являясь профессиональной – 
специализированной и комплексной одновременно – моделью знания 
языковой личности о языковой же личности, претендует на 
универсальность представлений о предмете риторической науки и 
риторического искусства – человеке, свободно выражающем и 
творящем себя в слове по законам языка, риторики, этики и эстетики 
на уровне языковой обеспеченности своих мысли, языка, речи, 
текста и дискурса – и статус риторики общей и теоретической, и 
создаёт подлинные условия для овладения риторическим совершенством. 
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и культуры, и, когда он достигал уровня Творца, его Текст становился Словом, 
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Some vital problems dealing with prosodic means of attitude 
presentation in communication are read in the article. The results are 
based on the experimental data gained by the authors. 

 
Ключевые слова: просодика, актуализация, речь, модальность. 
 
В проведенном исследовании выполнен системный анализ основных 

вопросов, связанных с проблемой функционирования интонационных 
средств выражения языковой модальности в речи. Решение этой 
проблемы затруднено тем, что каждый из аспектов данной проблемы 
(модальность с ее многоплановостью и тесной связью с другими 
языковыми категориями и интонация с ее многофункциональ-
ностью и слабой степенью формализации просодических единиц в 
семантическом плане) представляет собой чрезвычайно сложную 
систему, а их взаимодействие в еще большей степени увеличивает 
трудоемкость исследования. В этих условиях очевидна необходимость 
системного подхода для адекватной интерпретации результатов 
экспериментального анализа. Решающим преимуществом системного 
подхода является то, что анализ изучаемой системы (в данном случае 
интонационных средств выражения модальных отношений) выполняется 
не только в плане установления внутрисистемной структурной и 
функциональной организации, но и в неразрывной взаимосвязи с тем 
окружением (средой), в котором функционирует данный объект в 
реальных условиях. 

При рассмотрении внутрисистемных аспектов одной из важнейших 
задач являлось создание семантической модели, с максимальной 
адекватностью отражающей основные стороны изучаемого объекта. 
Всесторонний анализ системы выявил иерархический характер 
соотнесенности семантических полей модальных значений, 
разделяющихся по принципу их семантической однородности и 
функциональной общности на пять уровней: категориальный, 
концептуальный, родовой, видовой и качественно-характеризующий. 
Это нашло свое отражение в принципах формирования интонационных 
моделей, соотнесенных с различными сферами модальности. 

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование 
позволило раскрыть механизм этой соотнесенности. Основные выводы, 
полученные на этом этапе, сводятся к тому, что различные типы 
модально-семантических полей по признаку наличия либо отсутствия у 
их компонентов «собственных» просодических моделей, выполняющих 
смыслоразличительную функцию на интонационном уровне, 
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разделяются на три группы. Модальные значения, образующие 
первую группу (ЗСП), характеризуются тем, что они обладают 
собственными просодическими коррелятами, инвариантность которых 
не нарушается в рамках указанного выше внутрисистемного 
рассмотрения функционирования семантических единиц сферы 
модальности. В эту группу входят эмоционально-оценочные и 
собственно оценочные модальные значения, являющиеся компонентами 
семантических полей пятого уровня. 

Вторую и третью группы образуют те модально-семантические 
поля (ЗОП), дифференциация компонентов которых на интонационном 
уровне осуществляется не за счет инвентаря «собственных» 
просодических конструкций, а косвенным образом. Опосредованный 
характер механизма соотнесенности этих групп модальных значений 
с интонацией проявляется в том, что их связь реализуется посредством 
инвентаря интонем, принадлежащих компонентам модальных полей 
группы ЗСП, которые преимущественно сопровождают в конкретных 
речевых ситуациях то или иное модальное значение группы ЗОП. 
При этом ко второй группе относятся оценочно-характеризующие 
значения, компоненты видовых полей собственно оценочной и 
эмоционально-оценочной сферы субъективной модальности, а к 
третьей – конституенты родовых полей субъективной модальности, а 
также объективно-модальные значения. Отличительной особенностью 
компонентов третьей группы (по сравнению со второй) является 
значительно более обширный диапазон сопутствующих модальных 
значений группы ЗСП, чьи «собственные» акустические корреляты 
способствуют идентификации элементов полей ЗОП. 

Эти механизмы соотнесенности составляют инвариантную базу 
интонационных моделей модальной семантики. Вариативность этих 
моделей обусловлена целым рядом факторов как внутрисистемного 
характера, так и связанных с воздействием внешней среды. Одним из 
важных внутрисистемных факторов является возможность полисемии 
каждой из интонационных моделей и их синонимии. Изучение 
механизмов возникновения этих явлений в интонационном построении 
речи явилось одним из важных направлений исследования. 

Полисемия модальной интонации проявляется в двух аспектах – 
смысловом и функциональном. Реализация первого аспекта связана у 
изучаемого объекта с такими универсальными языковыми явлениями, 
как омонимия, гиперонимия и перенос значений, а проявление 
полифункциональности наблюдается как на уровне внутрисистемных 
взаимодействий (соотнесенность субъективно-модальной и объективно-
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модальной функций), так и в плане взаимодействия системы со 
средой (модальная и немодальная функции интонации). 

Еще одним внутрисистемным фактором, осложняющим изучение 
проблемы соотнесенности интонационных способов выражения 
модальных отношений с семиологическими единицами, заключается 
в том, что реальные условия коммуникации характеризуются обычно 
одновременной передачей целого комплекса (а не какого-либо одного) 
модальных значений. В результате экспериментально-фонетического 
анализа звучащей слитной речи на английском и украинском языках 
получены данные о рекуррентности акустических коррелятов 
сочетаемых модальных значений, степени устойчивости и удельном 
весе компонентов интонации в передаче указанных комплексов 
значений. 

К числу наиболее существенных выводов здесь должны быть 
отнесены следующие. По степени устойчивости (и интенсивности) 
соотнесенных с ними просодических маркеров все модальные значения 
группы ЗСП ранжируются в пределах некоторого иерархического 
ряда. При взаимодействии нескольких модальных значений в речевом 
отрезке доминирующими оказываются интонационные черты тех 
компонентов модально-семантического поля, которые тяготеют к 
начальным позициям в указанном ряду. Близко расположенные 
элементы ряда, характеризующиеся равной стабильностью 
интонационных маркеров, образуют результирующий контур путем 
комбинации релевантных просодических черт сочетаемых модальных 
значений. Сочетание модальных значений, относящихся к группе 
ЗОП, обеспечивается трансформацией интонационных моделей тех 
опорных модальных значений группы ЗСП, с которыми они соотнесены. 

По отношению к объекту исследования настоящей работы две 
указанные выше причины неоднозначности смысловой интерпретации 
интонем сферы модальности (подвижность границ семантики 
интонационных моделей и преобладание ситуаций с одновременным 
выражением комплекса модальных значений в речи) должны быть 
отнесены к внутрисистемным факторам. Наряду с ними важная роль 
среди явлений, обусловливающих такую неоднозначность, принадлежит 
факторам, связанным со взаимодействием изучаемой системы с 
внешней средой. Применительно к данной системе – интонационным 
средствам выражения модальных значений – внешняя среда включает 
две области. Компоненты первой из них обладают однородной с 
системой языковой природой плана выражения, но разнородны с ней 
в содержательном (и функциональном) плане; вторая область среды 
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характеризуется противоположными свойствами своих компонентов 
по отношению к изучаемой системе. 

К первому типу среды относятся интонационные средства 
реализации целого ряда немодальных функций, структура связи 
которых с системой интонационных средств выражения модальных 
отношений образует своеобразную иерархическую последовательность. 
Так, для функции членения на синтагмы наиболее характерно 
независимое от модальной функции интонации проявление, и – 
ввиду полной автономности – интонационные средства, реализующие 
функцию членения на синтагмы, часто могут быть исключены из 
сферы действия активной среды. Функции связи между синтагмами 
и актуального членения ввиду их подчиненной роли по отношению к 
интонационному оформлению модальных значений должны быть 
отнесены преимущественно к пассивным компонентам макросреды. 

Наиболее тесной связью с изучаемой системой характеризуются 
просодические средства, используемые для реализации функции 
оформления коммуникативного типа речевого акта, причем 
определяющим в формировании результирующего интонационного 
контура для каждого конкретного взаимодействия всегда является то 
модальное значение, которое доминирует в данной коммуникативной 
ситуации. 

Чрезвычайно широк спектр взаимодействия интонационных 
средств выражения модальных значений и различных эмоциональных 
проявлений. Как показали результаты исследования, эмоциональность 
не только функционирует в тесном взаимодействии с модальностью, 
но и в известной части своих аспектов должна рассматриваться как 
составная часть модальных отношений. Последнее относится к 
эмоционально-оценочным значениям, общность которых с другими 
типами модальной оценочности как категории, выражающей 
отношение говорящего к содержанию высказываемого, обосновывается 
многими лингвистами. 

Идентичность механизмов соотнесенности с интонацией 
эмоционально-оценочных и собственно оценочных семиологических 
единиц подтверждается результатами настоящего экспериментального 
исследования. Что же касается интонационных средств выражения 
не относящегося к модальной сфере эмоционального состояния 
говорящего, то несмотря на многообразие форм их взаимодействия 
с соответствующими модально-оценочными значениями можно 
констатировать, что на уровне интонации функция отражения 
эмоционального состояния является единственной, которая выступает 
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преимущественно в роли активного элемента микросреды по 
отношению к изучаемой системе интонационных средств передачи 
модальных отношений. 

На основании выполненного анализа экспериментального материала 
можно констатировать, что при формировании результирующего 
интонационного контура в условиях одновременной реализации двух 
функций интонации в речевом акте действует такой же механизм, 
как и в случае совместной актуализации двух модальных значений: 
он определяется наличием у сочетаемых функций «собственных» 
либо «опосредованных» просодических моделей, степенью интенсивности 
и устойчивости соотнесенности этих моделей с содержательным планом, 
степенью подобия исходных взаимодействующих интонационных 
структур и степенью близости языковой природы взаимодействующих 
функций. В зависимости от этих факторов механизм взаимодействия 
функций интонации реализуется в форме нейтрализации, доминирования, 
равнозначности или подчиненности. 

Иначе проявляется взаимодействие системы со средой в случаях, 
когда ее компоненты входят в общее с системой функционально-
семантическое поле, но относятся к разным с ней языковым уровням; 
это – лексические, грамматические, контекстуальные, а также 
экстралингвистические средства, соотносимые с семиологическими 
единицами модальной сферы. В этом случае разнообразие механизмов 
взаимодействия системы и среды (семантическая однонаправленность, 
противонаправленность и независимость средств выражения) в 
конкретных коммуникативных условиях отчетливо отражается на 
качественных и количественных характеристиках компонентов 
интонационного оформления речевой реализации.1 

Так, при семантической однонаправленности всех языковых 
средств роль интонации в передаче модальной установки говорящего 
меняется от второстепенной, подчиненной (при полноте и однозначности 
выражения модальных отношений лексико-грамматическими средствами) 
до определяющей, доминирующей (при неоднозначности лексико-
грамматических средств передачи модальных значений). При этом 
по мере утраты лексико-грамматическими средствами ведущей роли 
в передаче модального отношения, смыслоразличительная роль 
интонации возрастает, маркированность ее параметров усиливается, 
и интонация зачастую выступает в этих условиях в качестве 
единственного актуализатора модальной установки говорящего. При 
разнонаправленности языковых средств в семантическом плане в 
большинстве коммуникативных ситуаций наблюдается вытеснение 
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семантического потенциала лексико-грамматических средств маркерами 
интонационного уровня, который и обеспечивает передачу истинной 
модальной установки. 

Типологически-сопоставительный характер исследования инто-
национного оформления модальных отношений на материале 
украинского и английского языков позволил установить, что все 
основные принципы функционирования этой системы в речи 
являются сходными в двух сопоставляемых неродственных языках. 
Это относится как к характеру внутрисистемных отношений (принципов 
соотнесенности интонационных маркеров с различными типами 
модальных значений, степени устойчивости интонационных конструкций 
при сочетании нескольких модальных значений во фразе), так 
и к механизму взаимодействия изучаемой системы со средой 
(неинтонационными средствами выражения модальности и 
немодальными функциями интонации). 

Что касается непосредственно инвентаря просодических средств 
выражения конкретных модальных значений в речи, то здесь также 
преобладает ситуация типологического сходства сопоставляемых 
языков. 

Частноязыковая специфика проявляется лишь в отдельных аспектах, 
связанных с: 

1) аналитическим строем английского языка при синтетическом 
строе украинского языка; 

2) преимущественным использованием темпорального компонента 
при акцентном выделении слов в украинском языке, а в английском – 
мелодических контрастов; 

3) большей значимостью длительности при оформлении 
просодических конструкций в украинском языке по сравнению с 
английским, в котором темпоральный компонент релевантен в плане 
различения фонем; 

4) несовпадением интонационных маркеров отдельных модальных 
значений, сформировавшихся в процессе исторического развития 
каждого из сопоставляемых языков. 

Обобщая результаты исследования, можно констатировать наличие 
как инвариантных, так и вариативных черт интонационных конструкций, 
соотнесенных с модальными значениями различных уровней. 
Инвариантная база интонационных конструкций, соотнесенных с 
конституентами семантических полей языковой модальности, составляет 
основу для формирования критериальных моделей. Достоинством 
этого метода моделирования является возможность математического 
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описания интонационной структуры речевой реализации не каждой 
отдельно взятой семантической единицы, а целого микрополя (видового 
уровня). Основная идея, заложенная в принципы построения 
критериальной модели просодии, заключается в том, что, как показал 
анализ экспериментального материала, в речи наблюдается следующая 
закономерность: градуальному изменению дифференциального 
семантического признака в пределах микрополя соответствует 
определенное количественное изменение дифференциальных 
акустических признаков базовой интонационной модели. Этот факт 
явился решающим обстоятельством, обусловившим выбор при 
построении семантической модели объекта исследования структур, 
основанных на использовании гомогенных моно- и биполярных 
модально-семантических полей. 

Изучение факторов, обусловливающих вариативность моделей 
рассматриваемой системы интонационных средств выражения 
модальности, показало, что в реальных условиях действуют 
разнообразные механизмы взаимодействия системы и среды в 
процессе коммуникации, которые в конечном счете обеспечивают 
устранение семантической неопределенности, присущей автономным 
просодическим моделям. По этой причине при составлении 
тезаурусов, образующих информационную базу пакетов прикладных 
программ для систем речевого анализа и синтеза, необходимо 
каждой единице семиологического уровня ставить в соответствие 
открытый список единиц плана выражения либо, на основании 
статистического анализа, ограничить этот список конечным числом 
наиболее употребительных лексем, граммем, интонем. 

Комплекс таких «словарей» либо построенных на их основе 
критериальных моделей, дополненный алгоритмами трансформации 
интонационной конструкции при выполнении ею, помимо модальной, 
еще и других функций, способами коррекции параметров интонационной 
модели при взаимодействии разнородных лингвистических средств, 
а также правилами сочетаемости нескольких модальных значений, 
передаваемых в речевом отрезке, должен стать неотъемлемой 
составной частью универсальных автоматизированных систем 
распознавания и синтеза речи. В учебно-педагогических целях 
аналогичный комплекс «словарей» и правил призван сыграть важную 
роль в построении эффективных видов коммуникативных упражнений 
(а в перспективе – и аппаратурного тренажера) по развитию умений 
и навыков продуцирования иноязычной речи. 

Предпринятая в настоящей работе на основе экспериментального 
исследования попытка выявления и систематизации связей между 
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единицами планов выражения и содержания в сфере языковой 
модальности рассматривается авторами как определенный шаг в 
этом направлении. 
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О.О. Потебня. 
 
Свого часу Луї Єльмслєв (один з розробників лінгвістичної 

теорії, що дістала назву «глосематика» і яка є найбільш послідовним 
виявом структуралізму у західноєвропейському мовознавстві) у статті 
«Пролегомени до теорії мови» (1960) висловив думку, начебто 
«історію теорії мови не можна написати і її еволюцію не можна 
прослідкувати – вона надто непослідовна». Попри усю непослідовність 
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лінгвістичної думки, в ній можна виявити певну спадкоємність і 
послідовність. Найвиразніше це прослідковується у системних 
концепціях, де синтезуються досягнення аспектних теорій у такий 
спосіб, що кількісне накопичення лінгвістичних фактів і теорій, в 
тому числі суперечливих, переходить у нову якість. Сьогодні є 
незаперечним той факт, що найбільш значний синтез у галузі 
загальної теорії мови був здійснений В. фон Гумбольдтом. Щодо 
наступного, то він – реалізований у працях О.О. Потебні. Доведенню 
цього присвячений подальший виклад. Його актуальність зумовлюється 
ще й тим, що окремої роботи з обґрунтуванням своєї лінгвістичної 
концепції О. Потебня не залишив. 

Із 70-х років ХIХ ст. розвиток світового, перш за все європейського, 
мовознавства вступає у новий етап. На цей час період глобальних 
філософських систем і прагнень до широких узагальнень остаточно 
пішов у минуле. І у природничих, і у суспільних науках домінантною 
доктриною став позитивізм. Вчення позитивізму вперше сформулював 
французький учений О. Конт у 20-30-ті рр. ХIХ ст., але його панівне 
становище в європейській науці стало очевидним у другій половині 
століття і в основному утримувалося до Першої світової війни. 

Позитивізм відмовлявся від розгляду «вічних питань» філософії 
й науки, не підкріплених фактичним матеріалом. Завдання вченого 
зводилося до спостереження й первинного узагальнення фактів, 
решта визнавалася «метафізикою» і виганялася із науки. У багатьох 
науках настала пора відмови від узагальнень, але в той же час 
інтенсивно накопичувалися факти, ставилися експерименти, розвивалася 
дослідницька методика. 

Це відбулося і у мовознавстві. У позитивізмі не було місця для 
неспостережених явищ і не підтверджених фактами концепцій. 
Широкі узагальнення, притаманні В. фон Гумбольдту та його 
сучасникам і ще збережені у А. Шлейхера та Х. Штейнталя, не 
знаходили відголосу в наступному поколінні вчених. Остаточно 
відійшли у минуле ідеї «духу народу», відгомін котрих помітний у 
А. Шлейхера. Характерне й витіснення із науки проблем походження 
мови й стадіальності як «метафізичних». У цей час Французька 
академія взагалі відмовляється приймати до розгляду роботи, які 
стосувалися походження мови й універсальних світових мов. 
Стадіальний розвиток від «аморфних» мов до флективних мало 
підтверджувався фактами, але замість нього взагалі нічого не було 
запропоновано. Після Х. Штейнталя типологія, асоційована зі 
стадіальністю, на півстоліття перестає розвиватися, відродить її лише 
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Е. Сепір у 20-ті рр. ХХ ст. Будь-яка класифікація мов, окрім 
генетичної, вважалася у добу позитивізму «ненауковою». 

Відійшовши від узагальнень, нове покоління мовознавців зберегло 
від попереднього уявлення про свою науку як історичну, як і раньше, 
порівняльно-історичний метод переважав. Порівняння фактів споріднених 
мов та реконструкція праформ продовжували вважатися головним 
завданням лінгвіста, хоча відновлення індоєвропейської прамови вже 
не було для нового покоління таким самодостатнім завданням, як це 
було для А. Шлейхера, і ніхто вже не намагався складати тексти цією 
мовою. Вчені обмежувалися завданням розгляду окремих історичних 
фактів. У той же час підвищилася точність і чіткість реконструкцій, 
порівняльно-історичний метод, сформований його засновниками лише у 
загальних рисах, був доведений до логічної завершеності. 

Вчені кінця ХIХ ст. зазвичай не замикалися у межах лінгвістики, 
комплексність досліджень швидше зростала. Саме тоді склалося 
співробітництво істориків мови з істориками й археологами. На 
науку про мову продовжувала впливати психологія, яка у цей час 
інтенсивно розвивалася. У другій половині ХIХ ст. склалася 
експериментальна фонетика – дисципліна, що перебуває на стикові 
лінгвістики, акустики й фізіології і у той час майже не пов’язана з 
основним напрямом історичних досліджень у мовознавстві. Але й 
експериментальна фонетика добре вкладалася у рамки позитивізму: 
фонетисти задовольнялися реєстрацією фактів, а для їх теоретичного 
осмислення, яке буде зроблене у фонології, час іще не настав. 

Провідним лінгвістичним напрямом тих років, що найбільш 
повно відобразив ті ідеї свого часу, котрі переважали, стала школа 
німецьких учених з назвою «молодограматики»; ця назва спочатку 
була придумана й пущена у хід їхніми супротивниками (вперше 
вжив Фрідріх Царнке – Junggrammatiker), але згодом закріпилася, і її 
прийняли самі представники школи. Провідними молодограматиками 
були Август Лескін (1840-1916), Герман Остхоф / Остгоф (1847-1909), 
Карл Бругман (1849-1919), Герман Пауль (1846-1921), Бертольд 
Дельбрюк (1842-1922), а також Генріх Йоган Хюбшман (1848-1908), 
Август Фік (1833-1916), Фрідріх Бехтель (1855-1924), Адальберт 
Бецценбергер (1851-1922), Герман Колліц (1855-1935), Крістіан 
Бартоломе (1855-1925), Фелікс Зольмсен (1865-1911), Йоханнес 
Шмідт (1843-1901), Вільгельм Шульце (1863-1935). 

Усі вони виступили у 70-ті рр. ХIХ ст.; початковим центром 
молодограматизму був Лейпцігський університет (з лейпцігським 
осередком конкурували геттингенський та берлінський), згодом 
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учені цього напряму роз’ їхалися по різних німецьких університетах, 
створюючи там власні школи. Спочатку молодограматикам доводилося 
боротися із компаративістами більш старого «вишколу», але поступово 
їх ідеї почали домінувати в німецькій, а згодом і у світовій науці про 
мову (протягом усього ХIХ ст. й на початку ХХ ст. мовознавство 
багато у чому вважалося «німецькою наукою»). Младограматизм 
панував із 70-80-х рр. до 1910-х рр. включно, хоча не всі вчені 
поділяли його концепцію. Серйозні методологічні й теоретичні 
розходження з ними мали Х. Шухардт, К. Фосслер, І.О. Бодуен де 
Куртене, Ф. де Соссюр, А. Мейє, а також частково П.Ф. Фортунатов, 
Г.І. Асколі, П. Кречмер та деякі інші мовознавці, чия діяльність 
припадала на цей же період. Їм часто було навіть важко працювати, 
як це трапилося із Ф. де Соссюром. 

Отже, вже у середині XIX ст. традиційне логічне мовознавство, 
яке панувало протягом багатьох століть у лінгвістичних роботах 
(витоки його сягають в античну філософську думку, яка відштовхувалася 
від принципів інваріантності й універсальності семантичної – 
глибинної – структури речення і внутрішньої структури мови взагалі 
і яка відіграла серйозну роль у виробленні доволі суворих способів 
лінгвістичного аналізу), визнається невідповідним новим дослідницьким 
цілям. Пошуки лінгвістів відтепер спрямовуються на доведення 
невипадкового характеру змінності мов, їх різноманітності у часі та 
просторі, на пояснення причин нескінченного варіювання. Саме цим 
і було зумовлене звернення до наук, що вивчали або закони біологічної 
еволюції (біологія), або закони, що скеровують духовну діяльність 
людини й мовної спільноти (індивідуальна й етнічна психологія; 
залежні від психології антропологія, соціологія, естетика і под.). 

Психологічний напрям виникає як реакція на традиційний 
логіцизм і формалізм, з одного боку, і модний, схильний до певної 
вульгаризації натуралізм (біологізм, з іншого). Починається гостра 
полеміка із натуралізмом. Виникає прагнення дослідити живу мову в 
її реальному функціонуванні, у процесах мовленнєвої діяльності, але 
без орієнтації на її фізіологічні й психофізіологічні аспекти. Мова 
починає трактуватися як феномен психологічного стану та духовної 
діяльності людини чи народу, що значною мірою витікало з 
філософії мови В. фон Гумбольдта. 

Засновником психологічної течії у мовознавстві був видатний 
теоретик і систематизатор Хайман Штейнталь / Штайнталь (1823-
1899), відомий, перш за все, як інтерпретатор ідей В. фон Гумбольдта 
й гострий критик і натуралізму А. Шлейхера та основних принципів 
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логічної граматики, особливо в тому вигляді, як вона була подана в 
«Організмі мови» (1841) Карла Фердинанда Беккера (1775-1849). 
Свої психолого-лінгвістичні ідеї Х. Штейнталь виклав у таких працях: 
«Твори В. Гумбольдта із філософії мови» (1848), «Вступ до 
психології і мовознавства» (вид. 2, 1881), «Граматика, логіка і 
психологія, їх принципи і взаємовідношення» (1855), «Класифікація 
мов як розвиток мовної ідеї» (1850) та ін. Разом з М. Лацарусом він 
заснував у 1860 році журнал з етнічної психології та мовознавства. 

Як і В. Гумбольдт, Х. Штейнталь характеризує мову як 
самосвідомість, світогляд і логіку духу народу, тобто як твірне 
начало. Відношення мови до нації Х. Штейнталь пояснює за 
допомогою психічного чинника: психологію народу можна осягнути 
через інтелектуальну діяльність психічної індивідуальності. Підґрунтям 
його теорії слугувала механістична концепція асоціативної психології 
Іоганна Фрідріха Гербарта (1776-1841), де в основу утворення 
уявлень покладено психічні закони асиміляції, аперцепції й асоціації. 
Саме виходячи з цих законів, Х. Штейнталь намагався пояснити 
походження мови й процеси її розвитку. Він вважає несумісними 
специфічні для кожного народу категорії мови й загальнолюдські 
категорії логіки. Увага зосереджується на індивідуальному акті 
мовлення як явищі цілковито психічному. При цьому вчений прагне 
перейти від явищ індивідуальної психології до етнопсихології, тобто 
психології, що вивчає «закони духовного життя» націй, політичних, 
соціальних і релігійних общин (спільнот). 

Етнопсихологія зводиться в нього до проявів «симпатій» між 
людьми, що робило цю науку вкрай необ’єктивною. Формувалося 
уявлення про людину як істоту, що промовляє, котра створює мову 
одночасно зі своєї душі та із душі слухача як про члена певного 
національного колективу, як про індивіда, який мислить однаково з 
іншими мислячими індивідами у межах певної національної єдності. 
Заохочується вивчення мови і її характерних особливостей через 
даний у досвіді звуковий бік мови, що репрезентує внутрішню форму 
мови, котра обслуговує той чи інший національний тип. Пропонується 
розглядати не лише мову, а й натуру і звичаї, цілеспрямування і 
вчинки, традиції й пісні як продукти духу народу. 

Лінгвопсихологічні ідеї Х. Штейнталя справили вплив як на 
молодограматиків, так і на О.О. Потебню й І.О. Бодуена де Куртене. 

Психологізм став панівним методологічними принципом 
мовознавства у другій половині XIX ст. і у перші десятиліття XX ст. 
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У цілому на позиціях психологізму перебував і Олександр 
Опанасович Потебня (1835-1891), видатний представник слов’янського 
мовознавства. О.О. Потебня народився в українській дворянській сім’ ї. 
У 1850-1856 роках навчався в Харківському університеті спочатку на 
юридичному факультеті, а згодом на історико-філологічному. По 
закінченню університету він викладає в одній із харківських гімназій 
і готується до магістерських іспитів. Магістерську дисертацію «Про 
деякі символи у слов’янській народній поезії» Потебня захищає у 
1861 році, а в 1862 у «Журналі Міністерства народної освіти» була 
опублікована перша його велика праця «Думка й мова» («Мысль и 
язык»). У цьому ж році О. Потебню було відряджено за кордон, у 
Берлінський університет, для вивчення санскриту. Не задоволений 
рівнем викладання в університеті, за рік він повертається на 
батьківщину й починає викладацьку діяльність: читає лекції зі 
слов’янської словесності. Він займався теорією словесності, поетикою, 
історією літератури, етнографією, фольклором. О.О. Потебня знав, 
крім рідних української та російської, кілька давніх і нових мов 
(старослов’янська, латинська, санскрит, німецька, польська, литовська, 
латиська, чеська, словенська, сербсько-хорватська). 

Докторська дисертація О. Потебні «Із записів з російської 
граматики» («Из записок по русской грамматике» – ч. 1 и 2, 1874) 
була високо оцінена російськими та зарубіжними славістами. З 1875 р. 
Потебня вже професор Харківського університету кафедри історії 
російської мови й літератури. Його лекції слухали Б.М. Ляпунов, 
Д.М. Овсянико-Куликовський та ін., котрі згодом стали відомими 
вченими-мовознавцями. Вони відзначали вміння О.О. Потебні 
розглядати часткове під кутом зору загального і у такий спосіб 
підводити слухачів до філософських узагальнень. У 1877 році 
О. Потебню обирають дійсним членом Товариства любителів російської 
словесності при Московському університеті й членом-кореспондентом 
Академії наук. У цьому ж році за наукові праці Академія наук 
відзначає його Ломоносівською премією, а наступного року йому 
неодноразово присуджують золоті медалі за аналіз творів окремих 
мовознавців. Роботи О. Потебні одержують офіційне визнання в 
інших країнах, зокрема у 1887 році його обирають членом чеського 
Товариства наук. 

Найбільш відомими роботами вченого є: «Із записів з російської 
граматики», «Про зміну значення й замінах іменника» (1941). 
Деякі з робіт Потебні видані посмертно його учнями, зокрема: «Із 
записів з теорії словесності» (1905), «Із лекцій з теорії словесності. 
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Байка. Прислів’я. Приказка» (1894), статті «Мова й народність» 
(1895), «Психологія поетичного й прозового мислення» (1910). 
Потебня посідає виняткове місце в історії мовознавства ще й обширом 
порушуваних проблем, серед яких загальні питання мовознавства, 
фонетика, синтаксис, семантика, етимологія, діалектологія, фольклор 
та етнографія, літературознавство. 

О.О. Потебня – людина рідкісної ерудиції, високої лінгвістичної 
культури, самобутній мовознавець із широкими теоретично-
філософськими обріями, блискучий лектор. Уся діяльність О.О. Потебні 
була пов’язана із Харківським університетом, де за його активною 
участю і під його впливом складалася Харківська лінгвістична 
школа, лінгвістичний підмурівок якої закладався ще до О.О. Потебні 
Ізмаїлом Івановичем Срезневським (1812-1880) та Петром Олексійовичем 
Лавровським (1827-1886). Представниками цієї школи, що здійснювали 
розробку історії мови у широкому культурно-етнографічному й 
поетичному контексті, історичного синтаксису, морфології, семасіології, 
лінгвостилістики, лінгвістичної поетики, діалектології, були Олександр 
Васильович Попов (1808-1880), Митрофан Олексійович Колосов 
(1839-1881), Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський (1853-
1920), Михайло Георгійович Халанський (1857-1910), Аркадій 
Георгійович Горнфельд (1867-1941), Василь Іванович Харцієв (1865-
1937), Олексій Васильович Вєтухов (1868 чи 1869-1943 чи 1946), 
Борис Андрійович Лєзін (1880-1942). Близькими до її традицій були 
Антон Семенович Будилович (1846-1906), Микола Кузьмич Грунський 
(1872-1951), Олексій Афанасійович Дмитрієвський (1856-1926), Антон 
В’ячеславович Добіаш (1846 чи 1847-1911), частково Борис 
Михайлович Ляпунов (1862-1943). 

Філософсько-лінгвістичні погляди О.О. Потебні формувалися на 
традиціях науки про мову М.В. Ломоносова, О.Х. Востокова, під 
впливом філософії мови В. фон Гумбольдта і психолого-мовознавчої 
теорії Х. Штейнталя. О.О. Потебня оперував багатим і вірогідним 
матеріалом значної кількості мов індоєвропейської сім’ ї. Йому 
належить першість у поєднанні порівняльного методу з історичним. 
До нього порівняльно-історичний метод мовознавства обмежувався 
дослідженнями переважно фонетики й морфології. О.О. Потебня 
вперше в історії лінгвістичних вчень, об’єднавши ці методи в один, 
застосовував його до вивчення синтаксису мови. 

Раніше вважали, що категорії синтаксису є індиферентними до 
будь-яких змін. О. Потебня довів, що закони еволюції поширюються 
і на синтаксичні категорії. Зміни синтаксичних категорій лінгвіст 
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розглядає в органічному зв’язку зі зміною форм граматичних значень. 
Зміна граматичних категорій лексико-морфологічних розрядів зумовлює 
зміну й речення. Через історичну мінливість синтаксичних категорій 
не можна дати такого визначення реченню, яке було б придатним для 
всіх періодів його розвитку. О.О. Потебня вважав, що етапи (стадії) 
розвитку речення відбивають різні етапи мислення. У зв’язку із цим 
речення проходило дві фази розвитку – іменну й дієслівну. Іменна 
фаза стародавніша, вона була предикативнішою за сучасні іменні 
присудки. Дієслівна фаза характеризується двома ступенями: на 
першому ступені синтаксично не розрізнялися допоміжні і лексично 
повнозначні дієслова, на другому – відбулося посилення дієслівності 
в присудку. Один із учнів О.О. Потебні – А.С. Будилович – назвав ці 
висновки відкриттям, таким же значущим у мовознавстві, як і вчення 
Ч. Дарвіна про змінність видів у біологічних науках.1 

Історичний підхід до мовних явищ, до психології мови дав змогу 
вченому висловити думку про диференціацію прамови. Стихія 
диференціації початкової мови є історичною необхідністю. Більше 
того, як вважає О.О. Потебня, процес диференціації був не тільки не 
згубним, а, навпаки, корисним, оскільки він забезпечував виявлення 
різноманітності людської думки. 

Висловився О. Потебня і з питання походження мови. Щодо 
цього існували різні думки, проте жодна з них не могла задовольнити 
вимог науки про мову, оскільки вони спиралися не на конкретний 
фактичний матеріал, а на гіпотези, суб’єктивну умоглядність. Свої 
погляди із цього питання О. Потебня висловлює не категорично, а у 
вигляді припущень. Він припускає, що основою виникнення мови 
була її суспільна функція. Не виключено, що первісною формою 
мови була міміка, яку згодом змінила досконаліша форма – звукова 
мова, зокрема ономатопея (звуконаслідування). У зв’язку з цим 
О. Потебня говорить про звуки як про знаки думки. Він вважає, що 
питання походження мови можна успішно розв’язати лише за таких 
обставин, коли розглядати її у відношенні до мислення, до еволюції 
розумової й психічної діяльності, які передують їй. 

А це означає, що підходити до цього треба (як про це побіжно 
говорив ще Гумбольдт) лише із психологічних засад. Мова, як і 
психічні процеси, не становить чогось готового. Вона безперервно 
створюється. Імпульсами творчого процесу є два чинники: стабільність 
і змінність. Чинник стабільності, або неподільності, становлячи величину 
постійну, декретується законами душевної діяльності; чинник змінності 
є вторинним. Він є результатом духовної діяльності. Закони, за якими 
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розвивається мова, визначені, а масштаби, родові ознаки результатів 
діяльності духовних сил залишаються невідомими. Однак розвиток 
цей обмежується напрямами шляхів, якими пройшли самі носії мови. 
Закони розвитку мови в межах неподільності пов’язані з індивідуальною 
психологією. Вони, по суті, є законами розвитку мовлення. 

Представники етнопсихології відштовхувалися від положення, 
що мова є самосвідомістю, світоглядом і логікою «духу народу», 
тому вивчати мову необхідно як вираження «народного духу». «Дух 
народу», на їх думку, виявляється найперше у мові, потім у вдачі та 
звичаях, установленнях і вчинках, традиціях і співах. Звідси – 
надзвичайно бережливе ставлення Потебні до фольклорних матеріалів, 
витворів народної художньої творчості. 

У науковій літературі часто можна зустріти твердження, що 
О. Потебня розвивав ідеї В. Гумбольдта, але на російському ґрунті. У 
подібному вигляді це твердження не є справедливим. Спадкоємність 
між поглядами Потебні та ідеями Гумбольдта не викликає сумнівів, 
але положенням Гумбольдта Потебня надає іншого лінгвістичного 
тлумачення, вкладає в них інший зміст. Сам він зазначав, що приймає 
положення Гумбольдта «не як вирішення питання, що нас цікавить, 
а як вказівку на ті перепони, без усунення яких неможливе саме 
вирішення».2 

Так, твердження Гумбольдта про тотожність мови й «духу народу» 
є, на думку Потебні, «наслідком якихось непорозумінь». Зокрема, 
Потебня погоджується з тим, що дух без мови неможливий, але 
визначає дух інакше: «Прийнявши дух у розумінні свідомої мисленнєвої 
діяльності, що передбачає поняття, які утворюються лише через 
слово, ми побачимо, що дух без мови неможливий, бо сам утворюється 
за допомогою мови і мова в ньому є першою у часі подією».3 

Особливу увагу Потебні привернула ідея Гумбольдта про те, що 
мова є діяльністю; саме ця думка допомогла йому зрозуміти сутність 
мови як неперервного прагнення до вдосконалення мовних форм. 
Тут у Потебні на перший план висувається ідея мовного розвитку, 
який він розглядає як поступальний процес, як перехід від нижчих 
форм до вищих. Розвиток мови передбачає появу в ній нових форм 
(«заміна простої форми складною не є лише латкою на старій сукні, 
а створення нової форми думки»). Духовне життя, подібно до всього, 
що існує, має свою історію, у зв’язку із цим «будь-яке пізнання, по 
суті, історичне», зазначає вчений у «Записах із теорії словесності». 

У вченні Потебні було розвинуте й інше відоме положення 
Гумбольдта – «будь-яке розуміння є нерозуміння, будь-яка згода в 
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думках – сукупно незгода». Це положення тісно пов’язане із теорією 
індивідуальної психології, котра утверджувала суб’єктивність змісту 
і розбіжність думок мовця й слухача. На сприйняття того самого 
предмета мовцем і слухачем впливають найрізноманітніші зовнішні 
умови, це приводить до того, що у співбесідників образ предмета 
викликає різні асоціації. 

Тут ідеться не про «нерозуміння» у власному сенсі слова. 
Потебня, прийнявши ідею Гумбольдта, мислив під «нерозумінням» 
не лише обов’язкове відхилення від думки, спрямованої мовцем, а 
«розуміння по-своєму», як креативну роботу слухача, як те нове, що 
він творчо вносить. Зовнішнє подразнення – лише привід для появи 
власного. Потебня особливо підкреслює це положення: «Люди, – 
говорить Гумбольдт, – розуміють один одного не в такий спосіб, що 
справді передають один одному знаки предметів (...), і не тим, що 
взаємно змушують себе відтворювати одне й те саме поняття, а 
тим, що зачіпають один в одному ту ж ланку ланцюга чуттєвих 
уявлень і понять (...), внаслідок чого постають відповідні, але не ті 
ж самі поняття».4 «Наприклад, річ, позначена словом стіл, включає 
у себе кілька ознак. Ці ознаки є сукупністю тих вражень, котрі 
людина одержувала від столів, бачених раніше. Отже, вони 
залежать від її зору й дотику, які в кожної людини різні, а також 
від спогадів про минуле, знову ж таки індивідуально різних. Усе це й 
викликає славнозвісне «нерозуміння» у передачі думки, бо «говорити», 
значить, не передавати свою думку іншому, а тільки збуджувати в 
іншому його власні думки».5 

Прагнення досліджувати факти мови у площині тих психічних 
процесів, котрі відбуваються в індивідуальній свідомості мовця, 
дозволило Потебні вперше в російському й вітчизняному мовознавстві 
застосувати психологічний підхід до мови. У якій би формі не 
виявлявся психологізм у роботах Потебні – у формі народної чи 
індивідуальної психології, – він (психологізм) завжди дозволяв 
виявити лінгвістичний зміст його теорії і впритул підійти до таких 
проблем загального мовознавства, як співвідношення мови й мислення, 
слова й поняття, походження й розвитку мови, сутності мови й 
мовного знаку, внутрішньої форми слова і под. 

Розвиваючи ідеї В. Гумбольдта, О.О. Потебня зосереджується і 
на відношеннях між формою і змістом. Розглядаючи мову як форму 
думки, в якій у міру зростання «капіталу думки» здійснюється 
перехід від несвідомості до свідомості й самосвідомості, О. Потебня 
розмежовує позамовний мислительний зміст, з одного боку, і мовний 
зміст, з іншого. 
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Домовна думка, за О. Потебнею, має ті ж властивості, що й 
матерія в Аристотеля й В. Гумбольдта. Початковий хаотичний стан 
думки6 являє собою нерозчленовану масу незв’язаних вражень.7 
Щоправда, «у дословесному стані мови могли об’єднуватися у в’язки 
вражень (...); але сам зміст цих в’язок тоді не був розкладений, 
розчленований. Окрім того, існувала ціла маса незв’язаних, але 
поєднаних у такі в’язки вражень».8 

Початкова форма мовного мислення – чуттєвий образ.9 В образі 
здійснюється синтез вищих форм чуттєвого (сприйняття, уявлення) й 
абстрактного (поняття) мислення. Подальше зростання «капіталу 
думки», формування понятійного й творчого мислення здійснюється 
завдяки мові та її змісту. Внесок мови у перетворення дослівних 
елементів думки і у сам її зміст величезний. У сучасних лінгвістичних 
словниках, посібниках і довідниках із семантики ми не знайдемо 
терміна «образ», що позначає форму думки, котра реалізується в 
мові. Але разом з тим такі словосполучення, як «образний вислів», 
«образне слово», «образне значення» і под., є вельми вживаними у 
мовознавчій літературі. Науковий смисл таких позначень цілком 
очевидно страждає від того, що початковий термін та відповідне 
йому поняття залишаються не визначеними. 

Створюється враження, що образ як форма думки, реалізована у 
мові й генетично з нею пов’язана, після глибоких оригінальних 
досліджень Потебні та його учнів залишився у подальшій історії 
мовознавства незатребуваною темою. І це відбулося, незважаючи на 
те, що проблема «слово і образ» активно обговорювалася лінгвістами 
й літературознавцями. Так, у 60-ті роки пройшла дискусія на цю 
тему, в якій узяли участь літератори й мовознавці і яка породила 
потік літератури із цієї теми. 

Однак лінгвісти, що брали участь у цій дискусії, торкалися 
особливостей мови художньої літератури, ролі слова у створенні 
літературних образів (Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической 
речи. Поэтика. – М., 1963; Шмелев Д.Н. Слово и образ. – М., 1964 та ін.). 
Усталена у мовознавстві думка, що із мовою пов’язані абстрактні 
форми мислення, насправді виключила з поля зору лінгвістів 
питання про те, як відображаються у мові чуттєві форми мислення і 
чи відображаються взагалі. Між тим у мисленні людини всі форми 
відображення дійсності – чуттєві й абстрактні – існують у нерозривній 
єдності та взаємодії, що не може не відбитися найбезпосереднішим 
чином у мові. Найбільш абстрактні форми мислення – поняття, 
судження, умовивід – немислимі поза відношенням щодо чуттєвих 
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форм відображення для сприйняття дійсності. Потебня зауважував: 
«Слово може однаково виражати й чуттєвий образ і поняття».10 

Згідно з О. Потебнею, мовний зміст міститься в «уявленні», тобто в 
ознаці-посередниці між новим пізнаним і пізнаним раніше, що слугує 
засобом їх порівняння й замінює відповідний образ чи поняття,11 і в 
народному «найближчому значенні», яке включає загальне й граматичне 
значення разом із конкретним і лексичним значенням і є формальним 
щодо особистісного подальшого значення.12 Мовний зміст слугує 
способом уявлення, внутрішньою формою, образом, знаком мисленнєвого 
змісту, вміщеного у «подальше», «зовнішнє» значення, «натяком» на 
нього. 

Нове ми сприймаємо крізь призму відомого й добре уявлюваного. 
Це відоме у своїх ознаках і якостях допомагає нам уявити й засвоїти 
нове, дане нам у досвіді. Тому образ – це необхідний початковий 
семантичний етап у рухові думки від наочного сприйняття й 
уявлення відображуваного предмета до його сутнісного пізнання у 
понятті. У слові відбувається «зустріч» старого й відомого у вигляді 
ознаки, яка лягла в основу пізнання, й нового змісту чи значення, 
утворюваного внаслідок сприйняття й розуміння сприйнятого. Таким 
чином, позначення нового явища у мові відбувається шляхом 
використання чинних старих значень і позначень. Безперечно, 
нового образного уявлення потребують і давно відомі й позначені 
предмети і явища. 

Тому образ – дуже важлива форма думки, постійно реалізовувана у 
мові. «Метафоричність, – писав Потебня, – є повсякчасною 
властивістю мови, й перекладати ми можемо лише з метафори на 
метафору».13 «Усі значення в мові за походженням образні, кожне 
може з часом стати безобразним. Обидва стани слова, образність і 
безобразність, однаково природні».14 

Утворення й відокремлення образу як особливої форми думки 
можливе за участю знаку. На відміну від довербальних знаків, слово 
служить знаком абстракції (поняття), але воно здатне одночасно 
виражати й позначати образ. При цьому саме закріплення за словом 
абстракції, її опанування мовцем та розширення її семантичних 
зв’язків закономірно приводить її до участі у створенні образу і, 
відповідно, нового значення чи нового слова. За термінологією 
Потебні, якщо образ є вираженням поетичного мислення, то поняття 
як сутнісна мислительна форма – прозового. «Поетичне мислення, – 
писав він, – є однією із двох однаково необхідних форм думки у слові, 
тобто такої думки, котра потребує для свого виявлення виникнення 
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слова».15 І далі: «Ця постійна зміна поетичного й прозового мислення 
відбувається безкінечно і назад і вперед».16 

Участь абстракції у створенні образу полягає в тому, що вона 
постає у новому слові чи значенні у вигляді окремої ознаки 
позначуваного предмета. Ознака, покладена у назву, обирається 
серед чинних у мові слів за схожістю їх значень із наново 
позначуваним предметом, ыз тією чи іншою його стороною. 
Уявлення – це щось спільне між уже позначеним і пізнаним і наново 
позначуваним, що пізнається, це підґрунтя для порівняння у новому 
знакові двох предметів чи явищ (tertium comparationis), завдяки 
чому у свідомості людини утворюється й передається думка про 
позначуване із багатьма його сприйманими ознаками. 

Це добре видно на прикладі слів із прозорою внутрішньою 
формою: рожевий, голубий, подорожник, підсніжник, покруч, білок, 
жовток і под.; пор. сучасні нові назви: тачка (про автомобіль), 
крутий (про людину), класний (ознака якості) та ін. Завдяки 
уявленню у свідомості мовців створюється образ предмета, тобто 
відоме узагальнення за окремою ознакою про предмет певного роду. 
Роль образу, тобто позначення нового предмета чи явища шляхом 
використання вже чинних назв та їх значень, не була сталою в 
еволюції мови й мислення. Враховуючи значно менший запас понять 
і думок у найдавнішу добу мови, ми можемо припустити більшу 
семантичну самостійність вторинних переносних назв, а точніше – 
ототожнення образу зі значенням, що характерне для міфічного 
мислення. При міфічному мисленні перенос як такий не сприймається і 
не розуміється. Дикун буквально розумів, що роса – це «плювки 
зірок» (роса випадає вночі при ясному, зоряному небі).17 Для іншого, 
правильного розуміння цього явища в нього не було достатніх знань, 
мислительних запасів. 

Отже, цей вираз не був метафорою: пояснювальне тут 
ототожнювалося із пояснюваним, суб’єкт із предикатом. Мусило 
минути історично багато часу, аби міфічне мислення могло змінитися 
на інший тип мислення, а саме – поетичне, яке забезпечує 
відображення, більш близьке до дійсного стану речей. При 
поетичному мисленні образ, алегорія стали спеціальним мислительним 
прийомом суб’єктивного, асоціативного бачення й розуміння наново 
позначуваного предмета чи явища. Тут образ, тобто уявлення 
предмета за окремою ознакою, служить лише необхідним засобом 
утворення значення, що включає множинність ознак. У мові, як уже 
зазначалося вище, немає непереносних назв, і кожна метафора – це 
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вираження суб’єктивного підходу людини у відображенні й позначенні 
тих предметів і явищ, котрі потрапили в коло її інтересів та 
діяльності і котрі їй необхідно назвати. 

При цьому мовці чітко (й одночасно – стихійно й мимовільно) 
усвідомлюють різницю між внутрішньою формою слова та його 
значенням. При поетичному способі мислення відкривається широкий 
простір для гри асоціацій, називання предметів і явищ за схожими 
ознаками. Так, з одного боку, людина може персоніфікувати дії, 
ознаки позначуваних предметів та істот (дощ іде, сонце встає, сідає, 
час біжить, голий ліс, море заспокоїлося, собака просить їсти, стріла 
заспівала і т. ін.); з іншого – свої дії та якості людина може називати 
словами, що позначають природні явища (дитина росте, гаряче 
почуття, почуття згасли, погляд потух, яскрава особистість, глибокий 
розум, тихий норов, холодний прийом, плаский жарт, блискуча ідея, 
запала думка, кислий вираз обличчя і под.). В авторських поетичних 
творах гра суб’єктивних асоціацій значно ускладнюється, стає 
нерідко вельми витонченим засобом асоціативного бачення світу, 
образного вираження душевного стану поета. 

Переконатися в різниці загальномовного суб’ єктивізму та 
особистісного легко, порівнявши загальномовні переноси із грою 
метафоричних асоціацій у поетів. О. Потебня наводить приклад 
таких поетичних рядків: 

 
Нас соплетает сладостная мощь, 
Исполненная солнечными снами. 

Вот наши души, как весенний дождь, 
Оборвались слезами между нами. 

Ушла, но гиацинты ждали, 
И день не разбудил окна, 

И в мягких складках женской шали 
Цвела ночная тишина. 

 
В одних поетичних рядках значення чи ідея лежать на поверхні, 

і кожний читач без утруднень співвідносить образ зі значенням, в 
інших це співвідношення побудоване на несподіваній грі асоціацій, 
що вимагає зусиль уяви, витонченого семантичного чуття. У 
наведених рядках та в подібних до них не всі слова вживаються 
переносно, але й ті слова, котрі застосовані тут у прямому значенні, 
перебуваючи у безпосередніх семантичних зв’язках з переносними, 
беруть участь у даній мовленнєвій єдності у створенні суб’єктивно 
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змальованого автором образу дійсності. У таких випадках значення 
слів виконують зображальну функцію. Поетичне відображення – це 
живе, картинне відображення, що передбачає єдність у сприйнятті. 
Генетична нитка такого поетичного вираження думок сходить у глиб 
тисячоліть розвитку людського мислення. 

Однак і в ранню добу розвитку мови не виключені елементи 
прозового, за термінологією О. Потебні, мислення, тобто зародки 
наукового. Потебня, наприклад, пише: «У міру того, як думка через 
посередність слова ідеалізується й звільняється від переважного 
впливу чуттєвого сприйняття, слово мимовільно позбавляється 
своєї образності. Цим самим покладається початок прозі, сутність 
якої – у відомій складності й абстрагованості думки».18 

Але з розвитком мови образність, загалом, не зменшується, хоча, 
зважаючи на загальну тенденцію розвитку слова, його значення 
рухається у бік збільшення абстрагованості. Образність – необхідна 
властивість людської мови, бо вона, згідно із Потебнею, забезпечує 
розуміння позначуваного, що є необхідною умовою й одночасно 
метою спілкування. 

У спілкуванні, у відображенні дійсності вираження абстрагованості, 
узагальнення й одночасно конкретності однаково необхідне. «Не 
можна охарактеризувати розвиток мови, – писав Потебня, – її 
прагнення до абстрагованості, не додавши, що разом з тим 
розвивається і її прагнення зображати конкретні явища».19 

Образ – конкретне вираження евристичної природи нашого 
мислення, він використовує закріплене у мовних знаках та їх значеннях 
знання для розуміння й пізнання нових явищ, уводячи їх у людський 
досвід. Тому образ як форма думки притаманний не лише мові. Мова – 
генетичне джерело цієї форми думки. З образом ми зустрічаємося у 
художній літературі, живописі, скульптурі, музиці, балеті, архітектурі 
та інших галузях людської творчості. Звичайно, це не просто 
термінологічний збіг. Застосовуваний у них образ як форма думки 
виявляє ті ж необхідні структурні компоненти, що і у словесному 
образі, а це дозволяє вказані способи відображення дійсності 
кваліфікувати як різновиди тієї самої форми думки. 

Кожний вид творчості має свою «мову», різний рівень складності й 
розвитку образу. За своєю будовою та функціями ці різновиди образу 
сходять до генетично початкового елементарного словесного образу 
й належать, за термінологією Потебні, до поетичного способу 
мислення. «Величезна частина слів, котрі ми вживаємо несвідомо 
для нас, – пише Потебня, – витвори поетичні й за суттєвими своїми 
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елементами ніскільки не відрізняються від інших більших творів: 
прислів’ їв, байок, драм, епопей, романів. Різниця буде полягати лише 
у рівні складності та в усьому тому, що залежить від складності».20 
Слово, за Потебнею, є поетичний витвір, і всі властивості поетичного 
витвору взагалі знаходять відповідність у властивостях слова.21 
«Слово, – зауважував він, – є прообразом і зародком більш пізньої 
поезії й науки».22 Будучи, таким чином, генетичним джерелом поезії 
й науки, мова у подальшому своєму розвитку не втрачає своєї 
спорідненості із поезією, мистецтвом та наукою: «Найбільшу схожість 
мова презентує із мистецтвом і наукою, які передбачають її 
існування і виникають з її участю, але, як відомо, її не замінюють».23 

Те, що образ як форма думки є одночасним із виникненням 
самої мови і є джерелом, із котрого у подальшому беруть початок у 
різних сферах людської творчості й діяльності більш складні різновиди 
образного відображення дійсності, помічали інші вчені, і, перш за 
все, ті, хто цікавився походженням художньої творчості людини 
(Афанасьев А.Н. Сказки и миф // Филологические записки. – Воронеж, 
1864. – Вып. 1-2; Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940; 
Пауль Г. Принципы истории язика. – М., 1960; Парандовский Я. 
Алхимия слова. – М., 1972 та ін.). 

Слово є необхідним засобом формування не лише образу, але й 
поняття, тобто логічної класифікаційної й кваліфікаційної думки, 
здатної проникати у сутність відображуваних і пізнаваних предметів. 

Уже однією своєю звуковою стороною, зовнішньою формою, 
слово викликає у свідомості людини наочно-чуттєвий образ 
позначуваного предмета. Отже, і у своєму формуванні, і у подальшому 
застосуванні в якості загальновживаного знаку, слово, хоч і є, за 
І.П. Павловим, елементом другої сигнальної системи, не відривається 
від чуттєвих форм мислення й за умови закономірного розвитку в 
ньому абстракції. Здатність слова позначати як чуттєвий образ, так і 
поняття, тобто залежно від умов мовлення, завдань спілкування мати 
конкретне чи абстраговане значення, дозволяє об’єктивно відображати 
справжній стан речей. Вираження конкретного й абстрагованого 
однаково необхідне у спілкуванні. 

Про автономію конкретного й абстрагованого у мові Потебня 
писав так: «Абстракції складають, вірогідно, мету нашої думки. Але 
чи насправді це так? Чи буде вдоволена наша думка, якщо вона 
наповнюватиметься самими лише абстракціями, такими, як, наприклад, 
план міста, мапа країни, схематичне зображення людської фігури? 
Чи, якщо уявити собі, що хтось обмежується лише математичною 
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формою людської думки, найбільш абстрагованою, яким буде стан 
цієї людини й ставлення її до всього, що навколо неї? Це важко собі 
уявити. Принаймні, це явище було б щонайпотворніше. Абстрагуванню 
протиставляють конкретні сприйняття, з яких вони одержуються; 
але на самих лише конкретних сприйняттях не може заспокоїтися 
думка, бо процес узагальнення притаманний людській природі. 
Узагальнення має для нас цінність тільки в тому випадку, якщо за 
ним є конкретні сприйняття, з яких воно отримане. Саме лише 
узагальнення є пізнанням вельми віддаленим».24 

Ці два протиставлені один одному процеси – конкретизація й 
абстрагування – однаково необхідні для об’єктивного пізнання 
дійсності та спілкування і відповідають основним способам мислення 
сучасної людини – поетичному (образному) й прозовому (абстрактному), 
науковому мисленню, за термінологією Потебні: «Чергування прийомів 
поетичної й прозової думки є засобом не лише творення мови, але й 
творення всієї людської думки, і постійна зміна їх так само необхідна, 
неминуча, як вдихання й видихання».25 

Якщо у слові образ створюється на основі взаємодії двох 
семантичних величин: ознаки назви й значення, утворюваного 
внаслідок сприйняття позначуваного предмета чи явища, то у 
фразеологізмах, прислів’ях, приказках, байках та інших більш 
складних витворах мови образ створюється шляхом використання 
багатьох слів. І тут під час створення образу взаємодіють дві 
семантичні величини: буквальний смисл одиниці, що містить 
мотиваційні ознаки, і її функціональне значення. Ці одиниці більш 
складні, семантично розчленовані, звідси й їхня образна стійкість: 
«Яке-небудь прислів’я, – пише Потебня, – живе у віках. Ми не 
можемо уявити собі кількість випадків, до яких застосовувалося і 
застосовується кількість цих безперервних втілень. Справа не в 
повній відповідності якійсь певній ідеї й образу, а у цій нескінченній 
здатності відповідати новим і новим ідеям, у цій можливості 
будити, пояснювати нескінченну низку явищ життя. З якими тільки 
ідеями не поєднувався образ «Тихіше їдеш, далі будеш»«?»26 

Образ посідає значне місце в християнській релігії. Христос 
проповідував світу своє вчення у вигляді притч – невеликих 
образних алегоричних оповідей, що відображали зрозумілі простим 
людям того часу обставини життя й одночасно виражали у доступній 
формі релігійну ідею, повчальний зміст. Уся історія християнства 
довела вражаючу життєвість образів притч, здатних у різні історичні 
епохи, у скороминучих життєвих ситуаціях наповнитися конкретним 
змістом і виконувати роль релігійних, моральних правил християн. 
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У тій чи іншій формі чимало притч знайшли своє втілення у 
різних видах літературної, музичної творчості, у живописі. 

Важливу роль відіграє образ у науці, незважаючи, здавалося б, 
на тяжіння науки до відкриття законів, логічних узагальнень, 
абстрагованих понять і категорій. Образ – нічим не замінний засіб 
мовного відображення й пізнання дійсності в усіх сферах діяльності 
людини. Тому для образу не існує якихось перепон у межах 
вербального мислення. Про важливість образу у науковому пізнанні 
дійсності писали вчені у минулому й сьогодні. Відомий філософ і 
математик, дослідник філософських і методологічних аспектів мови 
науки, який спеціально вивчав погляди вчених на роль метафори в 
науковій творчості, В.В. Налімов писав, що у науці під час уведення 
й пояснення нових теорій за допомогою вже усталеної наукової мови 
й усталених теорій та відповідних їм термінів учені із необхідності 
використовують метафору, образи. Метафоричність мови науки 
створює напруженість думки, приводить її в рух, що в кінцевому 
результаті сприяє розумінню й засвоєнню у науковому досвіді нових 
теорій і нового знання.27 

Найвірогідніше, метафора, образ завжди були активною формою 
думки у науці, починаючи із її витоків, а не лише сьогодні. Метафора, 
припускають учені, сама по собі була початковим методом наукового 
пізнання дійсності. Я. Парандовський, наприклад, пише: «Можливо, 
слід шукати метафори не лише у витоках поезії, але і науки, вона є 
різновидом первісного, найдревнішого методу наукового дослідження, 
що полягав у зближенні, встановленні зв’язку, у порівнянні між собою 
різних явищ».28 

Через аналіз внутрішньої форми слова та її ролі для мови й 
думки О.О. Потебня вслід за В. Гумбольдтом приходить до виділення 
того, що він назвав «сформованим матеріалом».29 Сформований 
матеріал є результатом впливу мовної форми, а саме внутрішньої 
форми, на мисленнєву й звукову матерію в процесі їх синтезу, який 
О.О. Потебня розглядає як творчість (Для О. Потебні синтез і 
творчість поняття синонімічні, зокрема: «Синтез, творчість вельми 
відмінні від арифметичної дії»;30 «Мова є цілковитою творчістю, 
яка лише можлива для людини, і лише тому має для неї значення»;31 
«...внутрішня форма вже в момент свого народження змінює й звук 
і чуттєвий образ»32). 

О. Потебня також зазначає: «все, що не дане у чуттєвому 
сприйнятті», внесено у думку мовою, за її допомогою. А це дуже 
багато. «Із найменшого досвіду, – пише О.О. Потебня, – можна 
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переконатися, що у нашому внутрішньому світі – тому світі, 
котрий кожен носить у собі, – лише найменша кількість комплексів 
перебуває у безпосередньому зв’язку із чуттєвим сприйняттям (Пізніше 
на цю обставину звернув увагу Ф. де Соссюр, котрий зауважив, що 
«лише випадково мовний знак відповідає предмету, який чинить 
певний вплив на органи чуттів, наприклад, кінь, вогонь, сонце».33 

Але на цій підставі він робить далекоглядний висновок, начебто 
«природні речі та їх відношення взагалі не мають стосунку до 
лінгвістики»34). «Ми говоримо, наприклад: «Чорний птах летить». 
Хіба ми бачимо птаха, його якості (чорний) і те, як він летить? У 
чуттєвому сприйнятті чорного птаха, який летить, у тому образі, 
котрий дає нам образ (уява – О.К.) не дано ані дійової особи 
(субстанція), ані її якості, ані її дії, і все це додано нашою думкою – 
думкою свідомою. (...) Усе це додано мовою, тобто мисленням за 
допомогою мови».35 «Перетворення думки полягає (...) у створенні 
відхилень».36 «Лише за допомогою мови створені граматичні категорії 
й паралельні до них загальні розряди філософської думки; поза мовою 
вони не існують і у різних мовах неоднакові».37 

Через те, що граматичні категорії (перш за все, беруться до уваги 
частини мови – іменник, прикметник, дієслово) – «це межі, у котрі 
втискується зміст думки нерозчленованої, не препарованої», то «від 
того, якими є граматичні категорії, залежить наше мислення, його 
загальний характер, повнота й глибина; через розбіжність цих 
категорій сам зміст думки відмінний у різних народів, споріднених 
між собою й котрі перебувають у тих самих кліматичних та інших 
умовах».38 

О.О. Потебня був одним із перших учених, що розробили 
концепцію мовного знаку. Спеціальної роботи, присвяченої мовному 
знаку, він не залишив. Але у своїй дослідній практиці й теоретичних 
узагальненнях учений виходив із розуміння мови як системи знаків. 
Найбільшу цінність має внесок Потебні у вивчення вузлової одиниці 
мови – слова як знаку, яке у нього має складну структуру; це 
стосується як його семантики, так і матеріального боку. 

Мовний знак не тільки забезпечує спілкування людей. 
Основоположною функцією знаку Потебня вважає його здатність 
робити більш доступними й близькими для спостереження, аналізу й 
пізнання предмети та явища дійсності, котрі без знаку були б 
важкодоступними чи недоступними взагалі. Знак може позначати не 
лише видимі реальні предмети, але і їх властивості, якості, відношення 
та оперувати ними, відображеними й закріпленими у знакові, як 
чимось окремим. 
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Отже, відношення між мисленнєвими й мовними категоріями у 
трактуванні О.О. Потебні протилежне тому, яке припускали раціоналісти 
з авторами граматики Пор-Рояля включно. Відтепер визначальним 
чинником визнається не мислення, а мова. Звідси розбіжності у 
мисленні та його змісті у різних народів. Ця розбіжність збільшується 
тому, що, згідно з О.О. Потебнею, «немає жодної граматичної й 
лексичної категорії, обов’язкової для всіх мов».39 Заперечення 
загальнолюдського характеру граматичних категорій може пояснюватися 
тим, що О. Потебня задовго до Ф. де Соссюра цілком усвідомив 
відносність граматичних розбіжностей, їх залежність від цілісної 
системи мови і впритул підійшов до поняття значимості. У зв’язку  
з паралелізмом граматичних категорій та загальних розрядів 
філософської думки останні також мусять мати відносний характер. 

Отже, увесь змістовий бік мови, з граматикою включно, визнається 
вченим цілковито ідіоетнічним. Саме у доробку О. Потебні завершується 
визначення чинників, які окреслюють мовний образ (мовну картину) 
світу (Попередники О. Потебні – Е.Б. Кондильяк, І.Г. Гердер, 
В. Гумбольдт). 

Поява у сучасній теорії мови поняття власне мовного образу 
(мовної картини) світу передбачає (окрім виокремлення людиною 
самої себе з довколишнього світу, розрізнення суб’єкта та об’єкта 
думки) усвідомлення нетотожності мови й мислення й відповідно 
відмову від логістичного зведення змістового боку мови виключно 
до мисленнєвого змісту, однакового, спільного для всіх мов, і 
виокремлення паралельно з мисленнєвим особливого мовного змісту. 
Цьому сприяло, з одного боку, відкриття немовного мислення і 
встановлення неоднорідності мовного мислення у різних народів і у 
різні часи, а з іншого – виявлення закономірностей граматичної 
категоризації на матеріалі постійно розширюваної кількості мов, 
розмежування у мові лексичного й граматичного. 

Таким чином, спадкоємність і послідовність лінгвістичної думки, 
на наш погляд, є очевидними. Інша річ, що це потребує належних 
дослідницьких зусиль, чим і мають займатися історіографи лінгвістики. 
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ЗВ’ЯЗОК МОВИ Й КУЛЬТУРИ 

У СИНХРОННОМУ Й ДІАХРОННОМУ АСПЕКТАХ 
 

Статтю присвячено проблемі співвідношення феноменів мови й 
культури, в руслі якої мова розуміється як засіб пізнання етнічної 
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самосвідомості, минулого народу, історії його матеріальної та 
духовної культури. У межах статті загальна гіпотеза про зв’язок 
культури й мови продемонстрована на конкретному матеріалі. 

 
Статья посвящена проблеме соотношения феноменов языка и 

культуры, в русле которой язык понимается как средство познания 
этнического самосознания, прошлого народа, истории его материальной 
и духовной культуры. В рамках статьи общая гипотеза о связи 
культуры и языка продемонстрирована на конкретном материале. 

 
The article is devoted to the problem of correlation of such 

phenomena as language and culture in terms of which a language is 
considered to be a means of cognition of ethnic consciousness, people’s 
past, history of their material and spiritual culture. In terms of the 
research the general hypothesis on connection of culture and language is 
demonstrated through particular examples. 

 
Ключові слова: мова, культура, синхронія, діахронія. 
 
Проблема співвідношення мови й культури виникла ще в 

античний період, еволюціонуючи в історії світової філософської й 
лінгвістичної думки. Відомі філософи XVIII ст. К. Гельвецій, 
П. Гольбах, Ж. Ламетрі та інші зазначали, що мова є необхідною 
умовою формування суспільства й культури, об’єднуючи духовне й 
матеріальне в людині, формуючи її духовну сутність. 

Необхідність осмислення ролі мови в житті окремої людини й 
цілої нації визначається глобалізацією міжнаціональних комунікаційних 
процесів. В умовах сучасної міжнародної культурної, політичної, 
економічної ситуації кожна мова покликана виступати засобом 
національної ідентифікації, що дозволяє людині відчувати свою 
приналежність до буття даного народу. Усе вищезазначене підтверджує 
актуальність теми дослідження. 

Ідея взаємозв’язку мови й культури набула розвитку за багатьма 
напрямами, а саме: розуміння мови як соціокультурного феномену 
(Л. Вайсгербер, Е. Кассирер, К. Леві-Стросс, Р. Лорд, Дж. К. Чік), 
як соціально-ідеологічної структури семіотичної системи (Р. Барт, 
В.Н. Волошинов, М. Маллудян, А.А. Мирошниченко, Р. Якобсон), як 
основної домінанти культури (В. Гумбольд, К. Леві-Стросс, Б. Уорф, 
Н. Фрайер), як передумови суспільної свідомості (Н. Іванова-
Георгієвська, А.Р. Лурія, H.Б. Мечковська), як чинника розвитку 
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національного характеру (М. Верещагін), як способу реконструкції 
картини світу (Ю.Д. Апресян, В.В. Воробйов, Ю.Н. Караулов, 
Л.Б. Никитина, Е.С. Кубрякова, А.Я. Флієр, И.В. Кондаков). Розробка 
лінгвокультурологічної теорії у викладанні іноземних мов проводиться 
в межах досліджень Є.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова, Г.Д. Томахіна. 
Психолінгвістичні аспекти взаємозв’язку мови й культури закладено 
в роботах відомих лінгвістів, психологів, філологів С.І. Бериштейна, 
Л.С. Виготського, В. Гумбольдта, А.Н. Леонтьєва, А.Р. Лурії, 
А.А. Потебні, І.М. Сеченова, А.А. Шахматова та ін. 

Значний інтерес викликають проблеми оволодіння мовою як 
засобом входження в чужу культуру, дослідження мовної специфіки 
етнічних культур, національно-культурних й мовленнєвих стереотипів 
(А. Вежбицька, В.В. Воробйов, В.Г. Гак, А.А. Залевська, В.В. Сафонова, 
Ю.Я. Сорокін, Т.П. Третьяков, В.П. Фурманова тощо). Історичний 
підхід до проблеми дозволяє побачити в мові найважливіший засіб 
розуміння виникнення й розвитку народів й зв’язків між ними; 
понять, фактів та слів, адже, як слушно зауважив І.І. Срезневський, 
«кожне слово є представником поняття, що використовувалося 
народом: усе, що було виражене словом, було й у житті; чого не 
було в житті, для того не було й слова. Кожне слово для історика є 
свідком, пам’ятником, фактом життя народу».1 

Отже, проблема «мова і культура» багатоаспектна: її можна по-
різному розглядати з боку лінгвістики, історії культури, психології, 
філософії, етнографії, літературознавства. Щодо мовознавчого аспекту, 
то тут відразу постають два питання: по-перше, як різноманітні 
культурні процеси впливають на мову та, по-друге, як мова впливає 
на культуру. Особливого значення набуває питання взаємодії мови й 
культури у діахронному аспекті дослідження, яке на сучасному етапі 
розвитку лінгвістичної думи є ще недостатньо вивченим. Відповідь 
на це питання й визначає предмет нашого дослідження. 

Проте передусім треба уточнити поняття «культура» та з’ясувати її 
відношення до поняття «мова». 

Поняття культури розуміється у вузькому й широкому планах. У 
вузькому розумінні культура – це сфера духовного життя суспільства, 
що охоплює, насамперед, систему виховання, освіти, духовної творчості 
(особливо мистецької), а також установи й організації, що забезпечують 
їхнє функціонування. У більш широкому розумінні культура являє 
собою сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань 
суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку 
суспільства й людини і втілюються в результатах продуктивної 
діяльності.2 
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Ф. Тромпенарс, Е. Холл, Г. Хофстед установили компонентний 
склад культури, виокремивши два рівні: перший – зовнішній 
(експліцитний, той, що підлягає спостереженню) – мова, артефакти 
(предмети культури), міфи, символи, ритуали, традиції; та другий – 
прихований (імпліцитний, той, що не підлягає спостереженню, 
натомість складає суть, зміст національної специфіки) – норми, 
цінності, що впливають на комунікацію, дії, базові уявлення, життєві 
настанови й досвід.3 Отже, як бачимо, мова є невід’ємною складовою 
культури, її компонентом. Компоненти обох рівнів взаємопов’язані й 
взаємно зумовлюють форми існування одне одного. Так, останні 
впливають на вибір мовних засобів, мовленнєвого стилю, адже вони 
є еталонами очікуваної поведінки у типових ситуаціях та регуляторами 
мовленнєвої поведінки. З іншого боку, закарбовані в мові символи й 
традиції «нав’язують» спільноті певні знання, мораль, модель існування 
й поведінки, відношення до оточуючого світу – ту картину, яку 
«намалювали» до неї за декілька поколінь, ту філософію, яка 
притаманна певному народові як єдино можлива й правильна. Мова 
стає основою формування понять, а через них детермінує процес 
мислення народу, а отже, кожному народові притаманне специфічне 
бачення навколишнього світу через систему рідної мови. Е. Сепір, 
американський лінгвіст та антрополог, засновник теорії лінгвістичної 
відносності, стверджував, що люди значною мірою залежать від мови, 
оскільки їхній світ формується на основі мовних навичок групи. 
Мова створює націю через зберігання й передачу культури, традицій, 
суспільної свідомості даного мовленнєвого колективу.4 

Взагалі виокремлюють три підходи до проблеми взаємодії мови 
й культури: 

1) Мова відображає дійсність, а оскільки культура є невід’ємною 
складовою цієї дійсності, то саме вона є чинником впливу на мову 
(С.А. Атановський, Г.А. Брутян, Е.И. Кукушкін, Е.С. Маркарян). 

Хоча найчастіше дослідники зазначають двосторонній вплив 
мови й культури, вплив культури на мову помітно чіткіше. Особливо 
це помітно на лексичному рівні: у будь-якій мові є слова, що не 
мають однослівного перекладу на іншу. Це так названа безеквівалентна 
лексика, в основному – позначення специфічних явищ місцевої 
культури. У випадку запозичення в чужу мову безеквівалентні слова 
називають екзотичною лексикою (екзотизмами). Екзотизми й 
етнографізми не стільки розкривають або тлумачать чужу культуру, 
скільки символізують її. Так, слова есквайр, спікер, крикет, шилінг 
завжди асоціюються з Англією, кишлак, арик – це знаки 
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середньоазіатської культури; сакура, гейша, ікебана, саке – знаки 
традиційної японської культури; баз, курінь, майдан – знаки донського 
козачого побуту тощо. Національно-культурна своєрідність лексики 
може проявлятися й у відсутності слів для значень, виражених в 
інших мовах. Такі «прогалини», «білі місця на семантичній карті 
мови», називають лакунами.5 Так, наприклад, у мові ескімосів є 
десятки слів для позначення різних станів льоду і снігу, у китайській 
же мові – величезна кількість термінів, що відносяться до бою, які 
нелегко перекласти на будь-яку європейську мову, їх звичайно 
доводиться замінювати цілими описами. 

2) Мова впливає на культурний фон етносу, тому люди 
сприймають дійсність по-різному, крізь призму національної мови 
(В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Л. Вайсгербер). 

Декілька доволі цікавих експериментів було проведено в межах 
проекту з порівняльної психолінгвістики «Southwest Project in 
Comparative Psycholinguistics» у кінці 50-х років ХХ ст. Особливо 
цікавим виявився експеримент щодо вивчення граматичного 
детермінізму у мові навахо (племені, що розмовляє мовою атабасків; 
найбільше індіанське утворення у США з резерваціями в Аризоні й 
Нью-Мексико): «У мові навахо, якщо використовуються дієслова, 
пов’язані з маніпуляцією, обов’язково вживається певна дієслівна 
форма, що відповідає формі або іншим суттєвим ознакам предмета, 
про який йдеться. Так, якби ви попросили мовою навахо передати 
якийсь предмет, ви повинні були б ужити певне дієслово відповідно 
до властивостей цього предмету. Якщо це довгий, гнучкий предмет, 
наприклад, шматок мотузки, ви маєте сказати ŝańléh; якщо це 
предмет довгий та твердий, наприклад, палка, ви маєте сказати 
ŝańtiih , а якщо це щось пласке й гнучке на кшталт паперу або 
тканини, треба сказати ŝańiĩcŏŏs тощо». 

Це спостереження дозволило Дж. Керолу, учаснику експерименту, 
висунути припущення: «Дитина, яка розмовляє мовою навахо, має 
навчитися розрізнювати властивості ‘форми’ предмету раніше, 
ніж дитина, яка розмовляє англійською. Відкритий американськими 
й європейськими вченими психологами факт про те, що дитина 
передусім починає розпізнавати предмети за розмірами й кольором, 
може бути артефактом тої конкретної мови, якою розмовляє 
дитина. Тому виникла гіпотеза, що зазначена властивість мови 
навахо буде впливати на відносну значущість і порядок виникнення 
таких понять, як колір, розмір, форма або силует предметів у 
дітей, що розмовляють навахо, порівняно з дітьми того ж віку, що 
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розмовляють, крім того, ще й англійською; а також що діти, які 
розмовляють мовою навахо, будуть звертати більше уваги на 
схожість предметів за формою, яка сприймається безпосередньо».6 

Очевидно, тут ми маємо право стверджувати, що оточуюче 
середовище висуває певні пріоритети у сприйманні й розпізнаванні 
предметів; певна топографія й культура племені впливає на мовні 
засоби. Проте існує й протилежна залежність – віками створювана 
мовна парадигма здійснює вплив на пізнавальні процеси, мислення, 
світогляд та культуру етнічної групи. 

Переконання про те, що люди по-різному бачать світ завдяки 
специфіці рідної мови, лягла в основу теорії «лінгвістичної відносності» 
американських вчених Е.Сепіра і Б.Уорфа. 

3) У сучасній науці найбільш поширеним є думка про те, що 
вплив мови й культури – двосторонній процес, тобто варто говорити 
про взаємовплив мови й культури. 

Мова – це динамічна система, що постійно змінюється в часі 
відповідно до змін середовища. Однак їй одночасно притаманні два 
протилежні процеси – статика і динаміка. Існування цих двох 
протидіючих процесів породило два різні підходи у вивченні мови – 
синхронію і діахронію. Синхронія вивчає мову в певний відрізок 
часу, протягом якого, як передбачається, у ній не відбувається ніяких 
змін. Вивчення співвідношення мови й культури в їхній синхронній 
взаємодії, тобто на сучасному етапі або на певних синхронних зрізах 
їхнього розвитку, і в національному й загальнолюдському вимірі (а 
не сугубо етнічному).відбувається в межах лінгвокультурології. 
Відтак, лінгвокультурологія – дисципліна, яка вивчає втілену в живу 
національну мову матеріальну й духовну культуру, що проявляється 
в мовних процесах.7 

Діахронія ж досліджує мову протягом усього її історичного 
розвитку. Тут доречно визначити відмінності між предметом вивчення 
лінгвокультурології та етнолінгвістики. Якщо перша орієнтована на 
вивчення кореспонденції мови й культури у синхронній взаємодії, то 
етнолінгвістика разом із вивченням мови як засобу проникнення в 
актуальні соціальні проблеми сучасного життя (синхронний аспект), 
використовує мову й лінгвістичні методи як засіб пізнання минулого, 
етнічної культури народів, історію їхньої матеріальної ті духовної 
культури (діахронний аспект). Сучасна наука вивчає обидві тенденції 
у їхньому поєднанні, схиляючись до думки, що статика й динаміка 
характерні для мови на будь-якому етапі її існування, а їхня боротьба 
зумовлює постійний розвиток мови. 
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Мова постійно розвивається завдяки тому, що вона не є 
завершеною, закритою системою. Існує декілька постулатів, які 
треба пам’ятати, коли йдеться про розвиток будь-якої мови. По-
перше, жодна історична мовна форма не є простішою або складнішою 
за іншу. Так, англійська, можливо, втратила давню систему 
відмінювання, але набула нових синтаксичних моделей. Отже, мова 
не еволюціонує від найнижчих до складніших форм. По-друге, мови 
розвиваються нерівномірно впродовж часу; вони змінюються різними 
темпами на різних територіях. Наприклад, мова У. Шекспіра, якій 
уже близько 400 років, відносно зрозуміла нам, проте Дж. Чосер, 
живучи 150 роками раніше Шекспіра, писав мовою, незрозумілою 
для сучасників останнього. 

Не всі зміни, які відбуваються у мові, можна віднести до її 
розвитку. Проілюструвати це можна появою в мові «нових» слів – 
неологізмів, які незабаром стають архаїзмами або взагалі не 
приживаються в мові. Згадаймо намагання мовознавців у ранній 
новоанглійській період (ХV-ХVII ст.) відмовитися від численної 
кількості латинізованих термінів, замінивши їх на складені слова з 
основами власне англійського походження: threlike (equilateral 
triangle) – рівнобічний трикутник, likejamme (parallelogram) – 
паралелограм, endsay (conclusion) – висновок, saywhat (definition) – 
визначення, dry mock (irony) – іронія. Такі слова навіть не увійшли в 
ужиток. 

Отже, лише зміни, які сприяють покращенню функціонування 
мови, зміцненню її системи можна віднести до розвитку мови. У 
різних підсистемах ці зміни відбиваються по-різному. У звуковій 
підсистемі такою зміною є збільшення кількості фонем на початковому 
етапі формування мови. Наприклад, відомо, що давньоанглійськими 
дифтонгами загальногерманського походження були лише довгі 
дифтонги, короткі ж з’явилися у результаті комбінаторних змін у 
межах уже власно англійської мови. Так, переломлення, або 
дифтонгізація коротких голосних переднього ряду [е], [æ] перед 
групами приголосних, включаючи сонанти [r], [l], а також [h], 
призвели до появи короткого дифтонгу [ео], наприклад, у слові heart 
(Дрвн. англ herte → heorte). А чи вплинули соціокультурні події на 
розвиток фонемного складу мови? Так, і яскравим прикладом цього є 
розширення системи англійських приголосних після норманського 
завоювання: уведення фонематичних дзвінких фрикативних [v], [z]; 
сонорної [j], африкатів [ȴ], [ȷ] тощо, спричинені численними 
запозиченнями з французької. 
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У словниковій підсистемі – це відмирання старих слів і поява 
нових на позначення нових реалій життя. Пригадаймо, що промислова й 
наукова революція сприяла виникненню слів, які б описували нові 
винаходи й відкриття, для чого активно використовувалися ресурси 
латинського й грецького мов: слова на кшталт oxygen, protein, nuclear 
та vaccine не існували в класичних мовах, але вони були побудовані з 
основ латинського й грецького походження. Поява неологізмів 
продовжується й сьогодні, можливо, це є найбільш помітним у сфері 
електроніки й комп’ютерної техніки: byte, cyber-, bios, hard-drive та 
microchip є тому прикладами. 

Велика кількість слів в англійській мові виникла на тлі 
англійської експансії з XVIII ст., адже під час колонізації часів 
Британської імперії англійська мова не лише поширювалася й 
закріплювалась у різних частинах земної кулі, а й набувала нових 
слів: bamboo, bazaar, maize, mosquito тощо. 

Отже, як бачимо, розвиток мови тісно пов’язаний з історією 
суспільства, тою суспільною ситуацією, в якій вона функціонує, і 
тими соціальними функціями, які мова виконує. Зовнішні закони 
історичного розвитку змінюють, перш за все, зовнішню структуру 
мови, наприклад взаємовідношення літературно-писемної і народно-
діалектної мов. 

Важливу роль у розвитку мови відіграє народ – носій мови з 
його уявленнями про світ, символікою, міфами, стилем життя. Увага 
до екстралінгвістичних фактів, історії культури, до обряду й 
символіки дають можливість зазирнути за межі сучасної семантики 
слова. У зв’язку з цим цікавими вбачаються результати етимологічного 
дослідження, здійсненого О.О. Потебнею. На його думку, уведення в 
мову безособових речень на -ло бере початок у ті дохристиянські 
часи, коли люди побоювалися називати вголос злі предмети, бо ж 
раптом вони насправді з’являться. Тому й у мові використовуємо 
переважно нейтральні конструкції на -ло, типу: «Мову йому відібрало». 
На основі етимологічних досліджень українських слів та фраз 
О.О. Потебня встановлює причинно-наслідковий зв’язок мови та релігії.8 

Найвищої точки сягає вплив фольклорного фону на мову на 
лексичному рівні. Проаналізуємо конотативне значення деяких слів-
символів у російській та узбецькій мовах. Слово «солнце» у російській 
мові пов’язано з позитивною оцінкою. Недарма, звертаючись до 
дітей, часто використовують фразу «Солнышко мое». В узбецькій 
мові це слово не має таких оцінних асоціацій, як у російській, 
оскільки для узбеків сонце пов’язано з виснажуючою спекою. Натомість 
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до місяця в них зовсім протилежне відношення, оскільки ніч приносить 
заспокійливу прохолоду. Саме тому все красиве узбеки уподібнюють 
місяцю.9 Порівняймо з вищенаведеним символіку сонця в українському 
фольклорі. Про обожнювання сонця в українському бутті з 
дохристиянських часів свідчать традиційні епітети: сонце святе, 
чисте, сонце Боже, сонце праведне, рядки народних пісень: «І до 
сонечка промовляє: поможи, Боже, чоловіку!», «Сонечко ясне, ти 
святе, ти прекрасне». Здавна вірять, що сонце – це око Боже, або 
вид Божий, тому й кажуть: «Буде (досить) одного сонця на небі», 
«Сонце на всіх однаково світить», «Сонечко в дорозі не спіткнеться». 
В українській свідомості сонце стоїть поруч Бога. У народних 
віруваннях жінка не має світити волосом проти праведного сонця, 
тому пізніше (за християнських часів) стоїть у церкві завжди з 
покритою головою.10 

Для мов первісного часу характерним є табування слів і виразів. 
Існували табу, спричинені страхом перед хворобою, смертю, 
навроченням тощо. Як наслідок, спостерігалося швидке оновлення 
словнику мов за рахунок виключення заборонених слів. Ось як 
описує динаміку змін словникового складу мови абіпонів (плем’я у 
Парагваї) Дж. Фрезер: «Якщо ім’я небіжчика співпадає з назвою 
якогось предмету загального користування, то вважається за 
необхідне таке ім’я виключити з розмовної мови і замінити іншим. 
Цей звичай є потужним чинником заміни словникового фонду мови; у 
зоні його розповсюдження відбувається постійна заміна застарілих 
слів новими. ‘Карбування’ нових слів знаходилося в компетенції 
старших жінок племені, а отже слова, які здобули їхнього 
схвалення, приймалися й починали використовуватися всіма абіпонами, 
розповсюджуючись за всіма поселеннями». 11 

У деяких випадках, навпаки, табування концептів приводить до 
зростання попиту на них із-поміж певного соціального прошарку. Це 
спостерігається на рівні так званої обесціненної лексики. Наприклад, 
типовою для мов східних слов’ян є лайлива лексика сексуальної 
тематики, і розповсюдження її пов’язано, насамперед, з багатовіковою 
забороною в суспільстві даної тематики як непристойної й 
неприпустимої, а отже – перенесення її у розряд потужного 
інвективного знаряддя, яким стає будь-яка табуйована лексика. Що ж 
стосується німецької мови, то тут провідним чинником формування 
обесціненної лексики є любов нації до порядку й чистоти. Німці 
часто використовують хитромудрі лайки, в основі яких – продукти 
життєдіяльності людини чи тварини, усе, що є нечистим, а тому 
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непристойним. Такі слова можна почути всюди – не лише на вулиці, 
а й у магазині, дома; ці слова діти починають говорити разом з 
першим своїми словами. 

Фонетика й акцентологія також містять у собі цінні факти для 
вирішення етнолігвістичних проблем, зокрема, мова спрямовує 
етногенетичні пошуки у правильне русло. Так, наприклад, у ході 
досліджень окремих фонетичних явищ було з’ясовано, що давні 
слов’янські міграції в район Пскова й Новгорода йшли не з 
Подніпров’я, а з районів південної Прибалтики і північної Польщі. 
Такі явища північноросійських діалектів, як цокання й перенос 
наголосу на перший склад, здебільшого пов’язують з прибалтійсько-
фінським субстратом (А.С. Герд). 

Відтак образ етносу формує не лише система знань про нього, 
але і його мова як духовна енергія, бо в ній постає сама дійсність, 
сприйнята й позначена її творцем з огляду на його культурно-
національний світогляд. Мова виступає основним способом 
самовираження етносу, одним з провідних індикаторів культурного 
розвитку, мистецтвом. Вона як досконала система символізації 
колективного досвіду є своєрідним символічним ключем до розуміння 
етнокультури, її виразником. 

Результати дослідження не вичерпують усіх аспектів означеної 
проблеми й не претендують на всебічне її розкриття. Подальшого 
дослідження потребує проблема співвідношення понять «мова» і 
«психологічний склад етносу». 
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DIE GERMANISCHE SCHRIFT 

 
Статтю присвячено історії германського письма, починаючи 

від готів. 
 
Статья посвящена истории германского письма, начиная с готов. 
 
The article is dedicated to the history of German writing beginning 

with the Goths. 
 
Ключові слова: германці, письмо, руни, історія.  

 
Die Schrift ist das System der vereinbarten Zeichen, das von 

Menschen geschaffen ist. Sie reproduziert das Sprechen und fördert damit 
die menschliche Kommunikation. 

Die Entstehung der Schrift ist eine Folgeerscheinung der Entwicklung 
der menschlichen Gesellschaft. Durch die Schrift wird der Verkehr in 
einem umfangreichen Staatswesen voneinander weit entfernt lebender 
Menschen erleichtert. Sie sichert zugleich allen Wissenschaften die 
Möglichkeit, längst vergangene Zeiten allseitig zu erschließen. Letzten 
Endes spielt die Kenntnis der Schrift eine außerordentlich wichtige Rolle 
im Unterricht der Muttersprache sowie der Fremdsprachen.1 

Die Entwicklung der Schrift hat eine Vergangenheit von mehreren 
tausend Jahren. Auf der ältesten Stufe der Schrift hat der Mensch die 
Personen, Gegenstände und Ereignisse einfach nachgemalt. Diese Form 
der Schrift, die unter den Indianern Amerikas heute noch üblich ist, nennt 
man Bilderschrift oder Piktographie (<lat. pictus – «gemalt, gezeichnet»; 
gr. yeáфeiv – «schreiben»). Die Zeichen – die so genannten Piktogramme – 
wurden an Höhlenwänden, Felsen, Steinen, Knochen oder Holz angebracht. 
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Es waren meistens schon vereinbarte, konventionelle Zeichen wie solche 
z. B. im Verkehrswesen teils heute noch üblich sind. Nachdem die direkte 
Verbindung von Zeichen und dem dargestellten Gegenstand verblasste 
und der Sinn des Zeichens auf Grund der Konvention zu erkennen war, 
wurde auch das Zeichen symbolisch. Diese Art der Schrift ist die 
Ideographie (<lat. Idea – «Begriff, Sinn»). Zu dieser Gruppe gehören u. 
a. die chinesische Schrift, die Schrift der Azteken in Alt-Mexiko, die 
ursprünglich auch die Keilschriften Vorderasiens genannt wurde. Einen 
qualitativen Wandel machte in der Geschichte der Schrift die ägyptische 
Schrift, die von der Piktographie über die Ideographie zu einer Stufe 
führte, wo ein bestimmtes Zeichen den Anlaut des Namens vom 
Gegenstand bezeichnete. Dieses Prinzip ist die so genannte Akrophonie 
(<gr. äueov – «Spitze»). In dieser hoch entwickelten Form kam die 
ägyptische Schrift zu den Phöniziern (финикийцам), und ist daraus durch 
vielfache Umwandlungen auch Kreuzungen sowie durch griechische 
Vermittlung so genanntes lateinisches Alphabet entstanden.2 

In der Germanistik werden drei Arten der germanischen Schrift 
unterschieden: die Runenschrift, die lateinische Schrift und die Schrift 
der Goten. 

Herkunft der Runen 
Die Runenkunde befasst sich mit der Geschichte der altgermanischen 

Schriftzeichen – Runen und bildet einen organischen Teil der allgemeinen 
Schriftkunde. Daher deutete man eine Zeitlang die Runen als Fortsetzung 
der römischen Schrift oder des griechischen Alphabets. Karl Weinhold hat 
als erster erkannt, dass die Runen durch norditalisch – etruskische 
Vermittlung zu den Germanen gelangt sind. Franz Altheim vermutete, das 
kimbrische Reiter die Runen nach dem Norden mitnahmen. Diese 
Voraussetzengen werden jedoch von den meisten Forschern bestritten. 
Die Runen lassen sich nur mit der keltischen Og(h)am – Schrift 
vergleichen.3 Og(h)am heißt das älteste irische Alphabet, das aus Punkten 
und senkrechten oder schrägen Strichen besteht. Diese Schrift ist bisher in 
rund 360 Grabinschriften des 4.-9. Jh.s. u. Z. nachgewiesen worden. Der 
bekannte Runenforscher Helmut Arntz machte einen geistlichen Versuch, 
die Runenfolge auf magischer Grundlage zu erhellen. Das Problem ist 
aber nach wie vor offen. Das «Runen-Abc» wird nach den ersten sechs 
Zeichen der Runenreihe Fupark, im Altenglischen Fupork genannt. 

Die Runen dienten ursprünglich nur kultischen Zwecken. Bei den 
Germanen ist der Runenzauber allgemein bezeigt. Das Wort Rune (got. 
rūna) selbst bedeutet «Geheimnis». Vgl. – nhd. raunen – шептать, 
engl. to round – «staunen» – удивляться. Die Namen der einzelnen 
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Runen haben ebenfalls magische Bedeutung. Die Richtung der Schrift war 
noch nicht endgültig festgelegt: man konnte von rechts nach links, von 
links nach rechts, von oben nach unten und umgekehrt schreiben oder alle 
diese Möglichkeiten miteinander kombinieren. Zu magischen Zwecken 
wurden manchmal sogar in einem laufenden Text einzelne Runen auf den 
Kopf gestellt. 

Das älteste bisher bekannte Fupark oder Futhark (so genanntes älteres 
Fupark) besteht aus 24 Zeichen diese Runenfolge wurde in drei, aus acht 
Zeichen bestehende Teile (1.: f – w; 2.: h –s; 3.: t – o/d), in so genannte 
«Runengeschlechter», gegliedert.4 

Die Runen wurden ursprünglich nicht geschrieben, sondern aus Holz 
geschnitzt aufgemalt. Manche Forscher verbinden mit dem Material der 
Runen auch das Wort Buch (engl. book), das etymologisch mit dem 
Namen der Buche (engl. beech) identisch ist, ferner das Wort Buchstabe 
(ags. bōc – stoef), «Buchstab», Runen werden nicht nur in Holz, sondern 
auch in Knochen. Stein und Metalle geritzt. 

Die Denkmäler des älteren Fuparks sind häufig an Waffen, Amuletten, 
Schmuckgegenständen, im Norden auch auf Felsen und Grabsteinen, so 
genannten Runensteinen aufgefunden worden. Sie stammen meist aus 
dem 3.-8. Jh.u.Z. die Zahl der Denkmäler im älteren Fupark beträgt etwa 
1000. diese Runenfolge wurde später in Skandinavien auf 16 Zeichen 
vereinfacht. Diese so genannten «jüngeren Runen» (jüngeres Fupark, 
Futhark) dienten schon nichtkultischen Aufzeichnungen. Im 13. Jh. Wurden 
in Dänemark auch Gesetze in Runenschrift niedergeschrieben (schon in 
einer Handschrift, im so genannten «Codex Runicus»). In Schweden 
konnten noch zu Beginn des 20. Jh.s viele Bauern Runen lesen. 

In der Wikingerzeit sind sehr viele nordische (norwegische und 
dänische) Runeninschriften nach England gelangt. Einige Linguisten 
behaupten, dass die englischen Runen sogar auf den Britischen Inseln 
entstehen konnten. Die Zahl der angelsächsischen Runendenkmäler ist 
gering, insgesamt ist es einige Dutzend. Die älteste von diesen mag um 
die Mitte des 7. Jh.s entstanden sein. Die Runendenkmäler der Angelsachsen 
sind im Großteil kurze Inschriften, z. B. aus den 7. Jh. stammenden 
northhumbrische Schatzkästchen (Franks’ Casket). 

Die Nordseegermanen haben das aus 24 Zeichen bestehende ältere 
Fupark, gemäß dem Lautstand ihrer Dialekte. Das berühmte altenglische. 
«Runenlied» (9.-10. Jh.) enthält bereits 33 Zeichen. 

Die Runenschrift war auch bei den Südgermanen auf dem Festland 
verbreitet. Ihre Denkmäler stammen zumeist aus der Zeit der Völkerwanderung 
und sind äußerst wortkarg. Sie enthalten entweder nur das Fupark oder 
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eine undeutbare Zeichenfolge. Es gibt von ihnen nur eine geringe Anzahl, 
etwa 30, hauptsächlich auf Fibeln und Amuletten. Die Blütezeit der 
Runen war auf dem Festland, in der Merowingerzeit (6.-8. Jh .u. Z.). das 
jüngste Fupark wurde in 1945 aufgefunden: das ist fuldische Bonifatius – 
Handschrift aus der Zeit des 8.-9. Jh.s. Außerdem sind uns noch zwei 
Fupark – Inschriften des Südgermanen bekannt: die eine wurde in Breza 
bei Sarajewo in Bosnien (6. Jh.) gefunden, die andere ist auf der Spange 
von Charnay’ (in Burgund, um 580 u. Z.) entdeckt worden. 

Lateinische Schrift 
Mit der Bekehrung zum Christenrum war auch das Schicksal der 

kultisch gebundenen Runen besiegelt. Die Vertreter der römischen Kirche 
haben in Kirchendienst, Schule und Amt nur die lateinische Schrift 
verwendet und propagiert. Zumal die amtlichen Schriftstücke wurden in 
lateinischer Sprache abgefasst. Auf deutschen Boden hat das Christentum 
zur schnellen Vernichtung des Runengebrauchs wesentlich beitragen. In 
England und in Skandinavien, wo die Bekehrung in friedlichen Bahnen 
verlief, konnten sich auch die Runen länger halten. Um 800 werden die 
Laute bald mit ihrem lateinischen Buchstaben, bald mit ihrem Runenzeichen 
niedergeschrieben.5 

Die lateinische Schrift wurde in den Schulen bei den Klostern 
gelernt. Dabei hatten die Schüler Bedürfnis, die Bedeutungen der 
lateinischen Wörter zu notieren. Auf solche Weise entstanden «Glossen» – 
kleine Glossaren zum Text, oft in der Form, der hoch stehenden 
Aufschriften über die lateinischen Wörter, die so genannten Abrogans 
(nach dem ersten lateinischen Wort abrogans). Deshalb gelten die 
«Glossen» als die alttümlichen Denkmäler des lateinischen Schrifttums. 
Die Schreibweise, die im lateinischen Alphabet gebraucht ist, hat auch 
ihre Geschichte. Von Anfang an wurde in den altgermanischen Texten 
Unzialschrift (griechische und römische abgerundete Schrift), später 
Minuskelschrift (Schrift ohne Großbuchstaben) ausgenutzt. Im XII. 
Jahrhundert erweiterte sich die gotische Schrift (die Fraktur), eine Art der 
lateinischen Schrift (nicht verwechseln mit der Sprache der Goten). Sie 
wurde als gebrochene Variante der Minuskelschrift ausgearbeitet. Die 
Franktur entstand mit dem hohen Bedarf an den lateinischen Büchern. In 
diesem Zusammenhang erschienen besondere Formen der lateinischen 
sparsamen Schrift: gedehnte Proportionen der Buchstaben, ihr enges 
Aufstellen, Buchstabebruch u. s. w. Die gotische Schrift (die Fraktur) 
herrschte in Deutschland bis zum Anfang der 20. Jh.s. 

Die Schrift der Goten 
Neben den Runen der germanischen Stämme und der lateinischen 

Schrift ist die so genannte gotische Schrift, d.h. die Schrift der Goten 
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besonders zu erwähnen. Für die Entwicklung des Gotischen ist typisch, 
dass es manches bewahren konnte, was in dem übrigen germanischen 
Sprachgebiet weiterentwickelt wurde. Anderseits hat sich das Gotische 
«auf eigene Faust» entwickelt und eine Reihe sprachlicher Neuerungen 
hervorgebracht, die in den übrigen germanischen Sprachen fehlen.6 Die 
Goten teilt man in West- und Ostgoten ein. Sie sind aus dem 
Mündungsgebiet der Weichsel in den südrussischen Steppen gedrungen. 
Von dort aus zogen sie wieder nach Westen. Zuletzt haben die Westgoten 
in Südfrankreich und Spanien (419-711 u. Z.), die Ostgoten in Italien (bis 
555 u. Z.) neue Reiche gegründet. In kultureller Hinsicht wie auch für 
linguistische Forschungen nehmen die sogenannten Kleingoten des 
Balkans eine besondere Stellung ein. Ihr Bischof Wulfila (311-382 oder 
383 u. Z.) übersetzte die Bibel ins Gotische. Zum Zweck der Bibelübersetzung 
hatte Wulfila aus dem griechischen Alphabet unter Hinzunahmen einigen 
Runenzeichen bzw. lateinischen Buchstaben eine besondere gotische 
Schrift geschaffen. Das gotische Alphabet des Wulfila besteht aus 27 Zeichen. 
Die Grundlage der Übersetzung war der griechische Bibeltext, obwohl 
auch die lateinische Variante beachtet wurde. Die Schriftart ist die so 
genannte «Unziale». Der Diktus der Handschriften ist ungleich.7 

Im 16. Jh. berichtete der flämische Diplomat Augerius Gislain von 
Busbecq in Konstantinipol von dne Krimgoten, die dem Sultan jedes Jahr 
Tribut brachten. Busbecq hat von ihrer Sprache 86 Wörter aufgezeichnet 
(1562). Diese Wörter zeugen davon, dass Krimgoten tatsächlich dem 
östlichen Zweig der Germanen angehörten. Ihre nähere genetische 
Bestimmung ist aber zum Teil noch immer ungeklärt.8 In der Neuzeit 
(wohl im 18. Jh.) ist dieses gotische Restvolk auf der Krim völlig in seiner 
(hauptsächlich tatarischen) Umgebung aufgegangen. Gotische Lehnwörter 
sollen auch aus der Sprache der Krimtataren ermittelt worden sein. 

 
ANMERKUNGEN 

 
1. Moskalskaya O.I. Deutsche Sprachgeschichte. – Moskau, 1977. 
2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, 2006. 
3. Krause W. die Runeninschriften im älteren Futhark. – Göttingen, 1966. 
4. Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей. – М.: Наука, 1965. 
5. Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – Київ: 

Вища школа, 1986. 
6. Гухман М.М. Готский язык. – М., 1958. 
7. Євченко В.В. Готська мова. – Житомир, 2002. 
8. Hutterer G.I. Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundlagen. – Budapest, 1975. 

 
 



100 

УДК 81’373 
Теркулов В.И. 

 
НОМИНАТЕМА КАК АЛЬТЕРНАТИВА СЛОВУ 

 
У пропонованій статті розглядається питання про те, що ж є 

основною номінативною одиницею мови. Констатуючи величезну 
кількість протиріч у визначенні слова, словосполучення і сполучення 
слів, автор припускає, що зазначені сутності є лише структурними, 
мовними різновидами мовної одиниці вищого порядку – номінатеми. 
При цьому передбачається наявність у мові номінатем з домінантою 
«слово» і номінатем з домінантою «словосполучення». 

 
В предлагаемой статье рассматривается вопрос о том, что 

же является основной номинативной единицей языка. Констатируя 
огромное количество противоречий в определении слова, словосочетания 
и сочетания слов, автор предполагает, что указанные сущности 
являются лишь структурными, речевыми разновидностями языковой 
единицы высшего порядка – номинатемы. При этом предполагается 
наличие в языке номинатем с доминантой «слово» и номинатем с 
доминантой «словосочетание». 

 
In this article the question about the basic nominal language unit is 

analyzed. The author states the great number of contradictions in definition of 
the word and various word-combination and supposes that these phenomena 
are only structural, speech varieties of the language unit of the higher 
level which he calls nominatheme. The author supposes existence of 
nominatheme with the basis «word» and nominatheme with the basis 
«word-combination». 

 
Ключевые слова: идиома, коллокация, композит, номинатема, 

слово, словосочетание, универбализация, универбация. 
 
Вопрос о базовой единице номинации имеет достаточно длительную 

историю рассмотрения. Если отвлечься от некоторых частностей, 
можно констатировать: традиционная лингвистика основывает свои 
изыскания на том, что таковой «считается слово и анализ начинается с 
выделения слов, от которых затем происходит переход к выделению 
как более кратких (морфем), так и более протяженных 
(словосочетаний, иногда и предложений) единиц языка».1 При этом 
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отмечается абсолютный функциональный статус слова в системе 
языка: «Слово охватывает фактически весь объем языковых 
функций: номинативную (обозначения), сигнификативную (обобщения), 
коммуникативную (общения) и прагматическую (экспрессивного 
воздействия)».2 

Наиболее последовательный представитель этой словоцентрической 
концепции А.И. Смирницкий утверждал, что «слово должно быть 
признано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы 
языка (например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо 
грамматические построения) так или иначе обусловлены наличием 
слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, 
как слово».3 Однако опыт многочисленных попыток толкования 
понятия «слово» показал, что «как только речь заходит об определении 
этой единицы, многое сразу же становится сомнительным и 
спорным».4 В принципе, и сам А.И. Смирницкий отмечал: «Различные 
образования могут быть словами в разной степени, т. е. в разной 
мере обладать ‘качеством слова’: как их выделимость, так и их 
цельность могут быть неодинаковы, хотя и достигать того минимума, 
который необходим, чтобы данные образования все же выступали 
как слова».5 

Как известно, в отличие от других языковых единиц, слово 
реализовано в эмпирических представлениях говорящих. Эти 
эмпиричность и простота как раз и являются факторами априорного 
признания «фундаментальности», первостепенной значимости слова 
для языка, признания того, что именно оно является первой, основной, а 
для некоторых лингвистов и единственной единицей языка. Иначе 
говоря, традиция предполагает, что слово – это «живой психологический 
факт, и он может, даже вопреки действительности (выделено 
нами – В.Т.), представляться как первосущность».6 

Но в то же время именно эта простая и ясная эмпирическая, 
индуктивная «очевидность» слова становится преградой для его 
полноценной дефиниции. Показательно в этом отношении замечание 
Н.А. Луценко: «Лингвистика пока не может выйти за рамки слова 
как эмпирического факта, использует слово в качестве понятия, как 
следует не определённого».7 

Разумеется, простота данного явления иллюзорна. Даже лингвисты, 
абсолютно справедливо считающиеся корифеями языкознания, осознанно 
или неосознанно стремились избегать определения слова, ссылаясь 
при этом на недостаток времени и места. Например, Ф. де Соссюр, 
только прикоснувшись к этой проблеме, вынужден был оправдываться: 
«Надо было бы выяснить, на чем основывается разделение на слова, 
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ибо слово, несмотря на трудность определить это понятие, есть 
единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто 
центральное во всем механизме языка, – но одной этой темы 
достаточно для заполнения целого тома».8 

Сложность определения заложена уже в том, что слово 
функционирует одновременно в нескольких пересечениях существования 
языка, и установление его границ должно учитывать данные 
пересечения. Пересечения, о которых здесь говорится, – это 
пересечения синтагматики и парадигматики слова, которые глубинно 
релевантны фундаментальному пересечению речи и языка. 

Как писал А.М. Пешковский, «мы должны различать два образа: 
один, возникающий у нас при произнесении отдельного слова, и 
другой – при произнесении того или иного словосочетания с этим 
словом. Весьма вероятно, что первый есть лишь отвлечение от 
бесчисленного количества вторых».9 Позднее В.В. Виноградов ввел 
представление об этой двойственности слова в научную парадигму и 
предложил «различать два понятия и два термина – слово и 
лексема, то есть лексическая единица языка как система форм и 
функций, осознаваемая на фоне структуры языка в целом, или 
форма слова и слово».10 

В современной лингвистике это различие оформилось в различие 
двух статусов слова – «статуса слов названий, или слов-ономатем, 
и статуса синтаксических слов, функционирующих в предложениях, 
или слов-синтагм».11 Слово-ономатема – это тот самый «теоретический» 
«знак, имеющий самостоятельное содержание, которое может 
быть осмыслено вне контекста, независимо от функционирования 
в составе предложений. Это обобщенная виртуальная единица 
лексической системы, главной функцией которой является номинация».12 
В то же время, слова-синтагмы представляют собой «конкретное 
проявление словесной формы данного слова (ономатемы – В.Т.) в 
определённом морфологическом составе».13 

Иначе говоря, это ситуация, когда слово-ономатема «является в 
самом языке (точнее, в речи – В.Т.) представленной определенными 
разновидностями, каждая из которых обладает качеством слова и 
так или иначе характеризует данное слово».14 Таким образом, слово-
синтагма (глосса) – это явление речи, конкретная речевая единица 
с конкретизированной системой значений и созначений и 
соответствующей им формой выражения, а слово-ономатема – это 
языковая сущность, представляющая собой совокупность таких глосс, 
объединенных по определенным признакам, о которых речь будет 
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идти ниже. Ученые отмечают, что «взятое само по себе как единица 
словаря вне связи с другими словами, слово реальной синтаксической 
единицы не представляет. Чтобы стать ею, оно должно вступить 
в семантико-синтаксические отношения с другими словами, то есть 
войти в связную речь на правах члена предложения, обернувшись в 
словоформу. Отсюда следует, что слово и словоформа (а в нашем 
случае – слово-ономатема и слово-синтагма – В.Т.) соотносятся 
так же, как язык и речь, только в разных лингвистических 
масштабах (выделено нами – В.Т.)»,15 на что, собственно говоря, 
мы и обратили внимание выше. 

Указанное противопоставление слова-ономатемы и слова-синтагмы 
представляет собой, следовательно, конкретное воплощение глобального 
противопоставления языковой и речевой номинаций, на которое в 
свое время указал В.Г. Гак.16 Нужно предварительно сказать, что 
термин «номинация» двузначен – он употребляется как для 
обозначения процесса, и в этом случае имеет значение «процесс, 
ситуация означивания внезнаковой действительности», так и для 
обозначения результата, то есть, собственно, номинативных единиц, 
и в этом случае имеет значение – «номинативный знак».17 

В принципе, противопоставление языковой и речевой номинации – 
это в первую очередь противопоставление языковой (инвариантной) 
и речевой (вариантной) единиц и установление механизма реализации 
первой во второй. Различение языковой и речевой номинации в этом 
случае реализуется в процессуальных и субстанциональных параметрах: 
языковая номинация закономерно должна быть описана одновременно 
и как модель процесса, и как система потенциальных речевых 
номинативных знаков, а речевая номинация – как конкретный процесс 
обозначения и конкретная единица. Возникает вопрос – как же 
соотносятся языковая и речевая номинации? 

В.Г. Гак предполагал, основываясь в большей мере на 
динамической трактовке данного явления, что языковая номинация – 
это создание новых номинативных единиц, а речевая – это 
использование уже готовых единиц в процессе ситуативного 
означивания.18 Откуда же берутся эти «готовые» единицы, которые 
реализуются в речи, каков их статус в номинативной системе языка? 
По В.Г. Гаку, они не могут быть ни языковыми номинациями, 
поскольку не создаются, а уже существуют в системе, ни речевыми 
номинациями, поскольку именно их язык использует в речи не в 
целом, а только в той или иной модификации. Вполне очевидно, что 
они существуют до номинативной ситуации и реализуются в ней не 
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целиком, а лишь в каком-либо из своих конкретных воплощений. 
Например, глосса вечера во фразе «все они с нетерпением ожидали 
вечера» не эквивалентна полностью номинативной единице – слову 
вечер, так как реализует только одну из ее конкретных форм [в’éч’ьръ] с 
конкретными грамматическими (ед. ч., род. пад.) и лексическим («время 
суток») значениями. Если с речевой номинацией здесь все понятно – 
ее воплощением является глосса вечера, то статус инвариантной 
номинативной единицы вечер требует своего уточнения. 

В работах некоторых ученых процесс и явление означивания 
стали рассматриваться с коммуникативной точки зрения, что привело к 
некоторому уточнению понятия языковой номинации. Е.С. Кубрякова 
уже не ограничивает её только процессом создания новых номинативных 
единиц, но и указывает на существование номинативных сущностей 
в языке как инвариантов обозначения. По мнению ученого, 
под номинацией следует понимать «речемыслительный процесс, 
направленный либо на выбор существующего (выделено нами – 
В.Т.) в языке готового обозначения для именуемого явления, либо на 
создание подходящего названия для него».19 В этом случае 
обозначенная нами как инвариантная единица – слово вечер – 
является именно языковой номинативной сущностью, а глосса 
вечера – одним из ее речевых воплощений. Номинация «как процесс» 
при такой трактовке есть выбор из возможных модификаций языковой 
номинативной единицы для реализации интенций конкретной ситуации 
именования. 

Учеными предлагалось множество критериев определения основы 
тождества и отдельности слова-синтагмы и слова-ономатемы (читай, 
речевой и языковой номинативных единиц), которые, впрочем, 
практически сразу же признавались неубедительными и противоре-
чивыми. Во многих исследованиях констатировалось, что «все так 
называемые комплексные определения слова не дают возможности 
делить текст на слова».20 

Было бы, кстати, упрощением считать, что для слова-синтагмы 
актуальна только проблема определения критериев его делимитативности, 
отдельности от других слов и от смежных явлений, а для слова-
ономатемы – тождества, идентификации слов-синтагм (глосс) в 
пределах одной языковой единицы, а именно так трактуют 
соотношение тождества-отдельности лексемы многие лингвисты. 
Слово-ономатема и слово-синтагма (или соответствующие им 
сущности несловоцентрического подхода) одновременно существуют в 
параметрах тождества самому себе и отдельности от всего другого. 
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Правда, здесь необходимо различать разные плоскости существования 
тождества-отдельности речевой синтагмной и языковой инвариантной 
номинативных единиц. Если в первом случае тождество самому себе 
представляется как линейное тождество, а отдельность от всего 
другого – как линейная отдельность и проблема состоит в 
отождествлении того или иного звукокомплекса с номинативной 
единицей путем определения его линейных границ на основе 
отделения от других рядоположенных звукокомплексов (например, 
отождествление самой себе единицы веют в синтагме вихри 
враждебные веют над нами осуществляется на основе отделения 
его от звукокомплексов враждебные и над), то во втором случае 
тождество единицы определяется как системно-парадигматическое 
тождество, основанное на инвариантном объединении различных 
речевых номинаций в одну языковую единицу. Здесь возникает уже 
проблема отделения комбинаторных разновидностей (глосс) одной 
номинативной единицы от комбинаторных разновидностей (глосс) 
другой номинативной единицы. Например, чем следует считать 
звукокомплекс над нами: а) глоссой самостоятельной языковой 
номинативной единицы над нами; б) глоссой номинативной единицы 
над или глоссой номинативной единицы нами; в) глоссами отдельных 
номинативных единиц над и нами? 

Проблема определения границ тождества-отдельности как в первом, 
так и во втором случае решаема в современном языкознании только 
на основе абсолютизации неприемлемых для описания номинативной 
единицы формальных признаков. Это – ошибка, призванная только 
«защитить» сложившийся за века статус слова как базовой 
ономасиологической сущности. Мы же предполагаем, вслед за 
Т.К. Черемухиной, что «границы обозначений и в языке и в речи 
носят «размытый» характер, обусловленный подвижной природой 
отражаемого понятия и гибкостью семантической структуры 
единицы, приспосабливающейся к потребностям того или иного 
коммуникативного задания».21 

Полученные нами результаты исследования процессов моди-
фицирования единой языковой номинативной сущности приводят 
нас к довольно парадоксальному, на первый взгляд, выводу: 
определение статуса слова как статуса самостоятельной инвариантной, 
базовой языковой сущности не соответствует действительности. 
Семантическое тождество, констатируемая в большинстве исследований 
основа актуального тождества слова, закономерно расширяет зону 
его варьирования (модифицирования) надсловными модификациями – 
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сочетаниями знаменательных слов со служебными и словосочетаниями 
разного типа. 

Это позволяет предположить, что обозначение базовой 
номинативной единицы термином, который указывает на ее 
моновербальный характер, то есть термином «слово», «лексема» и 
т. п., не совсем правильно, поскольку факт противоречивости статуса 
той или иной единицы в языке не позволяет терминологически 
отождествлять этот приписываемый ей в некоторых концепциях 
статус с ее названием. Можно было бы использовать уже упомянутый 
здесь термин «ономатема» (правда, выведя его из юкстапозита 
«слово-ономатема»). Однако и он не очень удачен, так как по своей 
внутренней форме может быть неосознанно отнесен не только к 
ономасиологии, но и к ономастике. Мы считаем, что в этом случае 
более уместным было бы употребить используемый в некоторых 
исследованиях термин номинатема. Укажем только, что его объем в 
нашей концепции значительно шире, чем в указанных работах, где 
зону его применения ограничивают только словом. У нас он 
используется для обозначения абстрактной (структурной) языковой 
единицы, представляющей собой модель номинации, независимо от 
того, в каких субстантных единицах эта модель реализуется. 

Нужно обратить особое внимание на то, что объединение глосс в 
лексему или, шире, номинатему традиционно осуществляется на 
основе методологически необоснованного априорного ограничения 
реализаций последней только однословными единицами. Для 
обоснования такого подхода словоцентрическая лингвистика 
неоправданно создает формальные по своей природе конвенциональные 
правила: «В последнее время высказывается мнение, что предел 
формально-грамматического варьирования может быть найден 
только в самой форме», – пишет С.М. Шигапова.22 Как аксиома 
звучит утверждение о том, что «единица словаря не тождественна 
словоформе, но совпадает с ней в протяженности (выделено нами – 
В.Т.)».23 

Однако даже для словоцентрического подхода к установлению 
системы модификаций единой номинации это утверждение достаточно 
противоречиво – существуют, например, большие сомнения в 
возможности трактовки как совпадающих по протяженности 
супплетивных форм слова, например, форм слова человек (человек – 
люди). В некоторых ситуациях ученым приходится выискивать 
дополнительные критерии сопротивления отождествлению речевых 
единиц в слово. Например, слова волчиха и волчица совпадают по 
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протяженности и имеют идентичное значение. Однако в большинстве 
исследований их рассматривают только как синонимы, то есть как 
единицы, относящиеся к разным номинативным комплексам, поскольку, 
как традиционно считается, «морфологическим пределом варьирования 
слова служит тождество морфологической структуры и морфемного 
состава сопоставляемых единиц»,24 которого у них нет (различие 
суффиксов -иц- – -их-). Следует обратить внимание на то, что этот 
принцип применяется непоследовательно. Например, приведенные 
выше супплетивные формы слова человек уже по своей природе 
противоречат данному требованию – они не совпадают в корневой 
морфеме (человек- – люд-), но все же считаются большинством 
лингвистов реализациями одной лексемы. Кроме того, различие 
морфемного состава и морфологической структуры не мешает 
исследователю, чье высказывание было приведено выше, считать 
вариантами одного слова такие, например, модификации как 
накапливать – накоплять, засаривать – засорять, мочала – 
мочало, титло – титла и т.п., различающиеся не только набором 
морфем, но и пусть структурным, грамматическим, но значением 
(мочала, например, – существительное женского рода, а мочало – 
среднего). Отметим здесь, что у нас нет никаких сомнений в том, что 
единицы типа волчица – волчиха в силу своей формальной связанности 
и семантической идентичности должны определяться как разные 
формальные манифестации одной и той же номинативной сущности. 

Ограничение манифестаций одной номинатемы только словами 
представляется нам неубедительным еще и потому, что в речи 
границы семантического тождества единой номинативной единицы 
преодолевают пределы реестра слов-синтагм, которые с ней эмпирически 
связываются в сознании носителей языка. Как писал В.М. Никитевич, 
«подходя к системе номинаций только со стороны наиболее типичного 
знака – полнозначного слова, мы способны увидеть лишь ту часть 
номинативных значений, которые выражаются словом, другие же 
значения одного и того же класса и способы их выражения, реально 
существующие в языке, остаются вне поля зрения исследователя».25 
Отождествление языковой «унифицирующей» единицы со словом 
есть не что иное, как дань эмпирической очевидности слова, и 
поэтому употребление терминов слово, лексема, а также композитных 
образований, содержащих отсылку к слову (слово-тип, слово-
ономатема, слово-номинатема и т. п.), абсолютно не указывает на 
реальные внутриязыковые закономерности. 

Видимо, именно осознанная «недостаточность» словной 
интерпретации номинативной базы языка привела к тому, что 
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некоторые исследователи вынужденно приходят к выводу, что «все 
единицы языка и речи, кроме предложений, обладают только 
свойством номинативности (выделено нами – В.Т.)»,26 то есть 
являются только реализаторами номинативной функции. Это позволяет 
предположить, что ни одна из разновидностей синтагм – слово, 
сочетание слов, словосочетание – не может считаться основным её 
носителем. Основная номинативная единица всегда находится на 
границе между собой и не собой. Она может быть и словом, и 
словосочетанием, и сочетанием слов. Другими словами, номинативный 
инвариант должен трактоваться как некая абстрактная сущность, 
отвлеченная от своих реализаций, но одновременно с этим 
представляющая собой то общее, что в той или иной степени в них 
присутствует. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЭВФЕМИЗМЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКЕ 

 
Стаття висвітлює питання, пов’язані з функціонуванням 

англомовних евфемізмів в історичній динаміці та їх прагматичними 
завданнями в комунікативному просторі, шляхом визначення соціальних 
та політичних факторів, що обумовлюють становлення, еволюцію 
та поновлення евфемістичного простору новими одиницями в 
діахронічному аспекті, а також аналізу концептуально-семантичних і 
прагматичних особливостей евфемізмів у різних типах дискурсу та 
взаємозв’язку суспільних процесів і особливостей мовної комунікації. 

 
Статья освещает вопросы, связанные с функционированием 

англоязычных эвфемизмов в исторической динамике и их 
прагматическими заданиями в коммуникативном пространстве, 
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посредством определения социальных и политических факторов, 
которые обуславливают становление, эволюцию и пополнение 
эвфемистического пространства новыми единицами в диахроническом 
аспекте, а также анализа концептуально-семантических и 
прагматических особенностей эвфемизмов в разных типах дискурса 
и взаимосвязи социальных процессов и особенностей языковой 
коммуникации. 

 
The article deals with the questions of English euphemisms functioning 

in historic dynamics and their pragmatic issues in the communicative field 
by the means of social and political factors, stipulating the development 
and enriching of the euphemistic field with new items in the diachronic 
aspect, by the means of conceptual-semantic and pragmatic peculiarities 
of euphemisms analysis in different types of discourse and interdependence of 
social processes and peculiarities of the linguistic communication. 

 
Ключевые слова: англоязычный, эвфемизм, историческая динамика. 
 
Вопросы эвфемии неоднократно попадали в поле зрения 

лингвистов.1 

В настоящее время интерес к этому феномену вновь повысился в 
связи с новыми веяниями времени, с возрастанием роли человеческого 
фактора, требованиями проявления максимального уважения к правам 
человека и его национальной гордости, иными словами, требованиями 
политической корректности в различных сферах жизни. 

Важнейшим инструментом лингвистической реализации принципа 
политкорректности остаются средства митигации, в том числе и 
эвфемизмы, которые понимаются как «навмисна зміна знака певного 
поняття описовим найменуванням або іншим знаком для усунення 
небажаних, надто різких недостатньо ввічливих слів шляхом їхнього 
пом’якшення через заборону вживання деяких слів, зумовлену соціально-
політичними, історико-культурними, релігійними, етичними й 
естетичними чинниками».2 

Само явление эвфемии, его механизмы, особенности функ-
ционирования в разных сферах коммуникации, хотя и были 
предметом изучения ряда лингвистов,3 требуют более детального 
рассмотрения. 

Одним из актуальных направлений изучения эвфемии, на наш 
взгляд, является исследование данного феномена в диахроническом 
аспекте, о чем упоминал И.Р. Гальперин.4 Это позволяет проследить 
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становление и эволюцию эвфемизмов, а также лучше понять 
взаимозависимость общественных процессов и особенностей языковой 
коммуникации. 

В данной статье мы остановимся на некоторых особенностях 
использования эвфемизмов в сфере, касающейся ментальных свойств 
личности, а также попытаемся проследить историческую динамику 
некоторых эвфемизмов указанной концептуально-семантической 
области. 

Эвфемизмы относятся к разряду лексики, который отличается 
неустойчивостью и динамизмом. Многие лексемы и лексиколизованные 
сочетания, которые некогда квалифицировались как эвфемизмы, 
впоследствии перешли в разряд общеупотребительной или вышедшей 
из употребления лексики. Поэтому быстро устаревают и 
соответствующие стилистические пометы в словарях. Более того, 
многие лексикографы поняли, насколько сложно произвести 
маркирование эвфемизмов, особенно, когда дело касается отделения 
окказиональных эвфемизмов от узуальных. Именно последние 
обычно и фиксируют в словарях, сопровождая их соответствующей 
пометой эвфм. или euph. Однако повышенная динамика в этой сфере 
и расплывчатость критерия выделения заставляет некоторых 
лексикографов отказаться от однозначной квалификации эвфемизмов с 
помощью маркеров. Так, в словарях серии Longman предпочтение 
вообще отдается не маркерам, а комментариям, в которых указываются 
обстоятельства, при которых митигаторы, в том числе эвфемизмы, 
звучат предпочтительнее, чем прямые номинанты: 

Mentally challenged – AmE used as a polite expression for describing 
someone who has difficulty doing things <…>.5 

Но, к сожалению, во многих случаях даже такие комментарии при 
дефинициях эвфемизмов отсутствуют. Например, лексиколизованное 
сочетание mentally disabled все еще сохраняет свои эвфемистические 
качества, но в словарях серии Longman оно представлено как 
нейтральное.6 

То же самое можно сказать и в отношении выражения learning 
difficulties. Авторы словаря лишь фиксируют значение выражения, не 
сопровождая его никакими комментариями, которые бы указывали 
на его митигационные свойства: 

learning difficulties n [plural] a mental problem that affects someone’s 
ability to learn.7 

Тем не менее, выявить пути трансформации эвфемизмов в 
синонимических рядах, хотя в силу указанных причин и нелегко, 
однако вполне возможно. 



113 

Попытки проследить процессы девальвации одних эвфемизмов и 
появление новых в ментальной сфере делали еще авторы журнала 
«New Statesmen and Nation». 

И.Р. Гальперин, со ссылкой на разыскания авторов этого издания, 
писал об эвфемизмах, которые касаются учреждений, предназначенных 
для психически больных людей. В частности, он отметил, что слово 
madhouse уступило место эвфемистическому lunatic asylum, которое 
со временем как эвфемизм девальвировалось и перешло в нейтральную 
зону. Вместо последнего для смягчения стали использовать выражение 
mental hospital.8 

Но на этом процесс не завершился. Сначала в выражении mental 
hospital стали опускать элемент mental, чтобы не подчеркивать 
характер недуга, затем начали появляться и совсем новые эвфемизмы. 
В настоящее время достаточное распространение получили слова 
sanatorium и rest-home. 

Действительно, в определении слова sanatorium среди доминантных 
нет семы, указывающей на нездоровье именно в психической сфере: 

Sanatorium [c] old-fashioned 
A type of hospital for sick people who are getting better after a long 

illness but still need rest and a lot of care.9 

Нет подобной семы и в числе ведущих в значении слова rest-home: 
Rest-home n [c] 
A place where old and sick people can live and be taken care of.10 

Так, Молли из пьесы К. Маккаллерс «Квадратный корень из 
прекрасного» («The Square Root of Wonderful») не очень хочет в 
беседе пока еще с малознакомым человеком, – Джонсоном, говорить 
о своем муже Филиппе в резких тонах: 

«Mollie: I don’t think Phillip wanted to die. Bur Mother Lovejoy sent 
him to this sanatorium. He’s there now. Poor Phillip».11 

Жалея мужа, Молли не решается казать, что Филипп находится 
в психиатрической больнице, как это делает жесткая и властная по 
натуре мамаша Лавджой, которой, судя по ее высказываниям, надоели 
щадящие сына слова и выражения. Она предпочитает говорить правду, 
причем прямо в лицо сыну: 

«Mother Lovejoy: Sanatoriums or any other Jim-crack foolery, that’s 
final. No more rest-homes – insane rest homes».12 

Мамаша Лавджой использует прямой квалификатор – insane, 
который определяется следующим образом: 

«Insane adj: 1. informal completely stupid or crazy, often in a way 
that is dangerous; 2. someone who is insane is permanently or seriously 
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mentally ill so that they cannot live in normal society»,13 где 
доминирующими семами являются stupid и crazy, что не оставляет 
никаких сомнений по поводу лечебного заведения, куда был помещен 
Филипп. Более того, из представленных дефиниций становится ясно, 
что речь идет не просто о психически больных людях, но и о 
необходимости их изоляции от общества, поскольку они представляют 
опасность для окружающих. 

Таким образом, процессы стилистических изменений в 
синонимическом ряду с доминантной psychiatric hospital достаточно 
активны. За временной отрезок приблизительно в полстолетия 
(середина ХХ в. – начало ХХI в.) здесь произошли значительные 
сдвиги. В частности, некогда эвфемистическое lunatic asylum не 
просто переместилось в нейтральную зону с пометкой «old-
fashioned», а квалифицируется теперь как грубое и оскорбительное: 

«Lunatic asylum n [c] old-fashioned 
A hospital where people who are mentally ill are cared for. This 

word is now considered to be offensive».14 

В нейтральную зону с пометкой old-fashioned из вежливо-
эвфемистической переместилось и лексикализованное словосочетание 
mental hospital: 

«mental hospital n [c] old-fashioned 
A hospital where people with mental illnesses are treated».15 

Можно проследить эвфемистические трансформации и в ряду 
слов и выражений, обозначающих умственно отсталых людей и 
людей с психическими заболеваниями. 

Начало процессу наблюдений за изменениями в этой понятийно-
семантической области положил еще И.Р. Гальперин. В частности, 
он отметил, что «idiots, imbeciles and feeble-minded become low, 
medium and high-grade mental dejectives».16 

Впоследствии все эти люди стали называться patients of severely 
subnormal personalit.17 

Слово insane сначала заменили эвфемистическим person of 
unsound mind, которое затем уступило место выражению mentally-ill 
patient.18 

Мы можем продолжать этот ряд преобразований. Впоследствии, 
очевидно из-за слишком явной семантической прозрачности слова 
ill , вместо него стали использовать слова disordered и handicapped, 
хотя в настоящее время и эти выражения уже помечаются как 
устаревшие: 

«Mentally handicapped adj old-fashioned 
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A mentally handicapped person has a problem with their brain, often 
from the time they are born, that affects their ability to think or control 
their body movements».19 

Более того, в отношении handicapped указывается, что некоторые 
носители языка оценивают его как оскорбительное: 

«handicapped adj old-fashioned 1. if someone is handicapped, a part 
of their body or their mind has been permanently injured or damaged. 
Some people think that this word is offensive».20 

В последнее время все эти некогда эвфемистические слова и 
выражения перешли в нейтральную область и уступили место 
новым, в частности, перифрастическому people with special needs, где 
сема ментального неблагополучия затемнена полностью благодаря 
гиперширокой семантике слов needs и special. 

Значительно выросла эвфемистическая роль отглагольных 
прилагательных challenged и disadvantaged. Как элементы эвфемисти-
ческих перифраз они начали использоваться в 80-е годы ХХ в. и 
сохранили это свойство до сегодняшнего дня. В частности, достаточно 
устойчивыми, фактически узусными, можно считать такие 
словосочетания для обозначения психически больных и умственно 
отсталых, как intellectually challenged и cerebrally disadvantaged. 

На наш взгляд, до сих пор не потеряло своих эвфемистических 
качеств и выражение mentally disabled, хотя оно все больше 
приближается к нейтральной зоне прямых номинантов благодаря 
достаточно частому употреблению и выдвижению семы «ill » на 
первое место. 

Итак, в синонимическом ряду с доминантой mentally-ill people, 
как можно было убедиться, также произошли значительные 
изменения, где одни элементы полностью девальвировались в плане 
митигации, приобретя статус стилистически нейтральных ЛЕ или 
лексикализированных сочетаний, как это произошло с самой 
доминантой, − некогда она воспринималась в качестве эвфемизма. 
Другие вообще перешли в разряд грубых, сниженных или полностью 
устарели (handicapped), уступив место иным словам и выражениям. 
Наряду с этим указанная синонимическая цепочка пополнилась 
новыми эвфемистическими звеньями (intellectually disadvantaged, 
cerebrally challenged). Очевидно, процессы изменений в указанной 
понятийно-семантической сфере будут продолжаться и далее. 

Аналогичные преобразования имеют место и в других понятийно-
семантических областях. Они требуют своего специального изучения, 
что поможет создать более точную картинку системных изменений в 
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языке, а также выявить факторы, которые обусловливают различные 
трансформации в области эвфемии. 
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ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ 

КОМУНІКАТИВНОГО МОВЧАННЯ 
 

У статті розглядається питання ідентифікації комунікативного 
мовчання, його маркери у парадигмі вербальних та невербальних 
засобів. Фокусується увага на специфіці графічних знаків мовчання 
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та номінаціях силенціального ефекту. Порушується питання 
комплементарного вживання вербальних та невербальних засобів. 
Намічаються перспективні вектори подальшого дослідження. 

 
В статье рассматриваются вопросы коммуникативного 

молчания, его маркеры в парадигме вербальных и невербальных способов 
общения. Акцентируется внимание на особенностях графических 
знаков молчания и номинациях силенциального эффекта. Исследуется 
вопрос комплементарного употребления вербальных и невербальных 
средств общения. Намечаются перспективные векторы дальнейшего 
исследования. 

 
The article in question deals with communicative silence, its status 

in paradigm of verbal and nonverbal markers. Graphic signs of silent 
effect are being analyzed in relation with lexical nominations. Perspective 
vistas are mentioned for further investigations. 

 
Ключові слова: мовчання, вербальні та невербальні засоби, 

силенціальний ефект, графічні знаки мовчання. 
 
Стаття присвячена комунікативному мовчанню (об’єкт 

дослідження), поліаспектності його представлення та екстеріоризації 
(предмет дослідження). 

Протягом останніх десятиліть у наукових дослідженнях значне 
місце посідають питання комунікації, дискурсології, комплексного 
аналізу текстової інформації, їх матеріалізації вербальними та 
невербальними засобами. Невербальні засоби комунікації, що 
охоплюють кінетичну, мімічну, психологічну реакції, є об’єктом 
вивчення гуманітарних та негуманітарних дисциплін.1 До невербальних 
знаків належить і комунікативне мовчання, яке не має власного 
денотату, але є інформативно значущим компонентом. У парадигмі 
немовленнєвої та мовленнєвої поведінки виокремлюється комунікативне 
мовчання як різновид невербальної поведінки. 

Серед метазнаків на позначення мовчання мають місце означення, 
типу комунікативне, індивідуальне, соціальне, рефлекторне, психологічне, 
реактивне, ритуальне, статусне, спонтанне, заплановане та ін. 
Актуальність теми зумовлена спрямованістю сучасних студій на 
дослідження поліаспектності, полімодальності та поліфункціональності 
комунікативної поведінки (див. Анохіна Т.О., Арутюнова Н.Д., 
Безугла Л.Р., Бєлова А.Д., Богданов В.В., Рудик І.М., Сенічкіна О.П., 
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Серякова І.І., Солощук Л.В., Янова А.А., Auer P. Golman-Eisler F., 
Hall E., O’Сonnell C.D.). Концепт мовчання є об’єктом різних шкіл 
та студій, на якому фокусують увагу філософи, психологи, 
літературознавці, лінгвісти та інші представники гетерогенних напрямків 
і тенденцій. Концепт мовчання є вельми значущим, що об’єктивується 
широкою парадигмою міждисциплінарних досліджень його буття.2 
Мовчання є універсальним явищем, про що свідчить його омовлення 
у прислів’ях, загадках, висловлюваннях, фразеологічних слово-
сполученнях. Пор.: англ. Beware of a silent dog and still waters. – рос.: 
Остерегайся молчащей собаки и тихой воды;3 англ.: He cannot speak 
well that cannot hold his tongue. – рос.: Кто не может держать язык 
за зубами, тот хорошо говорить не может;4 англ.: The silence often 
of pure innocence persuades when speaking fails. – рос.: Невинность и 
молчанье порой сильней красивых слов;5 – укр.: Не видно її, не чутно 
її, але коли за неї заговоримо, то вона зникає (Тиша). Або: англ.: 
Watchful silence, haughty silence, embarrassing silence, sick silence, 
alive silence, solemn silence, crying silence, voices of silence; – укр. 
Дзвінка тиша, панувала тиша, мир і тиша; – рос.: А мне от пустой 
тишины той, между молчанием и речью; В церковной тишине; 
мякиш тишины, розовая тишь. 

Мовчання – це універсальне невербальне явище, яке інтегрується з 
вербальними маркерами, комплементує їх та ситуативно детермінується. 
На онтологічній сутності мовчання, його витоках, семантизації та 
ословленні фокусується увага учених з давніх-давен. Л. Шварц у 
статті «Exploring Silence» стверджує, що ключовими у дослідженні 
концепту мовчання є питання функціонування та осмислення тиші.6 
Тлумачення зазначеного феномену є не із легких, бо мовчання, як 
пісок, слизьке, невловиме та загадкове. Відгадка, розуміння мовчазного 
ефекту криється у ситуації (близькій та віддаленій) [20, 9].7 
Мовчання – це мовленнєве, дискурсивне явище. Метазнак silence є 
об’ємним, гетерогенним за призначенням і потребує особливих 
інтерпретаційних зусиль. Загадковість, енігматичність мовчання має 
свої витоки у міфології. Мовчання позначено різновекторністю – 
енігматичністю, діалогічністю та інтерактивністю. 

За класифікацією Л. Шварц,8 виокремлюється гарпократійське 
(англ. harpocratic) та ларундійське (англ. larundic) мовчання. Мотивація 
цих термінів знаходить експлікацію у міфах про Гарпократа та 
Ларунду. Гарпокра́т (грец. Harpokrates) – грецьке ім’я єгипетського 
бога Гора, сина богині Ізиди.9 Гарпократу приписувались простота та 
невигадливість. З огляду на це він зображувався як дитина. В 
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Ермонтському храмі, спорудженому за Птоломеїв, статуя Гарпократа – 
це немовля, що тримає палець у роті. 

Як свідчать міфологічні витоки, німфа Ларунда (лат. Muta 
«німа», Tacita «мовчазна») була покарана Зевсом за надмірну 
балакучість. Вона розповіла дружині Зевса про його любовні пригоди. 
За це розгніваний Зевс вирвав у Ларунди язик та відправив її в 
царство мертвих – Аїд, куди її супроводжував бог Гермес. З часом 
Гермес навчився розуміти її безсловесну мову. Звідси метазнак 
герменевтика. За міфами Гарпократійське мовчання пов’язане з 
ритуальною поведінкою, а мовчання Ларунди представлене 
імпліцитними, скритими формами, що потребують тлумачення та 
осмислення невимовленого. В релігійно-містичному аспекті мовчання 
представлено як необхідна умова спілкування з Богом. Мовчання 
вважається первісним станом всесвіту, яке у цій парадигмі наступить 
і після кінця світу. Мовчання у цій парадигмі символізує спілкування 
з космосом, Божеством. 

Безмов’я тлумачиться у релігійному сенсі як підпорядкованість 
внутрішнім силам.10 Медитативний прийом мовчання притаманний 
ісіхазму – містичній, аскетичній течії східного християнства, в якому 
увага фокусується на безсловесних молитвах. Ісіхазм, як замовкання, 
повністю виключає зовнішнє мовлення. Гарпократійське мовчання 
має ефект дзеркала, яке примушує нас поглянути на себе, зібратися з 
думками, відрефлексувати душевний стан та понуритися в творчий 
пошук. Гарпократійська тиша є надійною платформою для створення 
відкриттів та витворів. Ларундійське мовчання передбачає обмеження в 
мовленнєвій поведінці, замовчування деяких феноменів, заборону їх 
ословлення. Гарпократійське та ларундійське мовчання є гідними 
уваги дослідників для осмислення міфологічних витоків концепту 
мовчання, його статусу в парадигмі різних тлумачень та коментувань 
(міфічних, філософських, психологічних та лінгвістичних), а також – 
для аналізу поліаспектності, полімодальності та поліфункціональності 
зазначеного феномену. Мовчання – це специфічний ритуал, нормативна 
та секулярна поведінка.11 «Хвилина мовчання» була легалізована у 
Великій Британії в 1919 році. Н.Д. Арутюнова стверджує, що мовлення 
асоціює з життям, а мовчання – зі смертю.12 

Актуальними на часі є питання комплементарного позначення 
мовчання, розпізнання його репрезентації, архітектоніки та 
екстеріоризації. Вартими уваги залишаються питання графіки 
мовчання, комп’ютеризації мовчання, інгерентного використання 
вербальних та невербальних засобів позначення силенціального 
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ефекту (СЕ). Усне мовлення охоплює відрізки звучання та пауз. Останні 
на письмі передаються графічними знаками, що еволюціонували від 
знаків пунктуації та стали біфункціональними маркерами у писемному 
мовленні. 

Графічні знаки (ГЗ) як метазнаки невербального позначення 
мовчання підлягають процесам термінологізації та детермінологізації. 
Первинні ГЗ утворилися від нетермінів, але на виході із 
терміносистеми вторинні графічні знаки детермінологізувалися. 
Пор.: англ. Cross your t’s, and dot your i’s; to put a question; to be or 
not to be – that’s a question. Графічні знаки можуть замінюватися 
заповнювачами (time fillers) типу – er, ugh, well, so. Знак тире 
поліфункціонально використовується для уточнення (1), цитування (2) 
та позначення анаколуфа (3): 

1) Visits from the Wilsons were, as before, reserved for Christmas, 
but the greengrocer Dwyers – Jack and Ima – came with a professional 
interest in the new shopkeeping venture.13 

2) «– only you forgot to pull the stem off this one», «‘ the tall man 
said».14 

3) «Stella! This is not appropriate –».15 

Тире та три крапки, як вихідні граматикалізовані маркери паузації, 
модифікуючись, вживаються на позначення СЕ. ГЗ мають знакову 
природу, що дозволяє осмислити семіотичний код адекватно.16 В 
англомовному художньому дискурсі ГЗ (здебільшого три крапки та 
тире) вказують на емоційно-психологічний стан комуніканта. Мовчання 
на письмі передається ГЗ, які утворюють групу «графіки мовчання». 
Пор. англ.»There you go again with your questions about what would 
happen if ... It is useless to talk that way»;17»You will have to wait, the 
same way I did, until you give the smoke to someone else – if you ever 
master it, of course. Then you will see how a man looks. That is the rule».18 

«Графіка мовчання» охоплює, крім тире та трьох крапок, крапку 
в еліптичному реченні («рубленому синтаксисі»), редуплікацію знаків 
оклику, питання та крапок. Тире та три крапки взаємозамінюються та 
використовуються в стилістичному прийомі апосіопезі. Пор. англ.: 
‘Peggy –’;19 «No Daddy no no no – »;20 ‘Downstairs, in the drawing room 
– ‘;21 «It’s late,» she says, then Ї unable to help herself – burst out, «Do 
you have any idea how badly you’ve hurt your mother?»;22 «–or do I just 
kill you and take your place?» the stranger continued. «And if I kill you –
»;23 «They’re going to open fire–»;24 укр. «Тихо… Навіть дуже 
тихо…»;25 «Князь жде тебе… – ухилився від розмови Воротислав»;26 
«Мовчать! Дайте мені тільки води й вина… А я подумаю».27 Тире в 
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англійській мові може бути подвійним, подовженим, звичайним, 
вкороченим, знаходитися на початку, наприкінці речення та 
функціонувати у межах репліки. У реченнях та інших комунікативних 
блоках, більших за речення, маркерами мовчання виступають також 
комбінації знаків питання та оклику з трьома крапками.28 Симультанне 
вживання знаків оклику та питання інтенсифікує емоційність 
висловлювання. Пор. англ. ‘Silence … silence! ‘Even when the children 
had gone silent, he seemed unable to stop himself, and he continued on 
roaring, ‘SILENCE … DO YOU HEAR SILENCE?’;29 But you say I should 
not have any trouble finding him…?.30 

«Графічне мовчання» має широкий спектр референтів. Позитивний 
вербальний текст може супроводжуватися фонаційними характе-
ристиками негативного навантаження, у цьому випадку невербальна 
інформація суперечить вербальній, а її вектор превалює в 
комунікаційному повідомленні. Для пунктуаційних знаків базова 
функція полягає у членуванні синтагм. Семантична функція ГЗ 
зумовлена емоційним станом комунікантів, їх маркуванням 
імпліцитного.31 

Графічні знаки увібрали в себе риси цілих епох, гетерогенні 
форми, змінили значення та запозичувалися – як і лексичні одиниці. 
З плином часу ГЗ модифікували функції, перегрупувалися, входили в 
різні парадигми. Знаки пунктуації, членуючи текстові блоки на 
складові, позначають на часі емоційний стан мовця та підтекст 
мовчання. Невеликому за обсягом корпусу, ГЗ властива адаптивна 
сила, що виявляється в позначенні функцій мовних одиниць та 
силенціальних ефектів.32 

Значущою є проблема екстеріоризації мовчання лексичними 
засобами (ЛЗ), які ідентифікують характер силенціального ефекту. 

Наприклад, англ. She began to sob silently;33 The words stunned 
him like a knife at his heart;34 They filled silently out of the church;35 
«Sarah»– he stopped and stared at her –»You amaze me»;36 She was 
silent for a long time;37 укр. Він знову замовк, йому важко було 
говорити правду;38 Володимир замовк, він сказав, що думав.39 

У силенціальних ситуаціях ЛЗ, що позначають мовчання, 
експлікують його кількісно-якісні характеристики. ЛЗ можуть 
корелювати як з графічними знаками, так і з іншими невербальними 
та вербальними одиницями. Лексичний простір силенціальних 
ситуацій об’єктивується наявністю вербального, невербального, 
зокрема – графічного позначення мовчання. Наповнення зазначених 
моделей верифікується емпіричним матеріалом художнього дискурсу, в 
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якому суб’єктами силенціального ефекту виступають автори художніх 
текстів та їх персонажі. Окремий сектор утворюють образи мовчання – 
живі та неживі, персоніфіковані та неперсоніфіковані. 

Аналіз емпіричного матеріалу англомовної художньої прози 
об’єктивує висновки узагальнення стосовно онтологічних, лінгвістичних 
та психологічних аспектів буття об’єкта. Аналіз показує, що СЕ має 
місце у розмові персонажів (у нашому випадку – у художніх діалогах), а 
мовлення та мовчання є адгерентними явищами діалогічної інтеракції. З 
огляду на нульовий денотат мовчання, його енігматичний характер 
художньому митцю доводиться бути уважним до силенціальних 
лакун, експлікувати та коментувати їх для читача. СЕ у художньому 
творі тлумачиться у прямій та непрямій мові, а також – в авторських 
ремарках та роздумах. Пор.: англ. Every time you look at anything in 
your dreams it changes shape, he said after a long silence;40 I asked him 
what he was planning to do. His cryptic statements and his long silences 
were ominous;41 «Oh, fine, fine, Cal.» A huge silence would follow;42 After 
a moment’s silence, as if wanting to change the subject, he stood up and 
pointed to his suit.43 We sat in silence for a while;44 Dozens of people went 
by. We sat in a relaxed silence for ten or fifteen minutes;45 Don Juan did 
not speak for a long time. He seemed to have become engulfed by thoughts.46 

У коментарях до силенціальних ситуацій автор вважає за 
доцільне осмислити стан мовчазної людини (або тиші артефактів), 
фокусувати увагу на їх витоках. Кількість характеристик залежить 
від авторських інтенцій омовити СЕ, розтлумачити його буття в 
тексті. З огляду на це СЕ має характер однолексемних або полілексемних 
презентацій. Наприклад, англ. It lasted for a brief moment and subsided 
gradually until everything was quiet again;47 She did not answer;48 I was 
jotting down my impressions of the surroundings when don Juan, after a 
long silence, suddenly spoke in a dramatic tone;49 After a moment’s 
silence, as if wanting to change the subject, he stood up and pointed to his 
suit;50 After a very long pause his face brightened up and he smiled.51 

Полілексемні репрезентації позначені гетерогенністю, вони 
омовлюють кількісні, якісні та кількісно-якісні ознаки СС. Наприклад, 
англ. We walked in silence for a moment;52 He remained quiet for a long 
time, and I thought my questions were annoying him;53 We rested in 
silence for some time. He made a long pause; he stared at me in a friendly 
way;54 «Genaro will see you tomorrow morning,» don Juan said. «Now 
you must sit here in total silence.» We did not say another word. After 
hours of silence I fell asleep;55 After a very long, uneasy pause I felt 
compelled to ask him…;56 A few minutes of uneasy silence followed before 
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don Juan spoke again;57 We stayed there, in that strange, unfriendly room, 
for a long time, in total silence;58 We stayed there, in that strange, 
unfriendly room, for a long time, in total silence.59 

Перевага у текстах надається кількісним (a) характеристикам 
мовчання, якісні (b) характеристики значно поступаються, наприклад, 
англ. а) Lasted for a brief moment; quiet for long time; a long pause; a 
moment’s pause; quite for more than an hour; quite for about fifteen 
minutes; a long silence; huge silence; b) uneasy silence; total silence; 
habitual silence; absolute silence; polite silence; forced silence; complete 
silence; relaxed silence. 

Силенціальна ситуація включає омовлення як СЕ, так й інші 
невербальні дії. Наприклад, англ. We remained quiet for more than an 
hour, then we started walking again;60 We remained quiet for a moment 
and then began walking again;61 Each stayed for a moment, in complete 
silence, until someone else showed up;62 After a moment’s silence, don 
Juan signaled me to start walking;63 They were getting up to leave after 
having sat in polite silence for a few minutes;64 He paused for a moment 
and looked at me as if he wanted to judge the effect of his words.65 

Силенціальний ефект, як психологічний пуант, має свої витоки, 
причини породження; його нульовий денотат потребує осмислення, 
розуміння безмов’я. Наприклад, англ. There was a long silence, as she 
obviously tried to put her thoughts in order;66 I was extremely silent for a 
moment, perhaps due to the silence around me;67 There was a moment of 
silence. She was obviously assessing my reaction;68 There was a long 
silence. I was numb, shocked, yet my awareness was as keen as it had ever 
been;69 There was a long silence. I did not know what else to say.70 

Мовчання репрезентується у сукцессивності інтерактивних дій 
персонажів. Наприклад, англ. La Gorda did not answer when I asked 
her that. There was a long silence. She excused herself, saying that she 
had to make breakfast; it was already morning;71 There was a long and 
forced silence. Florinda smiled, playing with the tip of her long braid. She 
said that I had had enough;72 I broke the long silence and voiced my 
concern.73 

Суб’єктами безмов’я виступають як окремі персонажі і групи 
людей, так і персоніфіковані артефакти та явища природи. 

Параметри силенціальних ситуацій у художньому дискурсі 
охоплюють квантитативні та кваліфікативні оцінки СЕ, його витоки 
та актантів комплементарних вербально-невербальних дій. Актуальним 
на часі є питання репрезентації мовчання у комп’ютерному дискурсі. 
Комп’ютерній парадигмі притаманні групи семіотичних одиниць на 
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позначення людської поведінки. Але користувачі чатів практично 
позбавлені паралінгвістичних засобів на позначення тембру мовлення, 
емфатичних висловлювань, емоційної конотації тощо. З огляду на 
значущість невербальної комунікації (на думку психологів останній74 
належить 55 % інформативності) ведуться пошуки заповнювачів 
лакун у комп’ютерному представленні. Так, для компенсації 
«емоційного дефіциту» у віртуальний дискурс були введені сурогатні, 
частково типізовані знаки – «смайлики» (від англійського «smile» – 
«посмішка»), що інформують про емоційний статус адресанта. Але 
емоційна палітра позначень невербальних дій є досить обмеженою, 
екстеріоризація комунікативного мовчання у комп’ютерному дискурсі 
потребуює подальшого вивчення. 

Вважаємо, мовчання, як силенціальний ефект, потребує подальшого 
вивчення його онтологічного, лінгвістичного та психологічного буття, 
осмислення його середовища, режиму та стилю у різних дискурсах. 
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Эвристика является одной из молодых наук в системе современного 
научного знания. Она сформировалась на основе обобщения результатов 
целого ряда наук, которые изучают поведение различных систем и, 
главным образом, человека и его творчества. Эвристика родилась на 
перекрестке психологии, социологии, физиологии, кибернетики, 
математики, логики и, будучи не сводима к каждой из них в 
отдельности, имеет свой предмет, цель. Предметом эвристики является 
процесс научного творчества, подразумевающий диалектический синтез 
логики и интуиции-догадки. Цель эвристики – «исследовать правила 
и методы, ведущие к открытию».1 

В задачи эвристики «входит не только познание закономерностей 
творческого мышления, но и разработка методов, путей управления 
эвристическими процессами».2 Основой, ядром эвристики является 
психология творческого мышления. Связь эвристики с творческой 
деятельностью человека отмечал американский математик Д. Пойа. 
«Современная эвристика (…) стремится постичь процесс решения 
проблем, особенно те мыслительные операции, которые оказываются 
полезными в этом процессе».3 

Пойа указывает, что это «не совсем четко очерченная область 
исследования, относимая то к логике, то к философии, то к 
психологии».4 С его точки зрения, целью эвристики является разработка 
методов открытий и изобретений. Эвристика была охарактеризована 
в общих чертах рядом авторов, в том числе и знаменитым греческим 
математиком Паппом, жившим в III в. н. э. Им была написана книга 
«Сокровищница анализа» (или «Искусство решать задачи»). 
Пойа переводит это название как «эвристика».5 

Определение эвристики как «искусство решать задачи» было 
приемлемо до того, как произошла дифференциация наук, изучающих 
мышление человека, и носило неопределенный характер «приема 
анализа и синтеза».6 Эта неопределенность в характеристике области 
исследования делает необходимым более четкого определения 
эвристики как специфической области знания. 

Эвристика представляет собой науку, которая включает не 
только прикладные задачи, но и другие вопросы: 

1. рациональное распределение ролей в научном коллективе; 
2. материальное обеспечение эксперимента; 
3. вопросы социальной организации научных коллективов; 
4. вопросы педагогики (поиск талантов, подготовка талантов). 
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На основании обобщения взглядов на эвристику, на ее положение 
среди других наук, связанных с деятельностью человека, можно 
считать эвристику особой наукой об оптимальной организации 
творческой деятельности и управлении ею. Основанием для подобного 
определения служит мнение В.Н. Пушкина, который, отмечая, что 
проблемами эвристики занимаются математики, инженеры, психологи, 
физиологи, педагоги, организаторы производства, признает ее как 
особую науку о творческой деятельности: «Наука, которая исследует 
закономерности эвристической творческой деятельности, может 
быть названа эвристикой».7 

В настоящее время развитие эвристики идет в двух направлениях: 
1) психологическое исследование творческого мышления; 2) эврис-
тическое программирование, т. е. поиск адекватного моделирования 
этих процессов с помощью ЭВМ. Все же приоритет в проблематике 
эвристики как науки принадлежит исследованию творческой личности, 
ее характеристики и процесса научного творчества. Кибернетика 
дает в руки ученого один из способов реализации его творчества и 
представляет собой форму научного познания. 

Одно перечисление видов мышления: словесно-логическое, 
наглядно-действенное, теоретическое и практическое, продуктивное 
и репродуктивное, интуитивное и аналитическое доказывает сложность 
его организации, ни в коей мере не сводимой к организации машинного 
интеллекта. Видимо, именно сложность мышления человека явилась 
первопричиной формирования науки эвристики, в сферу которой 
входит весь комплекс свойств ученого, реализующихся в его творческой 
деятельности. 

С развитием науки эвристики тесно связан процесс формирования 
ее терминологии, поскольку он определяется развитием понятийного 
фонда этой науки. Под терминологией мы, вслед за Д.С. Лотте, 
понимаем «систему терминов, которые выражают совокупность 
специфических понятий, рассматриваемых в конкретной области».8 

Тезис о тесном взаимодействии лексики повседневной жизни человека 
и терминологии, их взаимном обмене и отсутствии непроходимых 
границ между ними стал признаваться многими лингвистами. 
«Следует согласиться, – пишет А.А. Реформатский, – что одно и то 
же слово может в данном словарном составе существовать и как 
термин и как обычное слово».9 Термин как знак не совпадает 
полностью с обычным словом, хотя по форме идентичен ему. Его 
внутренняя структура сложнее, т. к. термин называет специальное 
понятие, которым оперирует определенная область знания. 
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Большинство исследователей считают терминологию единством 
системы понятий и системы знаков, служащих для их выражения, 
т. е. рассматривают терминологию как одновременно лингвистическую 
и логико-понятийную сущность (В.В. Виноградов, Д.С. Лотте, 
А.А. Реформатский, Л.А. Капанадзе, Г.О. Винокур, Н.Б.), считая, что 
это – единственный верный путь изучения процессов образования и 
функционирования этих лексических единиц. Логико-понятийная 
сторона термина представляет собой план содержания, а лингвистическая 
сторона – план выражения. В качестве специфической функции 
термина выделяется когнитивная (познавательная), обусловленная 
тем, что в значениях терминов концентрируются знания, приобретенные 
в определенной научной или технической области. 

Исключительно велика роль терминов для развития науки. 
Термины определяют суть научных открытий, отражают содержание 
развивающихся областей знания, служат названием новых предметов 
и явлений, прокладывают путь к познанию. Культурная ценность 
термина заключается в том, что он характеризует определенный 
научно-технический уровень в стране, свидетельствует о культуре 
языка, на основе которого он возник. В ряде случаев переход от 
предположения к догадке, к точному знанию совершается при 
помощи установления соответствующих терминов. Термин не только 
пассивно регистрирует понятие, но и воздействует на его содержание, 
уточняет его, отделяет от смежных представлений. Значение же самого 
термина обогащается в ходе глубокого изучения явления. 

Эвристика представляет собой такой объект исследования, который 
не имеет сформировавшейся терминологии. Но язык молодой науки 
не может родиться на голом месте, он рождается на основе 
естественного языка. В границах естественного языка эвристика 
представляет собой формирующуюся терминологическую систему. 
Становление терминологии эвристики связано с развитием самой 
науки-эвристики. Процесс становления подъязыка эвристики в 
английском языке идет в разных направлениях: 

1. Возникновение ключевых базовых терминов, обозначающих 
рождающуюся науку (область знания). Право на существования 
получил термин heuristic. От понятия «эвристика» – heuristic 
рождаются и углубляются терминологические деревья – creative 
person – «творческая личность» и сам процесс творчества, 
его процедуры и методы, что выражается терминологическим 
словосочетанием creative process – «творческий процесс». 
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2. На основании развития новой науки возникают оперативные 
структуры, новые формы организации объекта науки-эвристики, новые 
методы познания. Эти новые объекты нуждаются в терминологическом 
определении. Это – эвристические методы коллективного решения 
проблем. Номинация этих методов составляет сугубо специфический 
терминологический фонд: Brainstorming, Synectics, Delphy Method. 

3. Эвристическое тестирование интеллектуальных и творческих 
способностей порождает специальную эвристическую терминологию: 
Intelligence testing, IQ (Intelligence Quotient), Intelligence Scale, Intelligence 
Coefficient. 

4. Связь эвристики с кибернетикой. В ходе развития кибернетики 
выделился класс проблем, в частности, «проблема искусственного 
интеллекта» – Artificial Intelligence (AI). Кибернетика использует 
язык эвристики для своих целей. Следовательно, язык эвристики, 
хотя и находится в процессе своего рождения, является уже 
достаточно эффективным средством, чтобы быть использованным в 
кибернетике при решении проблем искусственного интеллекта. 

В ходе рождения подъязыка эвристики используется терминология, 
которая наиболее глубоко и адекватно выражает цель рождающейся 
области знания. П.Н. Денисов пишет: «Какова роль языка в научной 
эвристике? На этот вопрос наука пока не знает ответа».10 

Психология мышления, которая составляет ядро эвристики, 
пользуется в основном описательным языком. В целом можно сказать, 
что язык эвристики представляет собой адаптацию общелитературного 
языка к науке-эвристике. В связи с тем, что эвристика – абстрактная 
наука философско-психологического направления, большая часть ее 
терминологии носит абстрактный характер и является предметом 
исследования как философов, так и психологов, например: cognition, 
talent, analysis, intelligence, sensation, memory. Фундаментальное понятие 
науки-эвристики выражается в термине heuristic – «эвристика». 
Параллельно термину heuristic существует и другой термин heuristics. В 
связи со становлением науки-эвристики и ее терминологического 
фонда можно отметить, что эвристика опережает свою регистрацию 
в словарях, в частности экспликация значений терминов heuristic, 
heuristics в отдельных словарях дается неточно, неопределенно, 
наблюдаются различия в дефинициях. 

Следует отметить также, что термин heuristic полисемичен. 
Другим его значением является «метод». Это значение находит 
широкое применение в кибернетике. «Эвристический метод – метод, 
помогающий улучшить процесс решения задачи, не обращаясь к 
полному перебору вариантов решения, а лишь используя некоторые 
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варианты решения».11 Большую часть своей терминологии эвристика 
заимствует у психологии, на которой базируется сама наука эвристика. 
Но эти общие термины в ходе развития английского подъязыка 
эвристики наполняются качественно новым содержанием, отражая 
предмет науки и тем самым, создавая различные аспекты содержания 
понятий. Именно в сочетании с прилагательными дифференцируется 
эвристическое содержание психологических терминов, например: 
«воображение» – imagination – психологический термин, но в 
эвристике это особое воображение, направленное на решение 
творческих задач. Следующий контекст эксплицирует содержание 
данного концепта: «Creative imagination is an action of the mind that 
produces a new idea or insight».12 Или термин memory – «память» – 
также психологический термин, но в эвристике – это «эвристическая 
память». В приводимом ниже контексте раскрывается эвристическое 
содержание данного термина: «Productive memory is a kind of creative 
memory wherein objects or events are put together although they did not 
originally occur together».13 

Редкое явление в эвристике представляют неологизмы. Среди 
них выделяются неологизмы, которые не зафиксированы в 
существующих словарях, например, новый термин РО обозначает 
психологический метод, который позволяет прийти к новому 
решению – это промежуточная фаза решения задачи: Placed before a 
statement PO indicates that the statement is being used as an intermediate 
impossible. This means that the statement may actually be wrong but is 
being used as a tepping stone to new ideas.14 

Другой метод – intermediate impossible – «доказательство от 
противного» (применяется в математике). Отмечается рост двучленных 
и трехчленных словосочетаний, сложных слов и дериватов в системе 
названий. Примером новых терминов являются: screening – 
«оперативная научно-исследовательская процедура предвари-
тельного отбора с помощью тестов»; knowability – «способность 
к познанию»; key-decision maker – «генератор идей». Новым 
термином, перешедшим в эвристику из кібернетики, является insight-
switch-over – «переключатель внутри сознания» (прорыв к новому 
знанию). Некоторые новые термины образованы на основе 
метонимического переноса. Например, терминологические сочетания 
Eureka feeling, Eureka process образованы на основе восклицания 
Архимеда «Eureka!», открывшего основной закон гидростатики, или 
на основе ассоциации: block-box-method – «метод черного ящика», а 
stepping stone – «средство для достижения цели». 
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Из существующих способов образования терминов выделяются 
три основных: 1) морфологический; 2) семантический; 3) синтаксический. 
Что касается морфологического способа образования терминов, то 
здесь превалируют именные суффиксы. Из наиболее продуктивных и 
широко употребительных выделяется суффикс -ness. C помощью 
этого суффикса образуются абстрактные существительные не только 
от прилагательных, но и от других частей речи: inventiveness, 
creativeness, effectiveness, productiveness, newness, cleverness, betweenness 
(образован от предлога). 

Другим продуктивным суффиксом является суффикс -ty: 
creativity, originality, productivity, individuality. Встречаются сложные 
существительные, образованные из смешения двух основ: afterthought, 
brainpower, self-taught. Примерами сложнопроизводных существительных 
(композитов), второй компонент которых имеет суффиксальный 
исход, являются: goal-directedness, problem-solver, decision-maker. 

Наряду с морфологическим способом терминообразования 
выделяется и семантический, когда лексические единицы расширили 
содержание своих понятий, приобретая эвристический смысл. В 
терминологии эвристики этот способ достаточно распространен, 
поскольку эвристика сформировалась на стыке нескольких наук и, 
взяв понятия из смежных наук, наполнила их качественно новым 
содержанием. Терминологическое сочетание incubation period 
заимствовано из биологии, где означает «высиживание яиц». В 
эвристике – это «процесс созревания творческих идей». Следующий 
контекст подтверждает эвристическое значение данного словосочетания: 
«Various explanations have been offered of the typical course of creative 
thinking: a period of intense preoccupation with a problem, an incubation 
period and finally the emergence of the idea as if by itself».15 

Термин Breakthrough заимствован из военной теории и означает 
«прорыв обороны противника». В эвристике он означает «важное 
научное открытие». Приводимый ниже контекст эксплицирует 
эвристическое содержание данного термина: «We can recall clearly, 
neatly, concisely Newton’s law of motion, Darwin’s theory of evolution, 
Freud’s theories of neurotics and infantile sexuality. We seldom, however, 
conceive of intellectual breakthrough as a social phenomenon, as a discourse 
through which the product materialized within the social world».16 

Возникновение терминологического значения в обиходном слове 
может происходить на основе его метафорической специализации. В 
подъязыке эвристики широко развито явление метафоричности. 
Метафора выполняет экспрессивно-гносиологическую функцию 
выражения новых зарождающихся понятий. Образные представления 
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могут быть выражены словосочетаниями, предложениями, семанти-
ческими контактами слов, т. е. синтаксическим способом. Например, 
a magic key to solve the problem – «магический ключ решения 
проблемы», idea comes like a foreign guest – «идея приходит как 
иностранец», to welcome a new idea – «приветствовать новую идею», 
flood of ideas – «поток идей», creative spark – «творческая искра». 

Третий способ терминообразования – синтаксический – занимает 
ведущее место в образовании терминологии эвристики. Словосочетания 
в терминологии эвристики занимают значительную часть. Это 
объясняется прежде всего тем, что эвристика характеризуется 
многообразием новых сложных понятий. Для их обозначения нужны 
термины. Но поскольку сложное понятие трудно выразить одним 
словом, оно выражается с помощью словосочетаний. Атрибутивные 
словосочетания превалируют в терминологии эвристики, поскольку 
они являются универсальным средством отражения новых явлений с 
помощью ограниченного запаса простых понятий. 

Они подразделяются на ограничивающие и описательные.17 В 
ограничивающих словосочетаниях определение ограничивает, сужает 
значение определяемого слова, отражая один предмет мысли: 
intuitive insight – «инсайт, основанный на интуиции», intellectual 
tradition – «традиция научной мысли», scientific insight – «инсайт в 
ходе научного исследования». Иногда ограничивающие словосочетания 
образуют длинные ряды прилагательных с одним опорным словом, 
что свидетельствует о его терминообразовательной активности. Эта 
активность проявляется за счет дифференциации признаков, уточняющих 
понятие: high-level, intellectual, superior, creative, genuine, exceptional, 
special (talent). Описательные словосочетания (прилагательное+ 
существительное) дополняют значение существительного каким-то 
особым признаком: brilliant mind, lucky idea, extraordinary mental power. 

Таким образом, терминология подъязыка эвристики отличается 
абстрактным содержанием и разноплановым составом, согласующимся 
с обозначаемым объектом и отдельными его участками. В комплексе 
она носит антропологический характер, раскрывая закономерности 
научного творчества человека. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ 

ІНШОМОВНИХ ОДИНИЦЬ 
 

Мова Німеччини кінця ХХ – початку ХХІ століть визначається 
напливом англійських лексичних одиниць. Англійські вкраплення мають 
граматичні, фонетичні, орфографічні і лексико-семантичні ознаки 
освоєння. 

 
Язык Германии конца ХХ – начала ХХI столетий определяется 

наплывом английских лексических единиц. Для английских вкраплений 
характерны грамматические, фонетические, орфографические и 
лексико-семантические признаки усвоения 

 
One of the characteristics of linguistic and cultural situation in 

Germany of XX – XXI centuries is the inflow of English borrowings into 
the all spheres of life, above all computer-based. English borrowings have 
the formal signs of word assimilation and lexical-semantic adoption. 
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Ключові слова: запозичення, англомовний, адаптація, 
лінгвокультурологія. 

 
Як відомо, всі зміни, які відбуваються у суспільстві, залишають 

свої відбитки в мові, породжуючи нові слова (вкраплення). Цей 
процес цілком природний. Зрозуміло, що безпосередня й 
опосередкована взаємодія мов – історична необхідність в їх існуванні 
та розвитку. Це соціолінгвістичне явище ґрунтується на неминучому 
взаємному контактуванні носіїв мови – націй і народностей. 
Наслідками цих контактів є різні форми мовних взаємовпливів. 
Найпоширенішим із них, природно, є запозичення, що відбувається на 
всіх мовних рівнях й особливо на лексичному.1 Хоча така думка була 
висловлена ще у другій половині ХХ століття, вона залишається 
актуальною і в наш час. 

У різних мовах у різні періоди їхнього розвитку коливається 
відсоток іншомовних вкраплень, оскільки вони відображають факти 
етнічних контактів, соціальні, економічні й культурні зв’язки між 
мовними колективами. Природа та ступінь іншомовних одиниць 
відображають природу та ступінь контакту між взаємодіючими 
культурами. 

При системному описі та аналізі розвитку словникового складу 
німецької мови у досліджуваний період, необхідним є врахування 
факту значної рухомості лексичного матеріалу в суспільно-політичній 
сфері, що було викликане інтенсивністю суспільно-політичних процесів 
у позамовній дійсності. На прикладі цього невеликого відрізку 
мовної історії, який можна розглядати як приклад мікродіахронії, та 
на підставі достатньої кількості фактичного мовного матеріалу 
видається можливим виявити ряд основних тенденцій кількісного та 
якісного розвитку словникового складу, які намітилися у цей період, 
у їх взаємодії між собою та взаємозв’язку із фактами соціальних 
детермінантів. 

У цей час процес входження іншомовних слів, як правило, 
супроводжується залученням носіїв мови до інтернаціональних (а 
частіше створених на базі англійської мови) термінологічних систем, 
зокрема, у таких сферах, як комп’ютерна техніка, сучасні засоби 
зв’язку та ін.2 

В останні десятиріччя через розповсюдження таких інтенсивних 
засобів масової інформації, як телебачення, Інтернет, мобільний 
зв’язок, проблема лексичних запозичень стала ще більш актуальною.3 
Вона є однією з лінгвістичних проблем, важливих для з’ясування 
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взаємодії мов та процесу їх еволюції. Серед процесів, пов’язаних із 
поповненням лексичного складу німецької мови, важливе місце 
займає саме запозичення іншомовної лексики як один зі способів 
номінації нових явищ та заміни існуючих найменувань. 

У новий час справді міжнародними мовами, здатними претендувати 
на глобальну роль, були й залишаються європейські мови, а з другої 
половини XX століття домінуючою стала англійська. В епоху технічного 
прогресу й наукових відкриттів країни Північної Америки створювали 
терміни для найменування своїх нових винаходів, а отже, і мова 
еволюціонувала в ритмі змін у суспільстві, збагачуючись неологізмами, 
які поширювалися в усьому світі. 

Однієї з важливих характеристик лінгвокультурологічної ситуації в 
Німеччині кінця XX – початку XXI століть є той факт, що знання та 
розуміння нових вкраплень, які ввійшли у мову, є одним з істотних 
елементів мовної компетенції. 

Ставлення лінгвістів до іншомовних вкраплень не однозначне. 
Однак переважає реалістична точка зору. Деякі філологи мають на 
меті боротьбу з іншомовними одиницями й відзначають, що газети 
перенасичені зайвими словами, рішуче протестують проти 
термінологічної надмірності, проти потоку іноземних слів, що 
заповнили повсякденне мовлення. 

Мова ЗМІ, зокрема її лексика, – надзвичайно чутливий до змін і 
зовнішніх впливів живий організм, який постійно розвивається. 
Дослідження тенденцій, що діють у мові ЗМІ на лексичному рівні, 
дають уявлення про розвиток і вдосконалення німецької мови в 
цілому, а також сприяють розумінню й вивченню тих процесів і 
явищ, які спостерігаються в лексиці на кожному історичному етапі. 
Як зазначає Л.С. Паламарчук, розвиток словникового складу мови 
відбувається кількома шляхами: 1) творенням нових лексичних одиниць; 
2) запозиченням слів і зворотів з інших мов; 3) закріпленням за 
наявними вже словами та словосполученнями нового значення; 
4) переміщенням багатьох стилістично маркованих слів до інших 
груп, розрядів.4 Проте, як слушно зауважує Р.А. Будагов, цей 
розвиток не має нічого спільного з поняттям «кругообігу» лексики.5 
Вдосконалення мови полягає не лише у збільшенні кількості слів, а в 
тому, як їх кількість взаємодіє з якістю, наскільки вони здатні все 
точніше, адекватніше передавати думки й почуття людей.6 

Слід зазначити, що у ХХІ столітті одним із джерел входження 
нових слів у мову є Інтернет. Дане явище стало настільки 
розповсюдженим, що найсучасніші вкраплення слід шукати саме у 
тих текстах засобів масової інформації, які присвячені цій тематиці. 
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Слова іншомовного походження такого роду стилістично досить 
експресивні і відомі молодому поколінню носіїв мови, які знають і 
вміють користуватися сучасною комп’ютерною технікою. Наприклад, 
слово Online у різних варіаціях зустрічається на сторінках 
німецькомовних ЗМІ у ХХІ ст. 325 разів. Та найбільша кількість його 
вживань приходиться на статті з розділу комп’ютерних технологій – 
156, меншу кількість можна нарахувати у статтях з економіки – 63, 
політики – 57, культури – 30, розділ «робота та кар’єра» – 19. Було 
з’ясовано, як змінилося значення даного запозичення у системі 
німецької мови та чи була потреба в його використанні. 

Перший приклад зі статті на комп’ютерну тематику: 
«Diese Online-Systeme sollen das Studium erleichtern, in dem 

sie zum Beispiel Informationen bereitstellen und Verwaltungsabläufe 
unterstützen».7 Online-Systeme (система онлайн) вживається в англійській 
мові у значенні «підключений до комп’ютеру» або «доступний через 
комп’ютер», також «робота в комп’ютерній мережі». Як бачимо, у 
даному випадку при запозиченні збереглося останнє значення. 
Вживання іншомовного слова необхідне для найменування однієї з 
реалій життя. 

Наведемо приклад із розділу економіки: 
«Wir sind kein typisches Online-Reisebüro, sondern ein unabhängiger 

Preisvergleich...Anbieter. So verdienen wir unser Geld. Wer online einen 
Flug bucht, besucht im Schnitt sechs Internet-Seiten...der Menschen hat 
sich total verändert. Online-Daten ist populär, weil effizient und...»8 Тут 
маємо декілька зрощень власне німецького слова та іншомовного. Це 
надає новоутворенню певного відтінку. А саме: Online-Reisebüro – це 
туристичне онллайн-агентство, відрізняється від звичайного агентства; 
його послуги доступні навіть через комп’ютер. Те ж саме можна 
сказати про Online-Daten – онлайн-інформація. Обидві лексеми 
називаються зрощеннями, тому що вони є неподільними на складові 
частини словами, оскільки втратиться їх семантична навантаженість. 

У статтях із розділу політики також зустрічається дане іншомовне 
слово і несе ту саму семантичну навантаженість. Наприклад: 

«…Kapitalverbrechen. Das besteht nicht in Mord und Totschlag, 
sondern darin, dass man Milliarden veruntreut», sagte Lafontaine der 
Online-Ausgabe der Welt. Explizit bezog sich Lafontaine auch auf eine 
Aussage des Bundespräsidenten-Kandidaten der Linken, Peter...»9 Online-
Ausgabe – онлайн платежі. Тобто, платежі, які здійснюються через 
комп’ютерну мережу. 

У сфері культури також виявлено іншомовну лексему: 
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«...der Standort Leipzig mit seiner dortigen Online-Redaktion aufgegeben. 
Betroffen seien 60 Arbeitsplätze... Absage. Sowohl gedruckte Lexika als 
auch Online-Enzyklopädien haben ihren festen Platz in der Zukunft... 
Unter anderem bei der Vorbereitung des Online-Angebots war der Verlag 
nach früherer...»10 Online-Enzyklopädien – електронна енциклопедія, 
Online-Redaktion – онлайн-редакція. 

Таким чином, в якій би сфері не використовувалась лексема 
оnline, вона завжди надає значенню одного й того ж відтінку, а отже, 
добре пристосовується до системи німецької мови. 

Щодо наступного прикладу, то хотілося б відмітити, що вислів 
Online sein має те ж саме значення що й im Internet surfen – «лазити» 
по Інтернету. Але остання фраза зустрічається частіше (76 вживань), 
тоді як Online sein – 24 рази на 100 вживань. 

«In letzter Zeit wird «Online sein» oder «online surfen» zum generellen 
Ausdruck für ein» «In-den-Netzen-präsent-sein» des Computrerbenutzers».11 
Online sein; Online/ on line surfen – «лазити» по Інтернету. 

«...Wirtschaftsmagazin CIO sind bereits heute das Online-Banking 
oder das Buchen von Urlaubsreisen.. .auch vom Büro aus in sozialen 
Online-Netzwerken aktiv. Fehler der FührungskräfteNoch... drei Stunden 
für das private Surfen am Arbeitsplatz aufwendet, halten... drei Stunden 
privat im Internet surfen, habe ich als Führungskraft...»12 Im Internet 
surfen – «лазити» по Інтернету. 

Появу таких запозичень можна пояснити змінами внутрішнього 
світу особистості: соціальні зрушення призвели до виникнення нових 
мовних моделей, які вільно використовуються на сторінках газет і не 
потребують пояснень. 

Запозичення Web (World-Wide Web) – «Всесвітня павутина, 
Мережа», тобто глобальна гіпертекстова система, яка використовує 
Internet у якості транспортного засобу, існує з 1990 р. Вона не має 
еквівалентів у німецькій мові. Хоч саме це слово і не є новим, але на 
його основі з’являються різні новоутворення, які не відображаються 
у сучасному словнику іншомовних лексем. Це свідчить про те, що 
вони є нововведеннями, які характерні для ХХІ ст.: 

«Und vom Boden aus wird für jeden Astronauten eine persönliche 
Web-Zeitungen zusammengestellt».13 Web-Zeitungen (електронна газета). 
Дане іншомовне слово добре освоєне на комунікативному рівні, 
оскільки ми зустрічаємо його у писемному мовленні. Так як воно 
функціонує у мові з кінця ХХ ст., то вже, мабуть, стало зрозумілим 
читачу. Слово складається з двох компонентів, один з яких є 
англійським, чого не скажеш про наступний приклад: 
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«Das neue Web-Portal Kununu bietet Infos über Unternehmen aus 
Sicht der Arbeitnehmer».14 Web-Portal (Web-портал), або його синонім 
Internet portal, є запозиченням з англійської мови. Воно зберегло своє 
значення «портал» (якщо дослівно – «головний вхід»). Роком появи 
порталів вважається 1998 р. Розвиток, розповсюдження інформаційних 
технологій – основна причина актуальності запозичень в Інтернеті. 
Формується новий тип особистості, який корегує свою мовну 
поведінку з Інтернет-свідомістю. 

У сучасній німецькій мові всі запозичення піддаються певним 
процесам. Ці процеси умовно можна розділити на три стадії. На 
першій – запозичення називають іншомовним вкрапленням. На 
другій стадії воно розглядається як трохи незвичайне, але цілком 
припустиме для вживання. На третій – як «освоєне запозичення». 
Слово проходить шлях від оказіонального вживання у своїй 
споконвічній формі через графічну й фонетичну стабілізацію до 
широкого вживання, тобто слово асимілюється й залежно від стадії 
асиміляції виділяють вкраплення, екзотизми й запозичені слова. 

Зараз практично всі запозичення в комп’ютерній термінології 
пройшли третю стадію. Спочатку мову наповнили англомовні 
вкраплення, однак у рамках вузьких хронологічних меж (період із 
середини 80-х і по теперішній час) вживання таких запозичень 
носить випадковий характер. Відсутність повторюваності дозволяє 
говорити про те, що функціонування таких одиниць відбувається на 
рівні оказіонального вживання. 

Запозичення в комп’ютерній термінології становлять набагато 
більший відсоток у порівнянні із запозиченнями у загальнолітературній 
лексиці. Їх аналіз дозволяє зробити висновок, що, крім формальних 
ознак засвоєння слова (граматичної, фонетичної, орфографічної 
адаптації), є ще й ознаки лексико-семантичного засвоєння: розвиток 
словотворчої продуктивності та різні семантичні зміни. Наприклад: 

«User haben Zugriff auf die Angebote von mehr als 400 Airlines».15 
У перекладі з англійського першим значенням для іменника User є 
«клієнт, споживач», другим – «користувач», яке відноситься до 
комп’ютерних технологій, та третє значення – «наркоман». У 
тлумачному словнику Дудена це слово зафіксовано, як «той, хто 
працює з комп’ютером або хто працює з Інтернетом», у першому 
значенні та як «наркоман», – у другому. Тобто, при запозиченні 
змінилась семантична навантаженість. Дане запозичення ми зустріли 
на сторінках газет 85 разів. Найбільша кількість (30) серед цих 
вживань припадає на статті з рубрики «Інформаційні технології», а 
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найменша (5) – на рубрику «Подорож». У різних тематиках дане 
запозичення вживається в одному й тому ж значенні. 

Підбиваючи підсумок, ми можемо сказати, що термін, який 
приходить у німецьку мову як англомовне вкраплення, з часом 
піддається адаптації. Все це сприяє утворенню нових слів, які 
позначають нові концепти, процеси тощо. Процес запозичення 
іншомовних слів відіграє неабияку роль у розвитку спеціальної 
лексики та її вдосконаленні, адже бурхлива інтенсифікація процесів 
запозичення у сучасну епоху сприяє активному проникненню слів із 
різних сфер людської діяльності у спеціальні сфери. Цей процес 
багатоплановий і його результатом є не лише поповнення лексичного 
складу, але й певні зміни у структурі словникового фонду, які 
полягають у кількісному та якісному складі різних угруповань слів, у 
характері їх мовних взаємозв’язків тощо. 

Важливе значення мають соціальні чинники впливу на появу 
іншомовних слів у текстах засобів масової інформації, оскільки преса 
є однією із сфер функціонування іншомовних лексичних одиниць. 
Сфера преси має різні концепти: концепт соціальних стосунків, концепт 
політичних та економічних проблем після об’єднання Німеччини, 
концепт проблем світового масштабу, концепт науки і освіти, концепт 
медицини, концепт оцінки різних явищ, концепт культурного життя 
після об’єднання Німеччини, концепт екології. 

Основним ідеографічним класом запозичень ми вважаємо клас 
«людина і суспільство», які постійно перебувають у безпосередньому 
взаємозв’язку, доповнюють одне одного та існують у гармонії 
чи дисгармонії. Суспільство відіграє велику роль у багатьох 
екстралінгвістичних процесах, які, в свою чергу, зумовлюють великі 
зміни у самій людині, її думках, відчуттях. Це знаходить вияв у мові, 
мовленні людини (її словниковому складі). 

Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки позначений зміною 
парадигм у мовознавстві, переходом від структурно-семантичної до 
антропоцентричної парадигми, що стимулювала становлення таких 
наук, як лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика, 
теорія міжкультурної комунікації та ін., у руслі яких вивчається, 
наприклад, питання мовної картини світу. У зв’язку з вищевказаними 
процесами лінгвістична наука поповнюється не тільки новою 
проблематикою, але й новою методикою її дослідження. Підхід до 
вивчення процесу запозичення із таких позицій є принципово 
новим. Звертання до фактів позамовного характеру дозволяє перейти 
від номенклатури запозичених мовних одиниць до їхнього розгляду в 
умовах певного типу комунікативної ситуації. 
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На рубежі XX-XXI століть процес запозичення вивчається в руслі 
нової антропоцентричної парадигми, у рамках нових наукових 
напрямків (лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики 
та ін.), з урахуванням соціально значущих тенденцій сучасного 
суспільства. 

Таким чином, історія вивчення запозичень, нараховуючи 
сторіччя, характеризується багатоаспектністю, розмаїттям завдань, 
різнонаправленістю підходів. Аналіз запозичень, їх семантична (поряд із 
соціолінгвістичною та лінгвокультурологічною) інтерпретація значною 
мірою залежить від стану наукового знання, від загальногуманітарних 
орієнтацій суспільства й від міри експансивності самих запозичень. 
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К ПРОБЛЕМЕ КСЕНОФЕНОМЕНА 
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Стаття присвячена вивченню особливостей явища ксенофеномена 

в сучасній німецькій мові. Зроблено спробу систематизувати наявні 
дані в цій сфері. 



142 

Статья посвящена изучению особенностей явления ксенофеномена 
в современном немецком языке. Предпринята попытка систе-
матизировать имеющиеся данные в этой области. 

 
The article is devoted to the study of xenophenomena’s peculiarities in 

modern German. An attempt is made to systemize available data in this field. 
 
Ключевые слова: ксенофоны, ксенофеномен, фонологический 

статус, англо-американизмы. 
 
Проблеме изучения ксенофеномена посвящен ряд работ 

зарубежных и отечественных исследователей (J. Abresch,1 J. Abresch 
and St. Breuer,2 A. Lindström & R. Eklund,3 Л.Н. Курченко,4 
Н.Д. Никифоров5). Целью данной работы является попытка 
систематизировать имеющиеся теоретические и практические данные о 
явлении ксенофеномена в современном немецком языке. 

Материалом исследования послужили результаты исследований 
Ю. Абреш,6 Ю. Абреш и Ш. Бройера,7 А. Линдштрёма и Р. Эклунда,8 
а так же данные собственных исследований автора в данной области.9 

Следует отметить, что сам термин «ксенофеномен» и «ксенофоны» 
(иностранные звуки), существующий в лингвистике относительно 
недолго (с 1998 года), был предложен шведскими исследователями 
Эклундом (Eklund) и Линдштрёмом (Lindström). Результаты 
проведенных ими экспериментов, в ходе которых были исследованы 
особенности произношения англо-американских (в меньшей степени 
немецких и голландских) заимствований носителями шведского 
языка, показали, что шведы значительно расширяют свой фонемный 
инвентарь при произнесении иностранных слов и имен собственных 
за счет звуков языка-донора. Было обнаружено, что практически 
никто из участников эксперимента при произнесении заимствования 
не прибегнул к полной аккомодации чуждого фонетического элемента к 
соответствующему звуку родного языка. В большинстве случаев 
были использованы иностранные звуки, ксенофоны. 

Статус этих добавочных звуков вызывает определенные 
затруднения у лингвистов. Они определенно не являются фонемами, 
т. к. не изменяют значение слова, и не могут быть отнесены к 
аллофонам, учитывая, что не существует фонем, лежащих в их 
основе. С другой стороны, не являясь частью фонетической системы 
как таковой, эти заимствованные фонемы или неправильные 
(«anomalous») звуки, по определению Я. Мэдисона,10 обладают 
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определенным статусом, т. к. регулярно воспроизводятся носителями 
языка в речи. 

Проблема ксенофеномена особенно актуальна в наши дни в 
связи со стремительным развитием систем распознавания и синтеза 
речи, что сделало возможным их применение в ежедневной жизни. 
Системы синтеза и распознавания речи должны быть смоделированы 
таким образом, чтобы справиться со значительным количеством 
иностранных вкраплений на всех лингвистических уровнях. 

В немецком языке современный этап заимствований представлен 
в основном заимствованными единицами англо-американского 
происхождения, чье широкое распространение и внедрение объясняется 
интенсивным культурным и коммерческим влиянием, оказанным на 
мировое сообщество Великобританией и Соединенными Штатами 
Америки в XX веке. Реалии современного мира – общение 
посредством интернета, глобализация национальных экономик, 
образование мультинациональных корпораций – приводят к новому 
всплеску лексических заимствований во всех сферах человеческого 
общения. Кроме того, в европейских странах (в частности, в 
Германии) значительный процент населения, особенно представители 
молодого поколения, могут считаться практически билингвами с 
высоким уровнем знаний английского языка. 

В связи с постоянно увеличивающимся в немецком языке 
числом англо-американских заимствований возникает вопрос, в какой 
степени заимствование должно быть адаптировано (онемечено) для 
использования в системах анализа и синтеза речи. Для того, чтобы 
обеспечить соответствующее произношение заимствованного материала, 
ксенофоны, не имеющие фонемного статуса в немецком языке, тем 
не менее, должны быть включены в его звуковой инвентарь для 
транскрибирования и озвучивания. 

Результаты исследования реализации англо-американизмов в 
немецкой речи, проведенного Ю. Абреш на материале озвученных 
газетных и специальных текстов,11 коррелируют с данными, 
полученными автором при анализе реализации гласных и согласных 
фонем английских заимствований сферы информационных технологий 
в речи немецких дикторов.12 

Гласные и согласные английские фонемы демонстрируют 
существенные различия при реализации в немецкой речи: большинство 
английских гласных звуков [ñ, o, ^I= b:,= mI= fI= áWI= c↔I= f↔, s↔, ↔= z 
заменяется аллофонами близких немецких гласных фонем. Исключения 
составляют лишь английская фонема [l:], которая по своим 
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качественным характеристикам приближается к краткой немецкой 
фонеме [l], но произносится долго, что так же является чуждым 
фонетическим вкраплением в систему немецкого вокализма; а так же 
дифтонги [↔sz и [cfz. 

Кроме того, в большинстве случае при реализации гласных 
фонем в начале слова и слога, независимо от варианта реализации 
гласного (в качестве ксенофона или немецкого субститута) фиксируется 
новый приступ, что присуще немецкой фонетической системе. 

Согласные звуки англо-американских заимствований сохраняют 
свое английское звучание, т. е. в немецкой речи реализовываются 
ксенофоны. Исключения составляют звонкие конечные согласные, 
которые оглушаются в конце слова и слога, и реализация английской 
фонемы [l (e)], которая заменяется соответствующей немецкой 
фонемой [l (d)]. 

Исследования произношения англо-американских заимствований в 
немецкой речи способствуют пониманию стратегий носителей языка 
при произнесении подобных слов, и позволяют установить, какие 
ксенофоны воспроизводятся, и какие звуки родного языка используются 
в речи в качестве их субститутов. 

Для систем синтеза речи немаловажным является восприятие 
синтезированной речи потенциальными пользователями. Можно 
предположить, что произносимое носителями языка, не всегда 
соответствует их слуховым ожиданиям. Возможно, для систем 
синтеза речи было бы целесообразно избрать более «высокий» 
уровень произношения, включающий большее количество ксенофонов, 
чем, например, употребляет среднестатистический немец. С другой 
стороны, завышенный уровень произношения или даже произношение 
заимствованного слова по произносительной модели языка-источника 
может привести к неприятию системы пользователем, т. к. производимое 
звучание будет восприниматься слишком вычурно или непонятно. 

В ходе исследования, проведенного Ю. Абрешом и Ш. Бройером,13 
немецким слушателям предлагались идентичные по структуре 
и содержанию предложения, содержащие англо-американизмы, 
произнесенные в двух вариантах: с ксенофонами и с онемеченным 
вариантом ксенофонов. В качестве субститутов ксенофонов были 
использованы немецкие фонемы, регулярно воспроизводимые 
носителями немецкого языка. Таким образом, каждый англо-
американизм и его онемеченный вариант составили минимальную 
пару. Участникам эксперимента было поставлено задание определить 
предложение, которое они предпочли бы услышать в относительно 
официальной обстановке, например, по радио или телевидению. В 
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задачи исследования входило не определение «правильного» или 
«неправильного» варианта, а выражение своего предпочтения в 
пользу одного или другого. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать 
следующие выводы: предпочтение оригинальному английскому 
звучанию носителями немецкого языка в заимствованных англо-
американизмах было отдано следующим ксенофонам: [r (engl)], [efz, 
[↔u], [w], [dz, [Τ], [∆], а так же [s], [sp], [st] в инициальной позиции. 

Выбор в пользу онемеченного варианта был сделан в минимальных 
парах, содержащих следующие ксенофоны: [b:] – [↵� ], [ñ] – [c], [l:] – 
[o:], [l:] – [l� ], [f↔] – [i:� ]. В эту же группу вошли и оглушенные 
звонкие согласные в ауслауте. 

Результаты проведенного эксперимента коррелируют с данными 
исследований реализаций англо-американизмов в немецкой речи,14 
подтверждая необходимость включения достаточного количества 
английских ксенофонов в немецкий фонемный инвентарь систем 
синтеза речи, т. к. производимые ими данные должны соответствовать 
слуховым ожиданиям пользователей. Расширение фонемного инвентаря 
языка-реципиента в системах синтеза речи позволяет добиться более 
натурального звучания синтезированной речи. 

Не обладая фонологическим статусом в системе немецкого языка, 
ксенофоны английского происхождения, тем не менее, обеспечили 
себе устойчивые позиции в немецком фонемном инвентаре, как 
носителей языка, так и системах анализа и синтеза речи. 

Экспериментальные данные показывают, что сами носители 
немецкого языка выказывают четкие предпочтения относительно 
употребления ксенофонов в собственной речи, а так же своих 
слуховых предпочтений (системы синтеза речи). Ксенофоны регулярно 
воспроизводятся в немецкой речи, естественной и синтезированной, 
и могут быть рассмотрены как инновации в фонологической системе 
немецкого языка.15 

Перспективными представляются дальнейшие исследования в 
данной области с целью установления фонологического статуса 
ксенофонов в немецкой речи, а так же изучение особенностей 
произношения ксенофонов с учетом интерференционного воздействия. 
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DIE FREMDW ÖRTER IM WIENER DIALEKT 

 
У статті розглядаються різномовні запозичення у діалекті Відня. 
 
В статье рассматриваются заимствования из разных языков в 

диалекте Вены. 
The article examines borrowings from different languages in Viennese 

dialect. 
 
Ключові слова: запозичення, діалект, Відень, іншомовний. 

 
Besondere Bedingungen haben den Dialekt der Großstadt Wien 

geprägt und ihm eine unverwechselbare Note verliehen. Kaum eine 
andere vergleichbare Großstadt des deutschen Sprachraumes hat – 
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geradezu magnetartig wie Wien – eine Fülle fremden Wortgutes aus 
zahlreiсhen Sprachen durch Jahrhunderte hindurch angezogen und in 
ihren Sprachschatz integriert. Das Französische, Italienische waren daran 
ebenso beteiligt wie das Tschechische, Slowakische, Ungarische, 
Slowenische und Kroatische. Dazu kamen ferner das Jiddische und 
Rotwelsche, einzelne Einsickerungen aus orientalischen Sprachen und ein 
gewisser Ferneinfluss des Englischen, der sich in unserem Jahrhundert 
verstärkt hat.1 

Zwei Ursachen gibt es dafür, dass das Wienerische an Fremdwörtern 
reich ist. Zum ersten muss man beachten, dass Wien schon im Mittelalter 
als Großstadt zu betrachten ist. Der Bildungsstand der Bewohner einer 
Großstadt ist immer weitaus höher als der in verkehrsfernen Gegenden. 
Man darf nicht vergessen, dass Wien schon ungefähr seit dem Jahr 1000 
ein Kulturzentrum ersten Ranges gewesen ist. Zum zweiten war 
Österreich durch viele Jahrhunderte ein Vielvölkerstaat, bewohnt von 
Deutschen, Ungarn, Tschechen, Polen, Ruthenen, Slowenen, Slowaken, 
Kroaten, Italienern und noch anderen Nationen. In Wien als dem 
Mittelpunkt dieses Reiches strömten Angehörige aller dieser Völker 
zusammen, und so ist es nur zu begreiflich, wenn Wörter dieser 
Zugewanderten im Lauf der Zeit in die Mundart aufgenommen wurden 
und als Fremdwörter oder Lehnwörter bis heute weiterleben. Nach dem 
Jahr 1918, als die Monarchie in eine Vielzahl von selbständigen Staaten 
zerfiel, hörte natürlich die Zuwanderung der fremdsprachigen Wörter auf. 

Auf den hohen Bildungsstand der Großstadt ist es zurückzuführen, 
dass es in der Wiener Mundart so viele Fremd- und Lehnwörter aus dem 
Lateinischen gibt. Es ist erstaunlich, dass einige davon so tief ins Volk 
eingedrungen sind und echtes Gut der Mundart geworden sind. Da gibt es 
z.B. das Wort ra = rar, in Fügung wie a recht a rara Mendsch, die die 
Bedeutung hat «ein recht netter Mensch». «Rar» kommt vom lateinischen 
rarus = selten. Bua = pur ist das lateinische purus = rein. Man nennt einen 
freigebigen Menschen schblendid = splendid. Auch hier hat das 
lateinische «splendidus» eine ganz andere Bedeutung gehabt, nämlich 
«glänzend», nur manchmal nimmt es auch schon den Sinn von 
«prachtliebend», «freigebig» an. Drakdian = traktieren kann man 
jemanden mit allerlei, mit guten Sachen ebenso wie mit Prügeln.2 Aus 
dem Lateinischen kommen auch der beliebte Gruß Servus bzw. Servas, 
stantapede oder auch stantapee (für «sofort, auf der Stelle»), karniefeln 
(von carnifex «Henker, Peiniger») oder die Verwendung des Wortes per 
(z.B. per Hetz = zum Spaß).3 Schließlich ist die Beschdie =Bestie, vom 
lateinischen bestia = wildes Tier, ein beliebtes Schimpfwort der Wiener.4 
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Da sind auch weitere Beispiele der lateinischen Wörter im Wienerischen 
vorgeführt: 

 
Aviso(Avis)  für Nachricht, Anzeige 
Ferialarbeit  für Ferienarbeit 
inskribieren  für sich an einer Universität einschreiben 
lukrieren  für Gewinn erzielen 
Matura  für Abitur 
Prima   für leitender Arzt 
prolongieren für verlängern 
refundieren  für rückvergüten, zurückzahlen 
Sekundararzt für Assistenzarzt5 
 
Weniger der Zuwanderung als dem Umstand, dass große Gebiete 

Oberitaliens bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts im Besitz von Österreich 
waren, verdanken die Österreicher eine Reihe von Fremd- und Lehnwörtern 
aus dem Italienischen. Da haben sie schubido = schnell (ital.subito), 
Schbogod = Spagat, Bindfaden (von ital. Spago bzw.spaghetto), 
schdrapadsian = strapazieren (ital. strapazzare). Khassa und Massa 
bewahren in der Endung a die italienische Form, die Dadsn = Tasse tut es 
in dem ds (=z), da es von ital. Tazza herstammt. Von dem ital. 
Spampanata = Prahlerei, Aufschneiderei kommt österreichischer 
Schbambanadln = Dummheiten. Ebenso stammen Gschbusi = 
Liebesverhältnis und Gschbas = Spaß von dem italienischen sposo = 
junger Ehemann und spasso = Vergnügen. Beide haben im Wienerischen 
die Vorsilbe ge- erhalten. Auch Safaladi = Zervelatwurst stammt aus dem 
Italienischen, und zwar von cervellata. Sie muss ursprünglich aus 
Hirschfleisch erzeugt worden sein, weil der italienische Name von 
lateinisch cervus = Hirsch kommt und nicht, wie oft angegeben wird, von 
italienisch cervello = Hirn.6 

Das Italienische hinterließ dem Wienerischen den Gruß Tschau (ital. 
ciao), den Bambaletsch (kleines Kind) oder den Strawanzer (Herumtreiber).7 
Noch einige Beispiele der Wörter aus dem Italienischen in der 
wienerischen Mundart: 

 
Biskotten  für Löffelbiskuit 
Fisolen  für grüne Bohnen 
Inkassant  für Kassier 
Karfiol  für Blumenkohl 
Kanditen  für kandierte Früchte 
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Melanzani  für Auberginen 
Salettl   für Gartenhäuschen, Pavillon 
sekkieren  für verspotten, hänseln 
Tschinelle  für Schlagmusik 
Zibebe   für Rosine8 
 
Auch die zahlreichen Fremdwörter aus dem Französischen beruhen 

natürlich nicht auf der Zuwanderung, sondern auf dem starken kulturellen 
Einfluss, den Frankreich nach dem Dreißigjährigen Krieg auf ganz 
Deutschland und Österreich ausübte. Weit über ein Jahrhundert dauerte 
diese Beeinflussung, und sie erstreckte sich auf alle Gebiete des Lebens, 
von der Wissenschaft und Kunst bis auf die Kleidung und auf die Speisen. 

Aus der Fülle dieser Fremdwörter kann man auch nur einige 
hervorheben, und dabei manches heute vergessene festhalten. So hieß z.B. 
noch vor 30-40 Jahren die Hebamme in Wien die Madam. Verwendet 
wird noch heute die Bassena (französisch bassin = Becken). So hießen 
ursprünglich die Auslaufbrunnen auf den Straßen, von denen das Wasser 
mit Buttn in die Häuser getragen werden musste. In den Küchen stand die 
Buttn auf dem Wossabankal = Wasserbänkchen und aus ihnen wurde mit 
der Bidschn, einem krugartigen Gefäß aus Holz oder Blech, das Wasser 
entnommen. Später, als das Wasser in die Häuser selbst eingeleitet wurde, 
benannte man mit demselben Wort auf den Hausgängen angebrachten 
Wassermuscheln. Weiters hat sich die Benennung Lawua = Lavoir, 
Waschbecken erhalten, und ein großer Mund heißt eine Lavuabappm. 

Auch Khotlettn, französisch cotelette, essen die Wiener noch immer 
gern. Khotlettn sind Rippenstücke, aber auch der an den Wangenseiten 
stehende Bart führt diesen Namen. Der Weinschatto stammt auch aus der 
französischen Küche, er ist ein chaudeau, eine warme Weintunke. Ein 
Wort gaude gibt es im Französischen nicht, im Wienerischen gibt es doch 
die Gaude = Vergnügen, neben dem man auch eine Form die Gaudi 
verwenden, nur eine französische Endung angefügt. Beide Wörter kommen 
von einem volkslateinischen gaudia = Freude. Natürlich fehlen auch die 
Schimpfwörter nicht. 

Die Bagasch bedeutet im Wienerischen «Gesindel», «Pack». Im 
Französischen bagage war es ursprünglich etwas ganz Harmloses, 
nämlich das «Gepäck». Da aber früher in den Armeen vielfach eine 
minderwertige Mannschaft das Gepäck begleitete, erhielt es ganz so wie 
wienerischer «Pack» den verächtlichen Nebensinn. Eine viel ärgere 
Beschimpfung ist es, wenn man jemanden, meist eine Frau, eine 
Khanäulie oder Kharnäulie nennt, vom französischen canaille = Gesindel, 
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Lumpenpack. In ähnlicher Richtung liegt es, wenn die Wiener sagen, 
jemand habe sie schmafu behandelt, oder wenn sie einen Menschen einen 
Schmafu nennen, das heißt einen «Schmutzian». Schmafu behandelt die 
Wiener jemand, der es in entwürdigender Weise tut. Das Wort soll von 
einer sehr derben, mundartlichen Redewendung je m´en fou kommen. 
Eine noch stärkere Verstümmelung soll vorliegen in Gschwuf = 
Liebhaber, das von einer Redewendung permettez, que je vous fasse mon 
compliment = Gestatten Sie, dass ich Ihnen mein Kompliment mache, 
herrühren soll, von der dann also nur mehr das qu’j’vous f (aus 
mundartlicher Aussprache des Französischen) übrig geblieben wäre.9 

Mit den französischen Lehn- und Fremdwörtern ließen sich noch 
weitere Beispiele führen: in Wien gerät man leicht in Rasch (mit langem a – 
Rage, Wut), ist öfter einmal ein bisserl marod (leicht krank) oder gar 
malad, was genauso unangenehm ist .10 Man gebraucht 

 
eminent  für wichtig 
delogieren             für jmdn. zum Auszug aus einer Wohnung 

zwingen 
Konduitenliste für Führungszeugnis (von Beamten) 
Melange  für Kaffeesorte 
Parte   für Traueranzeige 
pressieren  für drängen, treiben, eilig sein 
Profession  für Beruf / Gewerbe 
Rayon   für Dienstbereich 
retour   für zurück 
Trafik   für Tabakladen 
tentieren  für beabsichtigen11 

 
Aus dem unmittelbaren Verkehr mit den Zugewanderten dagegen 

stammen die zahlreichen Fremd- und Lehnwörter aus dem Tschechischen. 
Gerade die Zuwanderung aus den tschechischen Gebieten der ehemaligen 
Monarchie war die größte unter aller Nationen des Reiches. Die Zahl der 
eingewanderten Tschechen betrug nicht weniger als mehrere Hunderttausend. 
Es wird uns nicht verwundern, wenn wir auch hier wieder zahlreiche 
Fremdwörter für Speisen finden werden. 

Die «böhmischen» Köchinnen waren im 19. Jahrhundert in Wien sehr 
beliebt, und im übrigen hatten die Wiener auf gutes Essen von jeher 
großen Wert gelegt. Da kann man die Wuchtln, vom tschechischen buchta 
finden. An sie reihen sich die Goldaschn (Kolatsche(n)), ein kreisrundes, 
in der Mitte mit Marmelade, Topfen oder Mohn gefülltes Hefegebäck. Es 
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heißt tschechisch kolac, das selbst wieder von kolo = Rad herstammt und 
so mit seinem Namen auf die kreisrunde Gestalt hinweist. 

Als Fülle für zahlreiche Mehlspeisen wird in Wien der Bowidl, 
tschechisch povidli = Zwetschkenmus, verwendet. Die Dopfnhaluschka = 
Topfenhaluschka sind kleine, in Wasser gekochte Nockerln, die mit 
Topfen bestreut und mit Butter oder Schmalz übergossen werden. Das 
tschechische haluska bedeutet ursprünglich «Kügelchen» und dann 
«Knödel» oder «Nockerl». Doikn = Dalken sind kleine Krapfen aus 
Hefeteig. Eigene Dalkenpfannen, die mehrere Vertiefungen haben, dienen 
zu ihrer Herstellung; in diese werden die Dalken eingelegt und in heißem 
Fett gebacken. Ihre Benennung haben sie von dem tschechischen Wort 
dafür, das in der Mehrzahl vdolky lautet, in der Einzahl vdolek und aus v = 
in und dolek = kleine Mulde zusammengesetzt ist. 

Aber nicht nur für Speisen haben die Wiener Wörter aus dem 
Tschechischen entlehnt. Eine Khalupm ist eine Hütte, und zwar eine recht 
armselige. Das tschechische chalupa bedeutet dasselbe. Die Bawladschn 
(Pawlatsche(n)) spielte im alten Wien eine große Rolle, und zwar in 
zweifacher Hinsicht. Im Tschechischen ist pavlac ein Söller oder Balkon. 
Bei den Wienern verstand man unter Bawladschn zunächst die offenen 
Gänge auf der Hofseite der Häuser, von denen aus der Zugang zu den 
einzelnen Wohnungen erfolgte. In den alten Wiener Häusern bestehen sie 
noch oft genug. Später nannte man auch die Tribünen so, auf denen die 
«Volkssänger» beim «Heurigen» ihre Lieder sangen. Eine solche 
Bawladschn bestand meistens nur aus zwei Fässern, über die Bretter 
gelegt wurden. Ganz etwas anderes ist der Balawadsch = Durcheinander, 
Wirrwarr. Das Wort kommt von einem tschechischen Zeitwort palovati = 
laufen, eilen, durcheinanderbringen. Etwas Unappetitliches ist der 
Motschka = der Rückstand des Tabaks in der Pfeife, er wurde mit dem 
tschechischen Wort mocka = Saft benannt. 

Manchmal gebrauchen die Wiener scherzhaft einfach direkt tschechische 
Wörter, z.B. wenn man sagt auf lepschi gen = sich vergnügen, sich 
unterhalten gehen oder Du host jo kan Rosum = Du hast ja keinen 
Verstand (lepci heißt «besser» und rozum ist der «Verstand») und die 
bramburi = Erdäpfel einfach tschechisch benennen (=brambory).12 

Im Buch von W. Steinhauser «Slawisches im Wienerischen» wird 
auch deutlich gezeigt, dass der tschechische Lehnwortschatz im 
Wienerischen sich aus sehr unterschiedlichen Beständen zusammensetzt. 
Die Wörter wie Klapschi = kleiner Bub (aus tschech. Chlapec = Junge, 
Bursche) spatni = schlecht, mager sind nur gelegentlich im Wienerischen 
zu hören und haben immer den Charakter bewusst ironischer Verwendung, 
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während Wörter wie Kolatsche(n) und Pawlatsche(n) gänzlich integriert 
sind, auch hochsprachlich gebraucht werden können, man denke nur an 
die Topfenkolatschen im Konditorgewerbe oder an das Pawlatschentheater. 
Dazwischen gibt es tschechische Lehnwörter, die zwar eingewienert sind, 
aber nur selten gebraucht werden. Dazu gehört Schestak = Sechserl, ein 
kleines Geldstück oder Babschinek = Weibernarr. 

Auch Babutschen = Stoffpantoffeln (tschech. papuc = Pantoffel) 
gehört zu diesen selten gebrauchten und doch als wienerisch empfundenen 
Wörtern, etwa in der Wendung: « Du kannst mir mit deine(n) Babutschen 
in Buckel aberrutschen».13 

Weitere Beispiele der Wörter slawischer (insbesondere tschechischer) 
Herkunft in der wienerischen Mundart: 

 
Klobasse  für Wurstsorte 
Skubanki  für Speise in der Art von Kartoffelplätzchen 
Strizzi   für Vetter 
Halawachel  für ungeschlachter Mensch 
Tschusch  für Ausländer, bes. Südslawe, Slowene14 
 
Viel geringere sprachliche Beziehungen haben die Wiener zu Ungarn. 

Auch hier sind es wieder drei Speisen, deren Benennung sie der 
ungarischen Sprache entnommen haben. Da ist zunächst das weltbekannte 
Gulasch bzw. Gollasch, ungarisch gulyas, das eigentlich eine Abkürzung 
von gulyas-hus ist und «Fleisch, wie es die Rinderhirten essen» bedeutet. 
Eine beliebte Wiener Speise sind auch die Balatschinkn = Palatschinken, 
ein omelette-ähnlicher Eierkuchen, der mit Marmelade oder Topfen und 
dergleichen gefüllt und dann gerollt wird. Interessant ist die Geschichte 
wie dieser Kuchen nach Wien gekommen ist. Die ungarische Form lautet 
palacsinta, sie ist aber selbst wieder aus dem rumänischen placinta 
entlehnt, dem das lateinische placenta zugrunde liegt. Der Vergleich, den 
die Rumänen dieser Speise wegen ihrer Form angedeihen ließen, ist nicht 
gerade appetitlich, denn das lateinische placenta bedeutete, wie noch 
heute in der Sprache der Ärzte, den Mutterkuchen.15 Wie man sehen kann, 
hat dieser lateinische Kuchen einen langen Weg hinter sich: von den 
Römern zu den Rumänen, wo es placinta heißt, und von dort wandert er 
sowohl zu den Slawen – in der Ukraine und in Russland kennt man die 
blintschiki – als auch zu den Ungarn, wo er palacsinta heißen muss, weil 
die Magyaren keinen Doppelkonsonanten als Anlaut dulden: zwischen p 
und l muss ein a hinein. Und endlich kommt der Kuchen mit dem 
ungarischen a nach Wien, vermehrt sich zu einem Pluraletantum (eine 
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Palatschinke gibt es nicht; wenn man sie unbedingt will, muss man «a 
halberte Portion Palatschinken» bestellen).16 

Eine hochinteressante Wortgeschichte haben die Bogadschaln = 
Pogatschen, in Wien meist als Grammibogadschaln bekannt. Ein 
Hefeteig, der mit Grammin = Grammeln (in Deutschland meist «Grieben» 
genannt), vermischt ist, wird zu dünnen, runden Kräpfen ausgestochen 
und dann gebacken. Bogadschal leitet sich her von einem lateinischen 
focus = Herd her, das als Fremdwort aus der Physik für «Brennpunkt» 
bekannt ist. Gemeint war mit der focatia ein Brot, das auf dem Herd in der 
Asche gebraten wurde und scharf vom Backofenbrot, das panis hieß, 
geschieden wurde. Im Volkslatein wurde focatia um 400 n. Chr. In 
Oberitalien zu fogazza umgebildet. Diese Form gelangte ins Slowenische. 
Weil aber den Slowenen das lateinische «f» fremd war, formten sie es wie 
in anderen Wörtern, die sie aus dem Lateinischen übernahmen, zu «p» 
um, und so ergab sich für sie eine Form pogaca. Da der Ersatz eines 
lateinischen «f» durch «p» im Slowenischen nur ungefähr bis zum Jahr 
800 möglich war, kann man sogar feststellen, dass dieses Wort noch vor 
800 in die slowenische Sprache gelangt ist. Aus dem Wort focatia haben 
sich sehr verschiedene Wortformen entwickelt, in manchen Gebieten die 
ältere mit «f», in anderen die mit «p». So gibt es heute noch in Kärnten 
eine «Fochanze». Es gibt in Europa, außer im Norden, keine Sprache, in 
der das Wort nicht vorkäme, es ist sogar bis um Asien gelangt. Aus guten 
Gründen muss aber angenommen werden, dass die Wiener ihre 
Bogadschaln aus dem Ungarischen entlehnt haben. 

Aus einem ganz anderen Gebiet als dem der Speise stammt das 
nächste Wort, das zu betrachten ist. Wie immer hat sich auch hier in der 
Sprache das ereignet, was zu geschehen pflegt, wenn ein Gegenstand 
außer Gebrauch kommt: dann gerät auch das ihn bezeichnende Wort in 
Vergessenheit. Früher gab es im Wienerischen die Gattien oder Gattihosen. 
Das waren die langen, bis zu den Fersen reichenden Herrenunterhosen, 
benannt nach dem ungarischen gatya. Freilich war nicht nur das 
Verschwinden der langen Unterhosen daran schuld, das Wort «Unterhosen» 
galt allmählich als feiner, und so mied man es, Gattien zu sagen. 

Zum Schluß bleiben noch das Schinakl = Ruderboot, das aus dem 
ungarischen csonak entstellt ist. Auch die Maschikseitn = die falsche Seite 
kommt vom Ungarischen her, masek = links17, und 

 
Fogosch  für Zander 
Mullatschag          für ausgelassenes Fett (bei dem auch Geschirr 

oder Einrichtungsgegenstände zertrümmert 
werden); mullattieren18 
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Die englische Sprache hat beiläufig bis 1900 nur eine ganz geringere 
Rolle für die Wiener Mundart gespielt. Wohl drangen mit dem technischen 
Aufschwung schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einzelne 
englische Ausdrücke in das Wienerische. So hieß die Straßenbahn lange 
Zeit die Dramwei, wobei die Wiener das englische Wort tramway einfach 
so aussprachen, wie es geschrieben wurde. Als um 1900 das Fahrrad auch 
in Wien bekannt wurde, führte es den englischen Namen bycicle = 
Zweirad, die Wiener aber sagten einfach bidschikl.19 Dann aber kam 
zunächst der Fußballsport und damit das Goi= Goal und das Faul = foul 
und die vielen anderen Ausdrücke, die mit dem Spiel zusammenhingen: 

 
Back, Außenbak für Verteidiger 
Corner  für Eckball 
Forward  für Stürmer 
Goal   für Tor 
Half   für Läufer 
Keeper  für Tormann 
Leader  für Tabellenführer 
out,das Out  für aus, das Aus 
Penalty  für Elfmeter 
zentern  für zur Mitte spielen 
Zenterhalf  für Mittelläufer 
Team   für Nationalmannschaft 
Teamtrainer  für Platz in der 
Teamleiberl  für Nationalmannschaft20 
 
Mit der ungeheuren Entwicklung des Sports – durch die Aussprache 

dieses Wortes als Schbuat haben die Wiener das englische Wort schon zu 
einem Lehnwort gemacht – kamen immer mehr Sportausdrücke in die 
Wiener Mundart. 

Eine weitere Welle von Fremdwörtern brachte die Mode, speziell die 
Herrenmode, die sich immer mehr an England ausrichtete, weiters auch 
die Übernahme der Jazzmusik und der dazugehörigen englischen und 
amerikanischen Schlager. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat natürlich die 
Besetzung durch die Engländer und Amerikaner auch die Mundart 
beeinflusst. Aber solche Wörter sind meist nur Modewörter, d.h. sie sind 
sehr kurzlebig und verschwinden ebenso schnell, wie sie gekommen sind. 
Dies ist auch der Grund, warum sie nicht zum echten Bestand der Wiener 
Mundart gehören.21 
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Die Wörter mit jiddischen Ahnen gibt es auch heute noch im 
Wienerischen, aber sie sind so alt und assimiliert, dass sie von vielen gar 
nicht als Fremdkörper empfunden werden. Vom vielgeliebten Wiener 
Beisl (jidd. bajs = Haus) über den guten, alten Haberer (jidd. chawwer = 
Freund, Genosse) bis hin zum freundlichen Wunsch Hals- und Beinbruch 
(hazlacha, jidd. hazloche = Glück, bracha, jidd. broche = Segen) haben 
Wörter und Phrasen ihren Ursprung im Jiddischen und sind über die 
Vagantensprache, das «Rotwelsch» in den Wortschatz Wiens eingeflossen.22 

Schichtenspezifisch lässt sich der Wiener Wortschatz recht gut 
jeweils verschiedenen Sozialbereichen zuordnen. Hat sich doch in Wien – 
scheinbar recht früh – ein mit rotwelschen und jiddischen Wörtern stark 
angereicherter Wortschatz, die sogenannte «Pülchersprache» entwickelt. 
In den letzten Jahrzehnten ist viel Wortgut aus der Gauner- bzw. 
Pülchersprache in höhere Sozialbereiche aufgestiegen. Eines der Beispiele 
ist Haberer. In seinem Werk «Wie sagt man in Österreich?» gibt Jakob 
Ebner für Haberer zwei Bedeutungen: 1. «Verehrer», 2. «Freund, Kumpan, 
Zechbruder».23 

Es ist besondesr in studentischen Kreisen für «Freund» gang und 
gäbe. Sogar Haberin für «Freundin» ist aufgetaucht. Volksetymologisch 
wird es von seinen Benützern gern an habern = essen, Haberer=Esser 
angelehnt. Auch diese Wörter hat es scheinbar im älteren Wienerischen 
nicht gegeben, sie fehlen jedenfalls in Wörterbüchern. Hingegen findet 
sich bezeichnenderweise in älteren Wiener Wortsammlungen aushabern 
und ausserhabern für «herausfüttern von Pferden». Dass hier der Haber 
(«Hafer») als Pferdefutter im Spiele ist, kann wohl kein Zweifel sein; 
dazu muss sekundär habern für «essen» und einen guten Haberer machen 
für «viel und gut essen» entwickelt worden sein.24 

Einige Wörter aus dem Jiddischen muss man kennen, um die Witze 
und die Couplets der großartigen Zwischenkriegskomiker ausloten zu 
können; sie gehören nicht zum Dialekt, aber ohne Zweifel zum Wiener 
Wortschatz, zumindest zu dem der Kaffeehausliteraten. 

Graf Bobby wird vom Rudi gefragt, woher er seine Schlagfertigkeit 
nimmt, und antwortet stolz: Toches muss man haben! Warum lachen die 
Wiener da? Weil sie wissen, dass Toches einer der jidischen Ausdrücke 
für das Gesäß ist, und sie freuen sich, dass der dumme Bobby glaubt, ein 
Wort für Klugheit zu verwenden. Hätte er gesagt: Serchel muss man 
haben, hätten sie sicher nicht gelacht, denn nur die Meiwen, die Kenner, 
wissen, dass Serchel ein Mittelding zwischen Chein, Tam und Chochme ist. 

Toches von tachat, wörtlich: der Untere; meiwen ist – unverändert – 
der Kenner, der Sachverständige, Serchel oder Sejchel wird mit Klugheit 
übersetzt, aber das Wort Feingefühl, Mutterwitz ist eine bessere Entsprechung. 
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Denn Chein ist Talent, Geschmack, Chochme ist Weisheit, 
Schlagfertigkeit, und Tam ist Geschick und Anpassungsfähigkeit, alles 
nahezu unveränderte jiddische Wörter. Daher ist ein Untam ein 
unbeholfener, ungeschickter Mensch, der Nebbich hingegen hat es trotz 
größter Dienstbereitschaft und Mühe zu nichts gebracht, daher der 
Unterschied zwischen den beiden Typen: der Untam lässt alles fallen, der 
Nebbich hebt alles auf. Bocher kommt von bachur – Junggeselle. Die 
Wendung: ein mieser Bocher = ein unsympatischer Mensch, wird noch 
immer gebraucht. Dalles und Pleite sind im ganzen deutschen Sprachraum 
bekannt. Dalles heißt wörtlich Armut; Pleite, richtiger pleitah, hingegen 
Rettung, geglückte Flucht. 

Den Antisemitismus hat es in Wien in verschiedenen Formen 
gegeben, und doch hat der Dialekt eine ganze Menge jiddisches Sprachgut 
integriert, assimiliert und seine Schmelztiegelfähigkeit auf weltoffene Art 
dokumentiert.25 

Die Wiener Mundart nimmt also eine gesellschaftliche Sonderstellung ein. 
Während auf dem Lande die Mundart hauptsächlich von den Bauern 
tradiert wurde, sind in Wien schon seit Ende des 19. Jahrhunderts neben 
den Einheimischen die zugewanderten Arbeiter zu ihren Trägern 
geworden. Wien teilt natürlich diese Eigentümlichkeit mit anderen 
Großstädten. Als Dialekt einer 

Großstadt, die noch dazu Hauptstadt eines Vielvölkerstaates war, 
unterlag das Wienerische einer Unzahl von fremden sprachlichen Einflüssen. 
Das Ergebnis dieses Prozesses ist es, welches das Wienerische so 
exotisch, so lebendig, so interessant, so vielschichtig macht. Die bunte 
Mischung aus Bodenständigem und aus romanischen, slawischen, 
magyarischen, jiddischen Einflüssen – die englischen und bundesdeutschen 
sind jüngeren Datums – verleiht dem Wienerischen einen einzigartigen 
Reiz, macht diesen Dialekt zum Schatzkästlein europäischer Sprachkultur. 
Wahrhaftig ist es so: Wien und Wiener – oft kopiert, nie erreicht. 
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RESÜMEE ZUR DEUTSCHEN SPRACHE, 

ОDER 
EIN RESÜMEE ZUM PLATTDEUTSCHEN 

 
Статтю присвячено системному опису нижньонімецького 

діалекту. 
 
Статья посвящена системному описанию нижненемецкого 

диалекта. 
 
The article is dedicated to the systemic description of Low German. 
 
Ключові слова: діалект, нижньонімецький, давньосаксонська мова, 

двомовність.  
 

Gegenwärtig wird viel über den Schutz der Natur gesprochen und 
geschrieben. Das ist richtig. Der Mensch ist Teil der Natur. Sie zu 
bewahren und zu schützen bedeutet heute eine überlebensnotwendige 
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Aufgabe. Aber nicht nur viele Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben 
bedroht. Auch Kulturschätze, die sich in Jahrtausenden entwickelt und 
angesammelt haben und von der Entstehungsgeschichte der Zivilisation 
zeugen, sind in Gefahr, unwiederbringlich verloren zu gehen. 

Dazu gehören die Ursprachen der Völker des Altertums, die durch 
Verschmelzung mit anderen Sprachen sowie durch politische und 
gesellschaftliche Gegebenheiten sich im Laufe der Zeit verändert haben. 
Auch die deutsche Sprache, die in der indoeuropäischen westgermanischen 
Sprache ihre Wurzeln hat, prägte die Weltgeschichte. 

So trug Niederdeutsch / Plattdeutsch durch die «Hanse» im 13. und 
14.Jahrhundert im bedeutenden Maß zum weltweiten Handel – vor allem 
in Nord- und Osteuropa – und zum Aufblühen vieler Städte bei. Nun aber 
ist auch dieses wunderbare Plattdeutsch vom Aussterben bedroht. 

 
WAS IST, WOHER KOMMT PLATTDEUTSCH? 

 
Plattdeutsch ist eine (noch) lebendige Sprache in ganz Norddeutschland. 

Mehr oder weniger selbstverständlich wird diese Sprache im täglichen 
Miteinander benutzt. «Plattdeutsch» und «Niederdeutsch» sind zwei 
Bezeichnungen für dieselbe Sprache. Die älteste überlieferte Form 
des Niederdeutschen ist das so genannte Altsächsische oder auch 
Altniederdeutsche. Gemeint ist damit die Sprache des germanischen 
Stammes der Sachsen. Die Sachsen werden erstmals um 150 n. Chr. 
Erwähnt, in der Erdbeschreibung des Geographen Ptolemäus aus Alexandria.1 

Die Zeit des Altsächsischen lässt sich in verschiedene Epochen 
einteilen. Beginnen wir mit Ptolemäus, also mit der voraltsächsischen 
Periode, so dauert sie ungefähr vom Jahre 150 bis circa 1200. Von diesem 
Voraltsächsischen kennen wir nur einige Namen, viel mehr wissen wir 
von ihm nicht. Und von archäologischen Funden und literarischen 
Quellen lassen sich kaum Rückschlüsse auf die gesprochene Sprache 
ziehen. So viel wissen wir aber sicher: Das Altsächsische unterschied sich 
vom Althochdeutschen im Süden etwa dadurch, dass es die Mitlaute 
(Konsonanten) aus germanischer Zeit weitgehend beibehielt. Beispielsweise 
blieben p, t und k im Altsächsischen unverändert, während sie im 
Althochdeutschen ‘verschoben’ wurden. Wenn wir den römischen 
Geschichtsschreiber Tacitus richtig deuten, waren es die Stämme der 
Reudigner, der Angeln und der Avionen, die sich zu einem neuen 
Stammesverband, den Sachsen, zusammenschlossen. Genaueres über diesen 
neuen Stamm verraten archäologische Belege aus den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten unter anderem aus dem mittleren Wesergebiet. 
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Die Zeit von 800 bis 1100 ist die eigentliche Zeit des Altsächsischen, 
denn in diesem Zeitraum sind die meisten Texte entstanden, die wir heute 
besitzen. Und für die Zeit von 1100 bis 1200 bleibt für die altsächsischen 
Literaten nur festzustellen, dass sie Texte zumeist lieber im damaligen 
Deutsch verfassten. Nach 1200 beginnt der Übergang vom Altsächsischen 
zum Mittelniederdeutschen. 

 
WER SPRACH ALTSÄCHSISCH? 

 
Natürlich die Sachsen, auch wenn sie den Begriff altsächsisch nicht 

benutzt haben. Heute würden sie also «Schwertmänner» heißen, abgeleitet 
vom Sax. Die Nennung eines diesem Stamme zugeneigten Gottes – 
Saxnoth – läßt demnach auf einen kriegerischen Kultverbund schließen. 
Sie mehrten ihr Einflussgebiet nach der Elbüberquerung gen Süden durch 
kriegerische Macht und Bündnispolitik. Weithin ausgedehnt war ihre 
Herrschaft um 530, als sie zusammen mit den merowingischen Franken 
das Reich der Thüringer unterwarfen. 

Seit dem 5. Jahrhundert begann die angelsächsische Landnahme, 
Teile der Sachsen fielen auf der britischen Insel ein und gründeten dort 
Kleinreiche. Die Namen beispielsweise von Essex, Sussex und Wessex 
dokumentieren dies heute noch. Im 7. Jahrhundert schließlich stießen sie 
an die Stammesgrenze zu den Franken. Im 8. Jahrhundert führte der sich 
zunehmend verschärfende Gegensatz zwischen Sachsen und Franken zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen wie schon unter Karl Martell und 
Pippin und spitzte sich zu. Karl der Große schließlich besiegte sie in den 
langen, blutigen Kämpfen zwischen 772 bis 804. 

Die heidnischen Sachsen unter Widukind waren bezwungen, wurden 
in das Karolingerreich eingegliedert und christianisiert. Ein Ergebnis 
dieses Prozesses war die Gründung der Bistümer und damit Schreiborte 
Münster, Osnabrück, Paderborn, Minden, Bremen und Verden. In dem 
Capitulare Saxonicum vom Jahre 797 wird uns denn auch eine 
Binnengliederung der Sachsen bekannt. Demnach war das sächsische 
Gebiet in drei Unterstämmen zusammengefasst gefasst: den Westfalahi im 
Westen, den Ostfalahi östlich bis zur Elbe und Saale und den Angaarii 
links und rechts der mittleren Weser. Nördlich der Elbe werden noch die 
Northliudi, die Nordalbinger, genannt. 

 
WO WURDE ALTSÄCHSISCH GESPROCHEN? 

 
Im Süden wird das Altsächsische begrenzt durch eine Sprachscheide, 

die etwa entlang einer Linie von Olpe über Kassel nach Merseburg führte. 
Diese modellhafte Grenze zeichnet sich dadurch aus, dass nördlich von ihr – 
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mit heutigem Wortschatz – es heißen würde: «Ik maak Eten un gah denn 
slapen». 

Südlich davon würde es heißen, wiederum mit heutigem Wortschatz 
belegt: «Ich mache Essen und gehe dann schlafen». 

Im Norden ist eine Sprachgrenze zum Altfriesischen und Altdänischen 
zu ziehen, im Westen zum Altniederfränkischen und ebenfalls zum 
Altfriesischen. Während das Altdänische zum Nordgermanischen gehört, 
umfasst das Südgermanische (nach der Völkerwanderungszeit: das 
Westgermanische) sowohl die Nordseegermanen, zu denen die Sachsen 
gehören, als auch die Weser-Rhein-Germanen und die Weser-Elb-Germanen. 

Das Altslawische, das zum Osten hin den Sprachraum des 
Altsächsischen begrenzt, ist keine germanische Sprache.2 

 
WAS IST AN ALTSÄCHSISCHEN TEXTEN ÜBERLIEFERT? 

 
Die meisten Texte wurden in dieser Zeit in lateinischer Sprache 

geschrieben. Dies war die Schriftsprache der Gebildeten, also zumeist der 
Geistlichen. In der Regel dienten diese Texte der christlichen Verkündigung. 
Die Sprache des Volkes, also das Altsächsische, fand nur ausnahmsweise 
den Weg auf das Pergament. Es sind deshalb nur sehr wenig altsächsische 
Schriften bekannt. Es ist gewiss nur ein kleiner Bruchteil von dem, was zu 
dieser Zeit tatsächlich aufgeschrieben wurde. Der Umfang der Texte 
reicht von wenigen Wörtern bis hin zum umfangreichen Buch mit 
geschätzten 46.000 Wörtern, dem Heliand, einem Epos vom Leben 
Christi, das am Ende unvollständig abbricht. Überliefert ist uns nur ein 
Wortschatz von etwa 4.000 Wörtern – natürlich gibt das die Vielfalt der 
damals gesprochenen Sprache nicht im Entferntesten wieder. 

Die altsächsischen Texte lassen sich vier Gruppen zuweisen: 
• der Bibeldichtung 
• der Kleindichtung (etwa Heil- und Segensformeln) 
• der Gebrauchsprosa (etwa Taufgelöbnisse, Güter- und 

Abgabenverzeichnisse) 
• den Glossen (Vorgänger der Wörterbücher) 
Aus der zweiten Gruppe hier ein Beispiel: 
Die Segensformel gegen Würmer (nesso). 
«Mit neun weiteren Würmlein (nessiklinon) sollen diese allesamt 

vom Mark (marge) der kranken Stelle in die Knochen (ben), von dort in 
das Fleisch (flesg), danach in die Haut (hud) und dann aus dem Körper 
herausgehen». 

So soll die vom Wurm verursachte Krankheit verschwinden.3 
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WELCHE ROLLE SPIELTE PLATTDEUTSCH IN DER HANSE? 
 

Im Mittelalter, war Plattdeutsch die «Weltsprache» des hansischen 
Wirtschaftsraumes, eine bürgerliche Schriftlichkeit hatte sich in Platt 
durchgesetzt, Recht und Gesetz wurden auf Platt festgehalten und 
gesprochen, nach Erfindung der «Schwarzen Kunst» – der Buchdruckerei – 
wurden die Bestseller in niederdeutscher Sprache gedruckt. 

Fakt ist aber auch, dass das Plattdeutsche nach der Jahrhunderte 
währenden Blütezeit der Hanse wieder verfiel. Klagen über diesen 
Niedergang gab es zuhauf. Davon zeugt etwa die akademische Arbeit von 
Bernhard Raupach, der zum Ende dieser Periode, 1704, über die 
«unbillige Verachtung der plattdeutschen Sprache» schrieb. 

Die Bedeutung des Begriffes «Plattdeutsch» ist nicht einfach mit 
«Sprache des platten Landes» zu übersetzen. Vielmehr ist «Plattdeutsch» 
die Sprache, in der man etwas «deutlich, verständlich, frei heraus» sagt. 

Der früheste Beleg für die Benutzung dieses Wortes findet sich 1524, 
als in Delft ein Neues Testament «in goede platten duytsche» erscheint. In 
der Wissenschaft von der niederdeutschen Sprache hat sich seit Jacob 
Grimm der Begriff «Mittelniederdeutsch» als Oberbegriff für mehrere 
verwandte, regionale Schreibsprachen dieser Zeit durchgesetzt. Bedacht 
werden muss dabei, dass die Verbreitungsgebiete des gesprochenen und 
geschriebenen Niederdeutsch nicht dieselben sind.4 

 
WANN WURDE MITTELNIEDERDEUTSCH GESPROCHEN? 

 
Zeitlich umfasst das Mittelniederdeutsche die mittlere, vom 13. bis 

zum 16./17. Jahrhundert andauernde Sprachperiode des Niederdeutschen. 
Damals bezeichnete man diese Sprache auch als düdesch, (nedder-) 
sassesch oder nedderlendesch. Geschrieben wurde diese Sprache mehr 
oder weniger einheitlich – einen Duden zum Nachschlagen wie heute gab 
es natürlich nicht. Es ist die Zeit der aufkommenden Städte. Zu 
unterscheiden sind eine Frühzeit bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts, 
eine klassische Epoche etwa zwischen 1350 und 1550 sowie die sich bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts erstreckende Spätzeit, eine Phase des 
Niederganges des Niederdeutschen – und zugleich des wachsenden 
Streites um seinen Wert. 

Der Geltungsbereich und damit auch die Blütezeit des 
Mittelniederdeutschen waren wesentlich bestimmt von dem wirtschaftlichen 
Einfluss und der politischen Vorherrschaft des norddeutschen Hansebundes 
von circa 1350 bis 1550. Für diesen Zeitraum galt die niederdeutsche 
Sprache der Hansekaufleute rund um Ost- und Nordsee als die gültige 
Schriftsprache. 
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Das Mittelniederdeutsche diente in dieser seiner mittleren Phase als 
Sprache des Rechts, des Handels und der Diplomatie, und es erreichte den 
Status einer Kultursprache von Weltrang. 

Vom 16. Jahrhundert an drängte dann aber das Hochdeutsche immer 
stärker von Süden nach Norden. Die Fürsten und die städtischen Kontore, 
überhaupt die gehobenen Sozialschichten, waren die ersten, die das 
Hochdeutsche übernahmen, allerdings zunächst nur für den schriftlichen 
Verkehr. Dieser Schreibsprachenwechsel vom Niederdeutschen zum 
Hochdeutschen hat seine Gründe in der Veränderung politischer und 
wirtschaftlicher Gegebenheiten: Wesentliche Ursachen waren: der Verlust 
der wirtschaftlichen und politischen Macht der Hanse, der landesherrliche 
Ausbau der Territorien und der Einfluss der Reformation, verstärkt noch 
durch die Erfindung des Buchdrucks. Das Ergebnis dieser Entwicklung 
war, dass der gesamte öffentliche Sprachgebrauch fortan hochdeutsch war – 
der ursprünglich rein niederdeutsche Norden wurde zweisprachig. Wer etwas 
auf sich hielt, konnte zwar Plattdeutsch, bevorzugte aber das Hochdeutsche, 
und sprach platt nur noch in der Familie und Nachbarschaft. Im Übrigen 
blieb Plattdeutsch die Sprache der‚ kleinen Leute’. 

 
WER SPRACH MITTELNIEDERDEUTSCH? 

 
In Norddeutschland eigentlich jeder, und das auch zu fast jeder 

Gelegenheit. Aber: Bereits der Wanderprediger Berthold von Regensburg 
bemerkte in der Mitte des 13. Jahrhunderts, «daz manic niderlender ist, 
der sich der oberlender sprâche an nimet». (dass mancher Niederländer 
ist, der sich der Oberländersprache annimmt).5 

Zwar waren Hoch- und Plattdeutsch im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation an sich gleichberechtigt. Und man konnte auch von der 
einen Sprache leicht in die andere übersetzen. Beispielsweise heißt es in 
einem «Schryfftspiegel … des neuwen stylums», 1527 in Köln bei 
Gervais Kruffter gedruckt, dass men … tussen eynem Beyeren und Sassen 
eyn tolmetsch, also einer Übersetzung, bedürfe. Exemplarisch dokumentierte 
auch der Greifswalder Bürgermeister Vicke Bole 1528 das Sprachverhalten. 
Denn der verfiel häufig ins Hochdeutsche, wenn er sich einen angetrunken 
hatte.6 

Trotzdem: Zum Ende der Blütezeit der Hanse empfanden die Menschen 
im stadtbürgerlich geprägten Norden ihre Sprache als minderwertig 
gegenüber der höfischen Kultur des hochdeutschen Südens. Dabei 
konnten sie hier in ihrer Heimat mit dem abgestammten Niederdeutsch 
sehr viel mehr anfangen als mit dem Hochdeutschen. Das verstanden ja 
nur wenige. Dennoch dichteten viele in Niederdeutschland gebürtige 
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Epiker und Minnesänger lieber in der mittelhochdeutschen Dichtersprache. 
Ein hübsches Beispiel für den endgültigen Wechsel zur hochdeutschen 
Schriftsprache lieferte schließlich der Schreib- und Rechenmeister 
Hermann Grothusen. Der nannte sich nämlich seit 1643 Grothausen. 

 
WO WURDE MITTELNIEDERDEUTSCH GESPROCHEN? 

 
Die Sprache der Siedlerströme, die sich seit etwa 1100 über 

Mecklenburg und Pommern bis in das Baltikum bewegten, war das 
Mittelniederdeutsche. 

An den dialektalen Eigenarten in den überlieferten Quellen kann man 
bis heute ablesen, woher die Siedler kamen, die da bis weit in den Osten 
Europas vorstießen: aus den Niederlanden, aus West- und Ostfalen, aus 
Niedersachsen und Holstein. Von etwa 1120 bis 1550 war das 
Mittelniederdeutsche die beherrschende und bestimmende Handelssprache 
des deutschen Nordens und, zumindest in der Schriftform, damit der 
nordeuropäischen Region rund um Ost- und Nordsee. Das Niederdeutsche 
erstreckte sich damals etwa über dieses Gebiet: Nach Norden dehnte sich 
das Mittelniederdeutsche auf Kosten des Friesischen und Süderjütischen 
aus. Es war zeitweise auch die vorherrschende Sprache des dänischen und 
schwedischen Handels und der Verwaltung. Im Osten grenzte es an das 
Slawische. Im Süden stellte weiterhin das Hochdeutsche die Sprachscheide 
dar; nach Westen hin, zum Mittelniederländischen, gab es keine eindeutige 
Grenze. Insgesamt hat sich der Geltungsbereich des Mittelniederdeutschen in 
dieser Zeit nach Norden, Osten und Nordwesten hin stark gegenüber dem 
Altsächsischen erweitert, nicht allerdings nach Südwesten und Südosten. 
In sich war das Mittelniederdeutsche in folgende Regionen gegliedert: 
Westfälisch, Ostfälisch, Elbostfälisch, Nordniederdeutsch sowie Süd- und 
Mittelmärkisch. 

 
WAS IST AN MITTELNIEDERDEUTSCHEN TEXTEN 

ÜBERLIEFERT? 
 

Am Beginn dieser Überlieferungsperiode steht das wohl berühmteste 
Rechtsbuch des deutschen Sprachgebietes, der Sachsenspiegel (Spiegel 
der Sassen, 1220-1224) von Eike von Repgow.7 Es ist das Land- und 
Lehnsrecht der Sachsen. Dieser Prosatext ist niederdeutsch geschrieben, 
weil der Inhalt «den lüten al gemeine», das heißt, dem breiten, nicht 
lateinkundigen Publikum, bekannt gemacht werden sollte. Überhaupt 
wurde die Laiensprache, also das vertraute Niederdeutsch, im Zusammenhang 
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mit dem Emporkommen des niederen Adels und des Bürgertums in den 
Städten jetzt aufgewertet. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts beurkundeten 
deshalb die fürstlichen Kanzleien in Norddeutschland nicht mehr in 
lateinischer Sprache, sondern in niederdeutscher; die Städte folgten ihnen 
darin bald. 

Den Schwerpunkt der mittelniederdeutschen Überlieferung bilden das 
weltliche und geistliche Gebrauchsschrifttum. Seit etwa 1460 breitete sich 
die Kunst der Prenterie, der Buchdruck, durch Wanderdrucker rasch aus. 

Bis 1500 spricht man von der Wiegendruck- oder Inkunabelzeit. 
Erzählstoffe, die bekannt und beliebt waren, wurden unter die Presse 
genommen, weil das wirtschaftlichen Erfolg versprach. 

Der Anteil der in der Volkssprache gedruckten Bücher betrug etwa 
20 Prozent. Von den rund 3.000 deutschsprachigen Titeln bis 1500 waren 
wiederum gut 10 Prozent niederdeutsch. 

Die Zahl derer, die überhaupt lesen konnten, war denkbar gering. 
Insgesamt war weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung im 15. 
Jahrhundert in der Lage, Texte zu lesen. Für die, die nicht lesen konnten, 
wurde in Gemeinschaft vorgelesen, hinzu kam das Betrachten der Bilder. 

So schreibt Sebastian Brant in seinem mit vielen Holzschnitten 
illustrierten Narrenschiff: 

«Der Bildnis hab ich har gemacht, Wer yeman der die gschrift 
veracht, Oder villicht die nit kund lesen, Der siecht im Molen wol syn 
wesen».8 

Zudem waren Bücher, selbst Einblattdrucke, recht teuer. Beispielsweise 
hätte man anstatt des Vocabularius des Reuchlin, der 1482 in Basel 
erschien und 2 Gulden 80 kostete, wahlweise 95 Kilo Rindfleisch, 84 Kilo 
Schweinefleisch, 56 Kilo Kalbfleisch, 14 Lämmer, 40 Hühner oder 2.550 Eier 
kaufen können. Überhaupt wurde ein Buch nach Gutenbergs Erfindung in 
nicht mehr als durchschnittlich 300 bis 500 Exemplaren gedruckt. Bereits 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts sind dann aber Auflagen von rund 1.000 
Stück nicht mehr ungewöhnlich. Dem Anspruch nach war diese Literatur 
für das gehobene Bürgertum gedacht, also für die städtische, wohlhabende 
Oberschicht, die ein Bedürfnis nach Bildung und literarischer Erbauung hatte. 

Für die weltliche niederdeutsche Literatur sind einige Werke von 
Rang zu nennen, etwa der «Reynke de Vos» (Reinicke der Fuchs), der 
eine Bearbeitung von Reinaerts Historie aus dem Mittelniederländischen 
darstellt. Besonders eine Druckerei ist hervorzuheben: die nach ihrem 
Druckerzeichen, drei Mohnköpfen, benannte Mohnkopf-Druckerei. Heute 
wissen wir, dass sich dahinter wohl ein Kollektiv von Männern aus dem 
Umfeld des franziskanischen Katharinenklosters in Lübeck verbarg. Aus 
der Druckerei des Hans van Ghetelen ging jedenfalls eine Anzahl der 
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bekanntesten mittelniederdeutschen Werke hervor, unter anderem der 
Lübecker Totentanz von 1489 (Des dodes dantz) sowie das Narrenschiff 
(Dat narren schyp), 1497, die älteste Bearbeitung von Sebastian Brandts 
hochdeutschem Narrenschiff. Gemeinsam war allen diesen Werken ein 
erbauend-belehrender Ton und Zweck.9 

 
WANN KAM ES ZUR ZWEISPRACHIGKEIT? 

 
Der Wechsel von der Einsprachigkeit zur Zweisprachigkeit (Hoch- 

und Niederdeutsch) des deutschen Nordens hat sich in drei Stufen vollzogen: 
– beim radikalen Schreibsprachenwechsel im 16. bis 17. Jahrhundert 
– dem darauf folgenden Wechsel der gesprochenen Sprache vor 

allem im 19. und 20. Jahrhundert, das ging mit einem neuerlichen 
Aufstieg des Niederdeutschen zur Kultursprache einher.10 

Bemerkenswert hierbei ist: 
Bis heute hat man in dieser Geschichte immer nur den Sprachverlust 

gesehen, der sich im Übergang vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen 
zeigt, nicht aber den Sprachgewinn, der in der Herausbildung des 
Niederdeutschen zu einer Zweitsprache neben dem Hochdeutschen liegt. 

Solange die alleinige Meinung herrschte, dass in Deutschland allein 
eine Sprache zähle, nämlich die hochdeutsche Standardsprache, und die 
Bürger auch nur diese eine Sprache brauchten, war die Entwicklung 
vorgezeichnet: Die Menschen nahmen nach und nach das Hochdeutsche 
an, erst die oberen Schichten, im Laufe der Zeit dann die «kleinen Leute». 
Für das heimische Niederdeutsch das als minderwertig galt, blieb so am 
Ende eigentlich nur der Gebrauch in Familie, Nachbarschaft und 
Freundeskreis übrig. 

Seit am Ende des 18. Jahrhunderts das «Volk» seine Sprache und 
Kultur neu zu entdecken begann, wandelte sich jedoch die Einstellung 
zum Niederdeutschen. Erst einzelne, dann ganze Vereine sahen in der 
Heimatsprache wieder einen besonderen Wert und fingen an, sie bewusst 
zu pflegen. 

Mit den Gedichten in Klaus Groths «Quickborn» und den großen 
Romanen Fritz Reuters erreichte die niederdeutsche Literatur in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts eine Bedeutung, wie man sie vorher längst nicht 
mehr für möglich gehalten hatte. Von da an wurde das Niederdeutsche 
wieder zu einer anspruchsvollen Kultursprache.11 

Heute wird es in der Kirche sowie in allen Medien selbstverständlich 
neben dem Hochdeutschen gebraucht. Das heißt, das Niederdeutsche ist 
langsam, aber unaufhaltsam wieder zu einer Regionalsprache des 
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deutschen Nordens aufgestiegen. Ihm fehlt nur noch die letzte, die 
staatlich-offizielle Anerkennung. 

 
WANN WIRD NIEDERDEUTSCH GESPROCHEN? 

 
Zu jeder sich bietenden Gelegenheit – wenn es denn angebracht 

erscheint. Denn die Zweisprachigkeit in Norddeutschland ist funktional 
gesteuert, das heißt, jeder Mensch muss für sich entscheiden, ob er es 
passend findet, in einer bestimmten Situation plattdeutsch zu reden oder 
nicht. Er muss sich auch bewusst sein, ob er es überhaupt will. Denn die 
frühere Meinung: Plattdeutsch ist minderwertig, also unschicklich, gilt so 
nicht mehr. 

Zwar wird das Plattdeutsche meistens als Sprache nur für den 
privaten Nahbereich angesehen. Aber es besteht ebenso auch ein buntes 
Nebeneinander von Vereinen, Verbänden, Bühnen, kirchlichen und 
sonstigen Gruppen, in denen das Niederdeutsch ernsthaft gepflegt wird. 
Ohne diesen ‚Nebenkulturbetrieb’ wäre der Prozess sprachlich-kulturellen 
Wiederaufstiegs zu einer Zweitsprache nicht möglich gewesen. 

 
WER SPRICHT NIEDERDEUTSCH? 

 
Nach der letzten Erhebung zur Situation des Niederdeutschen, 

durchgeführt 1984 und gültig für den Sprachraum der alten Bundesrepublik, 
verfügen etwa 5,6 Millionen Menschen über sehr gute und gute 
niederdeutsche Sprachkenntnisse. Die meisten Befragten können das 
Plattdeutsche sehr gut verstehen und, im Bereich der Hansestadt 
Bremen/Niedersachsen-Nord sowie in Schleswig-Holstein, auch sehr gut 
sprechen. 

Mit dem Lesen dagegen ist es nicht so gut bestellt, mit dem Schreiben 
noch viel schlechter. Zwar gibt es verschiedene Regelwerke, wie man 
denn schreiben sollte, aber keines ist so recht verbindlich. Gleiches gilt für 
die Grammatik. Dem wurde allerdings abgeholfen: eine niederdeutsche 
Gebrauchsgrammatik ist erschienen. 

Zählt man die neuen Bundesländer mit, liegt die Anzahl der 
Plattsprecher heute bei gut und gerne zehn Millionen Menschen. Und 
allenthalben tut sich etwas, das dem Niederdeutschen noch mehr Platz in 
der Gesellschaft verschaffen soll. In allen norddeutschen Bundesländern 
ist man dabei, das Niederdeutsche in den Lehrplänen der Schulen zu 
verankern und die Lehrerausbildung in Sachen Plattdeutsch voranzutreiben. 

Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben ihre Landesverfassungen 
ins Plattdeutsche übersetzen lassen, Schleswig-Holstein hat dem 
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Niederdeutschen Schutz und Förderung in der Verfassung zuerkannt. Und 
die Politiker wollen das Plattdeutsche fördern. 

Neben den ab und an in den Länderparlamenten auftauchenden 
plattdeutschen Anfragen oder Debatten gab es 1993 eine 
öffentlichkeitswirksame große Anfrage im Bundestag. Politiker verschiedener 
Fraktionen wollten von der Bundesregierung wissen, wie es denn nun um 
die Aufnahme des Plattdeutschen in die Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen bestellt sei. Die Anfrage war zweisprachig 
gehalten. 

 
WO WIRD NIEDERDEUTSCH GESPROCHEN? 

 
In erster Linie natürlich in Norddeutschland – daneben aber auch in 

Sprachinseln in Polen, der Slowakei, in Dänemark, mehreren Staaten der 
einstigen Sowjetunion, in Nord- und Südamerika, Australien und 
Südafrika. Nach 1945 sind durch die Kriegsfolgen die niederpreußischen 
und hinterpommerschen Mundarten praktisch verschwunden. Außerdem 
sind im Zusammenhang mit der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung 
und dem Einfluss der Massenmedien die Eigenarten lokaler und 
regionaler Varianten des Plattdeutschen überhaupt zurückgegangen. 

Die mundartliche Gliederung des heutigen Niederdeutschen beruht 
auf so genannten Schibboleths, das sind auffällige Erscheinungen in 
der jeweiligen Lautung beziehungsweise in der Formenlehre. Zum 
Westniederdeutschen gehören die kleine Dialektlandschaft des 
Niederfränkischen und das Westfälische, das benachbarte Ostfälische mit 
seinen mik/dik-Formen sowie das Nordniedersächsische, das nördlich des 
West- und Ostfälischen angesiedelt ist. Es weist in seiner Binnengliederung 
zumindest sechs regionale Varianten auf: das Holsteinische, das 
Dithmarscher Platt, das Schleswigsche, das Nordhannoversche, das 
Oldenburgsche und das Ostfriesische. 

Das Ostniederdeutsche umfasst drei größere Areale, nämlich das 
Mecklenburg-Vorpommernsche (mit der Verniedlichunksendung -ing, 
zum Beispiel in Mudding), das Mittelpommersche und das Märkisch-
Brandenburgische. Somit ist das Plattdeutsche, wenn auch in 
unterschiedlichem Ausmaße, eine in acht Bundesländern gebräuchliche 
Sprache.12 

 
WAS GIBT ES AUF PLATT ZU LESEN, ZU HÖREN UND ZU 

SEHEN? 
 

Oder, für die Moderne anders gefragt: Wie ist das Plattdeutsche in 
den Medien überliefert? Es geht also nicht nur um Bücher und 



168 

Zeitschriften, sondern auch um Funk und Fernsehen, die gute alte 
Schallplatte oder die CD sowie um Sonderlichkeiten wie das 
weltumspannende Internet der Computerwelt. 

Bücher in Plattdeutsch werden von wenigen größeren und vielen 
kleinen Verlagen produziert. Dabei veröffentlicht lediglich ein gutes 
Drittel der Autoren in Buchverlagen. Zeitschriften bieten für unterschiedliche 
Leserinteressen Informationen über das Plattdeutsche, etwa für die 
Wissenschaftler seit 1876 das Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung, für das breitere Publikum der Quickborn: Zeitschrift für 
plattdeutsche Sprache und Dichtung (seit 1906), ein überregional 
ausgerichtetes und in großen Teilen auch in Plattdeutsch gehaltenes Blatt, 
oder «De Kennung» – Zeitschrift für plattdeutsche Gemeindearbeit. 

Jahrbücher verschiedener Dichtergesellschaften sind regelmäßig im 
Buchhandel. Die Literaturzeitung «Diesel – dat oostfreeske Bladdje» ist 
eine Neuerscheinung der letzten Jahre. Viele regionale Heimatzeitschriften 
berücksichtigen zudem das Niederdeutsche. Und nicht zu vergessen sind 
die vielen kleinen Blätter, zum überwiegenden Teil von lokalen 
Heimatvereinen herausgegeben. Plattdeutsche Kalender gibt es zu jedem 
neuen Jahr, etwa den Plattdüütsch Klenner, den Eutiner Klenner oder den 
Voß-un Haas-Kalender. 

Plattdeutsche Musik ist heute in so gut wie jeder Stilrichtung zu 
hören. Ob Shanty, Schlager, Folklore, Lyrik und Prosa oder Hardrock, 
alles gibt es auf CD, Kassetten und Schallplatten. Der HipHop «Nordisch 
by nature» mit ausgeprägten Niederdeutsch-Elementen und Weltbildern 
erreichte gute Plätze in den deutschen Single-Charts. Da heißt es dann: 

«Mann in de Tünn, gah mi ut de Sünn, ick bün wat ick bün, kumm mi 
nich anne Plünn. Doch kam fix mal rum, um di denn Norden antokieken. 
Bi uns dor is jümmer wat los achter de Dieken. Set Di eerstmal dal, 
nimm’n Kööm un´n Aalun smeckt Di dat nich, is mi dat ok schietegal».13 

Im Fernsehen allerdings wird das Plattdeutsche immer mehr zur 
Randerscheinung. Talk op Platt, seit 1982 als Nachfolger des Klönschnacks im 
Programm, ist die einzige regelmäßige Fernsehausstrahlung. Eine erste 
plattdeutsche Adresse im Internet gibt es in Bremen seit Februar 1996.14 

Das Institut für niederdeutsche Sprache meldet sich mit einem 
zweisprachigen Informationsangebot im Internet und ist damit für über 60 
Millionen Nutzer des world-wide-web zugänglich. «Nu köönt Se ook mal 
dat Institut besöken» lautet die Einladung an Neugierige und Interessierte. 
Angeboten werden da etwa Informationen zum Plattdeutschen allgemein 
und zur plattdeutschen Literaturgeschichte; so kann der User sich «eenmal 
verdwars dör uns’ Literatuur vun 800 bit nu» arbeiten. 15 
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Radio Bremen bietet mittlerweile einen Sprachkurs im Internet an, 
dazu plattdeutsche Hörspiele der letzten vier Jahre, die sich jeder für 
private Zwecke kopieren kann. 

Radio Mecklenburg-Vorpommern gestaltet seine Sonntagsberichterstattung 
– Nachrichten, Wetterbericht und Moderation – auf Plattdeutsch. 

Für die größere Öffentlichkeit ist das Theater der wohl wichtigste 
Multiplikator des Niederdeutschen. Auch wenn sie ungezählt bleiben, es 
dürften in Norddeutschland insgesamt 8.000 bis 9.000 Gruppen sein, die 
plattdeutsche Theaterstücke aufführen. Das reicht von der Gruppe der 
Landjugend über die gelegentlichen Aufführungen der «Speeldeelen» und 
Vereinsbühnen zwischen Waterkant und Münsterland bis zu den Bühnen, 
die den Landesverbänden des Bundes deutscher Amateurtheater angehören. 
Insgesamt rund 40 Bühnen sind darüber hinaus den drei Bühnenbünden 
Niedersachsen und Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern angeschlossen. 

Drei Berufsbühnen hat die niederdeutsche Theaterlandschaft zu 
verzeichnen: das Ohnsorg-Theater in Hamburg, das Waldau-Theater in 
Bremen und die Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin. All die niederdeutschen 
Bühnen zusammen erreichen pro Jahr ein Publikum von etlichen 100.000 
Besuchern. 

Die gesellschaftlichen Begleitumstände für das Plattdeutsche und 
seine Sprecher haben sich gewandelt. 

Dass der Mensch mit einer Sprache nicht auskommt, ist eine über 
Jahrhunderte gewachsene Erfahrung der Bewohner des deutschen 
Nordens. Und so stellt sich mittlerweile als Vorteil dar, was in dieser 
Region lange ein Nachteil war: Man muss nicht mehr auf Biegen oder 
Brechen hochdeutsch reden – man darf heute, je nach der Situation und 
dem Partner, wählen, in welcher Sprache man sprechen will. 

Und das Plattdeutsche hat seinen Wert auf dem Markt der Sprachen. 
Dieser Marktwert äußert sich zum Beispiel im tausendfach dokumentierten 
Willen der Plattdeutschsprecher, das Niederdeutsche unter den Schutz der 
Sprachencharta zu stellen. 

Durch das Inkrafttreten der Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen im Januar 1999, wird dem Niederdeutschen eine 
erhebliche Rechtssicherheit nicht nur im gesamten Bildungswesen, 
sondern auch in der Justiz, der Verwaltung, den Medien und der 
Wirtschaft zugebilligt. 
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Пихтовникова Л.С., Самарина В.В. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 
В ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
У статті розробляється визначення рекламного дискурсу в 

лінгвопрагматичному аспекті. Розглядаються характеристики та 
фактори реалізації рекламного дискурсу. Поняття «атрактор» та 
«архетип» трактуються в застосуванні до рекламного дискурсу. 

 
В статье разрабатывается определение рекламного дискурса в 

лингвопрагматическом аспекте. Рассматриваются характеристики 
и факторы реализации рекламного дискурса. Понятия «аттрактор» 
и «архетип» трактуются в приложении к рекламному дискурсу. 

 
The definition of advertising discourse from linguopragmatic aspect 

has been developed. The main attention is paid to the descriptions and 
factors of the realization of advertising discourse. The concepts «attractor» 
and «archetype» are interpreted in the application to the advertising discourse. 
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Ключевые слова: рекламный дискурс, контекст, архетип, слоган, 
интенция, маркер. 

 
Понятие дискурса, несмотря на различие трактовок, прочно 

укоренилось в современной лингвистике. Мы придерживаемся 
следующего общего объяснения данного понятия как наиболее полного: 
«Поняття дискурсу є одним із найбільш уживаних, але й найбільш 
суперечливих у лінгвістиці. З урахуванням ментальних основ 
продукування й функціонування мовлення дискурс у когнітивно-
комунікативній парадигмі розуміємо як інтегральний феномен, як 
мисленнєво-комунікативну діяльність, яка є сукупністю процесу й 
результату і включає як позалінгвальний, так і власне лінгвальний 
аспект; в останньому крім тексту виділяється пресуппозиція і 
контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), які обумовлюють 
вибір мовних засобів».1 

Системная зависимость текста и контекста в дискурсе 
рассматривалась с позиций самоорганизации (синергетики). При 
этом обращалось внимание на способность текста и контекста к 
взаимному моделированию как основной причины отображающих 
возможностей дискурса. Дискурс возникает при системном 
взаимодействии экстралингвистических условий, пресуппозиций, 
интенций коммуникантов, языковой картины мира и т.п. Данное 
разнообразие понятий можно «привести к общему знаменателю», 
назвав их синергетическим понятием аттрактор (притягивающий 
центр).2 

Текст и контекст, возникающие под влиянием аттракторов, 
находятся в гибком автономном соотношении. Соотношение этих 
составляющих варьируется в разных типах дискурса; существуют 
типы дискурса с минимально возможным по продолжительности 
текстом и одновременно со значительным семантическим объемом за 
счет подтекста, создающего контекст. Образование контекста возможно 
по той причине, что мини-текст тем или иным образом активизирует 
фоновые знания адресата, а также его эмоции и потребности. 
Сказанное выше в полной мере относится к рекламному дискурсу: 
отдельные образцы данного типа могут в пределе содержать 
наиболее короткий текст (слоган) и одновременно активизировать 
глубинные слои фоновых знаний адресата (архетипы, коллективное 
подсознательное). 

Исследование рекламы как дискурса в данном направлении не 
проводилось. Этим и определяется его актуальность. Итак, объектом 
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исследования является немецкоязычная реклама как дискурс. 
Предмет исследования – лингвопрагматический аспект определения 
рекламного дискурса. Цель состоит в разработке определения 
рекламного дискурса в лингвопрагматическом аспекте. 

Характеристики рекламного дискурса вытекают из целей его 
создания, особенностей объекта воздействия и средств реализации 
целей. Целью создания рекламного дискурса является побуждение 
массового адресата к потреблению товаров и услуг, а также пропаганда 
социальных ценностей, воплощенных в конкретных личностях 
и социальных институтах. Последнее высказывание подлежит 
дальнейшему уточнению в связи с определением места рекламного 
текста в типах текстов. 

Массовый адресат как объект воздействия рекламного дискурса 
воспринимает это воздействие тем эффективнее, чем глубже дискурс 
затрагивает его чувства и потребности. Поэтому, наряду с логическими 
формами воздействия, рекламный дискурс учитывает свойства 
коллективного подсознательного в социуме. Феномен коллективного 
подсознательного характеризуется следующим:3 

– проявляется в экстремальных условиях, когда нет времени 
на общение на естественном языке; 

– информация не успевает перерабатываться сознанием, 
совместное поведение формируется с помощью подражательного 
механизма; 

– общие действия организуются спонтанно, при помощи 
групповых стереотипов и проб; 

– целесообразность и целеустремленность нарастают по мере 
развития совместной деятельности. 

Сказанное выше о коллективном подсознательном объясняет 
способы реализации целей рекламного дискурса. Логическая форма 
убеждения в рекламе применяется, в основном, в тех случаях, когда 
первичный эффект побуждения адресата уже достигнут и требуется 
дальнейшая ориентация в товарах, услугах и пр. Данный тип рекламы 
считается вторичным в отличие от первичного: «Предложения о 
товарах и услугах – это первичный дискурс рекламы, а конструкты 
об обществе, взаимоотношениях в нем, то есть о существующих 
социальных и поло-ролевых стереотипах – вторичный дискурс. Именно 
ее вторичный дискурс отсылает адресата к другим смысловым 
кодам, к иерархиям, которые имеют первостепенное значение. В 
первом дискурсе может идти речь о том, насколько мощнее 
двигатель у автомобиля, а во вторичном дискурсе – информация о 
том, кто приобретает этот же автомобиль».4 
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Первичная реклама для достижения эффекта обязана обращаться 
к коллективному подсознательному, имитируя его механизм на 
вербальном и невербальном уровне. Частое обращение рекламы к 
архетипам, лежащим в основе коллективного подсознательного, 
требует остановиться на краткой характеристике существующих 
архетипов. Архетип – это первичная психическая структура, 
проявление коллективной памяти, исторического прошлого, которая 
обеспечивает единство человеческого восприятия и проявляется в 
знаковых продуктах культуры. Принято различать психологические 
архетипы, исходящие из памяти рода, и культурные, созданные 
опытом человечества.5 

Обращение к архетипам не является монополией рекламного 
дискурса. Перечень и классификация архетипов человеческого сознания 
не может быть завершенной, однако имеются базовые архетипы, 
отражающие коренные потребности и преломленные через устоявшиеся 
исторические представления. Базовыми архетипами являются такие, 
как, например, семья, безопасность, быт, здоровье (молодость, 
энергия) и пр. Нередко в архетипах происходит приписывание души 
наиболее значимым для человека объектам, единицам искусства, 
архитектуры. На это есть некоторые основания, поскольку объект, 
созданный талантливым мастером, отражает его индивидуальность. 
Обращение к архетипам в рекламном дискурсе эксплуатирует 
устоявшиеся и значимые для большинства представления. 

Приведем примеры: 
1. Mit Thermalwasser von Vichy. Vichy. Weil Gesundheit auch 

Hautsache ist. Ihr Apotheker berät Sie gern.6 

В этом кратком рекламном тексте и порожденном дискурсе 
заложено обращение к двум архетипам: а) ЗДОРОВЬЕ; этот архетип 
связан с представлением об оздоровлении природными способами 
(термальные воды), с представлением о роли кожи в общем здоровье; 
б) НАЛАЖЕННЫЙ БЫТ (наличие и доступность аптекаря, который 
консультирует). 

2. Sicher sein. 
«Besonders im Urlaub brauche ich das Gefühl von Geborgenheit und 

Vetrauen» Anja Kling, Schauspielerin. 
Urlaub aus einer Hand: Unsere klassischen Flugpauschalreisen mit 

Transfer und Reiseleitung sind die sorglose Art, anspruchsvollen Urlaub 
zu machen. 

Seychellen Inselkombination.7 
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В данном рекламном тексте и порожденном дискурсе также 
заложено обращение к двум архетипам и побуждение к активизации 
подражательного механизма коллективного подсознательного: 
а) БЕЗОПАСНОСТЬ; данное утверждение в рекламном тексте 
ничем не обосновывается и не подтверждается, поэтому относится 
к так называемым демагогическим рекламным утверждениям;8 
б) СТРЕМЛЕНИЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ; данный архетип для 
рекламодателя имеет основное значение, однако ненавязчиво 
отодвинут как бы на второй план более важным для адресата 
фактором – фактором безопасности. Активизация подражательного 
механизма по замыслу составителя рекламы осуществляется ссылкой 
на авторитет (известной) актрисы. 

Интересным явлением, в том числе и в рекламе, есть процесс 
олицетворения стереотипов (глубже, архетипов, о чем было сказано 
ранее). В некоторых работах выделяются шесть основных категорий 
подсознательного мышления: субъект, объект, податель, получатель, 
помощник, противник. Соответственно, на архетипическом уровне 
мышления при общении реализуется одна из двух конструкций: 
податель – объект – получатель; помощник – субъект – противник. 
Данные конструкции реализуются, по словам автора цитированной 
работы, в различных сферах духовного и физического бытия человека – 
в мифологии, литературе, психологии общения и в сценариях реальной 
жизни. Так, например, в основе базисных ценностей современного 
бизнеса данные архетипические имена приобретают вид: субъект – 
менеджер, объект – благосостояние корпорации, противник – появление 
нестабильности, помощник – новые разработки, податель – экономика 
рынка, получатель – корпорация.9 

На наш взгляд, можно предположить, что в области рекламы по 
этой схеме субъектом представляется фирма-рекламодатель, объектом – 
благосостояние потребителя, противником – конкурент, помощником – 
нововведения, подателем – места реализации продукции и услуг, 
получателем – потребитель, рассматриваемый как собеседник на 
стадии выбора им товаров и услуг. 

Пример: 
«Eine englische Küche in der Tradition klassischer Landhausarchitektur». 
Wir gestalten unsere Küchen so, dass sie den authentischen 

Charakter und Stil der einzigartigen, englischen Landhäuser wiederspiegeln. 
Unser Design zeichnet sich durch innovative Ideen aus, in die der Charme 
und die Atmosphäre der englischen Landhausküche einfließen. 

Wir vereinen individuelle Wünsche und moderne Ansprüche in einem 
klassischen Design. Wenn Sie sich für eine Robinson and Cornish Küche 
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entscheiden, können Sie sicher sein, «the best of the best» zu erhalten. 
Wir beraten Sie gerne. Fordern Sie unsere Broschüre an. Robinson and 
Cornish Houses speak to us.10 

В этом примере субъект выражен одними местоимениями «мы», 
«наш» и названием фирмы, которая олицетворяется этими 
местоимениями. Объектом является благосостояние потребителя, 
которое выражено обещанием субъекта обеспечить стиль, выполнить 
индивидуальные пожелания, консультировать. Конкурент присутствует 
имплицитно в утверждении «лучшее из лучшего», т.е. у других – 
хуже. Помощником являются инновации в дизайне и стиле. Податель 
(подробности изготовления кухни) не указан, но есть ссылка на 
брошюры, где они, наверное, указаны. Получатель выражен в 
выполнении индивидуальных пожеланий. В заключительном слогане 
олицетворен результат сотрудничества (современный дом, который 
согласно архетипу может с его хозяином «разговаривать»). 

Лингвистическая реализация целей рекламного дискурса 
сталкивается с острым противоречием. Текст рекламного дискурса 
должен быть предельно кратким и одновременно выражать 
значительный семантический объем, иметь выразительность, 
затрагивающую глубинные чувства массового адресата. По этой 
причине прагматика и когнитивистика дискурса базируется на 
специфической речевой стратегии. Для передачи большого 
семантического объема в сверхкратком тексте непродуктивны даже 
такие емкие речевые средства, как тропы. Вместо них чаще 
употребляются слоганы. 

Переходя к определению рекламного дискурса, отметим 
аналогичную попытку, также произведенную с лингвистических 
позиций: «Під рекламним дискурсом ми розуміємо комунікативну 
подію у галузі реклами та її інтерпретацію з урахування вербального 
та невербального контекстів».11 

На наш взгляд, приведенное определение имеет некоторые 
недостатки. Во-первых, оно содержит некую тавтологию (рекламный 
дискурс – событие в области рекламы). Во-вторых, неполнота этого 
определения заключается в том, что не указаны цели, объект 
воздействия и речевые средства реализации дискурса. Таким образом, 
здесь проигнорирован лингвистический статус рекламного текста и 
дискурса. Учитывая данные недостатки, разработаем свое определение. 

Составляющая рекламного дискурса – рекламный текст – 
относится, согласно М.П. Брандес, к агитационно-пропагандистскому 
типу текста.12 К этому же типу относится и множество других 
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текстов (например, фельетон). Агитация и пропаганда осуществляется в 
различных подтипах по-разному. Как упоминалось, рекламный текст 
характерен тем, что при минимуме эксплицитной информации несет 
максимум имплицитной, влияющей на чувства и намерения массового 
адресата. Направленность на массового адресата заставляет обращаться 
и активизировать то, что есть общее для масс – стереотипы, а глубже – 
архетипы. В этом состоит уточнение и конкретизация целей рекламного 
дискурса. Таким образом, рекламный текст и порождаемый им 
рекламный дискурс есть агитация и пропаганда, которая активизирует, в 
основном, так называемую логику подсознательного (подражание, 
рефлексию, следование стереотипам). Еще один важный фактор – 
реклама заставляет адресата многократно «проигрывать» слоган или 
иной мини-текст, как это случается с любой «навязчивой» фразой 
или мелодией. Данный психический феномен есть резонансная реакция 
индивидуального подсознания на повторы. 

Рекламный текст и рекламный дискурс производит интерактивное 
воздействие, в результате которого активизируется бессознательное, 
выводит его в поле ясного сознания путем повторов. Цели 
рекламного дискурса – пропаганда и агитация массового адресата, 
стимулирующая его к потреблению товаров и услуг, а также 
формирующая привлекательный образ определенных личностей и 
социальных институтов. Объект – массовый адресат, являющийся 
носителем коллективного бессознательного, архетипов наряду с 
обычной логикой и воспринимающий не только логически 
обоснованную информацию, но и имеющую истоки в бессознательных 
архетипах. Соответственно, средства воздействия (вербальные и 
невербальные) подбираются так, чтобы их интерпретация адресатом 
воздействовала и на логику, и на подсознание путем имитации 
проявления коллективного бессознательного (рефлекторные действия, 
подражательный механизм). 

Лингвистическая реализация целей рекламного дискурса 
заключается в подборе такого рекламного текста, который моделирует 
проявление коллективного подсознательного: обеспечивает повторы 
рекламных фраз (слоганов), запускает подражательный механизм 
адресата, привлекая к агитации примеры VIP-персон, имитирует выбор 
и пробы видов услуг и пр. На основании проведенного нами анализа 
эксплицируем следующее определение рекламного дискурса. 

Рекламный дискурс есть коммуникативное событие, основанное 
на минимальном агитационно-пропагандистском типе текста, которое 
имеет целью побудить массового адресата к потреблению определенных 
товаров и услуг, а также создать положительный имидж социальных 
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ценностей, воплощенных в конкретных личностях и социальных 
институтах. Побуждение осуществляется путем имитации проб и 
выбора массовым адресатом в рамках его действия в условиях 
коллективного бессознательного. Реализация данной имитации 
происходит при вербальной и невербальной активизации 
подражательного механизма адресата с привлечением к пропаганде и 
агитации примеров удачного потребления, опыта VIP-персон. 

Рассмотренные выше характеристики рекламного дискурса и его 
лингвистической реализации относятся к внутреннему, социально-
психологическому обоснованию данного явления. Внешняя сторона 
дискурса, также связанная с его интенциями, выражается в таких 
речевых явлениях, как констекстуализация.13 Как упоминалось, 
краткие тексты рекламы создают обширные контексты, являющиеся 
носителями значительной имплицитной информации. Таким образом, 
процессы и факторы контекстуализации играют большую роль в 
создании рекламного дискурса. Под факторами контекстуализации 
подразумевают следующее: антропологические факторы (участники 
коммуникации, их отношения, действительные и мнимые представления 
друг о друге), коммуникативно-функциональные факторы (цель, 
предмет и продукт рекламного дискурса), когнитивные факторы 
(знание адресантом предмета и специфики рекламного дискурса, 
фоновые знания участников коммуникации), физические факторы 
(обстановка восприятия рекламного дискурса, его внешние признаки – 
визуальные, иллюстративные, звуковые и т.д.), социокультурологические 
факторы.14 

В вышеанализируемой работе сделан следующий вывод: «сумарна 
дія усього комплексу антропологічних, комунікативно-функціональних, 
когнітивних, фізичних та соціокультурологічних факторів 
контекстуалізації формує жанровий контекст рекламного дискурсу».15 

Здесь же вводится комплекс сигналов, знаков, которые способствуют 
правильному их употреблению коммуникантами в собственных 
сообщениях и безошибочному их интерпретированию. Данные сигналы 
и знаки названы маркерами контекстуализации рекламного 
дискурса. Рассматриваются три группы таких маркеров: маркеры, 
представляющие автора рекламного дискурса; маркеры, указывающие 
на профессиональную принадлежность рекламного дискурса; маркеры 
глобализации рекламного дискурса. 

Маркеры, представляющие автора рекламы, как правило, 
эксплицитны и тривиальны (название фирмы, название продукта или 
услуги и т.д.), поскольку их главная задача – обеспечить быструю 
узнаваемость рекламодателя в рекламном тексте. Однако возможен 
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имплицитный, невербальный маркер в случае, если рекламодатель – 
широко известная фирма (или монополист). 

Маркеры профессиональной принадлежности рекламного дискурса 
необходимы для рубрикации рекламных текстов и облегчения 
поиска нужной рекламы в больших массивах информации. Как 
правило, такие маркеры выражены профессиональной лексикой и 
профессиональным мини-текстом на основе этой лексики. 

Маркеры глобализации рекламного дискурса увеличивают 
значимость рекламируемого объекта, связывают его расположение с 
фоновыми знаниями адресата о географическом регионе расположения, 
опосредствованно создают привлекательный имидж рекламодателя 
как глобального производителя. Такие маркеры выражены в 
использовании географических топонимов, слов с семой «глобальный», 
ссылками на электронные адреса в информационных сетях. 

В заключение следует сказать, что, по нашему мнению, внешнее 
проявление рекламного дискурса опирается на внутреннее социально-
психологическое обоснование рекламного процесса, однако находится с 
ним в отношении автономии. Перспективой данного исследования 
является изучение когнитивных характеристик рекламного дискурса. 
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1.4. КОМПАРАТИВІСТИКА 
 
 
 

УДК 81’374 
Хорольський М.Л. 

 
ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 

БАГАТОМОВНОГО СЛОВНИКА 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» 
 

У статті йдеться про історію та структуру ООН, які закладено 
у багатомовний словник з цієї тематики. 

 
У статьи ведется речь об истории и структуре ООН, которые 

заложено в многоязычный словарь по данной тематике. 
 
The article tells about the history and structure of the UNO reflected 

in the polylingual dictionary on the given subjects. 
 
Ключові слова: словник, багатомовність, дипломатія, ООН. 

 
Інтеграція України у світовий простір, розширення політичних, 

економічних і культурних зв’язків з іншими країнами ставлять нові 
вимоги до професійної підготовки сучасних фахівців. У зв’язку з 
активізацією міжнародного співробітництва зростає потреба у 
висококваліфікованих спеціалістах, готових до продуктивного ділового 
спілкування із зарубіжними партнерами. Особливі вимоги до 
комунікативної компетентності ставляться перед фахівцями, які 
працюють у сфері міжнародних відносин, зокрема, спеціалістами з 
міжнародної інформації та зовнішньої політики, професійна діяльність 
яких передбачає інтенсивну соціально-психологічну взаємодію, 
різноманітні і часті комунікативні контакти, швидку зміну обставин і 
людей. Саме від рівня культури ділового спілкування значною мірою 
залежить успішність діяльності фахівця-міжнародника, який повинен 
уміти добре орієнтуватись у різноманітних ситуаціях, обирати 
адекватні засоби, способи і прийоми спілкування, правильно, логічно 
та переконливо будувати свої думки, налагоджувати продуктивні 
взаємини з партнерами. У цих умовах набуває особливої актуальності 
професійна підготовка майбутніх фахівців у системі міжнародних 
відносин, невід’ємною складовою якої є мовна підготовка. 
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Традиційно студенти-міжнародники вивчають дві іноземні мови, 
одна з яких у силу геополітичних реалій, що склалися на сьогодні, є 
англійська. У Чорноморському державному університеті імені Петра 
Могили вивчається також українська, іспанська, німецька та французька 
мови, на основі яких і складено даний словник. Однак на цьому етапі 
у словнику не використовувається французька мова, тому вірогідно, 
що під час наступних видань, перероблених і доповнених, французька 
мова буде додана до збірника тематичної лексики. В нашому закладі 
практикується також для вивчення японська та польська мови, які, 
можливо, теж у майбутньому розмістяться у вказаному словнику. 

Дана робота видається як багатомовний словник, який має на 
меті свій розвиток. Глобалізація світу приводить до постійних змін у 
суспільстві, культурі, політиці. Ці зміни знаходять своє відображення в 
нових словах, словосполученнях і термінах, у створенні нових 
організацій і установ. Таким чином, збірник тематичної лексики, 
намагаючись бути сучасником подій, що відбуваються, буде періодично 
обновлятися, набуваючи досконалого вигляду. 

Мета цього багатомовного словника – подальший розвиток 
мовної компетенції студентів просунутого етапу навчання однієї з 
цих мов як основної в лінгвістичних і гуманітарних вищих навчальних 
закладах. 

Основне завдання запропонованого нами словника – допомога в 
оволодінні лексикою різних мов, яка, на нашу думку, допоможе 
студентам-міжнародникам у майбутньму стати активними учасниками 
міжнародних конференцій або працювати у спецустановах ООН. 
При цьому наш словник, на відміну від аналогічних, містить не 
тільки слова, але і словосполучення та пропозиції з різних тем, 
що дозволяє навчатися і автоматично засвоювати в розмові 
готові словосполучення і навіть цілі фрази. Тільки за даної 
умови розвиваються навички побудови граматично правильного 
висловлювання і з’являється необхідний темп мовлення. 

При відборі лексики перевагу було віддано найбільш актуальним 
темам, що дозволяє реалізувати придбані навички у практиці 
спілкування на конференціях або на переговорах із високопосадовцями. 

Структура нашого багатомовного словника побудована таким 
чином, щоб студентам було краще і легше ознайомитися зі словами 
та словосполученнями, які стосуються теми міжнародних відносин. 
Тому наш багатомовний тематичний словник є чітко структурованим 
і для кращого орієнтування студента з тем, які торкаються міжнародних 
відносин, поділений на 5 розділів, які, у свою чергу, поділяються на 
підрозділи. 
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Розділ 1 нашого багатомовного тематичного словника 
присвячується дипломатичним відносинам та міжнародному праву. 
В даному розділі ми намагалися висвітлити лексику, яка стосується 
юридичних підстав встановлення дипломатичних відносин, відкриття 
дипломатичного представництва, порядку призначення глави 
та членів дипломатичного представництва, а також персоналу 
дипломатичного представництва. Міжнародне право передбачає 
комплекс спеціальних правил, які стосуються відкриття дипломатичних 
представництв, їх функціонування та привілейованого статусу. Наш 
словник намагається найбільш широко висвітлити дані комплекси 
правил. 

Варто зазначити, що в розділі міститься також і лексика, 
що описує зовнішню політику держав у військовій, економічній, 
політичній та культурній сферах. 

Розділ 2 нашого багатомовного словника тематичної лексики 
має назву «Міжнародні економічні відносини (МЕВ)». Ефективність 
будь-якої національної економіки залежить не лише від результатів її 
внутрішньої діяльності, а й від її участі у світових економічних 
відносинах, ступення її інтеграції у світове господарство. Існують 
різні форми МЕВ: Міжнародна торгівля товарами та послугами, 
міжнародний рух капіталів, міжнародна міграція робочої сили, 
міжнародна кооперація виробництва тощо. У цьому розділі ми 
намагалися висвітлити лексику, що стосується розуміння сутності 
МЕВ, чинників і рівнів розвитку особливостей дії законів і принципів 
МЕВ, а також знання форм МЕВ, лексики, що торкається інтеграційних 
процесів та діяльності міжнародних економічних організацій. 

Перша світова війна, революції, реформи, Версальско-
Вашингтонська система не усунули причини, які породжують 
національно-визвольні рухи – це збереження колоніальної системи, 
економічна і фінансова залежність навіть за умов політичної 
самостійності, невідповідність державних кордонів економічному 
розселенню народів, ігнорування прав національних меншин. 

Домінуючі причини визначили характер, спрямованість, ідеологію 
національно-визвольних рухів. В основній масі ця боротьба народів 
була спрямована проти європейського панування. Досягнення 
незалежності було неможливим без ліквідації архаїчних суспільних 
структур, без створення національних держав, національної 
промисловості, сучасної армії. Таким чином, національно-визвольний 
рух став не засобом відновлення доколоніальних порядків, а формою 
утвердження цінностей, створених європейською цивілізацією, еталоном 
на шляху становлення цілісності світу. 
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Боротьба за власну державність неминуче робила домінуючою 
ідеологією націоналізму, а партії, які її сповідували, стали в 
основному керівниками національно-визвольних рухів. У різних 
країнах національні рухи набирали різних форм – від збройних 
повстань до відносно мирних акцій протесту. 

Саме лексика національно-визвольного руху народів складає 
Розділ 3 нашого тематичного словника, в якому ми розташовуємо 
такі поняття, як повстання, боротьба народів за незалежність, 
революція і ще багато інших. Лексика даного розділу є актуальною і 
цікавою у даний час. Хоча у світі вже немає колоніальних систем, 
проте сьогодні існує велика кількість територіальних конфліктів, 
сепаратистських рухів, а також боротьба народів за незалежність. 

Розділ 4 нашого словника формує лексика, яка стосується 
роботи міжнародної конференції. Для полегшення роботи студента з 
нашим тематичним словником мовної лексики ми поділили даний 
розділ на 6 підрозділів, кожен з яких є, на нашу думку, важливим для 
участі на конференціях міжнародного рівня. Підрозділ 1 охоплює 
визначення, які стосуються видів, підготовки та скликання засідань 
на конференціях; документація конференції складає підрозділ 2 нашого 
тематичного словника; підрозділ 3 охоплює лексику, що стосується 
організації засідання та підготовки зали засідань, голосування та 
виборів, а проведення дебатів формують підрозділи 4 та 5 даного 
тематичного словника. 

Кожна форма дипломатичної діяльності (встановлення 
дипломатичних зносин, початок і завершення представницьких 
функцій, ведення переговорів, пошуки і збір інформації на міжнародних 
конференціях) супроводжується складанням документів офіційних 
виступів, тому саме загальноприйнятим формулам офіційних виступів 
присвячений підрозділ 6 даного тематичного словника. 

Організація Об’єднаних Націй є центром вирішення проблем, з 
якими зіштовхується все людство. Ця діяльність здійснюється 
спільними зусиллями понад 30 пов’язаних з нею організацій, що 
складають систему ООН. З дня у день ООН та інші організації її 
системи працюють з метою забезпечення дотримання прав людини, 
охорони навколишнього середовища, боротьби із хворобами та 
скороченням масштабів бідності. Установи ООН розробляють норми 
і правила безпечного й ефективного повітряного сполучення і 
сприяють удосконаленню телекомунікацій і захисту інтересів 
споживачів. ООН є ініціатором міжнародних компаній по боротьбі з 
обігом наркотиків і тероризмом. Працюючи в усіх регіонах світу, 
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Організіція Об’єднаних Націй та її установи надають допомогу 
біженцям, здійснюють програми розмінування, допомагають збільшити 
обсяги виробництва продовольства і відіграють провідну роль у 
боротьбі зі СНІДом. Тому 5 розділ нашого словника містить 
лексику, що стосується діяльності ООН та міжнародних організацій. 
Відповідно, підрозділ 1 охоплює лексику з діяльності ООН, а саме в 
галузі миру, безпеки і роззброєння; розвитку і викорінення бідності; 
охороні навколишнього середовища; щодо прав людини, демократії 
й управління; захисті знедолених; задоволенні особливих потреб 
Африки; зміцненні Організації Об’єднаних Націй. 

Під впливом зміцнення багатопланового міжнародного 
співробітництва у післявоєнні роки виникли нові спеціалізовані 
установи. З метою подолання нестачі продуктів харчування у 1945 р. 
була заснована Продовольча і сільськогосподарська організація – 
Організація Об’єднаних Наций (ФАО). У 1946 р. була створена 
ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 
й культури. Головна мета цієї організації – сприяти миру й безпеці 
шляхом співробітництва між країнами в галузі освіти, науки й 
культури. У 1948 р. почала функціонувати Всесвітня організація 
охорони здоров’я (ВООЗ). У післявоєнні роки виник також ряд 
Спецустанов технічного характеру з метою обміну інформацією, 
міжнародної стандартизації, а також надання технічної допомоги: 
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО, 1947 р.), 
Міжнародна морська організація (ІМО, 1959 р.), Всесвітня 
організація інтелектуальної власності (Боїв, 1970 р.). У 1977 р. 
почала діяти ще одна спеціалізована установа ООН – Міжнародний 
фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР). Її мета – надання 
допомоги країнам, що розвиваються, у збільшенні виробництва 
продовольства, ліквідації хронічного голоду. У 1985 р. сім’ я 
спецустанов ООН поповнилася ще однією організацією – Промисловою 
Організацією Об’єднаних Націй з розвитку (ЮНІДО), яка з 1966 р. 
діяла як орган Генеральної Асамблеї ООН. Головна увага цієї 
організації зосередилася на сприянні промислового розвитку країн, 
що розвиваються. У 1988 р. утворена Спецустанова «Багатостороннє 
агенство з питань гарантій інвестицій» (БАГІ). 

Деякі спеціалізовані установи ООН виникли на базі перших 
міжнародних організацій. Так Міжнародна метеорологічна 
організація, створена ще у 1873 р., перетворилася в 1950 р. у 
Спецустанову «Всесвітня метеорологічна організація» (ВМО). 
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Всесвітній поштовий союз, утворений 1874 р., у 1948 р. одержав 
статус Спецустанови під назвою «Всесвітній поштовий союз» 
(ВПС). А заснований 1865 р. Міжнародний телеграфний союз, що у 
1934 р. змінив свою назву на «Міжнародний союз електрозв’язку», 
одержав статус Спеціалізованої установи ООН у 1977 р. Саме 
діяльності цих спеціалізованих установ ООН відповідає лексика і 
присвячений підрозділ 2 нашого багатомовного тематичного словника. 

У другій половині ХХ століття все більш активну участь у 
системі міжнародних відносин стали брати нові актори – міжнародні 
організації, форуми багатобічної дипломатії, багатонаціональні 
корпорації, великі міста, трансграничні регіони, індивіди. Підвищення 
їхньої ролі і значення в міжнародному житті особливо проявилося в 
останні десятиліття ХХ століття. Сьогодні можна говорити про те, 
що на зміну моноцентристській системі одного актора поступово 
приходить поліценристська міжнародна система безлічі акторів. 

Підрозділ 3 нашого словника мовної лексики має назву 
«Міжнародні урядові та неурядові (громадські) організації», і в 
ньому зосереджується лексика з питань діяльності даних організацій. 
Міжнародні урядові та неурядові (громадські) організації торкаються 
різноманітних питань і подій, що відбуваються у світі. Саме тому ми, 
працюючи над даним підрозділом, намагалися підібрати відповідний 
набір слів та словосполучень, щоб якомога чіткіше передати сенс 
діяльності даних організацій.1 

Хоча наш багатомовний тематичний словник мовної лексики для 
студентів факультету міжнародних відносин містить достатньо 
велику кількість лексики і охоплює значну кількість питань, проте 
він не зможе охопити всієї сфери діяльності держав і різних організацій 
на міжнародній арені, тому ми в майбутньому плануємо доповнювати 
наш словник і зробити його більш всеоохоплюючим. 
 

ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ 
 
1. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН. 

http://www.osvita.org.ua/referat/covernet/1910/. 
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КОНТЕКСТ У ЛІТЕРАТУРІ ТА КОНТЕКСТ ЛІТЕРАТУР 

 
У статті надаються літературознавчі спостереження на основі 

прозових творів українських, російських, польських авторів ІІ половини 
ХІХ століття. 

 
В данной статье предложены некоторые литературоведческие 

соображения относительно проблемы контекста в художественных 
текстах. Анализируются вопросы контекста в литературном 
произведении и контекста литератур, предметом анализа выступают 
близкие литературы славянского региона, в частности, примеры 
приводятся из прозаических произведений украинских, русских и 
польских авторов первой половины ХІХ века. 

 
The object of analyze of this article is context in literature and the 

context of literatures – Ukrainian, Russian and Polish and the problem of 
the receipt prose works of the famous Russian, Ukrainian and Polish 
writers. 

 
Ключові слова: контекст, література, український, російський, 

польський, твір.  
 

Тему дослідження, запропоновану у його назві, можна розуміти 
дуже широко, а саме: українська література першої половини 
XIX століття в контексті літератур російської і польської, і, навпаки, 
російська література цього ж періоду у контексті української й 
польської, й, нарешті, польська література у контексті двох 
східнослов’янських літератур. 

Проте зазвичай у довідниках та енциклопедичних виданнях ця 
категорія трактується інакше, акцент робиться на мовному, текстовому, 
а не на літературному, художньому моменті. Тобто контекст розуміється 
як мовне оточення, поза яким не можна вловити, скажімо, іронію, 
оскільки контекст виступає внутрішньо прихованою смисловою 
структурою – так званий «семантизуючий контекст». Наприклад, 
сентиментальні вирази у сентиментальному за спрямуванням творі, 
як, скажімо, у «Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка і сприймаються 
читачем відповідно, а от авторські нібито позитивні характеристики 
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«конотопської влади» того ж Г. Квітки-Основ’яненка у «Конотопській 
відьмі», творі іронічно-сатиричному, сприймаються читачем відповідно 
до авторського задуму в іронічному світлі. Так само, як певний 
сучасний офіційний документ, наприклад, звернення Редакції до 
родичів покійного письменника із проханням висвітлити його біографію, 
сприймається нами цілком серйозно і з повагою, а от такий саме 
лист-звернення до родичів і друга певного «фіктивного» Бєлкіна у 
Пушкіна сприймається як пародія на документи такого зразка. І 
таких «контекстних» прикладів можна навести чимало, хоча б 
«мемуари» Пана Халявського в однойменному творі Г. Квітки-
Основ’яненка, де всі прийоми, характерні для мемуарного жанру, 
поширеного серед дворян, носять пародійний характер. 

Звичайно, до поняття контексту слід залучити і наведені вище 
міркування, а саме типологічні зіставлення в межах певного історичного 
періоду і міжлітературних взаємин: реальна історична дійсність, 
відображена у творі, сприймається як його максимальний (віддалений) 
контекст і реалізує зв’язок дійсності автора і дійсності читача, 
внаслідок чого забезпечується історична безперервність людського 
досвіду взагалі і досвіду художнього зокрема. 

У межах питання «контекст» можна виділити чимало підпитань, 
тут наголос робиться відповідно до предмету, характеру, мети 
дослідження. Нас у даному ключі цікавитиме читацьке сприйняття 
епічного, зокрема, прозового твору. Звичайно ж, рецепція російської 
і української класики першої половини XIX століття, а також просто 
відомих письменників тієї ж доби не буде фігурувати у тому вигляді, 
який ми маємо на теперішній час. Тут варто згадати, наприклад, про 
блискучий прижиттєвий успіх прози О.О. Бєстужева-Марлінського, 
який не витримав перевірки часом, чи повний «неуспіх» ранньої 
творчості О. Пушкіна (поеми-казки «Руслан и Людмила»), якого 
підтримали лише вдумливі літературознавці-критики, особистості із 
тонким літературним смаком, наприклад, Антоній Погорєльський 
(О.О. Перовський); «неуспіх» першого українського історичного роману 
Пантелеймона Куліша «Чорна Рада», який всіляко намагаються 
пояснити деякі сучасні літератори з огляду на зовнішні, а не внутрішні 
причини. Побутує думка, що якщо твір написаний українською 
мовою, то він хоча і невизнаний, проте художньо бездоганний, хоча, 
можливо, слід врахувати образне визначення І. Франка щодо 
спільного й відмінного, що було у Тараса Шевченка і Пантелеймона 
Куліша, а саме – що вони були сучасниками, добрими знайомими, 
що обидва вони були патріотами України в кращому розумінні цього 
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слова, однак Шевченко був набагато обдарованішим порівняно з 
П. Кулішем. Неодноразово гоголезнавці ставлять питання: чому «Тарас 
Бульба» М. Гоголя не мав такого яскравого читацького визнання в 
Росії, а тільки в Україні? Причини цього явища слід шукати, мабуть, 
у тому, що цей твір – блискуче літературне породження українських 
«дум» – був цікавим і сприйнятним саме для українського, а не для 
російського читача. 

Є подібні невдалі спроби привернути увагу читачів до 
другорядних літературних творів і на сучасному етапі, як, скажімо, 
відновлений інтерес до історичних романів Тадея Булгаріна, зокрема, 
«Мазепи» – тільки тому, що йдеться про Мазепу як історичну постать, і 
є можливість переглянути її в позитивному напрямку всупереч 
«релігійній академії» російської Православної Церкви та однозначно 
негативній оцінці цієї постаті в історичній поемі О. Пушкіна 
«Полтава». 

Дослідницький інтерес значно пожвавився зараз в Україні і 
навколо постаті другорядного польського прозаїка, представника так 
званої «української школи» польських романтиків» першої половини 
XIX століття Міхала Чайковського, письменника, не позбавленого 
художньої обдарованості, так само, як і О.О. Бестужев-Марлінський 
в Росії. Наявною була і негативна характеристика щодо художньої 
майстерності й історичної глибини, яку дає йому досвідчена й 
авторитетна польська критика, хоча тут варто згадати і вельми 
стриману характеристику творчого доробку Юзефа-Ігнація Крашевського 
як письменника плідного, що представив чимало зразків прозових 
творів, проте не завжди створених винятково якісно, та такого, чий 
внесок до розвитку польської прози та становлення реалізму 
безперечний. 

Проте у літературознавчій науці наявні приклади і дійсно 
недооцінених письменників, скажімо, того самого Григорія Квітки-
Основ’яненка, чиї твори «сентиментального» циклу на чолі з 
«Марусею» аж надто підносять зараз у нашому літературознавстві, 
намагаючись відзначити їхні художні якості, які, безперечно, мали 
значення для розвитку тодішньої української прози і не цікаві, «не 
читабельні» для сучасного, високорозвиненого в літературному 
відношенні українського читача. У багатьох наукових розробках 
проаналізовано розвиток Квіткою «бурлескної» лінії в стилі 
І. Котляревського, а при цьому майже не звертають увагу на його 
комедію-сатиру «Шельменко-денщик», з якої при театральних виставах 
вилучають всю дотепність тексту, не гіршу від гоголівського 
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«Ревизора», а роблять лише веселий водевіль. І майже залишають 
поза увагою його блискуче сатиричного «Пана Халявського» – 
не дуже зрозумілого, незважаючи на його російськомовне втілення, 
через його суто «українську» тематичну специфіку і не дуже 
сприйнятного в Україні часів Г. Квітки-Основ’яненка, бо твір було 
створено російською мовою, і дотепні жанри були зрозумілими лише 
«панському читачеві». 

Літературною славою, на нашу думку, незаслужено був обійдений і 
обдарований письменник Антоній Погорєльський, який був мало 
відомий у Росії, читачі знали хіба що його «Лафертовскую маковницу», 
бо вона написана на суто московському матеріалі, і напівказку, що 
теж була створена переважно на московському ґрунті – «Чёрная 
курица, или Подземные жители», а от про його українські твори, 
скажімо, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», зовсім не 
знають в Росії, бо автор жив, головним чином, в Україні, а для 
тодішнього українського народного читача вони були надто складні. 

Нам видається потрібним, пославшись на деякі сучасні наукові 
праці, присвячені питанням сприйняття української, російської й 
західноєвропейських літератур першої половини XIX століття, ще раз 
подискутувати з цього приводу на сторінках нашого дослідження. 

На основі розгляду загальної природи мистецтва слід виділити 
найважливішу особливість художнього образу – відображення певної 
духовної сутності, що є важливою цінністю для людини. Кожен із 
видів мистецтва створює художній образ своїми засобами, а сам 
образ у кожному випадку має особливості, що є спільними для всіх 
видів мистецтва: він зображує конкретну подію, людину, факт, ситуацію, 
виражаючи у кожному окремому випадку узагальнюючу людську 
сутність. 

На основі порівняння характеру побудови художнього образу в 
різних видах мистецтва можна зробити висновок про специфіку 
художнього образу в літературі, який створюється не самим звучанням 
слова, коли воно вимовляється, не його письмовим виглядом, а його 
змістом і тим збагаченим смислом, якого воно набирає у художньому 
контексті. А це означає, що формою виступає не просто слово, а 
зміст слова й мовлення. Тому осягнення літературного образу потребує 
не безпосереднього чуттєвого сприйняття слова, а сприйняття 
інтелектуального.1 

Тепер про сучасні роботи деяких авторитетних науковців, 
приміром, Д.С. Наливайка.2 Нам видається слушною його думка 
щодо необхідності уточнення, говорячи про українську реалістичну 
літературу XIX століття, що йдеться про літературу «між Шевченком і 
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Франком», тобто між критичним реалізмом пізнього Шевченка, 
органічно зрощеним з романтизмом, і «науковим реалізмом» Франка, 
який знаменував новий етап у розвитку української реалістичної 
літератури, її зближення з тими формами реалізму, що склалися 
на той час в європейських літературах, зокрема, із французьким 
натуралізмом і російським реалізмом. 

У якості основного методу в нашому дослідженні слід 
використати соціологічний метод, поширений у сучасному західному 
літературознавстві, який розглядає літературний процес у параметрах 
системи «автор-твір-читач», складники якої активно взаємодіють, а 
основна роль відводиться читачеві. Як зразок взято соціологічний 
метод, розроблений відомим французьким ученим Р. Ескарпі та його 
школою, для яких література – це передусім одна з систем 
комунікації, головне для них – вивчення функціонування твору в 
подібній ролі та якості. Ескарпі та його школа доводять, що в 
літературному процесі читач, аудиторія – це фактор першорядного 
значення, яким значною мірою детермінується зміст і структура 
творчості письменника. Йдеться не просто про вплив читача на 
автора, а про щось набагато більше, про читацькі погляди, настрої, 
естетичні смаки, емоційні реакції на життєві явища, які знаходять 
упорядковане й сконцентроване вираження в ідейно-тематичних 
мотивах і художніх структурах твору. Іншими словами, і зміст, і 
форма твору, та, власне кажучи, і стиль визначаються врешті-решт 
тим, на яку аудиторію вони розраховані. Дослідник пише: «Всупереч 
відомій дефініції Бюфона, стиль – це не тільки людина, а й суспільство». 

Стосовно українсько-російської літературної взаємодії слід 
зауважити, що реальним фактом був розгляд міжнаціонального 
контексту української реалістичної літератури XIX століття, в якому 
особливо наголошувалася її близькість до російської літератури. 
Безперечно, можна говорити про значні впливи і орієнтири, що їх 
було запозичено з літератури російської, яка була літературою 
державної нації і розвивалася без утисків і переслідувань як 
національна література. Та при всьому тому незаперечним фактом є 
й те, що українська реалістична література сформувалася у структуру, 
якісно відмінну від російської реалістичної літератури, з іншими 
головними складниками і соціальним функціонуванням, проблемно-
тематичним комплексом і поетикою. Разом з тим впадає у вічі, що за 
своєю структурою вона близька до слов’янських літератур Центральної 
та Південно-Східної Європи, які розвивалися в умовах, близьких або 
аналогічних до тих, у яких розвивалася українська література. В її 
структуруванні вступали в дію об’єктивні чинники, які виявилися 
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сильнішими, ніж існування літератур в одній державі, ніж постійний 
вплив держави на літературу, яка офіційно не визнавалася й 
переслідувалася, ніж навіть близькість на рівні мови. 

Цікавим із теоретичної точки зору є й інше зауваження 
Д.С. Наливайка у статті під назвою «Драматизація структури 
роману в літературі XIX століття». Полемізуючи з М.М. Бахтіним, 
вірніше, намагаючись уточнити те, що «формула» роману, висунута 
російським ученим, не є універсальною для всіх літератур різних 
періодів, він сам акцентує лише на двох літературознавчих аксіомах. 
У першій зазначається, що в різні епохи, на різних етапах розвитку 
літератури формується певна система жанрів зі своєю власною 
ієрархією, котра визначається залежно від ролі того чи іншого жанру 
в літературному процесі епохи. Друга аксіома передбачає, що жанри, 
котрі відіграють провідну роль у літературі, не тільки стоять на 
вершині цієї ієрархії, а й відчутно впливають на весь літературний 
процес, на інші жанри, що, у свою чергу, позначається і на їх структурі.3 

Дійсно, описова форма оповідання панувала в українській літературі 
першої половини XIX століття у творчості Г. Квітки-Основ’яненка, 
яка набуває ознак метафоризації у подальшій творчості автора вже у 
вигляді сатиричного твору – «Конотопської відьми»; сатиричних 
«мемуарів» «Пана Халявського» і блискучих комедій: «Шельменко-
денщик» і «Сватання на Гончарівці». У творчості О. Пушкіна 
відбувався поступовий перехід від «маленьких трагедій» до «Повестей 
Белкина», а пізніше до повісті «Дубровский» і дуже своєрідного, 
проблемного історичного роману «Капитанская дочка», чи, скажімо, 
перехід від трагічно-умовного образу міфологічного «Демона», твору 
поетичного, до роману «Герой нашего времени» М. Лермонтова. 

Зупинімося тепер на визначенні ролі української літератури 
серед інших літератур світу у світлі літературознавчих концепцій 
О. Білецького. Автор зазначає, що тему про місце української літератури 
серед інших літератур світу було порушено ще в XIX столітті, але 
розв’язувалася ця проблема із багатьма застереженнями, оскільки в 
певний час саме право української літератури на існування було 
предметом дискусій навіть у тих науковців, що вивчали історію 
слов’янських літератур або робили спробу створити синтетичні огляди 
історії світової літератури. Скажімо, навіть такий прогресивний учений, 
як М.П. Дашкевич, у відомому відзиві на книгу М.І. Петрова «Очерки 
истории украинской литературы XIX ст.» висловлював сумнів щодо 
того, чи український народ здатен створити окрему слов’янську 
літературу?4 
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Ще на початку XX ст. у популярному нарисі з історії слов’янських 
літератур Йозефа Карасика5 не знайшлося місця для української 
літератури, навіть про Т. Шевченка було лише побіжно згадано. Та 
все ж таки нова література українського народу неухильно, вже 
починаючи з другої чверті XIX століття, пробивала собі дорогу на 
шляху до всесвітньої. І, як наслідок, – передові діячі Росії, Польщі, 
Чехословаччини, Болгарії не лише визнавали за нею право на 
існування, а й були захоплені її самобутністю та загальнолюдськими 
ідеалами. Процес формування української літератури як самостійної 
художньої одиниці припадає на той час, коли чітке розмежування 
родів і видів словесного мистецтва, встановлене поетикою класицизму, 
вже відійшло з літературної арени. Жанри, наявні в українській 
літературі XIX-XX ст., реалізовувалися і в інших слов’янських 
літературах нового часу. В галузі художньої прози переважають 
оповідання й повісті, які лише з другої половини XIX ст. поступаються 
місцем великій епічній формі – романам. 

Характерною рисою української розповідної прози довгий час 
була пристрасть до оповідань від першої особи. У цій галузі 
особливо виразними є зв’язки літератури з фольклором; у ній окремі 
автори виявляли іноді виняткову майстерність при передачі живої 
мови. Засновником цієї прози був Г. Квітка-Основ’яненко, який майже 
одночасно з М. Гоголем вводить до літератури образ фіктивного 
оповідача – посередника між автором і читачами. За Квіткою, який 
розробив, крім «комічної розповіді», розповідь серйозну із завжди 
наявними моралізаторськими тенденціями, з’явилася ціла генерація 
письменників, серед творів яких простежується і нове значне 
досягнення, яке теж справило великий вплив на інші слов’янські 
літератури, – ліро-епічні «Народні оповідання» Марка Вовчка, що 
полонили російських критиків найрізноманітніших напрямів (від 
Добролюбова і Писарева до Костянтина Леонтьєва) душевністю і 
простотою тону, чистою і ясною життєвою філософією, смиренною 
тугою, що іноді переходила в розпач, і як вершина творів – 
неприхований заклик до соціального протесту. 

Оповідання Марка Вовчка не досягають сили Т. Шевченка, проте, 
безперечно, споріднені з творами великого поета і відповідно до 
об’єктів протесту, і за тим наближенням автора до героїв, що робить 
ці оповідання справжнім уособленням думок і почуттів народу. 

Українсько-російські літературні взаємини відстежуються і 
в ґрунтовній монографії «До історії української літератури 
(Дослідження, есе, полеміка)», де автор пропонує розглядати 
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російсько-українські літературні взаємини з погляду п’яти рубрик, 
або аспектів: 1) Спадщина і вплив, що його окремий письменник, 
насамперед белетрист, а також критик чи науковець однієї літератури 
може мати на іншу; 2) Одночасна або почергова участь окремих 
письменників в обох літературних процесах, тут йдеться про 
двомовність обох літератур – характерне для українських письменників 
явище; 3) Головні історичні події та обставини, насамперед, у сфері 
культурної політики, що водночас впливають на формування даних 
літератур і на їхні взаємини; 4) Історія різних позицій стосовно цих 
взаємин. Ключовою тут виступає соціальна й політична ідеологія, що 
притаманна таким різним галузям, як філологія, зокрема, мовознавству, 
а також ідеологія адміністративна й політична та освітня. Коли 
наявні всі ці аспекти, можна говорити про право української літератури 
XIX ст. та її мови на існування; 5) П’ята і остання рубрика носить 
характер синтезу, а її сутність становлять не так історичні факти, 
як історіографічна модель. Особливу увагу тут слід приділити 
функціональній періодизації української літератури XIX ст., тобто 
засобам систематизації внутрішньої історії літератури, зосереджуючись, 
з одного боку, на появі й зникненні традиційних літературних форм і 
цінностей (класицизм, романтизм, реалізм), а, з іншого, – на 
визначальних культурних тенденціях і засадах, сказати б, на глибинних 
структурах. Саме тут ми можемо встановити найбільш суттєві 
відмінності між двома літературами. 

Ці п’ять категорій, звичайно, не завжди чітко окреслені, а їхня 
вага для літературної історії не однакова. Третя категорія, наприклад, 
сфера культурної політики, сказати б, лежить в основі всіх інших і в 
певному розумінні є більше оточенням, аніж предметом дослідження. 

Четверта категорія, широкий спектр думок про українську мову і 
літературу та їхнє право на існування, однаковою мірою стосується 
як української інтелектуальної історії, так і історії літератури. Це ще 
раз підтверджує, що історія української літератури і її взаємин з 
російською літературою – щось набагато більше, ніж тільки літературна 
проблема. 

Відповіді на деякі важливі питання, пов’язані з темою нашого 
дослідження, можна знайти у книзі сучасного польського письменника 
Яна Парандовського, відомого більше, правда, не як поета і прозаїка, 
коротше кажучи, не як белетриста, а саме як теоретика, «філософа» 
літератури, чиї роздуми спираються на дуже широкий художній 
матеріал; до речі, один розділ у його книзі «Алхімія слова» так і 
називається – «Матеріал літератури», але думки для розгляду і 
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аналізу ми висловлюватимемо із посиланням на російське видання 
твору – «Алхимия слова».6 

Ця книга – водночас есе й дослідження – охоплює величезний 
конкретний матеріал історико-літературного плану, від давніх часів; 
XIX і XX століть, виходячи, головним чином, з літератури польської 
й західноєвропейської. Виклад на перший погляд подано есеїстично 
легко, без конкретних посилань на інших дослідників і без пояснень 
щодо постатей згаданих тут письменників. У роботі дослідника ми 
звернемося лише до головного, а саме до питання щодо значення 
літературного матеріалу для розвитку культури; питання взаємодії 
«письменник – читач», а також сприйняття художнього твору і його 
видавничо-критичний резонанс; прототипи художнього твору; стиль; 
доля роману як такого. 

«Алхимия слова» являє собою не просто інформаційну збірку 
цікавих відомостей про великих письменників. Це блискучий трактат 
про психологію творчості, який може розглядатися як вступна 
частина до письменницького мистецтва, так само, як і мистецтва 
прочитання. Кожна книга – результат великої праці автора, але щоб 
вона голосно зазвучала, читач повинен здійснити певну розумову 
діяльність, мобілізувати при цьому свої здібності, емоції, життєвий 
досвід. 

Автор стверджує, що наявною є різниця між письменником, 
якого надихнула ідея, і письменником, безідейність якого є необхідним 
внутрішнім компонентом. Істотна різниця простежується між автором, 
якого на створення твору надихнула певна ідея, і автором, який пише 
твори за покликанням, певним письменницьким інстинктом. Перший 
обирає перо як один із можливих засобів діяльності й відкладає його, 
якщо воно було для нього єдиною можливістю, щойно виконавши 
свою місію. Для другого типу авторів діяльність припиняється разом 
із життям. Це подекуди приводить до сутичок із суспільством, веде 
до трагічного життєвого фіналу, коли, скажімо, творча особистість із 
яскравим талантом починає раптом писати театральні вистави, 
розраховані на дешевий успіх. 

Цікаві спостереження висловлював автор щодо прототипів 
літературних творів: він наводить факти, що людина з гордістю буде 
зберігати газету, де згадується її прізвище у зв’язку із переломом 
ноги на вулиці, проте може сприйняти як образу, якщо та сама подія 
зробить її героєм новели. Мистецтво здатне дратувати людину, 
подаючи про неї не ту правду, в яку вона хоче вірити; людям узагалі 
видається, що в літературному творі їх постать буде передана дещо 
карикатурними штрихами. Навіть ідеалізоване зображення викликає 
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протест у прототипу, оскільки сам факт демонстрації особистості та 
її приватного життя у літературі лякає: людина відчуває, що її 
інкогніто, безпека анонімного існування потрапляє під загрозу. 

Читач, на думку автора, не повинен зважати на ці забобони, 
проте автори подекуди намагаються з різних міркувань закреслити 
характерні, яскраві риси своїх моделей, але таким чином лише 
перекреслюють їх значимість. Персонажі авторів, що вражають 
своєю безпосередністю і «правдивістю», які, здавалося, могло створити 
тільки саме життя, насправді складаються з елементів, що їх 
запозичено не в однієї людини, а в кількох.7 Тобто йдеться насправді 
про ту типізацію і водночас індивідуалізацію, без якої художній твір 
не може бути художнім. 

І ще одна думка Я. Парандовського – вже в напрямку створення 
реалістичної прози, в плідності якої можемо переконатися на 
прикладі прози О. Пушкіна («Повестей Белкина» та й, певною 
мірою, «Капитанской дочке») і прози М. Гоголя, «сентиментальної» 
прози Г. Квітки-Основ’яненка й Марка Вовчка і малої прози 
Ю.-І. Крашевського: чи вона повністю побудована на матеріалі 
російському (його «петербурзька тематика»), чи на матеріалі 
українському, незалежно від того, чи буде використано український, 
чи польський матеріал. Йдеться про те, що використання світу 
літератури особливо збільшилося в останні сто років. Не залишилося 
вже професії, мистецтва, будь-якого виду праці, що його раніше не 
було охарактеризовано у літературі, немає ніякого сховища у житті, 
куди б не потрапив погляд письменника: дійсно, політика, армія, 
адміністративні діячі увійшли до новел, романів, різних сатиричних 
творів, чиновники, що раніше перебували лише у запилених канцеляріях, 
стали дійовими особами трагедій, куди раніше потрапляли лише 
полубоги та королi.8 

Цікавими, з нашого погляду, є й міркування Я. Парандовського 
про літературні взаємовпливи, традиції й новаторство в розрізі саме 
внутрішнього розвитку літератури: він стверджує, що у кожного з 
авторів у колі зору перебувають книжки, в яких він шукає творчих 
імпульсів, стимулу, допомоги, керівництва. Водночас, на думку 
Я. Парандовського, письменницький світ кожного митця – неповторний 
та індивідуальний, і в цьому розумінні кожен письменник є новатором. 

Наявні у Я. Парандовського і міркування із приводу жанрової 
системи в художній літературі, вірніше, стосовно жанрової інтеграції: на 
його думку, роман поглинув епопею, зокрема, дидактичну поему, 
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ідилію – жанри, що їх відкинули сучасні поети, однак роман 
запозичив від цих жанрів багато композиційних прийомів, мотивів, 
персонажів, настроїв. Крім того, роман занурився до стихії історії, 
соціології, філософії. І, незважаючи на суперечливі думки щодо 
занепаду романістики, роман не перестає залишатися одним із 
провідних літературних жанрів. Більше того, з відродженням роману 
як жанру пов’язані важливі зміни у творчому підході автора, йому 
вже бракує однієї лише фантазії і деяких стильових компонентів, бо 
ніколи раніше не надавалося таке величезне значення деталям, 
реаліям, ніколи не відбувалося такого занурення до внутрішнього 
світу людини, її життя. 

Звернімо увагу, і це стосується взагалі російської й української 
прози початку XIX століття, як готувався О. Пушкін до написання 
«Капитанской дочки» і як «виписані» всі деталі у «Повестях 
Белкина»; як виписані ті самі деталі й реалії у «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки» М. Гоголя, як репрезентовані вони у першій частині 
його історичної повісті «Тарас Бульба»; як передані у Г. Квітки-
Основ’яненка всі деталі, скажімо, під час похорону Марусі в 
однойменній повісті, і в сатиричних його повістях «Конотопська 
відьма» і «Пан Халявський». Усілякі аноніми і псевдоніми були 
породжені острахом автора, що не наважувався перемістити дію 
роману в певне середовище чи зі страху зачепити чиїсь амбіції, чи з 
невіри у свою майстерність, оскільки, безперечно, легше створити 
вигаданий персонаж, аніж достеменно і художньо відтворити той, що 
насправді існує, і будь-хто може переконатися, наскільки вірно його 
передано. 

У цьому плані можна наводити ще чимало красномовних 
прикладів, проте ми у статті мали змогу зупинитися лише на кількох 
важливих, на нашу думку, аспектах проблеми контексту написання і 
сприйняття літературних творів. 
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Ключові слова: гендер, постмодерністська філософія, французький, 
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Останнє десятиліття у мовознавчій науці означене переходом від 
лінгвістики «іманентної», структурної, до лінгвістики антропологічної, 
яка розглядає мовні явища в тісному зв’язку з людиною, її 
мисленням та духовно-практичною діяльністю. Антопоцентричний 
підхід (принцип) – ця словосполука фігурує у сучасному дискурсі: у 
назвах конференцій, навчальних посібників, дисертаційному апараті 
тощо. Але чи приділяється належна увага вивченню різноманітних 
дискурсивних практик «тут і тепер» у їх людському вимірі, чи 
відповідає сучасна лінгвістика на питання хто, кому, як, коли, в якій 
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формі та з яким ефектом говорить про світ? Поняття «гендер» 
увійшло до категоріального апарату лінгвістики нещодавно,1 гендерні 
дослідження вже оформились у самостійну течію. 

Питання взаємозв’язку мови та статті її носіїв (як і взагалі 
значущість статті як чинника у процесі соціалізації особистості) 
обговорювалося й раніше. При цьому бурхливий розвиток гендерні 
дослідження на Заході співпали із формуванням нової філософії 
науки – в першу чергу, завдяки ідеології постмодернізма. Як 
пояснити, чому гендерні дослідження інтенсифікувались у західних 
країнах саме в період критики структуралізму та формування 
постмодерністської філософії? Яке значення має цей факт для 
мовознавства, яке також переживає в деякому сенсі «кризу жанра»? 
Для відповіді на запитання необхідно узагальнити уявлення про 
процеси, в результаті яких сформувалися постструктуралізм і 
постмодернізм, визначити, як вони пов’язані із філософією мови та 
встановити, у чому полягає лінгвістична компетенція сучасної 
гендерології. 

Вітчизняна та російська гендерна лінгвістика представлена 
роботами О.Л. Бєссонової, О.С. Бондаренко (гендерний аналіз лексики), 
О.Д. Петренко, В.В. Потапова (соціолінгвістика), Т.І. Шевченко, 
С.В. Кірєєвої (гендерні особливості інтонації). Стосовно гендерних 
досліджень інтонації, то їх вагомість безперечна, але вони не 
систематизовані та епізодичні. 

Припускають, що у свідомості кожного зберігається певна 
сукупність текстів, які визначають відношення людини до оточуючого 
світу, її поведінку й опосередковується дискурсивною практикою. В 
результаті цього мові надається виключно важливе значення, а 
лінгвістика стає однією із центральних наук. Якщо свідомість 
індивідуума порівнюється із текстом, людина як суб’єкт «розчиняється 
у текстах-свідомостях, що складають великий інтертекст культурної 
традиції».2 Завдяки впливу фемінизму суттєве місце в ідеології 
постмодернізму займають питання статті. Стать і вік – ті суттєві 
категорії, на яких базується екзистенційний статус особистості. Відома 
книга С. де Бовуар «Друга стать», а також «Воля до знань» 
М. Фуко, яка була задумана як перший том «Історії сексуальності» 
продемонстрували, як соціальне домінує над біологічним навіть у 
такій «природньо обумовленій» сфері, як відношення між статтями. 

Слідом за де Бовуар, Фуко показав, що вже в давнині сексуальна 
мораль – це мораль чоловіків: «мораль продуманная, написанная и 
преподаваемая мужчинами и к мужчинам обращенная».3 Феміністи 
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висунули тезу про панування у суспільстві патріархату і про те, що 
всі тексти й дискурсивні практики нав’язують індивідам саме 
патріархальні, тобто чоловічі цінності. 

У зарубіжній лінгвістиці оформився гендерологічний напрям, 
який вивчає, з одного боку, зафіксовані в мові стереотипи фемінності 
та маскулінності, а також гендерні асиметрії, а з іншого, – особливості 
мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок. Виділення статті в якості 
спеціального предмета обговорення дійсно має суто слов’янську 
наукову традицію, ніж західну. Як переконливо показав Фуко, 
проблематизація статі має в західній культурі глибокі коріння й 
постає як історична сукупність різних знань, інституцій і відповідних 
практик, які встановлюють обов’язкові для всіх правила, межі та 
границі.4 

Проблема вивчення специфіки інформаційних жанрів 
публіцистичного стилю вивчалася з різних аспектів вітчизняними і 
зарубіжними лінгвістами. Жанри публіцистичного стилю цікавили 
мовознавців як із лінгвістичного погляду, так і з лінгвостилістичного. 
Нас зацікавив прогноз погоди як жанр публіцистичного стилю. 
Прогноз погоди привертає увагу своєю поширеністю серед усіх 
жанрів публіцистичного стилю. На сучасному етапі розвитку засобів 
масової інформації неможливо уявити жодний випуск новин, або 
іншу інформаційну передачу без прогнозу погоди. Проте саме 
гендерному аспекту прогнозу погоди не приділялося достатньої уваги. 

Особливу увагу привертає інтонаційна організація текстів прогнозу 
погоди, представлених дикторами-чоловіками та дикторами-жінками. 
Саме цим зумовлюється актуальність дослідження, спрямованого на 
виявлення особливостей функціонування окремих компонентів інтонації 
та їх взаємодії у вираженні прагматичного потенціалу текстів 
французького прогнозу погоди. Актуальність дослідження зумовлена 
також загальною тенденцією лінгвістичних досліджень на всебічне 
розкриття гендерних особливостей усного мовлення. 

Мета дослідження – виявлення та опис особливостей комунікативно-
прагматичної стратегії текстів прогнозу погоди крізь призму гендерних 
особливостей презентації інформації. 

Об’єктом експериментально-фонетичного дослідження виступали 
усні презентації французьких прогнозів погоди (чоловіча та жіноча 
презентація) як наочні приклади інформаційного жанру публіцистичного 
стилю. 

Предмет дослідження – інтонаційний аспект реалізації 
комунікативно-смислової динаміки прогнозу погоди. 
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Матеріал дослідження. Джерелами фактичного матеріалу слугували 
фонозаписи текстів французьких прогнозів погоди, що транслювалися 
по французькому телеканалу TV 5, представлених дикторами-
професіоналами (працівниками французьких каналів). Загальна 
тривалість звучання матеріалу експериментально-фонетичного 
дослідження складає 3,5 хвилини. Часові межі досліджуваного 
матеріалу – червень-серпень 2008 р. Загальний обсяг експериментального 
корпусу матеріалу складає 20 фраз, 85 синтагм та 181 ритмічну групу. 

Досягнення поставленої мети й розв’язання конкретних завдань 
спиралося на системний підхід із залученням структурно-семантичного 
аналізу експериментального корпусу матеріалу з урахуванням 
прагматичної спрямованості всього досліджуваного матеріалу. 
Вірогідність отриманих результатів забезпечено застосуванням 
комплексної методики дослідження, яка включала: планування 
експерименту, підбір експериментального матеріалу, структурно-
комунікативний, аудитивний, та комп’ютерний аналіз експери-
ментальних даних, кількісний підрахунок, математично-статистичну 
обробку та лінгвістичну інтерпретацію отриманих результатів. 
Провідним методом дослідження виступав структурно-функціональний 
аналіз мовленнєвої інтонації, за яким було виконано всі етапи роботи. 

Інструментальна обробка записаних текстів здійснювалася за 
допомогою програми CEP (Cool Edit Pro) та Real Analysis Basic 
Version (Tiger DRS, Inc.). Ці програми були попередньо інстальовані 
в комп’ютер з процесором Intel® Celeron® 550 із тактовою 
частотою 2 GHz, 1 Gb оперативної пам’яті. 

У науковій літературі дискурс розглядаєтся як сукупність 
текстів з урахуванням їхніх екстралінгвістичних параметрів (у 
лінгвістиці); як спілкування, що характеризується реалізацією певних 
дискурсивних практик (у соціології, соціальній семіотиці та політології); 
як вид мовленнєвої комунікації, що передбачає раціональний критичний 
розгляд цінностей, норм та правил соціального життя (у логіці, 
філософії, соціології та соціальній семіотиці). Дискурс у вузькому 
розумінні є виявом мовленнєвої діяльності та являє собою обмін 
репліками без особливого мовленнєвого задуму. Дискурс у широкому 
розумінні трактується як вияв мовленнєвих можливостей певної мовної 
особистості, як система комунікації.5 Ми, за Ю.М. Карауловим, 
розгладаємо дискурс як мовленнєвий твір, що містить вербальні, 
невербальні, паралінгвістичні, екстралінгвістичні чинники (соціальні, 
культурні, психологічні), суттєві для успішної мовленнєвої взаємодії. 

Аналізуючи дискурс як процес, необхідно враховувати 
лінгвістичний та лінгво-когнітивний плани. Перший пов’язаний з 
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мовою, тобто використанням мовних засобів, а другий – з мовною 
свідомістю, що обумовлює вибір мовних засобів та впливає на 
породження й сприйняття тексту. 

Щодо виділення типів дискурсу в межах одного національно-
лінгво-культурного «поля», то ми маємо справу не з окремими типами 
дискурсу, а лише з деякими модифікаціями останнього, певним чином 
адаптованими відповідно до тієї сфери, де він функціонує. 

Під час аналізу автентичного матеріалу прогнозу погоди в межах 
інформаційних програм французького телебачення були встановлені 
певні особливості інтонаційної організації даного типу інформаційного 
дискурсу. Незважаючи на чіткість артикуляції звуків дикторами, 
сприйняття інформаційного дискурсу за рахунок реального дефіциту 
часу виявляє певну складність для тих, хто вивчає французьку мову, 
через таку особливість подання звукового матеріалу, як прискорений 
темп. У зв’язку з цим виникає питання фонетичних характеристик 
інформаційного дискурсу, резервів мовленнєвої компресії, необхідних 
для адекватного подання нової інформації. 

Виявлено укрупнення безпаузальних фонаційних мовленнєвих 
відрізків та скорочення тривалості пауз, компресію мовлення за 
рахунок скорочення пауз. Виділення значущої інформації відбувається 
завдяки мелодичним змінам, тобто модуляціям частоти основного 
тону (ЧОТ), різкому збільшенню показників максимальної ЧОТ та 
інтервалу ЧОТ на початку кожного фонаційного відрізка, професійному 
володінню широким мелодичним діапазоном, високому контрасту за 
тривалістю як засобу акцентного виділення та підтримання чіткого 
ритму, диханню, яке дозволяє вимовляти безпаузально або з короткими 
паузами великі за обсягом відрізки. Найбільш сприятливою для 
сприйняття, тобто для розпізнання та засвоєння слів, є фінальна позиція 
фонаційного відрізка, чому сприяє зміна мелодики та наступна пауза. 

Нас зацікавили гендерні відмінності фонетичного оформлення 
усного мовлення. На підставі проведеного аналізу текстів прогнозу 
погоди було виявлено головні гендерні характеристики. Наведемо 
основні з них: трискладові ритмічні групи є характерними для 
мовлення як чоловіків (23,8 %), так і жінок (34,2 %). Але для чоловіків 
більш характерними є чотирьохскладові ритмогрупи (24,8 %), для 
жінок вони є менш частотні (10,5 %). Чоловіки більш, ніж жінки, 
схильні вживати ритмогрупи з більшою кількістю складів: шість, сім 
і навіть вісім (10,5 % vs 1 % vs 1,9 %), жінки ж намагаються не 
вживати занадто довгі ритмогрупи (5,3 % vs 1,3 %). Аналіз наголошених 
та ненаголошених складів ритмогруп дозволив установити найтиповіші 
ритмічні структури висловлювань прогнозу погоди. Перевага надається 
наступному чергуванню складів: ненаголошений-наголошений, 
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трискладові структури, де два ненаголошені склади та один 
наголошений. 

Схильність вживати синтагми з 1-5 та 6-11 складами притаманна 
як жінкам, так і чоловікам, також як і тенденція до вживання синтагм 
з 1 та 2 ритмогрупами, з тією розбіжністю, що чоловіки в такій же 
мірі вживають синтагми з 3 ритмогрупами (рідко), але вживають 
синтагми з 4 та 5 ритмогрупами. Жінки намагаються їх уникати. 
Загальні риси ми відносимо до особливостей жанру, а розбіжності – 
до гендерних особливостей. Як показав аналіз, розбіжність між 
чоловічою та жіночою манерою говоріння найбільш проявляється 
структурними та темпоральними характеристиками фраз. Хоча і 
чоловіки, і жінки у більшості випадках схильні вживати фрази, які 
складаються з 2 синтагм, чоловіки частіше використовують більш 
розвинуті фрази (з 10 та 12 синтагм). 

Далі ми проаналізували ЧОТ мовлення жінок та чоловіків. Тут 
також спостерігалися певні особливості: максимальна ЧОТ жіночого 
мовлення – 500 Hz. Цій ліміт достягається доволі часто за 
проаналізовані відрізки часу, тоді як у чоловіків межа – 475 Hz, та 
спостерігалася лише один раз, що зумовлюється фізіологічними 
особливостями жіночої та чоловічої будови органів мовлення. Жіночий 
голос більш високий, ніж чоловічий. Тексти прогнозу погоди чітко 
демонструють жіночу та чоловічу манеру говоріння. 

За результатами комп’ютерної обробки мовлення жінок та 
чоловіків видно, що середня ЧОТ, на якої тримається говоріння 
жінки, становить 275 Hz, тоді як у чоловіків – лише 150 Hz. Це 
пояснюється вже наведеними фізіологічними особливостями. Але є і 
спільні риси: найнижча ЧОТ мовлення жінок і чоловіків становить 
50 Hz, що зумовлене порогом сприйняття звуків людським вухом. 
Зазначемо, що діаграма жіночого голосу більш плавна, ніж чоловіків. 
Не спостерігалося дуже різьких перепадів між низькими тонами та 
високими. Голос чоловіків більш рівний, ось чому в ньому чіткіше 
помітні перепади від низького до високого тонів. 

У рамках експериментального дослідження тексти прогнозу 
погоди було проаналізовано за параметрами їх часової тривалості. 
Було проаналізовано тексти тривалістю 75-212 секунд. Загальна 
тривалість вивчених текстів складає 485 секунд. Виявлено, що 
жіноче мовлення триває в межах 75-98 секунд, а мовлення чоловіків – 
100-212 секунд. При тому, що темп мови чоловіків вищий, ніж 
жіночий. Це зумовлюється психологічними особливостями: чоловіки 
намагаються надати якомога більше інформації, враховуючи, що 
прогноз погоди – це жанр публіцистичного стилю, де наводяться 
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лише факти, ніякі роздуми та обширні міркування йому не притаманні. 
Тож це перша гендерна відмінність у цьому аспекті аналізу. 

Таким чином, за допомогою аудитивного аналізу встановлена 
найбільша кількість гендерних особливостей на відміну від структурного 
аналізу, де майже не спостерігалися спільні риси. Отже, основні 
гендерні відмінності усного чоловічого та жіночого французького 
мовлення найчіткіше виявляються саме у звуковому представленні. 
Виявлено також спільні риси, які відносяться до особливостей 
текстів прогнозу погоди як жанру публіцистичного стилю. 

З точки зору лінгвістики, інформаційний дискурс виявляється 
єдиним організмом, де одночасно реалізуються різноманітні аспекти 
не тільки мови, але й мовленнєвого мислення, оскільки за граматичними 
та нормативними категоріями ховаются психологічні. 

Отримані дані можуть бути використані під час перекладацької 
практики та для виховання культури мовлення французькою мовою 
як найбільш доступний матеріал, начитаний професійними дикторами, 
які володіють стандартною вимовою. 

Отже, в основі вивчення всіх проявів статі знаходиться історична 
своєрідна форма досвіду по відношенню як конкретної особистості, 
так і наукового дискурсу. Особливості гендерного концепта в різних 
мовах і культурах, їх неспівпадання, а також наслідки цього факту в 
міжкультурній комунікації є цікавими для вчених. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про нерівний ступінь 
андроцентрізму різних мов і культур різного ступеня експліцитності 
вираження гендера. 

Цілком необхідними вбачаються дослідження не тільки мовленнєвої 
поведінки чоловіка та жінки, але й самої системи будь-якої мови на 
предмет можливостей, якими вона на кожному зі своїх рівнів володіє 
для вираження фемінності та маскулінності. Продовженням наукових 
пошуків у галузі мовознавства могли б стати порівняльні дослідження 
на матеріалі двох або декількох мов із метою виявлення гендерних 
асиметрій. 
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Тема моя – человек нашего века, вопросы гуманизма...1 
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Стаття розкриває особливості еволюції трагічного у творчості 

Е.М. Ремарка. 
 
Статья раскрывает особенности эволюции трагического в 

творчестве Э.М. Ремарка. 
 
The article inquires into the peculiarities of the tragic in the novels 

by E.M. Remarque. 
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Э.М. Ремарк. 
 
Анализируя романы Ремарка, неизбежно приходишь к выводу, 

что в основе трагических коллизий его произведений лежат глубоко 
социальные по самой своей сущности закономерности германской 
действительности: Первая мировая война и последовавшая за ней 
инфляция; рост фашизма и приход его к власти; фашизация страны и 
как следствие ее – сотни тысяч в тюрьмах, концлагерях, гетто, в 
эмиграции; Вторая мировая война и гибель миллионов людей самых 
разных национальностей. События эти трагичны в силу заложенного 
в них общественно-социального конфликта, состоящего в стремлении 
отживающей свой исторический век социальной верXVIII ки 
упрочить свои позиции путем (непосредственно или в конечном 
итоге) физической расправы со всеми, кто встает на ее пути, и, в 
первую очередь, с теми, кого история пророчит ей в наследники. 

Эти происки власть имущих находятся в глубоком противоречии 
с интересами народных масс и неизбежно приводят к трагическим 
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коллизиям и конфликтам, затрагивающим судьбы не только отдельных 
людей, но и целых социальных слоёв и народов. 

Разумеется, подобная терминология у Ремарка отсутствует, но 
он близок именно к такому пониманию трагического и именно в том, 
что в основе трагического лежит общественно-социальный конфликт, 
конфликт между правящим классом и той частью общества, которая 
объективно противостоит ему в своих чаяниях и стремлениях. 

Действительно: и полупрозрение класса Пауля Боймера, 
добровольно ушедшего на Первую мировую войну и с колоссальными 
потерями добредшего до нехитрой истины, что война эта ведется 
совсем не за его интересы; и кризис 1929-1933 годов, заставляющий 
трех товарищей с помощью кулака – в прямом смысле – выбиваться 
из тисков безработицы, а более слабых духом и телом обрекающий 
на разорение, гибель, самоубийство; и мытарства немецких эмигрантов, 
обусловленные приходом германского фашизма к власти; и судьба 
Коллега, а также сотен тысяч других, брошенных в концлагеря для 
массовых зверств над ними, для их унижений и уничтожений; и судьба 
немецкого солдата, одурманенного ложью нацистской пропаганды и 
прозревающего в момент, близкий к национальной катастрофе; и 
судьба самой страны и ее народа в период гитлеровского режима; и 
попытки реставрации фашизма в ФРГ – все эти явления, описанные 
Ремарком, не исключают общественно-социального конфликта, а 
предполагают его. 

Правда, Ремарк не всегда добирается до сути этого конфликта, 
до его корней, но последствия его он изображает правдиво и 
убедительно, что мы и стремились показать в данной работе. 

Но эти объективно трагические ситуации Ремарк изображает 
сквозь призму чувств и поступков героя, который, несмотря на рост 
его общественной сознательности на протяжении всего творчества 
художника, по-прежнему остается индивидуалистом, порой не 
осознавая, а порой ясно представляя всю слабость собственной 
позиции в мире коррупции и узколобых политических группировок. 

Мы пытались показать, что позиция эта – не прихоть самого 
Ремарка, не романтический художественный прием. Она вырастала 
из условий, в которых жил художник и в которые он помещал своих 
героев. Она свидетельствовала об умонастроениях многих его 
современников, чьи идеалы потерпели крах или были искалечены на 
войне, в эмиграции, в самой нацистской Германии или в бегстве от 
нее. Правда, мы пытались осветить и тот факт, что назвать героев 
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Ремарка индивидуалистами в полном смысле слова нельзя. Ведь 
индивидуализм предусматривает торжество личных, узкоэгоистических 
интересов над интересами всех и вся. Он достоин осуждения не 
только в философском и политическом, но и в чисто бытовом, 
моральном плане: индивидуалисты, как правило, – это люди со 
скользкой совестью и своекорыстными стремлениями. О героях 
Ремарка, при всех их недостатках, этого сказать нельзя. 

Да, они никогда не спустят обидчику (Штайнер, «Люби ближнего 
твоего»), но не из эгоистического самолюбия, а потому, что обидчик 
издевается над человеческим достоинством, а подобное злодеяние 
они не прощают, даже если оно их самих и не затрагивает (тот же 
Штайнер, мстящий за Керна). 

Герои Ремарка – против всяких сообществ, кроме одного: 
товарищества, спаянного общностью судьбы и мировосприятия. Они 
безжалостно порвут со своими друзьями, едва у тех исчезает 
последнее (Кноблох, «Черный обелиск»), и с радостью примут в 
свое товарищество людей, близких им по духу и судьбе (Пат, «Три 
товарища»). Обреченные сами на ежеминутную смертельную борьбу с 
окружающим за свое существование, они не откажутся помочь 
пострадавшему (аукцион, «Три товарища»), ибо в этом они видят 
проявление основного закона их жизни – быть всегда человеком. 

Именно этот закон диктует им жить не во имя узко понятых 
личных интересов, а во имя интересов, отвечающих людям с чистой 
совестью. Правда, эти общие интересы не отделяются у них от их 
собственно-личных; они безуспешно пытаются жить единой жизнью, 
не делящейся на личную и общественную, не делящуюся вообще на 
какие-то «разделы» бытия, то есть пытаются найти гармонию частных и 
общих интересов уже в мире, который еще должен быть перестроен 
для достижения желаемой гармонии. И если на страницах произведений 
Ремарка мы чаще встречаем их в одиночестве, а не в окружении им 
подобных, то в этом, право, не одна их вина: в том мире, в котором 
они рождаются и страдают, царит, утверждает писатель, разобщенность 
людей, а не их спаянность. 

Анализируя произведения Ремарка, мы, однако, не могли не 
сказать, что индивидуализм его героев, порождаясь определенными 
объективными причинами, имел и весьма характерную субъективную 
сторону. Она коренится в мировоззрении самого Ремарка, с сомнением 
относившегося к политически организованным группировкам в 
обществе. 
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Так, с отношением героев Ремарка к социал-демократам мы 
встретились еще в романе «Возвращение», а затем – в «Черном 
обелиске». По Ремарку, политическая беспринципность лидеров 
немецкой социал-демократии и их предательство привели к поражению 
Ноябрьской революции в Германии и посеяли тем самым семена 
недоверия к политической борьбе под ее знаменем. 

О коммунистах Ремарк говорит чаще и подчас в чисто 
теоретическом плане («Искра жизни», «Время жить и время 
умирать»). Коммунисты и их программа неприемлемы для Ремарка 
по той причине, что они, по его убеждению, во главу угла выдвигают 
счастье коллектива, а не личности. Той самой личности, служению 
которой и посвятил он свое творчество и без счастья которой не 
мыслит счастья человечества вообще. 

На это убеждение писателя оказали, несомненно, большое влияние 
настроения в среде немецких коммунистов и наиболее прогрессивных 
литераторов, выступавших в 1920-е годы за прославление массы и за 
растворение личности в ней. С подобными воззрениями мы встречаемся 
в стихах Й.Р. Бехера 1920-1930-х годов, особенно в его романе 
«Люизит», в творчестве Берты Ласк того же периода и в творчестве 
многих других немецких прозаиков, драматургов и поэтов. 

Так рождался трагизм положения ремарковского героя, 
накладывавшийся на те действительно трагические условия его 
существования, которые имели место в истории Германии, и 
придававший подчас романам писателя горький пессимистический 
полутон. 

Отграничиваясь от всего, что несет зло и страдание, и восставая 
против него, герой Ремарка избегал при этом любого организационного 
единства с единомышленниками или попутчиками, ссылаясь на ложно 
понимаемое стремление к внутренней независимости, которая, якобы, 
лишь одна в состоянии обеспечить ему возможность думать, делать и 
говорить свободно, возможность быть «просто человеком», т. е. не 
быть связанным ни с какой партией, ни с какой программой или 
уставом, а лишь с одной своей совестью. 

«Тема моя – человек нашего века, вопросы гуманизма, – говорил 
Ремарк в беседе с чешским журналистом. – А мое кредо, кредо 
индивидуалиста, – независимость, снисходительность, юмор...».2 

Уже в этом признании писателя видна вся сложность и 
дискуссионность его стремления: быть гуманистом, но ограничивать 
этот гуманизм индивидуалистской программой. Будучи реалистом 
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в изображении действительности, Ремарк не может не видеть 
ограниченности и обреченности подобной позиции. И, как это не 
покажется странным на первый взгляд, все его творчество, оставаясь 
воспеванием индивидуализма, убедительно свидетельствует о гибели 
последнего во времена общественных катастроф и потрясений, 
причем факт этот осознается и самим Ремарком, а не только 
объективно вытекает из содержания его произведений: гибнет 
Штайнер, попытавшийся в одиночку померяться силами с машиной 
нацизма; гибнет Коллер, внутренне протестующий против 
организационной связи с антифашистами; гибнет Гребер, стремившийся 
в самую решительную минуту выбора уйти от ответа. И ни случайность 
гибели Коллера, ни героический ореол, окружающий смерть Штайнера, 
и ни оправданное в какой-то мере убийство Гребера не могут изменить 
того положения, что все они становятся надгробными памятниками 
индивидуальному протесту. 

Вот почему, как сказано выше, в творчестве Ремарка последних 
лет все чаще начинают затрагиваться чисто философские вопросы, 
все громче начинает звучать тема фатальной обреченности честных 
людей, тема, подчас заглушающая все остальное, как это произошло 
в романе «Небо не знает любимцев». Правда, фатальная обреченность 
предстает у Ремарка не в виде мистики, а в виде зависимости жизни 
человека от нелепого и коварного случая, переходящего в своей 
безграничной повторяемости в прямую противоположность – 
закономерность. 

«Я верю, – говорит Ремарк, – что люди найдут пути друг к 
другу. Я не наивный оптимист, но разве нельзя, чтобы люди учились 
друг у друга хорошему? Это было бы самое лучшее сосуществование».3 

Мы тоже не наивные оптимисты и, оставляя в стороне вопрос о 
реальных условиях для подобной учебы, хотим сказать, что свой 
весомый вклад в поиск этих путей внесут книги талантливого 
немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. 
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КАЗКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА 

ЛІТЕРАТУРНОГО СВІТОГЛЯДУ 
РЕД’ЯРДА КІПЛІНГА 

 
У статті аналізуються особливості відображення літературного 

та філософського світогляду Р. Кіплінга за допомогою жанру казки, 
його перехід від імперіалістичного до космополітичного. 

 
В статье анализируются особенности отображения литера-

турного и философского мировосприятия Р. Киплинга с помощью жанра 
сказки, его переход от империалистического к космополитическому. 

 
This article is devoted to the investigationof the peculiarities of the 

literaryand philosophic outlook of R. Kipling by means of the ganre of a 
tale, its transition from the imperialist to the cosmopolitan views. 

 
Ключові слова: казка, філософський світогляд, літературний 

світогляд, імперіалістичний світогляд, космополітичний світогляд.  
 
Одним із представників англомовної культури, якому вдалося 

перекинути місток між Заходом і Сходом, Європою й Азією, був 
англійський письменник першої половини ХХ століття Ред’ярд 
Кіплінг, творчість якого покликана зблизити різні культури на засадах 
взаєморозуміння, поваги, спільності загальнолюдських цінностей. 

За радянських часів Р. Кіплінг вважався космополітом, апологетом 
буржуазного стилю життя, типовим представником колонізаторської 
політики Британії. Російські літературознавці не хотіли помічати, що 
в основі всіх, і особливо дитячих творів письменника, лежать 
загальнолюдські цінності: повага до природи, дружба, взаємодопомога, 
жага пригод, любов до життя. Тож актуальність нашого дослідження 
зумовлена попитом оновленого українського суспільства на твори 
Р. Кіплінга як англомовного автора, який заклав підвалини 
взаєморозуміння між Заходом і Сходом, наділив своїх персонажів 
кращими загальнолюдськими рисами, ввів читача у світ іншої культури. 
З усього масиву різножанрових творів автора ми зупинились на дитячих 
казкових творах, оскільки на сьогоднішній день вони виявились 
найменш дослідженими з точки зору літературознавства, особливо 
постколоніальної критики. 
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Мета дослідження: виявити за допомогою філософської та 
літературної спадщини дитячих казкових творів Р. Кіплінга ґенезу 
його творчих поглядів від імперіалістичних до космополітичних. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 
зроблено спробу дослідити вплив жанру казки на зміну літературного 
світогляду Р. Кіплінга. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ній 
аналізуються особливості творчості англомовного автора з точки 
зору постколоніальної критики на прикладі дитячих казкових творів 
Р. Кіплінга. 

Практичне значення зумовлене можливістю використання 
матеріалів проведеного дослідження, його положень та висновків при 
вивченні особливостей літературознавчого аспекту творів Р. Кіплінга, а 
також для обговорення студентами філологічних факультетів та 
аспірантів. 

Латинською мовою слово «казка» передається через fabula. Але 
слово це не специфічно для казки, воно має багато різних значень: 
розмова, плітка, предмет розмови і т. д. (порівн. наше «фабула» – 
сюжет, предмет оповідання), а також розповідь, у тому числі казка і 
байка.1 

Казка – це епічний твір, найчастіше прозаїчного характеру з 
установкою на вимисел, добуток із фантастичним сюжетом, умовно-
фантастичною образністю, стійкою сюжетно-композиційною структурою 
й орієнтованою на слухача формою оповідання. 

Основними героями казок Р. Кіплінга ставали тварини, яких він 
наділяв абсолютно людськими характерами, до такого ступеня 
яскравими і правдоподібними, що навіть знаючи, що персонажі 
казкові, неможливо представити, що вони лише плід уяви автора. Як 
і люди, одні з них – шляхетні і сміливі, справедливі і мудрі, інші – 
хитрі і жорстокі, дурні і підлеслеві. 

Найвідоміший твір Р. Кіплінга – «Книга Джунглів» – це історія 
індійського хлопчика Мауглі, прийнятого жити у вовчу зграю і 
пізнавшого Великі Закони Природи. А також казки про маленького 
відважного мангуста Рікі-Тікі-Таві, про те, звідкіля в слона хобот, а у 
верблюда горб, чому в носорога така тверда шкіра і хто такі 
броненосці, ну і звичайно, чому усі кішки гуляють самі по собі. 

Мова дитячих творів вражає соковитістю, колоритністю й 
синонімічним багатством. Мова надзвичайно важлива. Дитина сприймає 
енергетичний і почуттєвий посил, що є в кожному слові. Із творів 
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діти дізнаються дуже багато нових слів і хочеться, щоби, прочитавши 
книгу, вони не лише запам’ятовували їх, а й використовували у 
своєму лексиконі. Треба багато працювати над тим, щоб мова 
дитячих творів була гарною, вишуканою, простою й обов’язково – 
експресивною, мала більше іронії та легкості. 

Одним із джерел розвитку дитячого мовлення є усна народна 
творчість. Класичний зразок фольклору – казка – стародавній жанр 
усної народної творчості. У казці закладено величезний естетичний 
потенціал, який проявляється в яскравому, романтичному зображенні 
казкового світу, в ідеалізації позитивних героїв, в захопленості та 
повчальності. Колоритна, яскрава мова казок захоплює, викликає в 
уяві чудові образи, пробуджує фантазію. 

Казка – один із видів фольклорної прози, що зустрічається в 
різних народів і підрозділяється, у свою чергу, на жанри. Оскільки 
єдиної наукової класифікації дотепер не існує, жанрові групи казок 
дослідники виділяють по-різному. Так Е.В. Померанцева розділяє їх 
на казки 1) про тварин; 2) чарівні; 3) авантюрно-новелістичні і 
4) побутові,2 в той час як В.Я. Пропп поділяє казки на 1) чарівні; 
2) кумулятивні; 3) про тварин, рослинах, неживій природі і предметах; 
4) побутові чи новелістичні; 5) небилиці; 6) докучні казки.3 

Про вплив казки на загальний розвиток дитини неодноразово 
говорив В.О. Сухомлинський. Він писав, що казка – благодатне 
джерело розвитку пізнавальної діяльності дітей, виховання їх 
патріотизму, естетичних, моральних, інтелектуальних почуттів. Казка 
займає значне місце і в розвитку мовлення дітей. В.О. Сухомлинський 
не уявляв дитячого мислення і дитячого мовлення без казки – живої, 
яскравої, що оволоділа свідомістю та почуттями дитини. Він відзначав, 
що через казкові образи у свідомість дітей входить слово з його 
найтоншими відтінками; воно стає засобом висловлення думок і 
почуттів. Дитина вчиться мислити словами під впливом почуттів, що 
пробуджуються казковими образами. Казки мають змогу розширювати 
перспективу опанування дітьми «сфери незвичного».4 Під впливом 
казки складається самобутня дитяча картина світу, система поглядів 
дитини на універсальні принципи побудови та розвитку речей. 

Останнім часом вийшло чимало цікавих дитячих творів, частина 
яких відзначається м’яким гумором. Це переклади творів відомих 
митців та інших. Книжки ці адресовано дітям різного віку. Їх 
переклад має свої особливості, мова цих творів має бути простою, 
зрозумілою й разом із тим відтворювати багату фантазію і гумор автора. 
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Знайомство з Кіплінгом майже для кожного починається з історії 
про Мауглі, що виріс серед дикого населення джунглів, з дивовижних і 
незабутніх казок про цікаве слоненя, про носорога, що вмів скидати 
свою шкуру, про краба, що грався з морем, про лінивого верблюда, 
що нажив собі горб, про плямистого леопарда і про кішку, що 
гуляла, як сама собі знала. Це в дитинстві. А потім на зміну «Таким 
собі історіям» приходять не менш цікаві книжки про хлопчиків, що 
стають дорослими,– «Відважні капітани» й «Кім». Твори для дітей 
уславили Кіплінга на весь світ. Але він не був лише дитячим 
письменником. 

Казки «Як і чому» («Просто сказки») залишилися видатним 
добутком літератури. Причому при всій їхній простоті – не тільки 
дитячої літератури. Звичайно, слово «простота» застосовне до них із 
відомими застереженнями. Насамперед, слід зазначити, що вірші, що 
супроводжують ці казки, відрізняються рідкісною ритмічною і 
лексичною витонченістю, та й простота, що відрізняє основний текст 
казок, те саме що простота байки. Ці історії прості, оскільки в них 
немає нічого зайвого. 

Але головне достоїнство цих казок складається в їхній незвичайній 
оригінальності. Казкова традиція в цілому відрізняється деякою 
«безперервністю», причому не тільки в межах якої-небудь окремо 
узятої країни. Загальні середньовічні корені казок переглядають на 
кожнім кроці, і створити в цій області щось кардинально нове 
надзвичайно важко. Р. Кіплінгу, в числі деяких, це удалося. Звичайно, 
це можна сказати не про всі його казки. «Краб, що грав з морем» 
прямо співвідноситься з міфологічним сюжетом, викладеним у 
виданій за рік до того книзі Уолтера Скиту «Малайська магія» 
(1900), а в казці «Відкіля взялися броненосці» він немов би 
підкорив себе тій «логіці абсурду», що відрізняє «Алісу в Країні 
Чудес» і «Задзеркалля» улюбленого їм Льюіса Керролла – обидві ці 
книга він знав чи ледве не напам’ять.5 

Був він знайомий і з книгою Ендрю Ленга «Міф, ритуал і 
релігія» (1887»), але з її він усього-на-всього запозичав імена богів 
Нка, Нкинг і Нконг у «Сказанні про Старого Кенгуру». Знаходять у 
Р. Кіплінга невеликі цитати і ремінісценції з Біблії і Корана. 
«Метелик, що тупнув ногою» був створений не без впливу однієї з 
поем Роберта Браунінга. Знавці східної літератури говорять і про 
вплив, що мали на Р. Кіплінга буддійські сказання. Але Р. Кіплінг не 
тільки знайшов нову, власну інтонацію. У більшості випадків він сам 
винаходив сюжети своїх казок. За словами Роджера Ланселайна 
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Гріна, автора відомої книги «Р. Кіплінг і діти» (1965), «Просто 
казки» роблять враження чогось, створеного з нічого. «Ми не 
завжди навіть здатні зрозуміти, з якої глини Р. Кіплінг виліпив свої 
фігури, і не можна не оцінити геніальності, з яким він вдихнув у них 
життя». Характерною рисою його казок, продовжує він, є, на його 
думку, їх у «вищому ступені достовірна неймовірність, доведена з 
непогрішною логікою».6 До цього можна додати і ще одну 
зацікавлену рису казок Р. Кіплінга. При своєрідній їхній древній 
основі вони повні сучасних деталей. У цьому відношенні Р. Кіплінг 
нагадує Теккерея, в чиїй казці «Кільце і троянда» герой, що живе в 
невідомі часи й у неіснуючих царствах-державах, чистить чоботи 
пастою Уоррена і взагалі не відмовляється від доступних йому благ 
сучасної цивілізації. 

Елізабет Незбитий, котра у своїй книзі «Критична історія 
дитячої літератури» (1953) старанно шукає джерела «Просто 
казок», також співвідносить їхній не з якими-небудь конкретними 
добутками фольклору, а лише зі загальним духом древній казкової 
традиції. За її словами, «ці історії, написані ще у двадцятому сторіччі, 
являють собою таке уміле відтворення споконвічних імпульсів, що 
породжують безліч ‘від чого і чому’ світового фольклору, що в це 
навіть важко повірити. Р. Кіплінг не гірше нашого доісторичного 
предка схоплює головні чи риси внутрішні властивості слона і 
верблюда, леопарда, кота і метелика, і з усього цього йому удається 
виткати оповідання, у якому всьому показаний дається вичерпне 
пояснення... Але в будь-якому випадку це той самий Р. Кіплінг зі 
своїм неповторним стилем і ароматом».7 Щось подібне сказав про 
цю книгу Р. Кіплінга Гилберт Кит Честертон у своїй рецензії, 
опублікованої місяць після її виходу у світ. «Особлива принадність 
цих нових історій Р. Кіплінга, – писав він, – полягає в тому, що вони 
читаються не як казки, що дорослі розповідають дітям у каміна, а 
як казки, що дорослі розповідали один одному на зорі людства. У них 
звірі з’являються такими, якими їх бачили доісторичні люди – не як 
види і підвиди в розробленій науковій системі, а як самостійні 
істоти, відзначені печаткою оригінальності і навіженства. Слоненя – 
це чудик із башмаком на носі; верблюд, зебра, черепаха – усе це 
частки чарівного сну, дивитися який зовсім не те ж, що вивчати 
біологічні види».8 

Звичайно, Честертон забуває, що в казках Р. Кіплінга досить 
сильний дух європейської доцільності, і яким би неймовірним 
способом ні придбало слоненя свій хобот, автор анітрошки не 
сумнівається, що тепер йому живеться краще, ніж колись. Але 
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рецензент першого видання «Просто казок» справедливо відзначив 
розуміння автором духу найдавніших світових цивілізацій. 

Мова зараз піде про різну абра-кодабру. Саме про неї, про слова, 
що, часто запозичені з дитинства, часом переносяться в доросле 
життя і стають деякою подобою фразеологізму, а для «художників 
слова» – прикладом того, що можна створити з мови, як можна 
виразити свої думки. 

Звичайно, найчастіше такі, так називані квазі-слова, 
використовуються дитячими письменниками для того, щоб привнести у 
свої добутки елементи загадковості і чудеса, але саме цікаве, на мій 
погляд, з’ясувати, чим же керуються ці дорослі діти, що складають з 
усім нам знайомих букв «слонопотамів», «шалтай-болтаїв» й іншу 
живність, що навіть може рости, рухатися і жити по своїм таким же 
способом придуманим законам. 

Для дослідження можна взяти усім нам відомого Р. Кіплінга, 
який познайомив нас із бешкетним, але дуже сміливим хлопчиськом 
Мауглі, кішкою, що гуляє сама по собі, зацікавленим слоненям і ще 
багатьма і багатьма персонажами улюблених історій, що вже давно 
стали класикою жанру. Він розповідав «Just So Storіes» своїм дітям, 
намагаючись пояснити їм, відкіля узялися всі речі, і чому вони такі, 
які є. 

Безсумнівно, що Р. Кіплінг, винаходячи свої «чарівні» слова, 
насамперед, хотів зробити свої історії казковими – прийом повторів, 
розповсюджене явище в народних переказах і фольклорі. Особливе 
місце займають словосполучення-слова-словосполучення, навіть часом 
речення-слова-пропозиції, побудовані за структурою індійських імен, 
що додає історіям казковість, частку гумору і зв’язують їх з історією 
американського народу. В свої казках Р.Р. Кіплінг створює чисельні 
неологізми. Він вигадує назви міст островів, річок, тварин, птахів, 
що ніколи не існували, та не турбується про вірогідність їх існування. 

Казки спочатку виникли як усні розповіді. Більшість їх нагадує 
тваринний епос, хоча жодна з них, за винятком казки про краба, не 
здіймається до яких-небудь відомих сюжетів. Правда, сама «постановка 
питання» (звідки у верблюда горб, у слоненяти хобіт і т. д.), 
безсумнівно, навіяний африканським фольклором. Серед казок і міфів 
Центральної і Південної Африки зустрічаються подібні назви: «Чому 
в папуги зігнутий дзьоб», «Чому у зайця немає хвоста» і т. д.sЄ 
навіть казка про кита («Чому в кита така широка горлянка»), що, 
однак, крім заголовка, нічого загального з казкою Р. Кіплінга не має. 
Напрошується висновок, що казки являють собою чисту вигадку, де 
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автор, переплітаючи вигадку з реальними фактами, цікаво і дотепно 
розповідає про те, як виник і розвивався світ, що оточує дитину.9 

Майже всі казки з циклу «Just So Stories» можна було б умовно 
охарактеризувати як жартівливий додаток до еволюційної теорії, 
тому що при усій фантастичності оповідання в них можна простежити 
думку про пристосування тварин до умов навколишнього середовища. 
Не дивно, що книга зайняла почесне друге місце в англійській 
дитячій літературі (перше місце залишилося за «Алісою в Країні 
Чудес» Льюіса Керролла) і сполучить у собі ряд особливостей, що 
зробили її добутком майже унікальним.10 Книга має реалістичний 
підтекст і своєрідну ненав’язливу повчальність, в основі якої лежить 
довіра і повага до маленьких читачів; вона виховує розум, почуття 
гумору й уяву дитини, пробуджує інтерес до походження знайомих і 
звичайних речей, змушує задуматися над тим, звідкіля це усе 
виникло (хобіт у слоненяти, алфавіт, якому навчають дітей, і т. д.). 

«Талант його був невичерпний, мова точна і багата, вигадка 
його була повна правдоподібності, усі його великі разючі знання, 
вирвані зі справжнього життя, у безлічі блискають на сторінках 
його книг», – пише про Р. Кіплінга К. Паустовський.11 

Р. Кіплінг багато подорожував і багато бачив; він глибоко і тонко 
знав історію, археологію, географію, етнографію, зоологію і т. д. Він 
відмінно малював і мав гострий і спостережливий погляд художника. 
Його повна правдоподібності вигадка спирається на енциклопедичні 
знання, тому так точні і достовірні його описи тварин, пейзажу, 
побутових деталей; тому в нього таке тонке почуття стилю, епохи. 
Забавні і безперечно талановиті малюнки, якими він прикрасив 
збірник, служать джерелом додаткової інформації і свідчать про 
ерудицію й обдарованість автора. 

Казки, як правило, невеликі за обсягом. Композиція їх проста: 
вона будується звичайно на триразовості (чи багаторазовості) 
повторення тієї самої дії. Наприклад, у «Казці про Кота…» в печеру 
тричі приходять дикі тварини (спочатку собака, потім кінь, потім 
корова), вони тричі запрошують Кота, він тричі відмовляється, піти 
їх прикладу. Багаторазовість дії, як правило, зв’язана з повторенням 
словесних формул у вигляді чи діалогу, чи якої-небудь репліки. 

Казкове оповідання починається з «зачину», що вводить слухача 
у світ далекого минулого. Він підкреслює незвичайність обстановки 
і, таким чином, як би обґрунтовує незвичайність описуваного. 
Р. Кіплінг широко використовує ретардацію (уповільнений розвиток 
дії), що досягається вже згадуваним прийомом триразовості, а також 
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деталізацією опису й різного виду повторами і часом нагадує ритміку 
колискових пісень.12 

Лексика казок і її стилістичне використання також заслуговують 
того, щоб на них зупинитися в цьому короткому введенні. На фоні 
нейтрального чи м’яко забарвленого фамільярно-розмовного контексту 
Р. Кіплінг широко використовує дві категорії стилістично забарвлених 
слів – дитячу лексику (так звані nursery words) і літературно-
книжкову лексику. 

Діти люблять придумувати нові слова. Л.М. Толстой писав, що 
«дитина усвідомить закони утворення слів краще дорослих, тому 
що ніхто так часто не видумує нових слів, як діти».13 А знавець і 
дослідник дитячої словотворчості Корній Чуковський підкреслює, 
що «у дворічних і трирічних дітей таке сильне чуття мови, багатьох 
його флексій і суфіксів, що створювані їм слова аж ніяк не здаються 
каліками чи виродками мови, а, навпаки, – дуже міткі, витончені, 
природні».14 Це справедливе спостереження засноване на тім, що 
дитина у своїй словотворчості наслідує існуючим у мові моделям і 
вміло користується продуктивними способами словотвору. Зіштовхуючи 
ці слова з нейтральним контекстом, автор досягає великій комічній 
виразності й експресивності. 

На закінчення варто зупинитися на трохи незвичайній назві 
збірника «Just So Storіes», де адвербіальне сполучення just so 
перетворене шляхом конверсії в атрибутивний комплекс. Сполучення 
just so зустрічається в тексті неодноразово. Розповідаючи про 
виникнення алфавіту, Р. Кіплінг наполягає на абсолютній вірогідності 
викладених їм фактів (іt was just so): зацікавлене Слоненя намагається 
дошукатися, чому в його тітки Страусихи пір’я на хвості ростуть саме 
так (why her taіl-feathers grew just so), чому в динь був саме такий 
смак (why melons tasted just so)…15 

Разом із Тим, заголовок збірника викликає й інші асоціації; вони 
зв’язані з вимогою Еффі (Жозефіни), дочки письменника, щоб 
Р. Кіплінг у своїх усних розповідях не змінював жодного слова, щоб усі 
було саме так (just so). 

Сказане вище дозволяє зробити висновок, що в заголовок 
збірника Р. Кіплінг, видиме, уклав подвійне значення. По-перше, це 
казки про те, чому у світі все саме так: він затверджує, що все було 
точно так, як він розповідав, що все це чиста правда. По-друге, це 
казки, які треба розповідати саме так, нічого в них не змінюючи. 

Перші три казки збірника – «How the Whale got hіs Throat», 
«How the Camel got hіs Hump», «How the Rhіnoceros got hіs Skіn» – 
за свідченням самого автора були спочатку bed-tіme storіes (тобто 
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казками, що розповідалися на ніч так само, як печеться колискова 
пісня). Тому їх варто розповідати just so – без яких-небудь відступів 
чи варіацій. Якщо Кіплінг, розповідаючи своїм дітям казки, пропускав 
що-небудь або слово заміняв іншим, то його дочка Еффі миттєво 
прокидалася і виправляла батька. 

Отже, дослідження літературної та філософської спадщини 
казкових творів Р. Кіплінга дозволяє нам зробити висновок про зміну 
традиційного погляду на творчість письменника як імперіалістичного, з 
погляду постколоніальної критики, на космополітичний з огляду на 
те, як представлена письменником побудова світу в його збірках 
дитячих творів, казок та оповідань. 
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Стаття аналізує особливості політичної сатири Ю. Зойфера в 

контексті розвитку жанру австрійської народної п’єси.  
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Статья анализирует особенности политической сатиры 
Ю. Зойфера в контексте развития жанра австрийской народной 
пьесы. 

 
The article analyzes the peculiarities of J.Soyfer’s political satire in 

the context of the Austrian folk drama’s development. 
 
Ключевые слова: политическая сатира, жанр, австрийская 

народная пьеса. 
 
Наследие австрийского драматурга Юры Зойфера (1912-1939),1 

третьего после Р. Биллингера и Э. фон Хорвата крупнейшего 
представителя жанра народной пьесы, жанра весьма популярного в 
Австрии между двумя мировыми войнами (впрочем: и до них и после). 

Несмотря на то, что творил он менее 10-ти лет, наследие это 
достаточно велико (11 пьес,2 не считая публицистики, прозы 
и поэзии), хотя не все его творения достаточно зрелы в 
художественном отношении (а лишь те, что написаны в последние 
5 лет жизни) и не все его пьесы могут быть даже с оговорками 
отнесены к жанру народной, но все его произведения – это острая 
политическая сатира на общественную жизнь Австрии и Германии 
30-х годов ХХ в. Эта сатира (как и в его лирике, публицистике и 
прозе – романе о духовной смерти австрийской социал-демократии 
«Так умирала одна партия», 1937) шла в том же направлении, что 
и политическая критика современности у таких известных 
австрийских публицистов-сатириков (в том числе и драматургов), 
как К. Краус,3 Э. Бургер,4 А. Польгар,5 Э. Фридель6 и др.7 

Правда, с одним сущностным отличием: Зойфер не ограничился 
лишь культурологическим осмеянием современного ему общества 
(как, в основном, его выше названные именитые соотечественники), 
а вышел в середине 1930-х годов на рубежи социально-исторических 
и политических оценок и этим выделился даже среди тех, кто 
сознательно отдал свой талант, как и он, политическому театру, 
имевшему в Австрии 1930-х достаточно прочные корни,8 
пользовавшемуся широкой популярностью среди жителей Вены и ее 
предместий и то оказывавшему влияние на политические кабаре 
немецкоязычного региона Европы, то испытывавшему их обратное 
воздействие.9 

Речь при этом надо вести не о крупных или средних 
стационарных государственных сценических учреждениях с солидными 
постановочными коллективами и возможностями. Речь идет о 
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небольших ресторанчиках и кафе с маленькой сценой, на которой 
выступали с развлекательно-поучительной программой один-два 
актера (как правило, авторы исполняемых произведений).10 

Именно такой театр, называемый «кабаре» (или «театр сорока 
девяти», потому что на театр с числом зрителей менее 50 цензурные 
ограничения применялись значительно реже), был распространен в 
Австрии 1920-30-х годов, когда на поприще политической драматургии 
появился Зойфер. 

В это время наиболее известными и популярными в политическом 
кабаре страны были имена А. Польгара,11 Э. Фриделя,12 К. Фаркаса,13 
П. Презеса,14 Х. Вайгеля15 и др.16 В их духе как талантливый ученик и 
продолжатель и начал Зойфер, предпочитая выступать в двух венских 
кабаре: «Азбучные истины» и «Литература у Рынка сладостей».17 
Сама специфика политического кабаре (политическая тенденциозность 
произведения, сатирический уклон его содержания, легкодоступность 
формы и т. п.)18 неизбежно вели к жанровой всеядности, в которой на 
первое место выдвигалась поэтика австрийской народной комедии в 
ее классическом варианте полуимпровизированной пьесы, державшейся 
на живом контакте со зрителем, на снятии «четвертой стены». 

В этом смысле принадлежность драматургии Зойфера к традициям 
австрийского народного театра несомненна, о чем справедливо писали 
ее редкие исследователи.19 Но несомненно и то, что из традиционного 
арсенала австрийского народного театра Зойфер заимствовал лишь 
отдельные компоненты жанровой формы для воплощения совсем 
иного жанрового содержания (политической сатиры). 

В. Девекин, характеризуя политический театр Германии 1930-х, 
высказал сходные мысли, среди которых одна методологически 
наиболее интересна. Говоря о жанровой всеядности кабаре, его тяге 
к малым жанровым формам, он подчеркнул, что эти формы, 
ориентированные на невзыскательный эстетический вкус широкого 
зрителя, не позволяли делать широкомасштабных, общенациональных 
выводов.20 Он абсолютно прав: для последних требовался иной жанр, 
выходящий за рамки народной пьесы. 

И действительно: пока Зойфер писал для агитпропгрупп, 
заботясь лишь о плакатной доступности идеи, а не о художественном 
осмыслении политической действительности, его пьесы («Машина 
времени», 1930;21 «Рождественская ёлка для человечества», 
1932;22 «Мы обвиняем», 193323 и др.) относились к политической 
разновидности австрийского жанра народной пьесы, хотя и 
представляли собой скорее публицистические статьи-диалоги, куда 
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он в качестве зонгов вкраплял свои стихи, и создавали особый, 
рассчитанный на политическое кабаре жанр «малой пьесы» 
(«Кurzdr аmа»), т. е. жанр литературного монтажа. 

В сущности, все его пьесы до середины 1930-х (как и лирика, 
влиявшая на них и созданная в духе то Гейне, то Крауса, то 
Вайнерта, то Кестнера) – это не всегда художественно убедительная 
иллюстрация политической платформы левого социал-демократа, 
наиболее полно изложенной им в статье «Молодежь в отчаянии» 
(1934): «Мир находится в фазе перехода, и потому он сейчас исполнен 
мучений и противоречий, как никогда раньше. Капитализм охвачен 
кризисом неслыханной остроты. И всё же несмотря на это: внешне 
власть политической системы еще неслыханно сильна. Ибо чем 
непреодолимее становятся экономические трудности капитализма, 
тем больше тяжестей этого кризиса перекладывается на рабочих, 
тем тяжелее этот груз. Чем глубже сомнение буржуазии в 
возможности внутреннего обоснования своего господства, тем 
свирепее ее фашиствующие атаки, тем беспощаднее ее средства 
борьбы за это господство».24 

О том же (но в сатирическом плане) и стихотворение Зойфера 
того же периода «Песня о новом порядке»: 

 
Мы есть хотим? Туда нам и дорога! 
И пустяки, что в нищенстве нам жить. 
Стенанье наше отметут с порога: 
Ведь главное – порядок должен быть!25 

 
Сказанное позволяет сделать вывод, что ранние пьесы (да и всё 

раннее творчество) Зойфера являют собой синтез жанровой формы 
политической сатиры Нестроя и жанрового содержания политической 
сатиры Крауса. Но в средине 1930-х, наряду с сущностными 
изменениями в мировоззрении (разрыв с австрийскими социал-
демократами и вступление в партию коммунистов), Зойфер пережил 
и значительные изменения в области драматургической поэтики. 
Вряд ли прав Ф. Марек, утверждающий, что «Зойфер не слишком 
высоко ценил свою работу для малых театральных сцен»26 (т. е. 
кабаре). Вряд ли прав, потому что даже в конце своего творчества 
Зойфер высоко ценил театр-кабаре.27 Но он прав в том, что поэтика 
пьес Зойфера начала 1930-х перестала удовлетворять драматурга к 
средине этого десятилетия. 

Веховым произведением в этом смысле стала пьеса «Эди Лехнер 
заглядывает в рай» (1936),28 в которой Зойфер окончательно 
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находит не только свою политическую точку зрения на мир (т. е. 
свою тему и проблему: материальный труд как первоисточник и 
первосмысл человеческого существования), но и начинает создавать 
свой арсенал художественных средств для воплощения политической 
реальности (прием «театра-в-театре», комментирующий монтаж, 
депсихологизация персонажей, псевдофантастика и др.). Вот почему 
в «Эди Лехнере» автор не скрывает разрыва между жанровой 
формой народной пьесы и жанровым содержанием философской 
притчи, обусловившего появление у позднего Зойфера двух типов 
пьес: собственно народной пьесы и философской пьесы-притчи (обе 
на актуальном политическом материале). 

Сюжет «Эди Лехнера» распадается (именно распадается, ибо в 
пьесе нет художественно убедительной логики его развития) на два 
пласта: бытовая и социальная неустроенность молодого безработного 
сапожника Эди Лехнера, его подружки Фритци (которую он 
грубовато, но искренне любит и которая платит ему той же монетой) 
и слепого Нищего, с одной стороны, и сон Эди как путешествие в 
прошлые эпохи вплоть до времен христианского Рая (сотворения 
человека) в поисках смысла жизни. Именно второй пласт (даже не 
встречи Эди с гениями европейской цивилизации – Гальвани, 
Галилеем, Колумбом и др., – сколько умные речи с ними, выходящие 
по своему содержанию и по своей форме за пределы исторического, 
социального и психологического разумения персонажа Эди, который 
предстает в этом сне-путешествии то как обобщенный образ мещанства, 
то как лучшая, трудящаяся часть нации) настолько разрушает 
характеры, тематику, проблематику, пафос жанра народной пьесы, 
что эта пьеса становится пограничным явлением и однозначно в 
своем жанре определена быть не может (т. е. в ней почти ничего не 
остается от сути и формы народной пьесы). 

Тут Зойфера не спасает даже венский диалект пьесы, нарочитая 
«народность» художественной речи даже у выше названных гениев 
человечества. И не случайно он откажется от него в своих 
последующих комедиях, написанных уже полностью на литературном 
немецком языке (а диалект или просторечие будут использоваться 
очень редко, лишь для создания речевого портрета). 

Однако отмеченное выше разрушение жанра народной пьесы 
осуществлялось Зойфером с иных мировоззренческих позиций, чем у 
Хорвата. Он не считает, как тот, что народ морально развращен, как 
и все остальные сословия, хотя и меньше их. Наоборот, в любой 
пьесе Зойфера присутствует, так сказать, «положительный герой»: 
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своего рода alter еgo автора, выражающее веру драматурга в 
здоровые силы общества. Hо по сути своей этот персонаж не есть 
выходцем из народа, как у Хорвата, Биллингера, да и вообще в 
народной пьесе; он у Зойфера – своего рода аллегория нравственного 
здоровья нации и потому всегда лишен психологической и 
исторической детерминированности, а зачастую и социальной. 

И если в «Эди Лехнере»,29 «Астории»,30 «Винете»31 этот 
персонаж (соответственно Эди, Пистолетти, Йонни) еще носит на 
себе маскарадный костюм представителя народа, то в других пьесах 
(«Гибель мира, или Мир ни в коем случае больше не 
протянет!»32) он (Гукк) сбрасывает его и становится просто 
порядочным человеком, без жесткой привязки его морали к 
определенному социальному слою. Да и в предшествовавших пьесах 
персонажу из народа или был противопоставлен аналогичный 
характер из иной социальной среды (Эди – Мотор, Йонни – Писарь и 
др.), или ему автором «вменялась» в обязанность двусмысленность 
этики и морали (в «Астории» это Хупка: сверхталантливый аферист 
на уровне высшего света и одновременно добрый малый из народа, 
творящий сюжет пьесы и ее проблематику). 

Поэтому идея «Эди Лехнера», которую ведущие (в прямом 
смысле: ведущие сюжет) персонажи Эди, Фритци и Мотор излагают 
в своем зонге о времени и которая имеет истинно народный характер 
не в узком (жанровом) понимании этого эпитета, а в ее широком, 
общенациональном (а с учетом 1930-х годов еще и общеевропейском, 
мировом, т. е. эпохальном) смысле, становится лейтмотивом всех 
последующих пьес, стихов и прозаических произведений Зойфера 
(будучи одновременно итогом его раннего творчества, т. е. первой 
половины 1930-х). Это – идея об ответственности индивида за 
политическое состояние своего времени: 

 
Штормит эпоха, 
И нет в ней покоя. 
Устал ты, лишь крохи 
Силы с тобою. 
И хочется веки смежить. 
Но ты их упорно 
Раскрыто держи 
И в прятки со штормом 
Играть не спеши! 
Тебе надо всё оценить.33 
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Затем эту мысль Зойфер повторил в «Астории»34 и «Винете»,35 
пока не видоизменил ее в «Гибели мира»: перед лицом опасности, 
грозящей всей Земле, надо объединиться, чтобы спасти будущее 
планеты. И пусть Зойфер не дал в пьесе реальных сил для такого 
спасения, но сама его вера в то, что оно придет – это и было 
поэтическим завещанием драматурга: «И ее завтра (Земли) велико и 
прекрасно».36 Завещание это было основано на содержательных и 
формальных завоеваниях австрийского народного театра не без 
использования достижений отечественной литературной, высокой, 
грильпарцеровской пьесы. 

Можно, конечно, сказать, что Зойфер привнес в целом столетиями 
традиционно аполитичный жанр австрийской народной пьесы 
никогда в ней не существовавшую эпохальную политическую идею 
и тем самым кардинально реформировал его. Но такое суждение 
было бы вдвойне ошибочным. Во-первых, ополитизировал народную 
пьесу еще до Зойфера Хорват, а до того – Краус и др. Во-вторых, 
эпохальное содержание Зойфер внес в народную пьесу так 
новаторски, что от собственно народной пьесы у него осталась лишь 
одна атрибутика (к ней у Зойфера следует отнести даже такой 
привычный для австрийского народного театра прием, как наделение 
персонажа из народа характером шгута-правдоискателя37). 

Показательны в этом смысле (разрушение жанра народной 
пьесы) статьи Зойфера второй половины 1930-х годов. В первой из 
них («Молодые авторы») он делает упор на то, что современной 
драматургии нужны не формальные изыски (этому, считает он, 
можно легко научиться у великих предшественников), что ей не 
хватает «сегодняшней живой жизни, переполненной противоречиями 
и проблемами» и что научиться переносить всё это в пьесу можно 
только у жизни.38 Мысль о необходимости писать о «жгучей 
современности» повторил он и в статье о Гофманстале, к которому 
относился очень холодно из-за его, как он ошибочно считал, 
аполитичности.39 

Однако в самой значительной своей литературоведческой статье 
«О вечно живом Нестрое» (1937) к этой мысли добавилась вторая: о 
важности художественной формы для актуальной проблематики. 
Правда, первая мысль еще господствует и в этой статье (тогдашнюю 
актуальность Нестроя Зойфер связывал с политической направленностью 
его сатиры40), а вторая высказана робко и завуалированно (Нестрой, 
полагает Зойфер, отвечал эстетическим вкусам не только широкой 
публики, но и образованных слоев41). Важно всё же, что она 
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Зойфером высказана в очень емкой формулировке: политический 
театр тоже должен стать театром художественной самоигры, театром 
зрелищности.42 

В другой статье, написанной почти одновременно со статьей о 
Нестрое и опубликованной в венской газете «Sonntag» 9.5.1937, 
Зойфер развернул эту мысль (об эстетической значимости 
художественного произведения) на материале театральной цензуры. 
За внешней политической актуальностью содержания статьи 
(необходимость борьбы с цензурой) нельзя не увидеть 
общеэстетического суждения Зойфера о важности художественных 
ценностей прежде всего для политически злободневной драматургии: 
«Естественно, что задачей театральных цензоров является устранение 
политических срывов. Но их недоверие, ищущее за каждым словом 
намек, ведет, разумеется, к недоразумениям. Надо бы понять, что 
малые сцены на самом деле стремятся к искусству. И надо бы 
вспомнить, что художественные ценности всегда страдали из-за 
слишком большой опеки над ними (что, к слову, испытали на 
собственном опыте даже те кабаре, которые слишком послушно 
позволяли себя опекать). В конечном итоге для молодых австрийских 
писателей речь идет лишь об одном, а именно о приумножении и 
защите австрийской культуры. И это не должно им возбраняться. 
В такой же степени не должна им возбраняться и защита гуманизма 
и прогресса со своих театральных подмостков».43 

Не ослабляя проблематики «гуманизма и социального прогресса», 
Зойфер в последних своих пьесах всё больше внимания уделял 
«художественным ценностям», которые раньше приносились им в 
жертву поэтике агитпропа. Большую помощь оказывает ему теперь 
раймундовская философская фантастика, воплощаемая им с помощью 
приема «театр-в-театре»: фантастика подается в форме то грез 
(«Эди Лехнер», «Винета»), то одного из эпизодов авантюрной 
жизни народного плута («Астория»), то аллегорической притчи 
(«Гибель мира»). При этом прием «театра-в-театре» не теряет 
двух своих традиционных функций: зачина (ввода в «действо») и 
моральной сентенции. 

Однако ни светлая фантастика Раймунда, ни мрачноватый 
политический сарказм Нестроя, ни традиционная атрибутика 
австрийского народного театра (а именно следы этой триады 
заметны в драматургии Зойфера) не дают права отнести поздние 
пьесы Зойфера к жанру народных (менее всего эта категоричность 
применима, пожалуй, лишь к одной из них – «Винете»), потому что 
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в них отсутствует жанровая доминанта: говорить о народе, для 
народа, с позиций народа; автор говорит в них от имени всего 
прогрессивного человечества, на что обратил внимание рецензент 
премьеры «Винеты» в Вене 1937 г.44 

И в этом смысле драматургия Зойфера (в ее лучших образцах: 
«Эди Лехнер заглядывает в рай», «Астория», «Винета», «Гибель 
мира, или Мир ни в коем случае больше не протянет!») стоит в 
одном ряду с такими пьесами, как «Непреодолимые» К. Крауса, 
«Героическая комедия» Ф. Брукнера, «Карьера Артуро Уи, которой 
могло не быть» Б. Брехта и др., далеко отстоящими от жанра 
народной пьесы. 
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свідомість.  
 

Ціла епоха духовного життя людства, формування і розквіту 
давніх цивілізацій була царством міфа, створеного уявою людини. 
Уява – великий дар природи, дорогоцінна якість людей, їх творча 
енергія. 

Наші пращури шукали відповіді на різні питання буття, що 
поставали перед ними, ототожнюючи в міфі мрію з реальністю. 
Проте міф – це не казка і не вигадка. Створюючи його, людина мовби 
реалізувала своє абсолютне знання істини, поєднуючи раціональне з 
ірраціональним. Раціональне тому, що вона прагнула досягти чіткої 
картини довколишнього світу і знаходила в міфі заспокоєння. 
Іраціональне тому, що зміст міфологічно не перевіряється, міфові 
немає відповідності у реальній дійсності.1 

Міф – яскрава дійсність, відчутна, предметна, тілесна реальність, 
сукупність не абстрактних, а переживаних категорій думки і життя, 
яка володіє своєю істинністю, достовірністю, закономірністю і 
структурою, і разом із тим дає можливість відокремлення від 
нормального плину подій, містить можливість існування ієрархії буття. 

Міф як оповідь, це, власне, історія богів, він містить у собі 
релігійно забарвлені зображення явищ й процесів природи і світу, що 
втілені у людських образах. Духовні й природні сили виступають у 
ньому персоніфікованими богами і героями, які здійснюють реальні 
дії і переживають такі ж страждання, як і люди. 

Міф, однак, не є первісною формою знань, а видом світобачення, 
образною уявою про природу і колективне життя. В ньому поєднюються 
початки раціональних знань, релігійних вірувань. Згідно Ф.Х. Кессіді 
«Міф – особливий вид світовідчуття, специфічно образне, чуттєве, 
синкретичне уявлення про явища природи та суспільного життя, 
найбільш давня форма суспільної свідомості».2 

Наступна характерна ознака міфа полягає в тому, що для 
первісної свідомості мислиме співпадає з тим, що переживається, а 
дійсне з тим, хто реально діє. Міфи будуються на встановлені 
гармонії між світом і людиною, оскільки вони виникли з потреби 
давніх людей усвідомити природну і соціальну стихію, що їх оточувала. 

У міфі відсутні абстрактні поняття, в ньому все – конкретне, 
персоніфіковане, оживлене. Міфологічна свідомість мислиться 
символами: кожен образ, герой, дійова особа означують явище чи 
поняття, що стоять за ним. Він живе емоціями й оскільки йому чужі 
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доводи розуму, він пояснює світ, виходячи не із знання, а з віри. Як 
зазначає В.М. Найдиш, «квазінаукова міфотворчість, яка склалася 
на межі між фольклором, науковою картиною світу та побутовою 
свідомістю, зорієнтована не стільки на пізнання світу (природних 
чи ‘чудесних’ надприродних його сторін), скільки на помноження, 
проліферацію способів переживання світу людиною, і тому належить 
не до пізнавального, а швидше до вартісно-естетичного ставлення 
людини до світу».3 

Наступна важлива особливість міфа полягає в тому, що він живе 
у своєму особливому часі – часі «першоначала», «першотворення», 
для якого не підходять людські уявлення про плинність часу. 

Виходячи з повищих міркувань, можемо стверджувати, що 
глибинна суть міфу як антропологічного феномена полягає в тому, 
що він є первинною формою усвідомлення світу як в онтогенезі, так і 
в філогенезі людини, існує в культурі як особливий спосіб засвоєння 
світу і впливає безпосередньо на соціалізацію людини на різних 
етапах її розвитку.4 

Важливою ознакою міфології є також та обставина, що вона є 
світом першообразів, що були надбанням роду і передавалися з 
покоління в покоління. Власне кажучи, образ є копією чогось такого, 
що знаходиться поза свідомістю. А от про першообраз сказати цього 
не можна. Першообраз – образ самої свідомості, немовби «око» 
свідомості. Людина бачить оком, хоча самого ока вона не бачить.5 

Ми розцінюємо міфологію як вихідну форму людського мислення, 
джерело наступних, більш розвинутих форм людського мислення: 
релігійного, художнього, філософського, наукового. Вона служить 
джерелом натхнення для художників і вчених, тобто є своєрідною 
матерією духовної культури. 

Якщо виходити з детермінуючої ролі образів, то можна помітити, 
що образ в більшій мірі визначає поведінку людини тоді, коли він 
менше усвідомлений нею як образ, або як копія чогось. Образ стає 
дійсністю, оригіналом, а його копією є поведінка людини, її життя. 
Міфологія відіграє роль оригінальних образів чи моделей, за якими 
будується поведінка людини, її свідомість і життя. Міфологічні 
образи служать уявленнями про властивості чи вчинки, які не 
можливо уявити собі в іншій формі.6 

Перші спроби раціонального тлумачення міфів були пов’язані з 
їх розумінням як алегорій і в них вбачали інакомовлення, повчання, 
уподібнення, натяки. При такому ставленні багатство змісту міфів 
видається воістину невичерпним. Яскравий приклад подібного підходу 
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зустрічаємо у засновника методології дослідного знання Ф. Бекона. 
У трактаті «Про мудрість давніх» англійський мислитель виклав 
цілий ряд античних міфів і своє розуміння прихованої в них мудрості. 

Вершиною романтичної концепції міфів стало вчення Ф.В. Шеллінга 
(«Філософія мистецтва»). Німецький філософ розглядає міфологію 
як конструкцію чи об’єднання реально споглядуваних ідей, які 
послужили першоматерією для мистецтва. Відзначаючи раціональний 
характер античного мистецтва і поезії, Шеллінг водночас переконаний у 
тому, що творча індивідуальність здатна сама створювати міфологію 
з будь-якого матеріалу. 

У Нову добу мистецтво й буденна свідомість, як ненаукові 
форми духовності, стають ірраціональними. Міф однак продовжує 
відігравати визначальну роль в якості архетипу чи першообразу. 
Згідно з концепцією К. Юнга саме архетипи організовують сприйняття 
й уяву людей про зовнішній світ. Те, що прийнято називати 
знаннями, насправді може бути уявою, витоки якої слід шукати в 
архетипах і в їх неконтрольованому впливові на свідомість. На цій 
підставі К. Юнг розглядає всю історію культури як трансформацію 
міфів, піднесення ії на дедалі вищі щаблі.7 

Дана стаття побудована на матеріалі класичної міфології як типу 
культури, якій притаманні архаїчні форми ментальності, синкретичність 
як співпадіння семантичного, аксіологічного і праксеологічного рядів, 
злиття сакральних космогонічних сюжетів із побутовими технологіями. 
Вихідним положеннням при цьому є концепція перетворених форм 
свідомості й та обставина, що міф потребує постійного перетлумачення, 
не допускаючи критики і постійної актуалізації його змісту, неодмінно 
зберігаючи первісне ядро свого смислу. Обов’язковою ознакою 
залишається також сакралізація індивідуально-особистого імені як 
основи іменного типу трансляції інформації від покоління до покоління. 

У даному дослідженні ми виходимо з того, що класичній культовій 
міфології притаманний обряд як форма магічної дії, спрямованої на 
досягнення реальних цілей ілюзорними засобами, на зразок аналогічно-
архаїчних аттичних трагедій, пов’язаних із культом Діоніса як 
театралізованих рецитацій відповідних міфів. 

Класична міфологія, являючи собою певний історичний тип 
ментальності й культури в цілому, будучи первісною формою художнього 
освоєння світу, включає в собі елементи всіх форм свідомості, які 
конституюються в пізніші періоди. В її змісті вже закладені найбільш 
фундаментальні питання буття, які стануть оцінюватися згодом як 
фатальні і вічні. Хоча вихідна архаїчна міфологія формувалася як 
етноміфологія, як «систематизована фетишистська свідомість»,8 в 
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ході культурної динаміки вона зазнала контамінаційних змін, які 
привели до ускладнення міфологічних образно-смислових систем. 

Як наслідок, у мікшованих культурних середовищах, по-перше, 
спостерігається розшарування міфології на елітарну і низову, яка 
включає в собі фольклорну основу, сколи більш ранніх витіснених 
міфологічних сюжетів, паралельні до типових, пояснювальні парадигми 
і т. п. По-друге, оскільки міфологічне мікшування завжди аксіологічно 
анізотропне й одна із взаємодіючих міфологій неминуче стає соціально 
санкціонованою і домінантною, то контамінація веде до семантико-
аксіологічної диференціації міфологем: міфологеми і персоніфікації 
витісненої міфологічної системи включаються у масову свідомість та 
у смислоутворюючу систему тієї міфології, яка стає домінантною, на 
правах нижчих або темних сил. Відзначимо такі найбільш характерні 
ознаки класичної міфології: 1) антропоморфізм; 2) етіологізм, який 
розуміється як генетизм; 3) гилозоізм – відсутність в архаїчній 
міфологічній свідомості межі між біотичною і небіотичною складовими 
світобудови – тотальне оживотворення бутття; 4) анімізм – одушевлення 
фрагментів Космосу; 5) конструювання своєї архітектоніки шляхом 
введення бінарних опозицій, які поступово пом’якшують фундаментальні 
суперечності буття; 6) гетерогенність часу міфа як структурованого 
співвідношення профанного і сакрального часових періодів, а також 
побудовані на цій гетерогенності циклічні уявлення про час, що 
передбачає регулярне повернення часового руху до семантичної 
точки сакральної дати «початку часів»; 7) алегоризм узагальнень, що 
передбачає в якості свого механізму персоніфікацію узагальнених 
явищ.9 

Цікавим і дуже своєрідним явищем трансляції давніх міфів є 
тлумачення давніми греками на свій копил культів «варварів», їхня 
практика називати чужеземних богів своїми іменами, виражаючи у 
такий спосіб упевненість, що у всіх первісних формах світосприймання, 
релігіях повинно бути щось спільне. 

Проте процес засвоєння відбувався спонтанно, часом без 
необхідного просіювання адаптації. Священник Олександр Мень, 
який так трагічно пішов із життя, зазначає у своїй багатотомній праці 
«Історія релігії» наступне: «якщо вчителі Ізраїлю чи Заратустра 
твердо знали, від чого їм необхідно було відмовлятися, то греки не 
мали тут чіткого критерію. Їх релігія нагадувала геологічний зріз, де 
пласти різних часів і далеко не однакової цінності тісно прилягають 
один до одного. Звичне для еллінів естетичне мірило в даному випадку 
було непридатне. В гарні шати могли маскувати найвідразливіші 
бузувірств».10 
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Плутарх, який жив в елліністичний період давньогрецької 
культури і був безпосереднім свідком контамінаційних явищ релігійних 
вірувань, писав таке: «Ми не розрізняємо різних богів у різних 
народів, ні варварських, ні еллінських, ні південних і північних. Але як 
сонце, місяць, небо, земля і море спільні для всіх і лише по-різному 
називаються у різних народів, так і для єдиного, вседержимого 
Розуму, і для єдиного Промислу, якому все підвладне, і для благотворних, 
розпилених у всьому сил у різних народів відповідно до їх звичаїв, 
існують різні почесті і назви».11 

Спробуємо проілюструвати викладені вище теоретичні положення 
прикладами трансляції популярного в літературі та мистецтві міфу 
про Адоніса. Згідно зі старовинним фінікійським переказом Адоніс – 
син Асірійця чи Фінікійця Феіяса, а можливо і Кініра, який походив 
із Сирії і який заснував на Кіпрі Пафос.12 Культ Адоніса прийшов із 
Месопотамії. Він існував у Фінікії, Сирії, Єгипті. Він – той же 
Думузі, чи Тамуз, якого ще у глибоку давнину вшановували шумери 
і вавілоняни. Адоніс – античний міфологічний образ – символ юної 
чоловічої краси. Саме за ним, як мовиться у міфі, спускалася до 
підземного царства Іштар, халдейська Венера. У фінікійців Адоніс – 
юний воскресаючий бог весни, втілення щорічного вмирання й 
оживлення природи. Вони зберегли його культ як бога рослинності і 
називали його просто «Господом», «Аденом» (звідси грецьке – 
Адоніс). 

Привабливість архаїчних обрядів виявилася такою сильною, що 
вони могли позмагатися у Греції з олімпійським культом. В Ізраїлі, 
наприклад, пророки з обуренням показували на жінок, які «плакали 
за Тамузом».13 Культ Адоніса перетворився на містерію, яка 
породжувала в її учасниках хвилююче почутття співпереживання 
божеству. Адонії були пройняті сумом розлуки, заторкували найтонші 
струни людської душі. 

Філософи бажали, щоб людина рівнялася на природу. І ось у 
віруваннях далеких пращурів люди, як їм здавалося, знайшли шлях 
до її таємниць. Адоніс – дух нив, виноградників і садів – в’яне разом 
із ними і згодом воскресає знову. Подібно до того, як стоїки вчили 
про вічне повернення, прихильники Адоніса вірили у вічну 
повторюваність циклів світового життя. Оплакування бога й 
торжествування в день виходу його з Аїду сприймалося як магічне 
прилучення до коловороту Всесвіту. Досягалося це драматичними 
діями, що відтворювали історію Адоніса, і звуками музики, що 
збуджувала почуття. 
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Греки стверджували, що батьком Адоніса був цар Кінір.14 
Насправді Кінір – теж давнє семітичне божество. Його свята 
проходили за незмінної участі музик, що бринчали на кінорах (на 
зразок арфи, відомої з Біблії). Давні ритми, що прийшли з 
незапам’ятних епох, відігравали в сірійськиих культах ту ж роль, що 
й у вакханаліях. 

Екстатичний, оргаїстичний характер культу Природи особливо 
яскраво проявився в релігії Аттіса, міфічного героя, багато в чому 
подібного до Адоніса й Осіріса. 

Батьківщиною Аттіса була малоазійська Фрігія, сувора гориста 
країна. Фрігійці здавен вважали сосну священним деревом; з її 
насіння вони готували хмільний ритуальний напій. Водночас сосна 
пов’язувалася з образом самого Аттіса. У грецькому варіанті міфа 
мовиться, що Кібела, велика Матір богів, покохала прекрасного 
Аттіса, але потім із ревнощів навела на нього і його супутників 
шаленство,15 що є типовим діонісійський мотивом. 

Під час святкувань Аттіса його зображення прив’язували до 
сосни, і служителі богині, корібанти, водили довкола стовбура 
ритуальний танок, справляючи разом із Кібелою тризну за Аттісом. 

У діалогах давньогрецького сатирика Лукіана Афродіта дорікає 
Ероту: «Адже ти дійшов до такої хвацькості, що навіть Рею 
(грецьке ім’я Кібели) у її немолоді літа, матір стількох богів, змусив 
закохатися в юнака, в молодого фрігійця. І ось вона завдяки тобі 
впала в шаленство: запрягла в свою колісницю левів, взяла з собою 
корібантів, таких же шаленців, як і сама, і вони разом із нею снують 
вверх – вниз по Іді: вона скорботно кличе свого Аттіса, а один із 
корібантів поранює собі руки мечем, інший із розпущеним по вітрі 
волоссям несеться в шаленстві горами, третій дує в ріг, четвертий 
вдаряє в тимпан чи кимвал; все, що відбувається на Іді, це суцільний 
крик, шум і шаленство».16 

Такого типу звичаї сформувалися на основі старих оргіастичних 
обрядів, під час яких люди, шаленіючи від ритуального танку, 
впадали в еротичну одержимість. Учасники містерій не лише 
знесилювали себе, але й у нападі сексуального шаленства вдавалися 
до самооскоплення. У фінікіян такі радіння вважалися 
жертвоприношенням богині. В оргії корібанти імітували шаленство 
Аттіса і після нічного розгулу падали знесилено на землю, понівечені 
і залиті кров’ю. 

Знайшлися однак і такі люди, які спробували послабити ці 
первісні ізувірства. Елевсинський жрець Тимофій Евмполід спрямував 
свої зусилля на те, щоб надати азіатському культу, що так заполонив 
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еллінів, більш гармонійного характеру. Цей «відомий богослов», 
загальновизнаний знавець вірувань, провів реформи не лише у 
Фрігії, але й в інших країнах.17 

Східний міф про бога Аттіса він перетворив на легенду про 
кохання богині до юного пастуха, вилучивши з нього історію з 
оскопленням. Проте «оргії» Тимофій зберіг, оскільки вони відбувалися 
цілковито в дусі Діонісової віри і давали тим, хто її сповідував 
містичне відчуття близькості до таємничих сил світобудови. 

Отже, смерть, любов, народження – єдність цих трьох аспектів 
природи формувалася ще в доісторичній релігії. В обрядах Адоніса й 
Аттіса під еротичною оболонкою знаходимо все те ж прагнення 
повернутися до поклоніння божественній Матері. Кібела, Деметра, 
Афродіта, Астарха, Іштар – всі вони лише різні подоби кохаючої і 
народжуючої, згубної і животворної Матері-Природи. 

А тепер глянемо на те, про що ж розповідає міф про Адоніса. За 
найбільш популярною версією батьком Адоніса був кіпрський цар 
Кінір (Кінірас), син Аполона і батько Мірри (Смірни).18 В інших 
варіантах він або син Кініра і Метарми, або (за Гесіодом) – Фенікса й 
Алфесібеї.19 

Дружина Кініра похвалилася якось, що її дочка Мірра вродливіша 
від самої Афродіти. Богиня не стерпіла такої образи і навіяла Міррі 
пристрасть до рідного батька. Одного разу, коли її служниця споїла 
Кініра і він вже нічого не пам’ятав, Мірра лягла до нього в ліжко. 
Довідавшись згодом про те, що дочка обманом зачала від нього 
дитину, яку мала народити невдовзі, Кінір дуже розлютився і 
вихопив свого меча, налякана Мірра пустилася тоді навтьоки, 
рятуючи своє життя. Коли батько наздогнав її біля урвища, Афродіта 
в одну мить перетворила її на міррове дерево і батьківський меч 
розколов стовбур навпіл. З тріщини дерева випав крихітний Адоніс. 
Афродіта ж, картаючи себе за зловмисність, заховала Адоніса в 
скриньку і передала її Персефоні – цариці підземного царства – і 
попросила заховати скриньку в потаємному місці.20 

Коли Персефона, згораючи від допитливості відкрила скриньку, 
то виявила в ній хлопчика. Він був такий гарний, що вона взяла його 
на руки і віднесла до свого палацу та й стала його виховувати . 

Одного разу Афродіта зійшла до Аіду і поцікавилася у Персефону 
яка ж доля скриньки, яку вона віддала їй на зберігання. Тоді 
Персефона покликала до себе якогось юнака. Це був такий красень, 
що Афродіта запалала пристрастю до нього і звеліла, щоб його 
повернули їй. Але Адоніс на той час вже був прихованим коханцем 
Персефони і вона навідріз відмовилася віддавати його. 
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Афродіта звернулася затим до Зевса. Проте верховний олімпієць 
не схотів втручатися у суперечку богинь, які не могли поділити 
красеня-юнака і передав справу на розгляд суду, яким керувала муза 
Калліопа. Та визнала за Афродітою й Персефоною рівні права і 
вирішила, що Адоніс проводитиме час по черзі з кожною із них.21 
Але щоб юнак міг мати відпочинок від домагань велелюбних богинь, 
Калліопа розділила рік на три рівні частини, одну з яких Адоніс 
повинен був проводити з Персефоною, другу – з Афродітою, а третю – 
на свій розсуд. Але Афродіта, користуючись своєю владою над 
коханням і, володіючи поясом, зітканим із хіті, проводила з 
Адонісом і решту юнакового часу. 

Афродіта не відходила від коханого, який любив полювати на 
зайців.22 Похвала муз надихнула його на те, щоб він цілковито 
присвятив себе мисливству.23 

Проте Афродіті доводилося іноді покидати коханого і навідуватися 
на Олімп та до свого святилища у Пафосі, що на Кіпрі. В такий час 
Адоніс залишався наодинці. 

Персефона ж, довідавшись про те, що Афродіта проводить з 
Адонісом вдвоє більше часу, ніж вона, вирішила відомстити суперниці. 
Вона відбула до коханця Афродіти Ареса і розповіла йому, що 
«Народжена з піни» віддає перевагу не йому, могутньому Аресу-
Еніалію, а якомусь смертному, жінкуватому, вродливому Адонісу. 
Розпалений ревнощами, проте не бажаючи сваритися з Афродітою, 
Арес перекинувся на дикого вепра і подався до тих місць, де 
полював його суперник. Коли собаки Адоніса натрапили на слід 
велетенського кабана, юнак зрадів багатій здобичі. Однак він і гадки 
не мав, що це буде його останнє полювання. Вепр напав на юнака і 
завдав йому ударом клика у стегно смертельної рани. Афродіта 
почула стогін вмираючого Адоніса і на колісниці, запряженій білими 
лебедями, поспішила йому на допомогу. Спустившись з небес, пішла 
вона крутими гірськими схилами серед похмурих ущелин, краями 
глибоких урвищ. Гостре каміння й шипи терну обдирали ніжні ноги 
богині. Краплі її крові спадали на землю, залишаючи по собі сліди. 
Нарешті знайшла вона тіло Адоніса, і, щоб назавжди зберегти 
пам’ять про нього, звеліла вирости з крові Адоніса ніжній квітці 
анемону. Там, де з поранених ніг богині скрапувала кров, повсюди 
виросли пишні троянди, багряні, мов кров Афродіти.24 

У фрікійському ж міфі мовиться про те, що з крові Адоніса 
виросли троянди, а з сліз Афродіти, яка його оплакувала – анемони.25 
На пам’ять про красеня-юнака Афродіта змішала божественний 
нектар з кров’ю Адоніса і перетворила його на криваво-червону 
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квітку. Час її цвітіння короткий, як саме життя юнака: вітер швидко 
здуває його зів’ялі пелюстки, і через це квітку назвали «вітряницею», 
або «анемоною». 

Любов Афродіти була такою великою, що боги зробили юного 
красеня безсмертним, дозволивши йому раз на рік, повертатися 
весною на землю. Цю легенду передають грецькі автори, додаючи, 
що Адонісу поклонялися по всьому Ближньому Сході. В його образі 
знайшла відображення постать помираючого і воскресаючого бога 
плодючості, подібного до аккадського Тамуза, єгипетського Осіріса, 
фрігійського Атттіса. У Тирі його знали під іменем Мелькарта, в 
Сідоні- Ешмуна.26 

Згідно з іншими переказами, щоб втішити Афродіту, боги звеліли 
Адонісу кожної весни і літа покидати царство тіней Аїда і Персефони, і 
проводити час з Афродітою. Коли Адоніс повертався на землю, то 
був час цвітіння в природі і пора визрівання плодів і жнива. А восени 
в Елладі починалися святкування й обряд поховання Адоніса; 
сумними піснями проводжали його у похмуре підземне царство Аїд. 

Але в кінці свята люди співали веселих пісень, сподіваючись, що 
весною він знову повернеться на землю: «Адоніс живий, він знову 
прийде навесні до нас». 

Особливо популярним був культ Адоніса як божества природи у 
Біблосі та його околицях, 27а також на Кіпрі. Саме звідси цей культ 
перейшов до греків, які перетворили Адоніса в напівбога, з азіатського 
міфу вони створили поетичну легенду, але основні риси культу 
зберегли. В Давній Греції свята Адонії відбувалися щорічно, 
здебільшого в червні або ж навесні і святкувалися вони два дні: в 
перший день святкувалося його з’єднання з Афродітою, як символ 
весняного розквіту і воскресіння, другий день оплакувалася смерть 
Адоніса, який символізував в’янення природи.28 В Біблосі, де 
знаходилося святилище Афродіти, Адонії проводилися з особливою 
помпою. Згідно з Лукіаном, там відбувалися оргії на честь Адоніса, 
які супроводжувалися священною проституцією.29 Перший день був 
присвячений плачу, вперед виставлялося зображення Адоніса при 
жалобній пішій процесії, зберігалися всі поховальні обряди, на 
другий день починалося радісне святкування з нагоди повернення 
Адоніса з Аіду. Древні люди вважали, що завдяки Адонісу весною 
розквітали квіти, а влітку дозрівали плоди. На знак причетності до 
культу бога Адоніса, який уславився своєю красою, жінки стали 
вирощувати квіти в глиняних горщиках. Ці квіти, які називали 
«садами Адоніса»,30 швидко проростали і так же швидко в’янули, 
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чим символічно передавалася нетривалість квітіння в природі і в 
житті, живим прикладом якої була доля Адоніса. 

Таким чином, більш давня магічна теорія пір року була 
витіснена, а точніше, доповнена теорією релігійною. Тому, що люди 
хоча й стали сприймати зміни річного природного циклу переважно 
за рахунок змін, що відбувалися з божествами, вони, тим не менш 
продовжували вірити, що, здійснюючи магічні ритуали, зможуть 
допомогти божеству, як втіленню природних процесів, шляхом 
простого наслідування (закон магічної подібності). Й оскільки тепер 
вони пояснювали зростання й в’янення, розмножування й розпад 
шлюбом, смертю і воскресінням богів, їх релігійні чи, швидше, 
магічні містерії, оберталися, здебільшого, довкола цих тем. Такі 
містерії інсценували плідний союз сил родючості, сумну смерть як 
мінімум одного із членів божественного подружжя і його радісне 
воскресіння. 

Доля Адоніса – одна з улюблених тем античної поезії. В гімнах 
на смерть Адоніса в античній поезії, як вважається, сформувався 
адоніїв вірш. Однією з перших до цієї теми звернулася славетна 
Сапфо.31 Розгорнута символіка вічного колообігу і гармонійної 
єдності життя і смерті у природі, привернули увагу давньогрецького 
поета доби еллінізму Феокріта, який уславився своїми ідиліями, 
буколічними віршами, що започаткували європейську традицію 
пасторальної літератури. 

Серед обширної творчості Феокріта особливе місце займає 
ідилія – мім «Сіракузянки на святі Адоніса». Викликає захоплення 
спостережливість Феокріта, його вміння створювати живі драматичні 
сценки, майстерно возвеличувати Адоніса, вкладаючи похвалу йому 
в уста простих городянок, що прибули до Александрії разом із 
родинами на свято Адоніса, юного супутника Венери, вмираючого і 
воскресаючого бога рослинності. Свято відбувається в палаці 
Птоломея Філадельфа, дружина якого Арсіноя надавала урочистостям 
особливої пишноти. 

Афродіта й Адоніс лежать на розкішно уквітчаних ліжках, під 
кущами, теж пишно прикрашених, і допитливий міський натовп пре 
подивитися на видовище, з нагоди якого до палацу впускають усіх. 
Прямують туди й дві приятельки-сіракузянки. Що тільки не 
включено в цю невеличку оповідну рамку. Образки життя, сімейний 
побут, народні звичаї, царські справи Птоломея, обряди релігії, 
святкування, все тут наглядно зриме, подане у живій дії. Такою була 
давньогрецька ідилія, такої форми надав їй геній Феокріта. Легкими 
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шрихами, без будь-якої грубості чи карукатурності, змальовані дві 
прості городянки; їх окрики на служниць, скарги на чоловіків, 
розмови про святкові вбрання, переляк у вуличній товчії, люб’язна 
допомога якогось незнайомця, словесна перепалка з іншим – все це 
передано дорійським діалектом, жваво і невимушено. І тут же, в 
природну невимушену розмову жіночок, у їх втому, переляк і 
захоплення вплітається похвала царю Птоломею й урочистому святу. 
Кульмінацією свята є гімн Адонісу, який виконує у палаці професійна 
співачка. Після велично-урочистого гімну слідує цілковито побутова 
кінцівка: одна з двох приятельок згадує, що її буркотливий чоловік 
ще не снідав і пора повертатися додому. 

Цілковито в іншому ключі написана епітафія Біона, давньогрецького 
поета з Флоси, який хоч і наслідував буколічну поезію Феокріта, 
уславився більше як автор еротичних пісень. 

Епітафія Біона складається з трьох частин. У першій частині 
задається тон жалібному плачу-зверненню, жалісному побивання за 
Адонісом: 

 
Оплакуй, Адоніса, пісне! 
«Відцвів наш прегарний Адоніс! 
Ой горе, відцвів нам Адоніс!» – 
Заводять із нами Ероти: 
«Не на пурпуровій постелі 
Тепер тобі спать, о Кіпрідо! 
Вся в чорне вдягайся, нещасна, 
І бий себе в груди щосили, 
І плач, і ридай з нами всіма: 
«Відцвів наш прегарний Адоніс!» 
 
Затим слідує опис тіла красеня Адоніса, смертельної рани, 

завданої йому диким кабаном, і з якої ющить кров. Прощання 
Афродіти, її поцілунок, що відцвітає на вустах юнака, ще більше 
посилює біль фізичної втрати коханого. Афродіта вся в жалощах, 
боса, «розкинувши коси на вітер», блукає лісом, ноги її колють гострі 
шипи зілля, камінці ранять її ступні до крові. Для поета важливо 
передати саму атмосферу розпуки, передати страждання Афродіти: 

 
Як гарний був вид у Кіпріди, 
Коли ще, Адонісе, жив ти! 
Та з смертю твоєю пропала 
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Й Кіпріди краса! Горе, горе!» 
Лунають високії гори. Ліси гомонять голосінням: 
«Адоніс умер! Горе, горе!» 
У кожнім потоці клекоче 
Безмежна журба Афродіти, 
І джерело кожде з-під скелі 
По смерті Адоніса ронить 
Свої кришталевії сльози. 
 
Разом з Афродітою сумують Ерот, Гіменей, який на самім порозі 

до опочивальні згасив свою шлюбну факлю: 
 
Порвав і розкидав безладно 
Цвітасту шлюбну корону.32 

 
Вже й свашки замість звичного «Ладо! Ладо!» співають лиш 

«Леле! Ой Леле! Пропав наш прекрасний Адоніс!» Вродливі харити 
теж щиро оплакують дитя благородне Кініра. Вже й музи ридають 
хором вголос «Адонісе, слухай!».Та Адоніс вже не чує їхніх пісень, 
оскільки Персефона міцно тримає його у своїх обіймах і вже не 
відпустить ніколи. 

Завершується епітафія зверненням до Піфійської богині «вгамувати 
свої сльози ряснії». 

Слід зазначити, що антична передфілософська міфологія існувала у 
трьох різновидах: гомерівській, гесіодівській та орфічній. При цьому 
третій різновид суттєво відрізнявся від першого. Якщо перший 
аристократичний, а другий демократичний, то в третьому вчувається 
відлуння рабської свідомості. 

Зародження орфізму пов’язане з іменем Орфея – втіленням 
могутньої сили мистецтва. Відправившись (як колись Іштар за 
Таммузом) до підземного царства за своєю дружиною Еврідікою, яка 
померла від укусу змії, Орфей приборкує своїм співом під 
акомпанемент кіфари сторожа Тартару трьохголового пса Цербера, 
змушує просльозитися безжалісних богинь помсти Еріній і розчулює 
серце володарки Аїду Персефони. Та відпускає Еврідіку з умовою, 
що Орфей до виходу з царства мертвих не озирнеться на дружину, 
яка йде за ним слідом. 

Легенда про Орфея, як аполонівського співця, виникнувши у 
VІ ст. до н. е., увійшла до кола ідей, що об’єднують Аполлона й 
Діоніса. У вченні, зародження якого приписують Орфею, відбулося 
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класичне поєднання протилежних колись двох начал: аполлонівської 
гармонії і діонісійського шаленства. Ця система релігійно-філософських 
поглядів під назвою «орфізм» виникла в Аттиці в добу Пісістрата і 
була пов’язана з ідеями висхідної демократичної державності. 

Діоніс, вшановуваний орфіками, був близький селянству як 
божество вічного відродження природних сил, що втілювалося в 
рослинних та ізоморфних тілах, кров’ю якого була просякнута 
животворна земля. Безперервне оновлення світу в процесі життя й 
смерті є ніщо інше, як перевтілення Діоніса, близького кожній 
людині незалежно від приписів, законів й станових установок. 

Орфізм якраз і став вченням в морально-символічній формі про 
долю цих космічних перевтілень Діоніса. 

Сильною стороною орфізму, яка приваблювала бідні верстви 
населення грецьких полісів, було вчення про рівність всіх людей, 
прилучених до розтерзаного Діоніса-Загрея і кровно з ним зв’язаного. 
Цей мотив рівності передбачався самою ідеєю про переселення душ. 
Людина в антропології орфіків має два начала: нижче, тілесне, 
титанічне, і вище, духовне, діонісійське, яке в орфізмі аполлонізоване. 
Якщо у Гомера перевага віддається земному життю, то в орфіків 
навпаки. Життя – страждання. Душа в тілі – неповноцінна. Тіло – 
гробниця і в’язниця душі. Мета життя – звільнення душі від тіла. 
Зробити це нелегко, оскільки душа приречена переселятися з тіла в 
тіло – так званий метемпсихоз. Такими тілами можуть бути не лише 
люди, але й тварини, комахи й рослини, залежно від поступового її 
вдосконалення й очищення в тому житті, яке визначене на певному 
щаблі вічності отілесненій душі. Таким чином, утверджувалася рівність 
всіх людей, незалежно від станового і раціального розмежування, які 
готові перетерпіти спільний суд над душами за свої вчинки і гріхи. 

Орфіки були організовані у співдружності різного ступеня й 
сповідували езотеричне таємне вчення для посвячених, практикуючи 
вшановування божества у містеріальному служінні. Витоки орфічних 
гімнів слід шукати в архаїчній ритуальній практиці. В гімні, як і в 
молитві, мольбі, зові людини головним є зверення до божества, і щоб 
задобрити свого покровителя, возноситься хвала йому, прославляється 
його могутність і милостива щедрість. 

В орфічних гімнах, враховуючи їх практичний характер, неодмінно 
присутні звернення мистів (жерців) («почуй мене»), які переходять у 
похвалу божеству, що змальовується за допомогою численних епітетів 
та в заключне прохання учасників ритуалу. Орфічні гімни продовжують 
гомерівську традицію похвали богам, але розвивають її у плані епітези, 
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тобто створюють своєрідну біографію божества, позбавлену епічної 
наративності. 

Антична традиція сприймала зародження гімну у простій 
гекзаметричній формі. В елліністичну добу орфічний Діоніс у його 
багатоманітних зв’язках розширився за рахунок малоазійських богів 
Аттіса, Сабазія, Адоніса, Ісіди, Міса, Гіпта.33 

Ось один із прикладів орфічного гімну Адонісу (Фіміам, пахощі): 
 
Демон чудовий, шановний, почуй, як тебе кличу! 
У віці найжаданішому, любиш блукати самотньо. 
У ніжних чудових кучерях, о ти, Евбулей, многовидний, 
Всезнаний живитель всього, юнак ти і діва, 
Вічно квітучий Адоніс – в році, затухаючи, сяєш, 
Ріст посилаєш всьому, дворогий, оплаканий, милий, 
Блищиш дивовижною красою, любитель ловів довговолосий 
Солодка гілка Кіпріди, звабливий паросток Ерота! 
О, породжений від лона прекрасної Персефони! 
У Тартарі похмурому мав ти колись оселю, але опісля 
Знов на висоти Олімпу возніс ти своє плодоноснеє тіло. 
Нині ж прийди до мистів, землі плодами нагороджуючи!34 
 
Процес сприйняття культів «варварів» у Давній Греції був 

непростим, і часом суперечливим. Це добре засвідчує Плутарх у 
своїх коментарях до Ерота. «Адже не вперше Ерот вимагає алтаря і 
жертвоприношення, він не пришелець, сприйнятий нами від варварських 
забобонів, як якісь там Аттіси й Адоніси, що потайки пробралися 
до нас і під покровительством напівчоловіків, напівжінок присвоїли 
собі не подобаючі їм почесті, за що їх слід було б піддати судовому 
переслідуванню».35 

Міфологія античного світу – складний і багатоплановий симбіоз 
міфологій Давньої Греції і Давнього Риму, першій з яких належить 
честь створення більшості міфів і легенд, у сучасному переказі, 
подібних швидше до пригодницьких романів, другій – слава того, 
хто зберіг це богатство. 

Греки досить рано перешли до антропоморфізму, створивши 
своїх богів по «образу і подобію» людей, наділивши їх неземною 
красою та безсмерттям. Багато з них жили поруч з простими 
смертними і допомогали своїм улюбленцям, беручи жваву й 
безпосередню участь в їхньому житті. Міфологія греків вражає 
своєю барвистістю і різноманітністю, чого не можна сказати про 
релігію римлян – небагату на легенди, яка дивує сухістю і 



241 

невиразністю божеств. Італійські боги ніколи не виявляли свою волю 
при безпосередньому контакті з простими смертними. Поетичні 
творіння грецького народу збережені для нас римськими поетами, 
багато міфологічних сюжетів стали відомими завдяки чудовій поемі 
Овідія «Метаморфози». 

Давньоримський поет використав популярний в елліністичній 
літературі жанр «перетворення» (мається на увазі перетворення 
людини на тварини, рослини, неживі предмети і навіть на зірки). 
«Метаморфози» залишаються найбільшим твором античної літератури, 
який поряд із Гомером у всі віки є для широкої публіки головним 
джерелом ознайомлення з античною міфологією, захоплює своїми 
художніми достоїнствами. 

Історична основа «Метаморфоз» чітка і зрозуміла. Овідій 
прагнув подати систематичний виклад античної міфології, розташувавши 
її за тими періодами, які здавалися в той час цілком реальними. З 
неозорої множини античних міфів римський поет вибрав міфи з 
перетвореннями, що служать найглибшою основою будь-якої первісної 
мифології. Але Овідій далеко не наївний оповідач античних міфів 
аби мотив перетворення не мав для нього якогось особливого 
значення. Всі ці безкінечні перетворення у «Метаморфозах», 
продиктовані такими ж безкінечними перипетіями долі, якими була 
сповнена римська історія часів Овідія, і від яких у нього залишалось 
незабутнє враження. 

З великою достовірністю можна припустити, що саме ця 
неспокійна і тривожна налаштованість поета, який не бачив ніде 
твердого опертя, змусила його і в царині міфології зображати перипетії 
життя, що набувало форми первісного перетворення. 

Метаморфози – один з улюблених жанрів елліністичної 
літератури. Якщо у Гесіода, ліриків і трагіків мотив перетворення 
поки що залишався в рамках традиційної міфології, то у своїх 
«Причинах» александрійский поет Каллімах (III ст. до н. е.) вже 
широко використовує цей мотив для пояснення різних історичних 
явищ. Про перетворення героїв на зірки писав Ератосфен у поемі 
«Явища». Інший поет під іменем Бойос складав вірші про 
перетворення людей на птахів. У II ст. до н. е. в цьому жанрі писав 
Нікандр Колофонский, а в I ст. – Парфеній Нікейський. Не бракувало 
подібного роду творів і в римській літературі (наприклад, Емілій 
Макр, I ст. до н. е.) 

Досить складним є ідейний зміст «Метаморфоз». Безумовно, в 
часи Овідія цивілізована частина римского суспільства вже не вірила 
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в міфологію. Але ця, взагалі, то вірна оцінка ставлення Овідія до 
міфології, потребує суттєвої деталізації. 

Незважаючи на скептицизм, Овідій щиро любить свою міфологію, 
вона приносить йому глибоку радість. Крім любові до своїх богів і 
героїв, поет відчуває до них ще й почуття добродушної поблажливості. 

Той підхід до міфології, сформульований Овідієм дуже детально 
і притому з великою серйозністю, полягає в тому, що зазвичай – і 
дуже неточно – називають піфагорейством. 

Вчення, яке проповідує Овідій, вкладене в уста самого Піфагора. 
В цій філософській теорії для римського поета важливими є чотири ідеї: 

1) вічність і незнищенність матерії; 
2) вічна їх змінність; 
3) побудоване на постійному перетворенні одних речей в інші 

(при збереженні їх основної субстанції); 
4) вічне перевтілення душ з одних тіл в інші. 
Назвати це наївною міфологією вже не можна, оскільки Овідій 

оперує тут відверненими філософськими поняттями.36 

У поезії давніх римлян міф про Адоніса вже втратив своє колишнє 
релігійно-ритуальне значення і набув більш безпосереднього еротичного 
характеру. В такому вигляді постає цей переказ в обробці «співця 
кохання» Овідія Назона у 10-й книзі «Метаморфоз». 

Адоніс, як зазначає Овідій, був народжений від інцесту царя 
Кініра Пафоського (на Кіпрі) і його доньки Мірри. Ранка від стріли 
Амура запалила у Венери безнадійну пристрасть до Адоніса, юнака 
неземної краси. 

Хоча історія про Адоніса викладена в «Метаморфозах» далеко 
не повністю, але саме ця оповідь стала джерелом для подальшого 
розвитку цього образу в європейській літературі. 

Овідій зображає Адоніса, насамперед, як ідеал краси. Його кохає 
сама Венера. Кохання Венери й Адоніса зображається як нічим не 
затьмарена ідилія. Овідій проте не скористався головною культовою 
версію міфу, згідно з якою Афродіта й Персефона сперечаються одна 
з одною за право бути разом з Адонісом. Зевс вирішує їх суперечку 
таким чином, що, присуджує Адонісу частину року проводити з 
Афродітою, а іншу частину – у підземному царстві з Персефоною. 

Відтіснивши на задній план Персефону (а також й інших 
персонажів загальноприйнятої версії, зокрема Ареса), Овідій спрощує 
зовнішню сторону сюжету, але надає йому натомість внутрішнього 
драматизму. Замість суперництва богинь кохання і смерті мотив 
кохання неразривно пов’язується зі страхом, що смерть може забрати 
в неї коханого. Венера боїться хижих звірів, які можуть занапастити 
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Адоніса, і просить його полювати лише на зайців та косуль. Її 
прохання залишаються поза увагою, хоча страх її не безпідставний: 
Адоніс помирає саме від рани, заподіяної йому диким вепрем. 
Венері, яка ридає над його тілом залишається єдина втіха, яку в неї 
не зможуть відібрати навіть богині долі Мойри – увіковічнити 
память про свого коханого щорічним плачем за ним (натяк на 
утвердження культу Адоніса). Кров із рани Адоніса Венера перетворює 
на квітку анемон («вітряницю»), що цвіте короткий час і має такий 
же багряний колір, що й кров богині. Анемон – символ чудової, але 
швидкоплинної юності юнака. 

Поема «Метаморфози» Овідія стала невичерпним джерелом для 
трансляції міфу про Адоніса для письменників у наступні віки, надто 
у ренесансній літературі. Попри гедоністичний характер доби 
Відродження, в літературі цього періоду знаходимо не лише теми 
Кохання, але й теми Природи, Часу й Смерті. Смисл поетичних 
творів розкривається вже не стільки в самому сюжеті, скільки у 
філософських роздумах про Кохання, Природу, Час і Смерть. 

Одним з яскравих прикладів подібного плану є потрактування 
теми кохання у поемі Шекспіра «Венера й Адоніс» (1593). Хоча 
поема була написана у модному тоді італійському стилі і молодий 
поет міг запозичити її зміст з «Метаморфоз» Овідія, однак він 
виявив свою художню самостійність, відійшов від популярної версії 
міфу і показав взаємостосунки Венери й Адоніса у цілковито іншому 
світлі, ніж у римського поета. 

В Овідія Адоніс – юнак, який ще не розуміє насолод кохання; 
він тікає від пристрасних зізнань богині кохання тільки з причини 
своєї фізичної недозрілості. Шекспір додав до цього мотиву інший 
мотив, моральний – відразу сором’язливого й цнотливого серця до 
чуттєвого кохання, до фізіологічної пристрасті . 

Поема «Венера й Адоніс» написана в жанрі еротичного епілія. 
Вона приваблює дотепним розвитком теми, хоча її алегоричне 
навантаження значно ширше. Такий тип поезії називають зазвичай 
«овідієвою» чи «етіологічною», тобто такою, що дає міфологічне 
пояснення, наприклад, існуванню квітки якогось певного виду.37 
Безпосередньою «причиною» для написання поеми, Шекспіру могла, 
отже, послужити квітка анемон, що виросла з крові смертельної рани 
Адоніса. Але це міг би бути тільки привід для написання риторичної, 
декоративної, трагікомічної поеми. Як справедливо зазначає вітчизняна 
дослідниця поезії В. Шекспіра О. Алексеєнко, «поетичний дебют 
Шекспіра близький до надзвичайно розвиненої в західноєвропейській 
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літературі традиції створення любовних поем, яка зароджується 
ще в середньовічної куртуазній поезії».38 

Шекспір використовує версію міфа про Венеру й Адоніса, в якій 
(як і на картині Тіціана), Адоніс – стриманий і байдужий до тілесної 
зваби, в той час як Венера палає пристрастю до нього. Таке контрастне 
зіставлення надає зображуваному додаткової гостроти, створює 
можливість автору виражати свої моральні судження про кохання і 
пристрасть. 

З перших же рядків поеми античний міф набуває чуттєвої повноти і 
барвистості, цілковито в дусі ренесансної концепції буття італійських 
живописців 

Молодому поету вдається створити візуальний пасторальний 
краєвид, сповнений чуттєвої повноти, що нагадує картини його рідного 
краю. На гілках дерев співають пташки, крізь хащі прориваються 
хижі звірі. Вся природа одухотворена і на тлі чудової умиротвореної 
розгортаються сцени кохання двох прекрасних створінь, наділених 
всіма ознаками фізичної краси: Венери – втілення жіночої довершеності 
та Адоніса, краса й мужність якого поєднуються зі спокоєм, стриманістю. 
Венера охоплена любовною пристрастю, в ній промовляє голос 
природи. Вона – земля, сповнена буйного цвітіння, кров, що палає 
вогнем; він – холодний мов лід.39 

Намагання Венери розпалити бажання в Адоніса вражають читача 
своєю відкритістю, але разом з тим вони не справляють враження 
чогось цинічного і не гідного художнього зображення. Поет без 
жодної фривольності звучними віршами передає справжню пристрасть, 
шалену, запаморочливу, яка є поетично законною, як будь-яке яскраве і 
сильне явище. 

Виходячи з принципів риторичної контраверсії, Шекспір акцентує 
увагу на внутрішньому стані Адоніса, який переконує закохану 
богиню в тому, що він ще не дозрів для кохання, що для його віку 
більше підходить мисливство. Коли богиня в образних алегоріях 
переконує його, що кохання – всезагальний закон природи, Адоніс 
відповідає їй такими словами: 

 
Якщо, владарко, любиш ти мене, – 
Відмовив, – зваж на вік мій жовторотий, 
Не підганяй – хай зрілість піджене. 
Не візьме жоден риболов дрібноти. 
Плід стиглий пада сам, а з зеленця 
Ні смаку, ні наїдку для їдця! 40 
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Але Любов – закон Природи і водночас велика радість, яку людина 
отримує у винагороду за продовження себе у нащадках, що робить 
життя таким чином безкінечним. Тому Венера дорікає Адонісу за те, 
що він не виконує свого боргу перед Природою: 

 
Ростеш, годуєшся з землі приплоду, 
То дай же ти й землі свій власний плід. 
Себе продовжуй – так велить природа, 
Нехай тебе переживе твій рід. 
Тоді ти й після смерті жити будеш, 
В подобі у своїй повік пребудеш...41 

 
Адоніс відмовляється від утіх чуттєвого кохання, він хоче зберегти 

спокій і поміркованість, не бажає розділяти свою продуктивну силу, 
він бачить у пристрасті Венери лише хіть, прагнення до буття і 
передачі його шляхом тілесної чуттєвості: 

 
Це не Любов! Любов втекла за хмари, 
Коли її імення вкрала Хіть, 
Що, ним прикрившись, розкошує яро, 
Плямує глумом чисту, юну мить; 
Тиранить жадібно, з’ їда уїжно, 
Мов гусінь ненажерна - зелень ніжну.42 

 
Чуттєвому коханню Венери Адоніс протиставляє своє розуміння 

кохання як ідеального, божественного почуття, порушуючи цим однак 
закон взаємозалежності всього сущого у природі. 

Адоніс розмірковує про свою недосвідченість, незрілість, про 
гріховність фізичної пристрасті і заявляє про своє бажання залишитися 
вірним улюбленій справі – мисливству. Венера просить його полювати 
лише на зайців і косуль та остерігатися кабанів, ведмедів, оскільки 
хижі звірі несуть реальну загрозу його життю. 

Яскрава еротична поема перетворюється поступово на своєрідний 
філософський диспут між героями на тему «хтивість і цнотливість». 
Подібними диспутами про природу кохання була сповнена поезія 
Середніх віків і доби Відродження, зокрема, поема Лоджа «Scillaes 
Metamorphosis». Перед нами справжня антична «контроверсія» як 
зразок наслідування суперечки Аянта й Одіссея про переваги сили 
фізичної й розумової з ХІІІ книги «Перетворень».43 

У поемі є два епізоди, які здаються незвичним відступом від 
загальної теми; перший – пов’язаний з описом полювання Адоніса на 
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зайців, у другому описується зустріч коня Адоніса з кобилою, яка 
несподівано взялася звідкілясь. На Адоніса цей кінський еротизм діє 
так само мало, як і божественний еротизм самої Венери. Але тут 
важливо інше. Шекспір добре вловив смаки тодішньої аристократичної 
читацької публіки, а саме їй була адресована поема, і майстерно 
передав ідилію кінського життя блискучим описом загравань, жагучих 
домагань баского скакуна і відбрикувань норовливої кобилки. 

Використання контрастного зіставлення з метою надання більшої 
виразності головній темі, в даному випадку – це художній прийом, 
який разом із драматичними опосередкованими сюжетними лініями 
складає поетичну техніку, яка згодом отримає назву «барокової». 
Тут, як і в епізоді з полюванням на зайців, Шекспір поєднує ретельну 
деталізацію, опис з асоціативністю думки, художнім вимислом. 

Хто ж перемагає в суперечці кохання земного і кохання небесного? 
Адоніс не дослухається аргументів Афродіти, він пристрасний 
мисливець, його вабить здобич великого кабана, він не реагує на 
застереження Афродіти, яка просить його остерігатися полювання на 
великих звірів. 

У другій заключній частині поеми описується загибель Адоніса і 
страждання Венери, яка оплакує свого коханого. Критики схильні 
сприймати цю частину поеми як алегорію зруйнування краси і 
чистого кохання.44 Смерть постає в поемі не в традиційному образі 
смерті, кощавої з косою, а у вигляді дикого вепра. В цьому є своя 
символіка. Смерть чаїться в самій Природі. Вона не Фатум, не щось 
трансцендентне, а органічна складова самого життя. Кабан – символ 
смерті, що знищує красу, якщо порушується закон природи про 
гармонію, відкидається земне, тілесне почуття і втрачається ланка 
транспарентного її продовження. Гуманістичний ідеал ренесансної 
людини, яка живе в гармонії з навколишнім світом, не відбувся через 
відсутність єдності духовного і тілесного. 

Весь трагізм життя в тому, що кохання, яким воно є в реальній 
дійсності, на жаль, дуже далеке від ідеалу прекрасного. Богиня провіщає 
з болем, що супутником кохання стає скорбота. Вона обирає шлях 
відреченості, відходячи від земної суєтності і від людей. Проте 
життєдайна сила природи безмежна. Адоніс відроджується, з його 
крові виростає чудова пурпурова квітка з білими цятками. 

 
До квітки голову схиля вона: 
Чи пахне свіжим віддихом Адона? 
«На грудях житимеш моїх, ясна, 
Як смерть його забрала беззаконна...». 
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Стебло зірвала, і на зламі сік 
Зеленою сльозиною потік.45 

 
Подальше освоєння міфа про Адоніса пов’язане з творчістю 

одного з найбільш відомих зачинателів літератури бароко в Італії 
Джамбаттісти Маріно (1569-1625). Ім’я поета дало назву цілому 
напрямку в літературі, відомому нині як «марінізм». Характерною 
його ознакою є сенсуалістичний гедонізм, кончентизм і новаторство 
форми, що споріднює його з так званим «барокізмом». 

Поема «Адоніс» – вершинний твір Маріно. В її основі – запозичена 
з «Метаморфоз» Овідія історія кохання богині Венери і красеня 
Адоніса. Вже під час роботи над поемою (1615-1617 рр.) Маріно 
вирішив позмагатися із Тассо та Аріосто. Спочатку поема зрівнялася 
з «Визволеним Єрусалимом», затим переросла й «Шаленного 
Орландо» і, як наслідок, з’явився великий твір з двадцяти пісень, 
понад 40 000 віршів, що вже само по собі робить «Адоніса» унікальним 
явищем італійської літератури. Ця поема – своєрідний грандіозний 
метатекст, вона увібрала в собі не лише досвід числених розробок 
відповідної міфологеми, але й багато чого іншого. «Ми впевнені, – 
писав Фесцешетті, – що виявити всі джерела поеми під силу лише 
вченому, який має під рукою найскладніший і найсучасніший ком’ютер, 
в пам’ять якого занесені всі без вийнятку тексти західної літературної 
цивілізації, доступні в часи Маріно, як друковані, так і рукописні».46 

Вперше поема була опублікована у Парижі 1623 року з посвятою 
Людовіку ХІІ і з передмовою відомого французького письменника 
Шаплена. Міф про кохання Адоніса й Венери Маріно перетворив на 
гімн чуттєвості як суттєвого змісту життя. Написана станцами поема 
стала вершиною сенсуалізму італійської барокової поезії. 

Поема користувалася великим успіхом, але після смерті автора 
її занесли до індексу заборонених книг: не стільки за єретичне 
вільнодумство, як за еротичні сцени. 

Поема замислювалася як антитеза традиційної епічної поеми, 
Маріно бачив її як апологію мирного стану суспільства. Звідси 
декоративний характер твору, швидка зміна сцен, несподівана поява 
людей і богів, що наближає «Адоніса» до театру епохи бароко з його 
математично розрахованими чудесами. Новим є зображення Природи, 
яка в поемі не дика і своєвільна, а ретельно доглянута людиною, 
підпорядкована геометричному плану і розрахунку. 

Спокушений напучуваннями Фортуни, красень Адоніс відбуває 
на острів Кіпр, де зустрічає пастуха Кліціо, який розхвалює йому 
принади буколічного життя. Купідон-Амур кольнув своєю стрілою 
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Венеру в серце, і вона закохалася в Адоніса. Юнак і сам покорений їй 
пристрастю, разом із богинею він відбуває до палацу Амура. Там він 
зустрічає Меркурія, відвідує театральну виставу (постановку драми 
про Актеона), милується фонтаном Аполлона і знайомиться з пастухом 
Філено, який вочевидь є alter ego Маріно. 

Побувавши у п’ятьох Садах насолод, кожен з яких відповідає 
одному з людських почуттів, Адоніс відбуває затим у супроводі 
Меркурія на небеса, де відвідує Місяць – місцеперебування природи, 
Меркурій – місцеперебування мистецтва) і Венеру – місцеперебування 
кохання. Тим часом коханець Венери Марс (Арес), довідавшись про 
її зраду, повертається на Кіпр. Венера змушена на певний час забути 
про Адоніса. Юнак блукає лісом і потрапляє до замку Фальсінери, 
яка закохавшись в нього, домагається його кохання, проте безуспішно. 
Врешті-решт вона наказує вкинути Адоніса до в’язниці. Лише випадок 
допоміг юнакові втекти з ув’язнення: запропоноване Фальсірена 
переплутала зілля, яке перетворило юнака на папугу. У такій подобі 
Адоніс полетів до Венери, де він стає свідком любовних ігор Венери 
і Марса. Папуга, що розмовляє людською мовою, викликає підозру 
ревнивого чоловіка, і Адоніс змушений летіти до лісу. 

Врешті-решт йому вдається повернути собі людську подобу. 
Перевдягнений у жіноче плаття, щоб не привертати увагу Фальсінери, 
Адоніс потрапляє в руки розбійників. Там він вражає своєю красою 
їхнього ватажка, який запалився пристрастю до нього. Виплутавшись 
зі складної ситуації, Адоніс повертається до палацу. Там він бере 
участь у шаховому турнірі разом із Венерою, Меркурієм й Амуром, 
виступає в конкурсі краси і перемагає. Венера відбуває на острів 
Цітеру; за час її відсутності Адоніс виходить на полювання і поранює 
стрілою Купідона дикого вепра. Той, спалахнувши шаленою пристрастю 
до юнака, необережним рухом, ударом клика у стегно, завдає юнакові 
смертельної рани. В останніх двох піснях поеми йдеться про поховання 
Адоніса, про його загибель, описуються ритуальні турніри та ігри. 

Поетика «Адоніса» Маріно, увібравши в собі стильові прикмети 
різних жанрових джерел, тяжіє до химерного сновидіння; не 
випадково впродовж дії поеми Адоніс вісім разів поринає в сон, а 
одну зі своїх подорожей здійснює на Острів сновидінь. З цієї точки 
зору найближчими джерелами для написання твору Маріно могли 
послужити поеми Бокаччо «Любовне видіння» та «Гіпнеротомахія 
Поліфіла» Франческо Колонна. Поринувши в сон, герої Бокаччо, 
Колонна і Маріно переносяться в алегоричну реальність, де переміщення 
у просторі співпадає з пізнанням світу, коли необхідно робити вибір 
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між «тісними» і «широкими» воротами (у Бокаччо), аскезою і 
чуттєвістю (в Колонни). Думки й пристрасті в поемі Маріно стають 
персоніфікаціями таких алегоричних понять, як Кохання, Мистецтво, 
Природа, Філософія, Ревнощі, Багатство. Сам шлях Адоніса подано 
як єдино можливий алгоритм пізнання.47 

Маріно захоплює можливість переробки мотивів, вдосконалення 
й обновлення сценарію, надання видовищності й блиску зображенню. 
Виходячи з чисто суб’єктивних співставлень, підказаних випадковою 
подібністю чи відмінністю, які тяжіють через те до парадоксу, 
абсурду, що породжує ефект несподіванки, в чому Маріно вбачає 
найважливіший прийом поезії.48 Він вписує в міфопоетичну картину 
світу поеми окремі компоненти природничонаукового характеру, 
подає новітню науково-технічну термінологію, що виявляється цілком 
оригінальним способом «здивування» читача. 

У поемі фігурують обертові двері, які допомагають Адонісу 
врятуватися з ув’язнення. Обертова сцена дозволяє стрімко переходити 
від однієї картини до іншої, поєднувати, як сказано в «Адонісі» «різні 
театри в одному», перетворюючи поему в калейдоскоп диковинок.49 

У поемі наявний досить поширений у ХVІ-ХVІІ ст. мотив «театр – 
imago mundi», зокрема в епізоді, в якому йдеться про відвідини 
театру (п’ята пісня). Сам театр вражає розкішшю і розмірами: 
кришталева зала має чотири входи (кожен з яких відповідає одній із 
чотирьох стихій та одній із чотирьох сторін світу), сто вікон, стіни 
зали прикрашені дорогоцінним камінням; кожній стихії відповідає 
свій камінь (вогонь – рубін, повітря – сапфір, земля – ізумруд, вода – 
діамант). Її підлога вимощена з винного каменю, вона символізує 
підземне царство, стеля – небозвід, в центрі сонце з хризоліта; 
посеред зали – атлант, який підпирає весь умовний небозвід. Що ж 
до самої вистави, то вона відповідає драматургічним канонам епохи: 
трагедія про Актеона складається з п’яти актів, які перемежовуються 
інтермедіями. При цьому символічно те, що Адоніс засинає, не 
додивившись виставу до кінця. Такий хід звільняв поета від 
необхідності відтворення кривавої розв’язки сюжету міфу. 

Важлива ідея Маріно в цьому творі – продемонструвати 
взаємозв’язок і єдиносутність всіх мистецтв. Живопис і поезія для 
нього – близнюки; поезія – це говорящий живопис, а живопис – 
мовчазна поезія. Віддаючи данину музикальності свого століття, 
Маріно прагне передати, наприклад, віртуозність солов’ їного співу. 

У такому підході знаходить вираження притаманний світогляду 
Маріно гедонізм, навіть «жахливому» поет надає розважальної 
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функції, утверджуючи аристократичний погляд на життя як засобу 
насолоди. 

Видатний французький письменник Лафонтен теж був пристрасним 
шанувальником античності. Особливо захоплювався він творчістю 
Платона і Плутарха. У його творах можна знайти чимало афоризмів, 
запозичених у цих авторів. 

Прикметно те, що свій творчий шлях Лафонтен розпочав з 
вільного перекладу комедії Теренція «Євнух». Однак перший 
заслужений успіх принесла йому героїчна ідилія «Адоніс» (1658). 
Поема написана на підставі сюжету «Метаморфоз» Овідія. В ній 
подана оповідь про любов Венери до вродливого юного мисливця 
Адоніса, який не відповідає на її почуття, хоча в ній відчутне і 
близьке знайомство з галантною поемою Маріно. З’явившись у 
самий розпал захоплення класицистами середини ХVІІ ст. жанром 
епопеї, невелика поема Лафонтена вигідно відрізнялася від громіздких і 
велемовних епопей Лемуана, Жожа де Скюдері, Шаплена і Демаре де 
Сен-Сорлена простотою стилю, витонченістю описів та загальним 
почуттям гармонії, що виказувало у Лафонтені гідного продовжувача 
традицій поезії Ренесансу, знавця античної літератури.50 Слід зазначити 
при цьому, що за своїми поглядами і ставленням до життя Лафонтен 
був епікурейцем, вільнодумцем, сенсуалістом. 

Уже у перших віршах поеми Лафонтен заявляє, що йому «не 
вистачає голосу» для оспівування Риму, Трої і битв богів на берегах 
Скамандра, що він може оспівувати лише «лісову тінь, Флору, Ехо, 
Зефірів та їх ніжне дихання, зелені килими лугів та срібні джерела. 

Новим у ніжних, гармонійних віршах «Адоніса» Лафонтена 
було тонке відчуття природи і глибокий ліризм окремих місць поеми, 
надто коли мова йде про кохання Венери й Адоніса на фоні чудових 
пейзажів і про їх страждання від розлуки. В поемі є рядки, які 
звучать дуже незвично для поезії ХVІІ ст. і вже нагадують нову 
сентиментально-романтичну поезію: 

 
O vous,tristes, plaisirs.ou leur ame se noie, 
Vains et derniers effets d ame imparfaite joie 
Delicieux moments, vous ne reviendrez plus 
«О, ви журливі насолоди, в які поринута душа, 
Марні останні прояви неповної радості, 
Чарівні миті, вас вже не вернеш назад».51 
 
Хоч назва поеми Лафонтена перегукується з однойменним твором 

Маріно, проте Лафонтен спирався швидше всього не на неї, а на 
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«Метаморфози» Овідія. Поема французького поета-класициста означена 
як героїчна ідилія, очевидно, за аналогією до героїчної ідилії Сент-
Амана «Врятований Мойсей» і передбачає поєднання несумісних 
на перший погляд жанрів – пасторального й героїчного.52 Особливо 
показовими в цьому плані є сцени полювання на дикого вепра, який 
асоціюється з руйнівною силою (бог війни) та мисливцями, які 
описані як військова рать. Адоніс на фоні переляканих мисливців 
виступає справжнім героєм, який, переборюючи страх, вступає в 
поєдинок із страшним звіром. 

У поемі переважають такі засадничі ознаки пасторалі як ідеалізація 
природи, діалогічність (розмірковування Венери й Адоніса про 
кохання), ідилічні картини їхнього кохання на лоні природи, 
характерний мотив смерті героя і такий же традиційний плач Венери, 
що завершує поему. Ідилія ж включає важливу для поета антитезу 
тлінності і вічності, що привносить у пасторальний сюжет драматичну 
напругу, конфліктність, трагізм. В ідилічних сценах любовних утіх 
Венери й Адоніса з’являється тема трагічної приреченості краси і 
кохання, у невирішуваному конфлікті зіштовхуються поняття кохання і 
смерті. Епізод опису смерті Адоніса і плачу Венери не знімає однак 
трагічної напруги, як це мало місце в античному пасторальному жанрі.53 

Отже, на підставі проведеного аналізу трансляції міфа про 
Адоніса впродовж значного часового періоду – від античності до 
класицизму – можна дійти висновку: міф є, насамперед, мовою-
об’єктом, який спирається на семіоз номінації – знак-ім’я, а не 
метамовою дескриптивного опису світу, що має металінгвістичну 
функцію.54 Разом із тим його не можна звести тільки до слова, до 
нарації, він проявляється у всій різноманітності нерозривної єдності 
людської свідомості і практики. Залишаючи незмінним смислове 
ядро міфу, поети різних періодів, виходячи з «ідей часу», шукали 
відповідні «форми часу» для відтворення закладених у міфі 
онотологічних проблем людини, життя і смерті, чуттєвого і духовного, 
базуючись на своїх світоглядних позиціях та естетичних уподобаннях, 
виділяючи ті чи інші аспекти першообразу, пропонуючи своє 
трактування трагічної долі Адоніса. 
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«БЛЯШАНОГО БАРАБАНА» Ґ. ГРАССА) 

 
Статтю присвячено проблемі перекладу ігрових фактів у текстах 

художньої літератури. У контексті роботи гра слів розглядається 
через призму когнітивної парадигми, а її переклад, відповідно, як 
такий, що враховує концептуальну специфіку. Публікація аналізує 
три переклади (англійською, російською й українською мовами) 
одного з найбільш насичених ігровими фактами творів XX століття – 
роману Ґ. Грасса «Бляшаний барабан». 

 
Статья посвящена проблеме перевода игровых фактов речи в 

текстах художественной литературы. В контексте работы игра 
слов рассматривается через призму когнитивной парадигмы, а 
ее перевод, соответственно, как учитывающий концептуальную 
специфику. Публикация анализирует три перевода (на английский, 
русский и украинский языки) одного из наиболее насыщенных 
игровыми фактами произведений XX столетия – романа Г. Грасса 
«Жестяной барабан». 

 
The article is devoted to the problem of ludic facts’ translation in 

belles-lettres texts. In the context of the work the wordplay is seen through 
the prism of the cognitive paradigm, and its translation, correspondingly, 
as such that considers the conceptual specifics. The publication analyzes 
three translations (those into English, Russian and Ukrainian) of one of 
those 20th century texts which are most rich in ludic facts – the novel by 
G.Grass «The Tin Drum». 

 
Ключові слова: гра слів, переклад, ігровий факт, неадекватність 

перекладу.  
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Проблема неперекладності гри слів не є новою. Можна було б 
навіть самовдоволено стверджувати: вона вже набила оскомину. Як 
непідвладні перекладу лудичні факти визначали численні дослідники, 
перекладачі та й навіть філософи, зокрема, такі як: Ж. Дерріда,1 
Ф. Гайберт,2 К. Детерінг,3 Г. Ґрассеґер,4 З. Теча5 та ін. Утім, поза 
сумнівом залишається той факт, що гру слів треба перекладати, а 
відтак і шукати способи для цього. 

У даній статті зроблено спробу аналізу когнітивної специфіки 
гри слів. Задля цього дослідження вдається до виявлення концептуальної 
різниці у перекладі різних ігрових фактів мовлення з відомого 
літературного твору німецькою мовою: «Бляшаного барабана» 
Ґ. Ґрасса.6 Підставою для цього послужила класична для 
перекладознавства теза про принципову неадекватність перекладу, 
яка коріниться на фундаментальній відмінності між різними мовними 
картинами світу, що відбиваються у текстах різних функціональних 
стилів. Таким чином, будь-який факт мовлення, а надто факт 
художнього мовлення, тут розглядається як такий, що його включено 
у наступну перспективу: концептуальна картина світу – мовна картина 
світу. 

Актуальність же і новизну даної публікації формує не тільки 
більш вузький погляд на гру слів з точки зору передачі при перекладі 
тих концептуальних механізмів, які лежать в основі лудичних фактів, 
але й достатньо широкий фокус аналізу. Так, у статті розглядаються 
переклади «Бляшаного барабана» кількома мовами: англійською 
(Р. Мангайма),7 російською (С. Фріндлянд)8 і найсучасніший переклад 
українською мовою (О. Логвиненка).9 

У розділі «Unterm Floß» (під плотом) Ґ. Грасс дуже тонко 
обіграє безумовно центральний мотив власного твору через 
використання ігрового факту мовлення: «Hätte ich nicht meine Trommel, 
der bei geschicktem und geduldigem Gebrauch alles einfällt, was an 
Nebensächlichkeiten nötig ist, um die Hauptsache aufs Papier bringen zu 
können, und hätte ich nicht die Erlaubnis der Anstalt drei bis vier Stunden 
täglich mein Blech sprechen zu lassen, wäre ich ein armer Mensch ohne 
nachweisliche Großeltern».10 Автор застосовує лудичний прийом, 
обіграючи сталий вираз «Blech sprechen» (говорити нісенітниці, 
верзти дурниці). Одночасно йдеться і прямо про бляшаний барабан, 
з яким герой не розлучається протягом усього життя. Ігровий 
контраст видається ще більш разючим при зважанні на контекст, у 
якому лунає процитована фраза: барабан згадує з другорядних 
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деталей усе необхідне для того, щоб відбити на папері головне. Отже, 
стверджується прямо протилежне: безглузде сокоріння бляшанки 
дозволяє герою не зважати на дрібниці і помічати усе суттєве. 
Авторський хід – зіткнення прямого і фігурального значень лексеми 
«Blech» (бляха; нісенітниці, дурниці) – конструює фундаментальну 
для роману метафору барабанного бою як говоріння. 

Переклад «Бляшаного барабану» Р. Мангайма англійською 
мовою однозначно губить як сам ігровий ефект уривка, так і 
мотивоконструюючий контраст значень: « If I didn’t have my drum, 
which, when handled adroitly and patiently, remembers all the incidentals 
that I need to get the essential down on paper, and if I didn’t have the 
permission of the management to drum on it three or four hours a day, 
I’d be a poor bastard with nothing to say for my grandparents».11 

Англомовний барабан Оскара більше не говорить – він просто шумить: 
«…якщо би у мене не було дозволу адміністрації закладу на те, 
щоб стукотіти на моєму барабані від трьох до чотирьох годин на 
день…» Очевидно, що концепт твору сильно спотворюється: через 
подібну невідповідність між оригіналом і перекладом читача останнього 
позбавлено надто вже важливого натяку на вираження внутрішнього 
монологу героя через барабанний гуркіт. 

У російському перекладі С. Фріндлянд процитований вище пасаж з 
розділу «Під плотом» перекладено дещо вдаліше: «Не будь у меня 
барабана, который, при умелом и терпеливом обращении, вспомнит 
из второстепенных деталей всё необходимое для того, чтобы 
отразить на бумаге главное, и не располагай я санкцией заведения на 
то, чтобы от трёх до четырёх часов ежедневно предоставлять слово 
моей жестянке, я был бы разнесчастный человек без документально 
удостоверённых деда и бабки».12 Перекладачка дотепно персоніфікує 
барабан, даючи йому слово, тим самим частково репродукуючи 
грассівську метафору в межах уривка, що перекладається. Втім, 
російський переклад не спромагається відтворити метафору текстуальну: 
говорить бляшана іграшка маленького Оскара, а не він сам (адже 
барабанний бій і є його оповіддю). Таким чином, влучний ігровий 
прийом німецького письменника, що зводить міст між безпосередньою 
поверхнею тексту і його ідейною глибиною, разюче збіднюється, 
перетворюючись на тривіальний стилістичний прийом персоніфікації. 

Перекладач О. Логвиненко цілком явно користується досвідом 
своїх попередників, і до того ж, як свідчить наведена вище 
аргументація, досвідом не надто позитивним: «Якби не мій барабан – а 
він, коли ним користатися вміло й терпляче, здатний пригадати 
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всі необхідні подробиці, щоб перенести на папір головне, – і якби 
не дозвіл цього закладу по три-чотири години на день давати 
слово моїй бляшанці, то був би я бідний чоловік і про своїх 
діда та бабу нічого довести б не зміг».13 Український переклад 
«Бляшаного барабана», поза сумнівом, лише мавпує форму оригінал, 
та ще й оглядаючись на російськомовну спробу С. Фріндлянд. Барабан 
Оскара тут так само персоніфіковано, через що він надбає своє 
метафоричне значення лише в контексті процитованого уривка. 
Барабанний дріб не виступає тут метафорою внутрішнього мовлення 
героя і не конституюється через це як один з центральних (чи не 
найцентральніших) мотивів для цілого твору. Музичний інструмент 
отримує лише удавану санкцію на говоріння (герой, подумки 
персоніфікуючи свого металевого улюбленця, хіба виражає свою до 
нього прив’язаність). Відтак, годі і говорити про передачу концепту 
оригінального ігрового факту (останній в українському перекладі, 
власно, ігровим і не є) у перекладі О. Логвиненка. 

Чи не найбільш ємним за широтою контексту ігровий факт 
мовлення вжито Ґ. Грассом у розділі «Die Polnische Post» (польська 
пошта): «Da patrouillierte nur Oskar, war wehrlos und ohne Trommel 
dem Geschichte machenden Introitus einer viel zu frühen Morgenstunde 
ausgesetzt, die allenfalls Blei, aber kein Gold im Munde trug».14 
Безпосередній контекст ігрового факту становить розділ, присвячений 
обороні польської пошти 2 вересня 1939 року на самому початку 
Другої світової війни. Автор грає з німецьким прислів’ям «Die 
Morgenstunde trägt / hat Gold im Munde» (хто рано встає, у того й є). 

Етимологічно прислів’я зводиться до латинської сентенції 
«aurora habet aurum in ore» (Аврора має золото у роті), яке, у свою 
чергу, апелює до образу богині світанку Аврори, яка традиційно 
зображувалась із золотим сяйвом у роті і в волоссі. Ґ. Грасс, 
прикладаючи сталий вираз до конкретної ситуації, контамінує його 
(сталий вираз) з його ж відомою ігровою модифікацією «Die 
Morgenstunde hat Blei im Hintern» (хто рано встає, у того свинець у 
заду). Остання є іронічним перевертнем вихідного прислів’я: зранку 
працювати дуже важко, можна лише спати. Водночас письменник, 
поза сумнівом, вказує і на обставини, за яких оповідач пригадує 
народну мудрість: коридори польської пошти і справді засипані 
свинцем (Blei), тобто відстріляними гільзами зі свинцю. Таким 
чином, внаслідок дії ігрового механізму перехрещуються структури 
як протилежних за змістом («працелюбство» – «лінощі»), так і 
цілком недотичних концептів («війна»), що, у свою чергу, створює 
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своєрідну атмосферу трагічного комізму і експресивно передає дух 
непевності і тотального жаху, що охоплює героя на початку війни 
(хай яким би спокійним не видавався маленький Оскар). 

Переклад процитованого вище уривка за авторством Р. Мангайма 
звучить для англомовного читача дещо герметично: «Oskar patrolled 
alone; drumless and defenceless he faced the history-making introitus of 
the early, far too early hour, which carried plenty of lead but, alas, no 
gold in its mouth».15 Очевидно, що перекладач тримається суто мовної 
поверхні оригіналу, відтворюючи мовою перекладу ігровий факт. 
Втім, застосувавши формально зумовлений покомпонентний переклад, 
Р. Мангайм явно ускочує в клопіт. Англійський текст сліпо калькує 
структуру латинської сентенції, щодо якої німецьке прислів’я є 
похідним, без урахування ступеню його усталеності в англійській 
мові. Латинському виразу «aurora habet aurum in ore» в англійській 
відповідають кілька фразеологічних варіантів: «the early bird catches 
the worm» (рання пташка і хробака зловить), «the early bird gets the 
worm» (рання пташка отримує хробака), «early to bed and early to 
rise, that makes a man healthy, wealthy and wise» (хто рано лягає і 
рано встає, той здоровий, багатий і мудрий). Отже, концепт «війна», 
в англомовному тексті відтворений через лексему «lead» (свинець), 
виступає тут на вельми неясному для реципієнта тлі. Дійсно, у 
свідомості читача перекладу не виринає настільки виразний потік 
асоціацій із виразами «an early hour carries gold in the mouth» (ранній 
час несе золото у роті) і «an early hour carries lead in the mouth» 
(ранній час несе свинець у роті), асоціацій, які у випадку з німецьким 
читачем оригіналу є однозначними (працелюбство; лінощі). Таким 
чином, переклад англійською мовою не породжує настільки комплексний 
ігровий ефект (ігровий перегук двох прислів’ їв із протилежним змістом, 
з одного боку, і їх контраст із контекстом розділу «Польська пошта»), 
а відтак і спотворює концепт ігрового факту. 

Російський переклад С. Фріндлянд є в тій же мірі невдалим, що і 
текст Р. Мангайма: «Коридор патрулировал лишь Оскар, безоружный, 
лишённый барабана, ввергнутый в судьбоносную интродукцию слишком 
раннего утра, которое к тому же дарило не золотом, а свинцом».16 
Доцільно зазначити, що прислів’ я тут повністю втрачає свою 
фразеологічність. Це, зокрема, підкреслюється формальними 
перетвореннями. Якщо в англійському перекладі, що аналізувався 
вище, фактично повністю зберігалася структура німецького прислів’я 
«Die Morgenstunde trägt Gold im Munde», то в російському компонент 
«trägt» (несе) замінено на «дарило» (дарувало, давало). Зміна 
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теперішнього часу дієслова на минулий недвозначно вказує на 
ситуативну орієнтацію вислову замість орієнтації німецького 
контамінованого прислів’я на універсальність (універсальну істинність). 
Як наслідок, ігровий ефект повністю нівелюється: ранок тут не є 
початком робочого дня і карою для лінивця водночас, а лише 
світанком кровопролитної війни, який, замість золотого сонячного 
сяйва, дає купу свинцевих гільз. Нейтралізація прислів’я істотно 
змінює концепт оригіналу у даній частині: замість ігрового зіткнення 
народно-побутових спостережень і констатації трагічності історії 
(присутнього в тексті оригіналу) читач перекладу отримує звичайний 
опис військової битви у місті Данциг. 

Нездоланною перекладацькою проблемою стає для україномовного 
«Бляшаного барабана» ігровий факт з розділу «Польська пошта»: 
«Тут патрулював лише Оскар, патрулював без зброї і без барабана, 
ставши мимовільним учасником доленосної увертюри до цього надто 
раннього ранку, який осипав землю, щоправда, не сріблом-злотом, 
а свинцем».17 О. Логвиненко, автор перекладу, знову ж таки вдається 
до використання стилістичного прийому персоніфікації, замінюючи 
останньою фразеологічно усталений вираз «Morgenstunde trägt Blech 
im Munde» з його варіаціями. Як наслідок, когнітивний обсяг уривку 
суттєво дрібнішає. Читач отримає лише вказівку на наявність прислів’я 
в оригіналі через використання перекладачем специфічної фольклорної 
стилізації «сріблом-злотом». Водночас контраст між світанковим 
сяйвом і свинцевою важкістю німецьких куль під час обстрілу 
польської пошти у Данцигу хай і наявний в тексті оригіналу, але 
зовсім недостатній з огляду на інші підтексти, визначальні для 
концепту ігрового факту. Грассівський трагічний комізм, зіткнення 
побутового (через перехрещення концептів «лінощі» – «працелюбство») 
та історичного (через концепт «війна») аж ніяк не відтворено через 
наведений вище перекладацький хід. Останній, на відміну від ходу 
Ґ. Грасса, виглядає як вельми тривіальний і неекспресивний прийом. 

Наступний уривок з роману Ґ. Грасса «Бляшаний барабан» 
ознаменовано використанням ігрового факту мовлення, в основі якого 
лежить глибокий літературно-історичний контекст: «Ich weiß zum 
Beispiel nicht, wer sich heute unter den Bärten der Weihnachtsmänner 
versteckt, weiß nicht, was Knecht Ruprecht im Sack hat, weiß nicht, wie 
man die Gashähne zudreht und abdrosselt, denn es strömt schon wieder 
Advent, oder immer noch, weiß nicht, probeweise, weiß nicht, für wen 
geprobt wird, weiß nicht, ob ich glauben kann, daß sie hoffentlich 
liebevoll die Gashähne putzen, damit sie krähen…».18 Даний ігровий 
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факт побудовано на основі хибної етимології слова «Gashähne» (газові 
крани). У складі даної лексеми навмисно виділяється полісемантичний 
компонент «Hahn» (півень; кран). Крани, що відкривалися фашистами 
під час війни у газових камерах, тобто крани, що використовувалися 
як інструменти знищення, ототожнюються із півнями через лексему 
«krähen» (кукурікати). Дослівно переклад процитованого вище 
ігрового факту звучить наступним чином: я не знаю, чи мені вірити у 
те, що вони, будемо сподіватися, любовно начищають газові крани 
так, щоби ті закукурікали. Ігровий прийом схрещує у собі дві 
ситуації, чи то пак два тексти: опис катування фашистами жертв під 
час війни у газових камерах і символічне кукурікання півня на ранок 
після ув’язнення Христа («Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu 
ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen, 
und ging hinaus und weinte bitterlich»19). На правомочність твердження 
про перегук грассівської сцени із Біблією недвозначно вказує 
безпосередній контекст наведеної з роману цитати: полеміка героя з 
Посланнями Апостола Павла до Коринтян. Через зіткнення в межах 
ігрової конструкції зображення жорстоких буднів війни і ремінісценції 
на Святе Письмо, Ґ. Грасс вкладає в художню деталь «газовий кран» 
неабияке символічне значення. Інструмент катування являє собою 
втілене і вічне нагадування катам про їх провину. 

Перекладач «Бляшаного барабану» англійською мовою Р. Мангайм 
відмінно користується співпадінням структури й етимології технічних 
термінів «Gashahn» (газовий кран) і «gas cock» (газовий кран) в 
німецькій і англійській мовах відповідно: «Another thing I don’t know 
is whether I can believe that, as I hope, they are polishing the gas cocks 
lovingly, so as to make them crow…»20 Другий компонент 
термінологічного позначення «gas cock» є так само полісемантичним – 
«cock» (кран; півень). Перекладачеві вдається ідеально відтворити 
концепт оригіналу у перекладі даного ігрового факту. Англійський 
текст, так само як і оригінал, створює ігрове перехрещення двох 
ситуацій: опису фашистських катувань і сцени з Нового Завіту. При 
цьому важливим є ідеальне співпадіння лексем «cock» і «crow» 
(кукурікати) із відповідними словами з англійського перекладу 
Євангелія: «Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, 
before the cock crow, thou shalt deny me thrice».21 Доцільно зауважити, 
що саме цей переглянутий переклад короля Джеймса 1881 року міг 
бути використаний Р. Мангаймом при перекладі роману Ґ. Грасса. 
Таким чином, бездоганно репродукує як саму ремінісценцію на 
Святе Письмо (натяк на біблійний символ докорів сумління – 
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півня), так і її лудичне перехрещення з описом військових звірств. Як 
наслідок, реципієнт перекладу отримує те саме відчуття незмивності 
катівської провини. 

Переклад «Бляшаного барабану» С. Фріндлянд російською 
мовою повністю спотворює концептуальне тло процитованого ігрового 
прийому: «…могу ли я верить, что они, будем надеяться, с любовью 
прочищают горлышки горелок, чтобы те кукарекали…»22 Вочевидь, 
не зумівши дібрати еквівалентну німецькій полісемантичну лексему, 
яка б водночас указувала і на біблійного півня, і на пекельний для 
жертв газовий кран, авторка російськомовного тексту замінює 
грассівський лудичний факт вельми не прозорою для розуміння 
персоніфікацією газових горілок. У кукуріканні останніх годі 
відчитати ремінісценцію на сцену з Нового Завіту. Внаслідок цього 
опис фашистських катувань, будучи позбавленим вказівки на 
глибоку провину ініціаторів і виконавців цих злочинів, втрачає у 
перекладі своє сакральне звучання. 

Прикладом максимальної формальної відповідності і, одночасно, 
повної невідповідності концептуальної слугує наступна цитата з 
розділу «Віра, Надія, Любов» українського перекладу роману 
«Бляшаний барабан»: «…не знаю, чи повірю я, що вони, слід надіятися, 
з любов’ю чистять газові крани, щоб вони кукурікали…».23 
Очевидно, що у даному випадку зовсім недоцільно вести мову про 
будь-яке перехрещення концептуальних структур, яке є характерним 
для ігрових фактів. Варіант перекладу О. Логвиненка не є ані ігровим 
прийомом, ані прийомом узагалі: концепти, у тексті виражені через 
словосполучення «газові крани» і лексему «кукурікати», тут просто 
недотичні. Їх цілковита непоєднуваність легко фіксується навіть 
найбільш поверхневим читацьким сприйняттям: газові крани не 
здатні до кукурікання a priori, а перекладач не надає адресатові 
жодних інших художніх підстав для ствердження цієї здатності (як 
це робить, приміром, сам Ґ. Грасс, в ігровий спосіб зводячи 
євангельського півня і газові крани з фашистських душогубок). 
Таким чином, інтертекстуальний діалог «Бляшаного барабана» з 
Євангелієм (сцена на ранок після арешту Спасителя) вислизає з 
перекладу роману українською мовою, і непересічна для грассівського 
твору символізація художньої деталі «газовий кран» О. Логвиненком, 
на жаль, повністю нівельована. 

Чи не найбільш яскравий зразок інтертекстуальної гри у Ґ. Грасса 
представлений у розділі «Bebras Fronttheater» (фронтовий театр 
Бебри). Герой «Бляшаного барабану», відправившись у мандри 
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фронтовими містами, шкодує, що на другий день народження свого 
сина не може прошепотіти йому на вухо: «Warte nur, balde trommelst 
auch du».24 Дослівний переклад даної репліки звучатиме: зачекай-но 
трохи, скоро барабанитимеш і ти. Втім, очевидно, що тут автор в 
ігровий спосіб переосмислює цитату зі всесвітньовідомої «Нічної 
пісні мандрівника» свого великого попередника Й.В. Гете: «Warte 
nur, balde ruhest du auch».25 Ґ. Грасс модифікує увічнену в 
німецькомовному культурному просторі цитату і таким чином наче 
іронізує над величчю тексту веймарського старця, привносячи у його 
універсальне звучання тривіальний компонент «trommelst» (барабаниш). 
Проте якщо зважити на центральне значення мотиву барабану для 
грассівського твору, можна дійти висновку, що перероблена цитата є 
радше своєрідним інтелектуальним прилаштуванням «Нічного 
мандрівника» до нових реалій. Суть ігрового прийому полягає у 
ствердженні діалектичної опозиції. «Trommelst auch du» Ґ. Грасса, 
тобто абсолютний шум барабанного дробу, є таким самим позитивним 
принципом буття у світі, що і «ruhest du auch» Й.В. Гете, тобто 
абсолютна тиша. Означена ж вище опозиційність передається й 
ритмічно: Ґ. Грасс привласнює цитату Й.В. Гете, змінюючи два 
останні компоненти гетівського рядка (замість «du auch» – «auch 
du»). Опуклість взаємного накладення концептів «тиша, спокій» і 
«шум» є абсолютно відчутною для німецькомовного читача, адже 
той, ідентифікувавши хрестоматійний рядок з класика, безпомилково 
відчитує тишу саме у гетівському смислі. 

Інтертекстуальне тло ігрового факту помітно розпорошується в 
англійському перекладі Р. Мангайма, внаслідок чого сама лудичність 
уривку зникає: «Just wait, soon you too will be drumming».26 Замість 
того, щоб звернутись до перекладів «Нічної пісні мандрівника» і 
найвідомішого з них – перекладу Г. Лонгфелло (у перекладі 
Г. Лонгфелло «Wait; soon like these Thou too shalt rest»27) – перекладач 
Ґ. Грасса іде за текстом «Бляшаного барабана», вочевидь, просто не 
помічаючи діалогу між двома німцями. Концепт тиші, наповнений в 
оригінальному тексті роману гетівським звучанням, в англійському 
перекладі просто не включений у жодну опозицію, вже не кажучи 
про ігровий контраст. Як наслідок, концепт епізоду в перекладі 
зовсім відмінний: англомовний Оскар воліє просто прищепити 
своєму синові власну чудернацьку схильність – гру на барабані. 

Натяк на найвідоміший з перекладів «Нічної пісні мандрівника» 
російською мовою – переклад М.Ю. Лермонтова (у М.Ю. Лермонтова 
«Подожди немного, Отдохнешь и ты»28) – не можна не розгледіти у 
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російськомовному тексті «Бляшаного барабану»: «Подожди немного, 
выбьешь дробь и ты».29 Переклад С. Фріндлянд достатньо вдало 
відтворює інтертекстуальність грассівської гри. Російський читач 
дійсно схильний бачити «Нічну пісню мандрівника» у шатах 
лермонтівських «Гірських вершин», а відтак і останні безсумнівно 
ідентифікуються у перекладі «Бляшаного барабана» російською 
мовою. Російський переклад, так як і німецький оригінал, ламає ритм 
останнього рядка «Пісні», однак робить це не настільки тактично 
досконало. 

Оригінальний ігровий факт Ґ. Грасса становить концептуальний 
антипод гетівського спокою, закладений як на рівні лексики, так і в 
ритмі. Тут не просто підставляється барабанний ритм замість 
цілковитої тиші: адресат лудичного факту наче чує барабанний збив, 
примірюючи його фонетику до звучання рядка Й.В. Гете («1.ruhest 
2.du 3.auch» – «1.trommelst 2.auch 3.du»). Як зазначалося вище, самі 
такі ритмічні (разом з лексичними) перебріхування гетівського 
прототексту формують концепт ігрового факту: тиша і шум, спокій і 
рух живуть у цілковитій гармонії, хоча і змагаючись одне з одним, 
але одне одного доповнюючи. 

У той же час, С. Фріндлянд лише змушена відштовхуватися від 
ритмічної організації «Гірських вершин» М.Ю. Лермонтова і 
мотивного складу «Бляшаного барабана» Ґ. Грасса. Вона усвідомлює 
як важливість поетичного діалогу з Й.В. Гете (через звичного 
російському вуху М.Ю. Лермонтова), так і обов’язковість збереження 
мотиву барабанного ритму. Однак що ж до самого ритму, то він у 
перекладі зовсім не самостійний і аж ніяк не протистоїть «Гірським 
вершинам». Як наслідок, адресат російського тексту «Бляшаного 
барабана» схильний чути хіба що іронічний перегук з «Нічною піснею 
мандрівника», так би мовити легковажність по відношенню до 
авторитету (яким тут виступає Й.В. Гете під маскою М.Ю. Лермонтова), 
але зовсім не утвердження діалектичної єдності протилежностей. 

Відбита в оригіналі діалектична єдність протилежних категорій 
«спокій» – «рух» («тиша» – «шум») цілковито руйнується у перекладі 
українською мовою за авторством О. Логвиненка. Тут герой подумки 
говорить своєму сину Куртику абсолютно прозаїчним тоном: «Зачекай 
трохи, скоро барабанитимеш і ти!»30 Перекладач, таким чином, 
надає перевагу дослівній передачі оригінального уривка. У цій 
позбавленій поетичного ритму репліці годі й упізнати хоч би один з 
відомих українському читачеві перекладів «Нічної пісні мандрівника» 
Й.В. Гете. Відтак адресат україномовної версії роману «Бляшаний 
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барабан» не здатний упізнати ремінісценцію на шедевр веймарського 
старця з його вічним і непохитним спокоєм. Барабанний дріб же, 
який у Ґ. Грасса в контексті процитованого вище ігрового факту 
виступає антиподом до гетівської тиші, в О. Логвиненка є 
звичайнісіньким хобі героя, яким він волів би зацікавити власного 
сина. Отже, концепт оригіналу в українському перекладі не відтворено 
жодним чином. 

Таким чином, аналіз низки перекладів роману «Бляшаний 
барабан» трьома мовами – англійською, російською та українською 
(перекладів Р. Мангайма, С. Фріндлянд, О. Логвиненка) – обґрунтовано 
показав, що які б гнучкі формальні перекладацькі прийоми не 
застосовували автори, їх тексти суттєво викривлюють концепт тексту 
оригіналу, причому на те є низка об’єктивних причин. Доцільно вказати, 
зокрема, як на лексико-семантичні та фразеологічні невідповідності 
(часто також і невідповідності в ритмічній організації тексту) у мові-
джерелі і мові-меті, так і на фундаментальну (а, отже, й нездоланну 
через традиційний формально зорієнтований переклад) різницю у 
картинах світу різних народів. Проза Ґ. Грасса, будучи підкреслено 
орієнтованою на встановлення безпосередніх і завуальованих діалогів з 
іншими художньо-літературними і релігійними текстами, ставить, 
таким чином, перед перекладачами ще одну специфічну проблему. 
Водночас не можна й не вказати на те, що при перекладі особливо 
складними для відтворення елементами тексту є, безумовно, ігрові 
факти мовлення. Як продемонстрував аналіз у даній статті, перекладачі 
Ґ. Грасса, чиї тексти було взято до розгляду, переважним чином 
невдало долали означену вище проблему. Було виявлено або сліпе 
калькування структури того чи іншого ігрового факту без урахування 
концептуального тла, на якому цей факт проявлявся; або ж повне 
невідчування, а, як наслідок, й ігнорування при перекладі ігрового 
ефекту, характерного для оригіналу. Перекладачі «Бляшаного 
барабана» повсякчас вдавалися до заміни глибокого за своїм 
підтекстом лудичного факту простим стилістичним прийомом, на 
кшталт персоніфікації. 

Інтертекстуальна гра слів потребувала від перекладачів урахування 
читацьких пресупозицій адресата перекладу, зокрема, розповсюдженість 
у цільовому культурному просторі того чи іншого перекладу тексту, 
включеного в інтертекстуальні відношення з романом «Бляшаний 
барабан». На жаль, у даному випадку переклад був часто прив’язаний 
до форми оригіналу і залишав поза увагою окреслену вище специфіку. 
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ПЕРЕКЛАД ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАД 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ, АБО ПЕРЕКЛАД ЯК ДИДАКТИКА І 
ПЕРЕКЛАД ЯК НАУКА 

 
У статті розглядаються теоретичні і практичні проблеми 

перекладу у двох площинах – лінгвістичного і концептуального 
перекладів. 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические 

проблемы перевода в двух парадигмах – лингвистического и 
концептуального переводов. 

 
The article inquires into theoretical and practical problems of 

translation in two facets – linguistic and conceptual kinds of translation. 
 
Ключові слова: лінгвістичний переклад, концептуальний переклад, 

дидактика, наука.  
 

Якщо порівнювати переклад (у будь-якому функціональному 
стилі) з оригіналом, то практично завжди бачиш, як далеко відстоять 
вони один від одного і за змістом, і за формою, і за – як прийнято 
вважати багатьма перекладознавцями сучасності й минулого, 
починаючи з англійця А. Тайтлера далекого від нас кінця ХVIII ст. – 
тим враженням, яке породжують вони у читача. І хоча багато 
практиків перекладу і навіть деякі з його теоретиків часто-густо 
звертали увагу своїх сучасників на об’єктивну неможливість зберегти 
оригінал для іншомовного читача, творчий перекладознавчий процес 
у галузі його лінгвістичної практики й теорії йшов безупинно вперед, 
не звертаючи уваги, як ліричні персонажі светловської «Гренади», 
на «втрату бійця», тобто на вбивчо великі й неминучі розходження 
між оригіналом і перекладом. 

Саме тому між теорією та практикою перекладу існує сьогодні 
глибока й широка прірва: теоретики аргументовано вказують на 
можливість збереження оригиналу для іншомовного читача, а практики 
перекладу наочно показують, що перекласти неможливо практично 
нічого. Більш за те: дидактика перекладу в усьому світі успішно 
рапортує студенту, що лінгвістично точний переклад можливий, хоча 
самі студенти постійно під час своєї виробничої практики відчувають 
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його неможливість, але, вимуштровані викладачами, помилково 
вважають, що це вони ще не накопичили достатнього професійного 
досвіду і – як наслідок – отримують комплекс власної професійної 
непридатності. 

Саме через це до перекладу (як до процесу і як до результату) 
необхідно подходити сьогодні зовсім з іншого боку: із концептуального, 
а не лінгвістичного; прихильники останнього помилково стверджують, 
що за наявності двомовних словників точний переклад об’єктивно, а, 
отже, і постійно можливий. Таке логічно хибне уявлення базується 
на християнській доктрині монізму: один Господь, одна його подоба-
людина, один єдиний космос, одна його історія, одне його майбутнє, 
одна прамова тощо. 

Саме тому лінгвістичний переклад треба назвати мікроперекладом, 
який дійсно може бути точним, якщо мати на увазі той випадок, коли 
лексема вказує на один денотат, який, до речі, може мати зовсім 
різний обсяг значення у мові оригіналу та мові перекладу. Але, крім 
того, семантична структура слова значно багатша й складніша: крім 
денотативної сфери, вона має ще і конотативну, і контекстуальну, і 
авторську, які частіше за все залишаються поза межами лінгвістичного 
перекладу. 

Саме тому потрібний зовсім інший підхід до перекладу: 
філософський, плюралістичний, концептуальний, національно 
забарвлений, тобто макропереклад, щоб передати не форму, не зміст, 
не враження і т. ін., а прагматику оригіналу, тобто задум творця, 
його концепцію. До речі: багато перекладознавців ішло завжди саме 
цим шляхом (достатньо згадати хоча б римського Цицерона із І ст. до 
н. е. з його максимою перекладати не слово, а думку), а найвеличніші 
з них, відмовляючись сприймати термін «адекватний переклад» як 
переклад точний, вводили нові за змістом терміни: еквівалентний, 
динамічний, функціональний тощо. 

Так, наприклад, Американське Біблійне Товариство, яке виникло 
у середині ХХ ст., вирішило оновити всі попередні переклади 
Святого Письма християн і перекласти його на нові, навіть 
маловикористовувані мови. Воно звернулося до провідних філологів 
і перекладознавців світу із пропозицією розробити нову теорію 
перекладу, бо стара, тобто лінгвістична (мікропереклад на словниковому 
рівні), не дозволяла іншомовному читачеві зрозуміти слово 
християнського Бога через відсутність у світосприйнятті цього 
читача відповідностей та аналогів християнської ментальності. 

Саме тоді всесвітньовідомий американський філолог Ю. Найда, 
не без впливу «батька» трансформативної граматики Н. Хомського, 
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запропонував перекладати Біблію за принципом національної, тобто 
логічної подібності: якщо, наприклад, у етноса, на мову якого 
перекладається Святе Письмо, немає поняття «море», але є поняття 
«болото», то морські пригоди Йова зі Старого Заповіту треба замінити 
на пригоди «болотні». 

Чи має рацію Ю. Найда у цьому конкретному випадку – справа 
дискусійна, але не можна не привітати теоретичну платформу 
американського вченого: перекладати не зміст, не його лінгвістичне 
оформлення, а лише намір автора. 

Це і є методологічна засада концептуального перекладу. 
Концептуальний переклад як поняття, протилежне перекладу 

лінгвістичному, існував завжди, але як термін виник зовсім нещодавно: 
у 1995 році я виступив на одній з регіональних конференцій з 
доповіддю на цю тему, в наступні 2-3 роки надрукував декілька 
статей про концептуальний переклад, а у 1999 видав про нього 
цілу монографію, в якій на значному фактографічному матеріалі 
обгрунтував сутність цього поняття.1 Сьогодні я творчо продовжую 
принципи тієї монографії й показую вже шляхи досягнення 
концептуального перекладу. 

Ось лише частка тверджень теоретиків і практиків європейського 
перекладу про тотальну неможливість перекладу лінгвістичного 
(тобто про необхідність перекладу концептуального, хоча, зрозуміло, 
тодішні перекладознавці цих двох термінів – «лінгвістичний 
переклад» та «концептуальний переклад» – ще не використовували, 
але поняття про них вже мали): 

– Еріугена, Ірландія, перша половина ІХ ст.; перекладаючи 
латинською мовою твори давньогрецького філософа Діонісія Ареопагіта, 
він акцентував неможливість зрівняти мовні системи оригіналу й 
перекладу, бо грецька мова, на його розсуд, мала більш точну 
термінологію для втілення богословських й філософських понять, 
ніж латина, на яку через це вони не завжди могли бути перекладені з 
тією ж точністю; 

– Ельфрік, Англія, кінець Х – початок ХІ ст.; перекладаючи 
П’ятикнижжя Мойсеєве, він стверджував, що для змістовної прозорості 
перекладу обов’язково треба як можна далі відходити від оригіналу, 
маючи на увазі мову та розуміння власного читача: тобто чим 
простіший, буденніший переклад, тим він доступніший для широкого 
читацького загалу; 

– Бекон Р., Англія, ХIII ст.: «Неможливо особливі якості однієї 
мови зберегти у мові іншій. Саме через це чудовий твір однієї мови 
неможливо перекласти на мову іншу»; 
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– Данте А., Італія, ХІV ст.: «Переклад руйнує всі краси оригіналу, 
тому що гармонію й музичність останнього неможливо передати 
іншою мовою»; 

– Сервантес М. де, Іспанія, ХVII ст.: «Переклад подібний 
фламандським гобеленам, але лише з їх зворотного боку: фігури ті ж 
самі, але перенасичені нитками, які руйнують ці фігури і не 
показують їх дійсну красу та завершеність»; 

– Дюбо Ж.Б., Франція, ХVIII ст. Оцінюючи переклад одного 
сьогодні маловідомого твору, він заявив, що судити про оригінал 
лише за його перекладом – «це те ж саме, що і судити про картину 
великого митця лише за її естампом, в якому, зрозуміло, зруйновано 
не лише колорит, але й малюнок»; 

– Дідро Д., Франція, кінець ХVIII ст.: «всі поетичні особливості 
оригіналу неминуче щезають у перекладі»; 

– Тайтлер А., Англія, кінець ХVIII ст.: «Будь-яка мова – це 
неповторна система, і тому неможливо перекласти ані зміст, ані 
форму. Треба перекладати враження»; 

– Шлеєрмахер Ф., Німеччина, кінець XVIII ст.: «Є тільки дві 
можливості перекласти оригінал: або перекладач, забуваючи про 
автора, веде читача до нього, або ж навпаки: перекладач забуває 
про читача і веде до нього автора оригіналу»; 

– Гумбольдт, В. фон, Німеччина, початок ХІХ ст.: «Будь-який 
переклад виявляється всього лише невдалою спробою вирішити 
питання, яке вирішити неможливо»; 

– Меріме П., Франція, початок ХІХ ст.: «Що я повинен перекладати: 
сюжет п’єси ‘Ревізор’ чи мову Гоголя?!»; 

– Потебня А.А., Росія, кінець ХІХ ст.: «Думка, яку передають 
іншою мовою, отримує нові нюанси, які несуттєві лише з точки зору 
її первинної форми, але не її змісту»; 

– Пєтров Д., Росія, кінець ХІХ ст.: «Коли думаєш про переклади 
деяких поетичних творів, то у голову приходить парадоксальна 
думка: чи не простіше було б їх взагалі не робити?! І ця думка 
здається безглуздою лише на перший погляд. Праця перекладача 
неймовірно важка, потребує величезної кількості відомостей й 
закоханого проникнення у суть перекладу. І як же часто-густо ця 
праця не вдається! (…), бо діяльність перекладача навіть у 
найкращому випадку породжує всього лише неточну копію»; 

– Брюсов В., Росія, початок ХХ ст.: «Передати витвір поета з 
однієї мови на іншу неможливо»; 

– Кімура Н., Японія, кінець ХХ ст.: порівнюючи всі японські 
переклади «Фауста» Гете, він дійшов висновку, що «краще читати 
Гете в оригіналі». 
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Отже, процитовані мною думки свідчать про те, що концептуальний 
переклад як поняття, яке протиставляє себе перекладу лінгвістичному, 
існував завжди, але як термін виник зовсім недавно. В якості 
ілюстрації сказаного про концептуальний переклад я наведу лише 
два змістовно вагомих і яскравих приклади, один з яких буде вельми 
поважним за формою, а інший – вельми курйозним. Перший – про 
глухий кут лінгвістичного перекладу (коли набір слів із неіснуючої у 
світі мови, який імітує стилістику відомого оригіналу і через це 
сприймається читачем як чудовий адекватний переклад) і другий – 
про перспективність концептуального перекладу (тобто про забуття у 
перекладі стилістики оригіналу та збереження лише його змістовного 
ядра). 

Зараз я прочитаю беззмістовний набір лексем, морфем, синтагм 
та моделей словотворення із неіснуючої у сучасному світі мови, 
придуманою мною якраз для даного повідомлення, яку я жартівливо 
назвав БЕМЛІПЕ зі французьким наголосом на останньому складі, 
щоб заплутати прихильників лінгвістичного перекладу; неважко 
зрозуміти у цьому терміні абревіатуру зі слів «беззмістовна мова 
лінгвістичного перекладу». Більш за те: я вибрав для цієї фантастичної 
мови графіку латиниці, але із фонетикою російського мовлення, щоб 
ще більше заплутати прибічників лінгвістичного перекладу. 

Я міг би, як колись Л.В. Щерба у своїй славнозвісній в усьому 
світі «глокій куздрі», навести десятки вказівок на морфологічні та 
синтаксичні категорії використаних мною слів, але, вважаю, що все 
це буде зрозумілим і без мого підказу, а по-друге, не вони грають у 
моєму тексті вирішальну роль. Через це у мене немає жодного сумніву, 
що всі рівні мого придуманого тексту – лексичний (повторюваність), 
морфологічний (рід, число, відмінок, афіксація при словотворенні), 
синтаксичний (довжина і тип речення, його члени), фонетичний 
(ритм і розмір синтагм) дозволять вам зробити об’єктивний висновок 
про те, який існуючий оригінал зараз буде процитований на неіснуючий 
мові. 

 
LАКА 

 
Nodabruk gul laku. Robasluk laka don-gudon. Tapuk gul warun 

laku: warut-nowarut, slo rowarun ki purum. Baduk gul dulu. Gul bi laku, 
dula bi gula: warum-nowarum, slo rowarun ki purum. Baduk dula kodu. 
Gul bi laku, dula bi gula, koda bi dulu: warum-nowarum, slo rowarun ki 
purum. Baduk koda tobu. Gul bi laku, dula bi gula, koda bi dulu, tob bi 
kodu: warum-nowarum, slo rowarun ki purum. Baduk tob lotu. Gul bi laku, 
dula bi gula, koda bi dulu, tob bi kodu, lota bi toba: warum-nowarum, slo 
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rowarun ki purum. Baduk lota miku. Gul bi laku, dula bi gula, koda bi dulu, 
tob bi kodu, lota bi toba, mika bi lotu: warum-nowarum – rowaruki laku. 

 
ЛАКА 

(фонетична транскрипція кирилицею) 
 

Нодабрук гул лаку. Робаслук лака дон-гудон. Тапук гул варун 
лаку: варут-новарут, сло роварун ки пурум. Бадук гул дулу. Гул би 
лаку, дула би гула: варум-новарум, сло роварун ки пурум. Бадук дула 
коду. Гул би лаку, дула би гула, кода би дулу: варум-новарум, сло 
роварун ки пурум. Бадук кода тобу. Гул би лаку, дула би гула, кода би 
дулу, тоб би коду: варум-новарум, сло роварун ки пурум. Бадук тоб 
лоту. Гул би лаку, дула би гула, кода би дулу, тоб би коду, лота би 
тоба: варум-новарум, сло роварун ки пурум. Бадук лота мику. Гул би 
лаку, дула би гула, кода би дулу, тоб би коду, лота би тоба, мика би 
лоту: варум-новарум – роваруки лаку. 

 
Гадаю, що всі ви здогадалися, що я цитував на неіснуючій у світі 

мові сюжет відомої російської казки «Ріпка».Так як же може бути 
точним лінгвістичний переклад, якщо він дозволяє собі навіть у 
семантично безглуздій глокій куздрі або лакі знайти шедевр якогось-
то народного генія?! 

А ось тепер обіцяні мною два приклади істинно концептуального 
перекладу. 

На початку вересня 1780 року вже тоді європейські відомий 
німецький письменник Й.В. фон Гете, відпочиваючи у незначній 
таверні після вечірнього сходження на гору Кікельган, записав 
зневажливо олівцем на дерев’яній стіні таверни восьмирядкове 
віршоване захоплення від побаченого: природа, умиротворено 
стихаюча на ніч. 

 
Über allen Gipfeln 

Ist Ruh; 
In allen Wipfeln 

Spürest du 
Kaum einem Hauch; 

Die Vögеlein sсhweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 
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Він і не підозрював, що через декілька років його лірична 
мініатюра під назвою «Нічна пісня мандрівника» обійде весь світ у 
сотнях і тисячах перекладів не лише на різні мови, а навіть на одну. 
Так, наприклад, тільки українською мовою її перекладали більше, 
ніж 20 разів, а російською – більше 30. Ось блискучий лінгвістичний, 
майже дослівний переклад українця Івана Даімар’ їна (1999): 

 
Над верховинами вже спокій, 
І жоден лист не шелестить; 
Замовкли всі птахи у лісі. 
Зажди – і спокій маєш ти. 

 
На жаль, я не зміг встановити, коли шедевр Гете було 

перекладено японською мовою, але у 1903 році французький 
дослідник японської поезії знайшов текст японського перекладу і, не 
впізнавши в ньому гетевського оригіналу, переклав його французькою 
як яскравий зразок японської лірики. У 1911 році німецький 
дослідник японської поезії наштовхнувся на цей французький текст і, 
сприйнявши його як переклад японської мініатюри, а не гетевського 
оригіналу, переклав його німецькою мовою. Таким чином гетевський 
шедевр повернувся на батьківщину в японсько-французько-німецькому 
вбранні. Перекладознавчо вельми цікаво, чи можна упізнати в ньому 
першоджерело? 

Я зараз процитую німецько-французько-японський текст цього 
поетичного мандрівника, а потім і його підрядковий переклад, а ви 
спробуйте відповісти на дуже важливе запитання: чи є цей текст 
перекладом гетевського твору, чи це вже зовсім інший витвір? Але 
спочатку я знову наведу дослівний переклад Івана Дамар’ їна для 
кращого розуміння вами гетевського оригіналу: 

 
Над верховинами вже спокій, 
І жоден лист не шелестить; 
Замовкли всі птахи у лісі. 
Зажди – і спокій маєш ти. 

 
А тепер – японський текст німецькою мовою: 
 

Stille ist im Pavillon aus Jade. 
Krähen fliegen stumm zu beschneiten Kirschbäumen 

Im Mondlicht. 
Ich sitze und weine. 
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Ось його підрядник: 
 

Тиша у павильйоні із нефриту. 
Ґави летять мовчки до засніжених вишневих дерев 

У місячному світлі. 
Я сиджу і плачу. 

 
Я упевнений на 100 %, що всі ви відповіли на моє запитання, чи 

є цей текст перекладом гетевського твору, чи це вже зовсім інший 
витвір, одноголосно: це не переклад гетевського шедевра, це навіть 
не його обробка, це просто зовсім інший вірш. І така ваша відповідь 
буде найглибшою філософською помилкою, бо тільки що процитований 
мною текст є геніальним, але японським втіленням гетевського 
задуму, тобто це – блискучий зразок концептуального перекладу. 

Щоб аргументувати моє судження, необхідно лінгвопоетично, 
тобто філологічно, цілісно проаналізувати концепцію гетевського 
шедевра. Про що, по суті, веде мову його автор? Та про те, що, 
захоплюючись умиротвореною красою стихаючої на ніч природи, він 
не зміг не оцінити і блискучого задуму її Творця. Саме тому всі її 
компоненти – від космосу через Землю та її мешканців (світ рослин 
та світ тварин) до вінця творіння (людини) Гете сприймає як єдність, 
цілісність, з якої лише людина чомусь-то бажає вирватися, щоб себе, 
вінця творіння, зробити не її часткою, а другим Творцем. Саме тому, 
будучи суб’єктивно не християнином, а пантеїстом, Гете все ж 
об’єктивно не зміг відійти від християнської теософії і заклав у свою 
ліричну мініатюру натяки-ремінісценції на її міфологію, на відому 
притчу про шість днів творення Всесвіту: спочатку створив Господь 
Космос (у Гете його втілює лексема «über» – «над»), потім Земну 
твердь (у Гете – «Gipfel», «гори»), потім – рослинний світ (у Гете – 
«Wipfel», «крони дерев») та світ тварин (у Гете – «Vögelein», 
«пташки»), завершивши процес творіння створенням людини (у 
Гете – «du», «ти»). 

При цьому всі компоненти гетевського Всесвіту, крім людини, 
умиротворені, пов’язані в єдність (це виражається у формі 
контекстуальної синонімії: спокій царює над Землею та на поверхні 
її тверді, немає ані подуву у кронах, замовкли навіть маленькі 
пташки), і лише людина чомусь-то бунтує. Саме до неї і звертається 
ліричний герой: «Warte nur, balde ruhest du auch. – Зажди – і спокій 
маєш ти». 
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Неважко зрозуміти, що концепція гетевської мініатюри полягає у 
рішенні проблеми співвідношення цілого та частини. До речі: її 
художньому втіленню у текст свого і сьогодні не зовсім зрозумілого 
«Фауста» Гете присвятив більш, ніж 60 років зрілого творчого 
життя. І наскільки легко, образно, наочно, прозоро, геніально вирішена 
вона у восьми рядках «Нічної пісні мандрівника»! 

Я упевнений, що, якби Гете нічого більше, крім цього шедевра, 
не написав, він все одно залишився б геніальним поетом Німеччини, 
Європи та світу. 

А реалізував він концепцію свого вірша суто по-європейськи, за 
принципами християнського монізму: один задум, одна можливість 
його прочитання, одне текстове значення кожного слова плюс 
зображення конкретного явища як загального поняття. Так, гори у 
нього не конкретні, а гори взагалі, хоч у дійсності він підіймався на 
одну із вершин німецьких старих гір під назвою Тюрінгський Ліс; 
крони у Гете не конкретного дерева, а взагалі; птахи не конкретного 
виду, а взагалі і т. ін. 

Тепер подивимося на японську мініатюру: 
 

Stille ist im Pavillon aus Jade. 
Krähen fliegen stumm zu beschneiten Kirschbäumen 

Im Mondlicht. 
Ich sitze und weine. 

 
Тиша у павильйоні із нефриту. 

Ґави летять мовчки до засніжених вишневих дерев 
У місячному світлі. 
Я сиджу і плачу. 

 
По-перше, тут зовсім інша, неєвропейська стилістика: павільйон 

із нефриту може дійсно бути будовою із благородного каміння 
зеленого кольору, але може означати і альтанку у садочку під покривом 
зеленого листя; засніжені вишневі дерева можуть бути дійсно присипані 
снігом, а можуть означати їх цвітіння білими пелюстками. Як 
бачимо, для японця важливим є не сам факт, а лише натяк на нього, 
щоб все останнє дофантазувати самому. 

По-друге, японському читачеві дуже потрібна символіка, але у 
вельми конкретизованій формі. Саме тому гетевські птиці стають у 
цьому ліричному шедеврі ґавами, які уособлюють в японській 
міфології мудрість та вічність, а гетевські дерева перетворюються на 
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конкретний символ японського щастя – сакуру, та ще й квітчасту. І 
ніч повинна бути для японця повномісячною, а не просто темною 
порою доби. 

Після з’ясування вказаних стилістики й символіки неважко 
зрозуміти і концепцію японської мініатюри: умиротворення 
розпростерло свої крила над пишнотою природи, і всі її мешканці – 
рослинний й тваринний світи – теж умиротворені. Лише людина 
сидить перед своїм садочком із піску та каміння, відчуває себе 
віддаленою від усієї цієї благоліпності і через це плаче, сподіваючись, 
що незабаром і сама стане частиною цього умиротвореного цілого. 

Вам не здається, шановні слухачі, що я тільки що вивудив із 
японської мініатюри гетевську концепцію? А яка різна поетика, 
національно забарвлена, але утворююча те ж саме чудо – філософську 
концепцію оригіналу?! 

Ось тепер я можу відповісти на запитання, яке, безумовно, 
крутиться у вас на язиці: чому я для перекладу гетевського вірша 
українською мовою використав мало кому відомий текст Івана 
Дамар’ їна, а не вельми популярний текст М. Старицького з 1883 року? 
Та тому, що переклад Івана Дамар’ їна є найкращим зразком 
лінгвістичного вбивства концепції оригіналу, тоді як текст 
М. Старицького, найяскравішого українського драматурга другої 
половини ХІХ ст., – це геніальне свідоцтво перекладу концептуального: 

 
Темна ніч вершини 
Сном оповила, 
По німій долині 
Морем стала мла. 

Не курить за ставом, 
Не тремтять листи… 
Почекай – небавом 
Одітхнеш і ти! 

 
Оскільки М. Старицький перекладав не Гете, а переклад росіянина 

М.Ю. Лєрмонтова, то спочатку декілька слів про російський переклад: 
 

Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
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Не дрожат листы… 
Подожди немного, – 
Отдохнешь и ты! 

 
Якщо цей переклад оцінювати тільки лінгвістично, то необхідно 

згадати про те, що він був створений у рік загибелі М.Ю. Лєрмонтова 
(1841), коли російський поет давно вже став, як і пророкував 
В.Г. Бєлінскій, «поетом з Івана Великого», тобто найвищою 
дзвіницею у тодішній Росії. І чомусь-то цей європейськи відомий 
поет, ледве не найкращий стиліст російської мови, зміг всунути у 
вісім рядків свого перекладу (як, до речі, і М. Старицький у свій 
переклад) безліч, на перший, лінгвістичний погляд, зайвих слів, як 
неприторенний графоман! Ну хіба ніч не є тьмою? Тоді навіщо 
писати «во тьме ночной»?! До речі: те ж саме і у М. Старицького: 
«Темна ніч». А хіба вночі не сплять? Тоді навіщо ж писати «спят во 
тьме ночной»?! У М. Старицького – «ніч сном оповила». І хіба вночі 
мла не свіжа? Тоді навіщо писати «полны свежей мглой»?! І звідкіля 
виникла у М.Ю. Лєрмонтова «дорога», та ще й «непыльная» (у 
М. Старицького – «ставок», за яким «не курить»), якщо нічого 
подібного у німецькому оригіналі немає?! І чому за рядком «Не 
дрожат листы» (у М. Старицького – «не тремтять листи») йдуть 
три крапки, на які навіть натяку в оригіналі немає?! І ще багато 
різних «Навіщо?» 

Років 20 тому, коли я ще не додумався до моєї сьогоденної 
теорії концептуального перекладу, я написав про цей переклад 
М.Ю. Лєрмонтова розгромну статтю, і я вельми вдячний редакції 
київського журналу «Теорія та практика перекладу» за те, що цю 
статтю не було надруковано. Лише зараз я розумію, що розгром 
лєрмонтовського шедевру можна було здійснити лише із позицій 
лінгвістичного перекладу, тому що в дійсності переклад 
М.Ю. Лєрмонтова (як і переклад М. Старицького) є геніальним зразком 
перекладу концептуального. 

Російський і український поети добре усвідомлювали, що гетевська 
відсилка-ремінісценція до біблійного міфу творіння не спрацює у 
голові східнослов’янського читача, який, як справедливо стверджує 
народна мудрість, починає вірити у Бога, лише коли життя стає 
нестерпно важким («Грім не гримне – мужик не перехреститься»), а 
ікону шанує лише у церкві («Годится – молиться, не годится – 
горшки накрывать»), та й до батьків церкви відноситься вельми 
скептично, навчаючи своїх дітей співати про священнослужителів 
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сатиричні куплети («Був собака у попа, / Він його кохав…»). Саме 
тому М.Ю. Лєрмонтову треба було знайти східнослов’янський, 
точніше: суто російський символ для втілення проблеми частини й 
цілого, і він геніально вирішив це завдання: він почав свій переклад 
із перерахування того, що російський мандрівник бачить із вікна 
своєї кибитки (тут і гори, і долини, і, зрозуміло, свята-святих 
російського життя – шлях як символ російської широчіні, і кущі по 
його боках, і багато чогось такого, що поет міг би ще довго 
перераховувати. Але навіщо? Неосяжна широчінь Росії вже намальована, 
тому перерахування можна і обірвати, замінивши його трьома 
крапками і поставивши людину у центр цієї широчіні, задавши їй 
(людині), раз вона хоче панувати над цією нестримною широчінню, два 
традиційно російських і водночас загальнолюдських запитання: «Що 
робити?» і «Хто винний?» А відповідь на них поету вже давно 
відома: почекай трохи – і ти станеш частиною цієї цілісної широчіні. 

Хіба це не концепція гетевського оригіналу?! А яка міць зовсім 
іншої стилістики! 

Те ж саме й у М. Старицького. Ну важко зрозуміти, як я вже 
казав, що він перекладав не Гете, а Лєрмонтова, позичивши у нього і 
шлях (це імпліцитно закладено у нього у словосполучення «не 
курить за ставом»), і куряву, і тремтіння листя, і відмову від 
християнських ремінісценцій, і багато чого іншого. Але як блискуче 
вловив він концептуальний підхід М.Ю. Лєрмонтова до німецького 
оригіналу: передати не зміст, а задум, втіливши його у національну 
стилістику! Саме тому з’являються у М. Старицького український 
ставок і, зрозуміло, море, хай навіть не справжнє, а море мли, але 
українська тематика вже намальована, вже втілена, і українському 
читачеві неважко до неї додуматися: море, куди чумаки ездили 
за сіллю, ставок, біля якого вони розташувалися на ночівлю-
відпочинок, варячи свій куліш та споглядаючи блискаючу на небі 
зіркову плеяду – Чумацький шлях. 

І знову, як і в японського перекладача, так і в російського, виникає 
національний символ цілісності – широкополий український степ з 
його вічністю й непорушністю, а в його центрі – людина, яка вважає 
себе, а не його центром Всесвіту: «Почекай – небавом одітхнеш і ти!» 

І останній приклад концептуального перекладу гетевської мініатюри. 
У 1959 році німець Л. Енглерт переклав її латиною: 

 
Dormiunt montes, minime moventur 
arbores summae, volucres silescunt 
per nemus, perfer! paritet guies te 

mox recreabit. 
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Підрядковий переклад українською мовою: 
 

Сплять гірські пасми, занадто мало руху 
у дерев вершинах, літаючі замовкли 

у лісі. Потерпи! Поступово спокій у тобі 
незабаром відновиться. 

 
Неможливо не звернути уваги на стилістику перекладу: його 

автор вісім рядків оригіналу передав тільки чотирма, відмовившись 
від рими, віршованого розміру і змінивши ламаний гетевський хорей 
на античний гекзаметр, а майже розмовний гетевський ритм – на 
величне ораторське мовлення. Навіщо? Та для того, щоб вписати 
шедевр Гете в одвічний поетичний мотив загасання нічної природи, 
запропонований ще у VII ст. до н. е. давньогрецьким поетом Алкманом: 

 
Сплять вершини високі гір і безодні провалин, 

сплять стрімчаки й міжгір’я, 
змії, скільки їх чорна всіх земля не годує, 

густі рої бджол, 
тварини гір високих 

і чудовиська у багряній глибині морській, 
солодко спить і плем’я 
швидко літаючих птах. 

 
Мотив глибокого сну природи зустрічається після Алкмана у 

багатьох поетів до Гете (на що й натякає переклад Л. Енглерта): у 
Вергілія, Овідія, Аріосто, Тассо, Мільтона та інших, але ні у кого він 
не набрав такої філософської глибини, як у Гете. 

Завершити своє повідомлення я хочу іншим, зовнішньо 
жартівливим прикладом, який за своєю суттю є навіть більш 
ефектним, ніж гетевський. 

У середині 1990-х років російський майор міліції Александр 
Сідоров переклав на мову «блатних», тобто на феню, майже всю 
світову класику.2 Я зараз процитую дещо з його перекладів, а ви 
спробуйте відгадати оригінал. 

 
Пахан и шобла – это ж два братана – 
Кому из них шестерить пошел бы? 

Мы говорим – шобла. Подразумеваем пахана, 
Мы говорим – пахан, подразумеваем шоблу! 
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Це, зрозуміло, В.В. Маяковскій, його поема «Ленін» (у 
перекладі – «Картавий пахан»). 

 
Мой дядя, падла, вор в законе… 

 
А це – А.С. Пушкін, «Євгеній Онєгін»: «Мой дядя самих 

честных правил…» 
 

Без конвоя выломлюсь по трассе… 
 

Без сумніву – це М.Ю. Лєрмонтов: «Выхожу один я на дорогу…» 
 

Уж если ты готовишь мне кидняк, 
Свали теперь, когда мне всё не в жилу. 
Пусть это будет мой глухой форшмак, 

Но уж во всяком случае не вилы! 
 

А це – маловідомий сонет Шекспіра, озвучений декілька років 
тому Аллою Пугачьовою: 

 
Стань самой горькой из моих потерь, 
Но только не последней каплей горя. 
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СПІЛКУВАННЯ АВТОРА ІЗ ЧИТАЧЕМ В АВТОБІОГРАФІЇ 

Б. ФРАНКЛІНА 
 

У роботі подається аналіз взаємодії автора з читачем в 
автобіографії Б. Франкліна. 

 
В работе представлен анализ взаимодействия автора и читателя 

в автобиографии Б. Франклина. 
 
The paper focuses on the pragmatic analysis of B. Franklin’s 

autobiography, i. e. the study of writer-reader interaction.  
 
Ключові слова: комунікація, автор, читач, автобіографія. 
 
Лінгвістика тексту виникла на перетині текстології, лінгвістики 

тексту, поетики, риторики, прагматики, семіотики та герменевтики.1 

Л.Г. Бабенко зазначає, що хоча лінгвістика тексту є наукою молодою, її 
виникнення було зумовлено «тисячорічним досвідом інтерпретації 
тексту представниками різних шкіл та наукових поглядів».2 Серед 
цих шкіл та наукових поглядів вона виділяє наступні: античні риторики 
з їхньою увагою до ситуативних типів мовлення; зразки та досвід 
цілісного філологічного аналізу літературних творів, представлені 
в роботах таких учених, як М.М. Бахтін, В.В. Виноградов, 
В.М. Жирмунський, Л.В. Щерба, Б.М. Ейхенбаум та ін.; традиційна 
стилістика та стилістика образних засобів мови; функціональна 
стилістика, засади якої викладені в роботах В.В. Виноградова, 
М.Н. Кожиної, В.В. Одинцова, Е.Г. Ризеля, Д.Н. Шмельова та у багатьох 
інших; теорія актуального членування; теорія деривації та досягнення 
семантичного синтаксису.3 

На перший план у вивченні тексту виноситься питання 
комунікативного характеру. Учені намагаються визначити умови 
правильної та успішної комунікації.4 Звідси перед дослідниками постала 
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ще одна проблема, що полягала у визначенні об’єкта дослідження. 
Зрозуміло, що об’єктом лінгвістики тексту є «текст», але який? Ще й 
досі намагаються знайти відповідь на питання: чи продукт усного та 
писемного мовлення є текстом і в першому, і в другому випадках? 
Історично термін «дискурс», що сьогодні розуміється як усна 
послідовність висловлювань, з’явився ще у 50-х роках XX століття. 
Його використовує Е. Бенвеніст для позначення «мовлення, що 
присвоюється мовцю», а в 1952 році з’являється робота З. Гарріса, в 
якій під поняттям «дискурс» розуміється «послідовність висловлювань, 
уривок тексту, більший за речення».5 Отже, у даній роботі ми будемо 
відрізняти терміни «текст» і «дискурс» як приклади писемного та 
усного мовлення відповідно. 

Предметом даного дослідження є аналіз художнього тексту у 
прагматичному аспекті. Друга половина ХХ століття вважається 
формальним початком прагматичних досліджень, які, в першу чергу, 
зосереджувалися на вивченні усного мовлення, тобто дискурсу, 
знайшовши своє відображення, зокрема, у теорії мовленнєвих актів 
(speech act theory), засновниками якої вважаються Дж. Л. Остін і 
Дж. Р. Сьорль. Об’єктом дослідження теорії є власне мовленнєвий акт, 
його структура, взаємодія з іншими мовленнєвими актами у їхній 
послідовності, вплив на нього окремої комунікативної ситуації.6 
«Класична» теорія мовленнєвих актів вивчає, перш за все, взаємодію 
між мовцем (speaker) та слухачем (hearer).7 У 70-ті роки ХХ століття 
теорія мовленнєвих актів почала виходити за рамки дослідження 
лише усного тексту. Прагматичні дослідження тексту в сучасній 
лінгвістиці розуміють бачення тексту як спілкування або взаємодію 
між письменником/автором та читачем.8 Об’єктів даної взаємодії 
називають суб’єктом (письменник/автор) та адресатом (читач).9 

У вітчизняній лінгвістиці прагматичний аналіз включається 
у список категорій тексту, які, за визначенням Кухаренко В.А. 
допомагають тексту бути не «хаотичним нагромадженням одиниць 
різних мовних рівнів», а системою, в якій «все взаємопов’язане та 
взаємообумовлене».10 Саме категорія прагматичної спрямованості 
відповідає за зв’язок між автором та читачем. «Всі тексти усіх 
жанрів і функціональних стилів розраховані на зворотну дію 
адресата».11 Для позначення цієї взаємодії між автором та читачем 
Кухаренко В.А. використовує терміни «ілокуція» та «перлокуція», 
тобто власне мовленнєвий акт та відповідна реакція адресата.12 Ця 
категорія виявляється у спілкуванні автора з читачем, яке може 
відбуватися відкрито та приховано. Експліцитним виявом цієї 
категорії є пряме звертання автора до читача, наприклад, «Dear 
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reader», а імпліцитним – «активізація тих елементів художньої 
структури, які можуть зробити найбільший вплив на читача, 
активізувати його інтелектуальні та емоційні реакції, направивши 
їх по потрібному для автора шляху».13 

Прагматична категорія лежить в основі текстової діяльності, яка 
може бути представлена у вигляді наступної послідовності: 

1. Автор створює текст, звернений до читача. 
2. Автор відображає (свідомо чи підсвідомо) факти, події, 

переживання тощо зі світу дійсності, знання, про які 
виражаються в тексті й являють собою індивідуально-авторську 
картину світу. 

3. Автор звертається до ресурсів мовної системи та вибирає з 
них ті мовні засоби, які передають його творчий задум. 

4. Читач, відчуваючи вплив тексту, намагається зрозуміти його 
та проникнути до творчого задуму автора. 

5. Читач намагається уявити собі повною мірою авторську 
картину світу.14 

Валгіна Н.С. визначає наступні цілі суб’єктів спілкування: суб’єкт 
мовлення визначає мету та цілі свого повідомлення (наприклад, 
інформувати, інструктувати тощо); тип мовленнєвої поведінки; оцінку 
його повідомлення (ставлення); розставляє акценти у повідомленні 
під час його конструювання.15 Завдання адресата: по-перше, 
інтерпретувати текст, визначити не лише його фактичний смисл, а й 
можливий підтекст; по-друге, відчути вплив (інтелектуальний, емоційний 
або естетичний).16 

Завдання автора також можна охарактеризувати наступним 
чином: він подає сигнали у тексті щодо того, що відбудеться далі, 
або що повинен очікувати читач. На думку деяких дослідників, це є 
однією з причин появи жанрів як певних моделей, адже починаючи 
читати текст, що належить до якогось певного жанру, читач має певні 
очікування щодо того, як цей текст повинен розвиватися.17 Автор 
передбачає потреби читача і подає інформацію у тому порядку, що 
не тільки відповідає потребам читача, але й попереднім текстам такого 
типу.18 Отже, у цьому також проявляється взаємодія автора з читачем. 

Як ми бачимо, в основі тексту лежить саме спілкування, діалог 
між автором та читачем, що підтверджує висловлену раніше думку 
про комунікативний характер текстів. У тих випадках, коли автор 
звертається до читача на початку, в самому тексті відкрите спілкування 
з адресатом відсутнє. У даному дослідженні ми робимо акцент саме 
на тому, яким чином авторське спілкування з читачем знаходить своє 
відображення у тексті. 
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Прагматична категорія тексту знайшла своє використання у 
типології текстів у вигляді функціонально-прагматичного параметру, 
який враховує в собі фактори адресанта та адресата. В цьому 
контексті були визначені наступні три типи текстів – настанова, 
опис, оцінка. До текстів-настанов належать офіційно-ділові, акти, 
договори, інструкції, накази. Серед таких текстів виділяються дві 
групи: персональні (звернені до когось конкретного – молитви, 
особисті прохання) та інтерперсональні (такі, що не мають 
конкретизованого адресата – директиви, морально-етичні настанови).19 
Описовий параметр лежить в основі дескриптивних текстів, які мають 
на меті більш чи менш точно описати навколишній світ. Тексти-
оцінювання створюються з метою впливу на емоційну сферу свідомості 
одержувача інформації, для формування в нього певної системи 
цінностей.20 

Об’єктом даного дослідження є текст автобіографії відомого 
американського політичного та культурного діяча Б. Франкліна, яка 
була написана ним у 1771 році і дає огляд його життя, починаючи з 
1706 до 1757 року. Якщо розглядати автобіографію взагалі, її можна 
визначити як зв’язний і цілісний складний (комплексний) текст, або 
твір художнього чи публіцистичного стилю (залежить від типу 
автобіографії), що є підготовленим та нефіксованим. Щодо параметра 
ступеня експлікації задуму, автобіографію, з одного боку, можна 
вважати текстом жорстким, адже інформація, що подається в ньому 
повинна бути одностайною, а з іншого, такі тексти можна вважати 
м’якими, адже читач має повне право інтерпретувати цей текст, або, 
принаймні, мати власну оцінку певних подій. З точки зору 
функціонально-прагматичного параметра, автобіографії є текстами 
описовими, з елементами настанов та оцінювання.  

Найчастіше автобіографію визначають як один із прозових 
жанрів. Найзагальніше визначення автобіографії – це «літературно-
прозаїчний жанр; як правило, послідовний опис автором власного 
життя».21 У своєму дослідженні, присвяченому жанровій варіативності 
мемуарної літератури, Н.А. Левковська зараховує автобіографію до 
одного з жанрів мемуарної літератури, поруч з особистим листуванням, 
щоденниками, подорожами та спогадами.22 На нашу думку, варто 
відзначити головну різницю між мемуарами та автобіографіями. Межа 
між ними дуже тонка і майже непомітна. Головним чином, вони 
відрізняються тим, що автор автобіографії ставить перед собою мету 
не просто описати події, які він спостерігав протягом життя, але 
зосереджується на власній «особистості та внутрішньому світі».23 
Тоді як автор мемуарів більш зосереджується на навколишньому 
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світі, тобто метою його твору є опис подій, свідком яких він став 
за життя.24 Проте найчастіше автор приділяє однакову увагу і 
навколишньому, й внутрішньому світу. 

Текст Б. Франкліна є цікавим своєю організацією. Автор не 
виділяє глави, які могли б його структурувати відповідно до важливих 
віх у його житті, натомість, його текст умовно поділяється на дві 
великі частини, які є хронологічно пов’язаними між собою, але 
відділяються листами від його друзів, Абеля Джеймса та Бенджаміна 
Вогана.25 Ми можемо помітити, що перша частина адресована його 
синові, друга – жодній конкретній людині. Власне, сам автор перед 
початком другої частини зазначає, що саме друга частина, яка була 
створена пізніше, через революцію, написана для всіх: «Thus far was 
written with the intention express'd in the beginning and therefore 
contains several little family anecdotes of no importance to others. What 
follows was written many years after in compliance with the advice 
contain'd in these letters, and accordingly intended for the public. The 
affairs of the Revolution occasion'd the interruption».26 

Як уже зазначалося вище, у тексті автор часто подає певні сигнали, 
які вказують читачам на те, що вони можуть очікувати. Розглянемо 
перший абзац автобіографії (речення пронумеровані для полегшення 
посилання): 

(1) DEAR SON: I have ever had pleasure in obtaining any little 
anecdotes of my ancestors. (2) You may remember the inquiries I made 
among the remains of my relations when you were with me in England, 
and the journey I undertook for that purpose. (3) Imagining it may be 
equally agreeable to you to know the circumstances of my life, many of 
which you are yet unacquainted with, and expecting the enjoyment of a 
week's uninterrupted leisure in my present country retirement, I sit down 
to write them for you. (4) To which I have besides some other inducements. (5) 
Having emerged from the poverty and obscurity in which I was born and 
bred, to a state of affluence and some degree of reputation in the world, 
and having gone so far through life with a considerable share of felicity, 
the conducing means I made use of, which with the blessing of God so 
well succeeded, my posterity may like to know, as they may find some of 
them suitable to their own situations, and therefore fit to be imitated.27 

Отже, перш за все, варто зазначити, що, відкриваючи автобіографію, 
читач має одне, але найголовніше очікування – дізнатися про життя 
певної людини зі слів цієї людини. Звичайно, мова йде про, так би 
мовити, справжню автобіографію, а не художній «вимишлений» 
текст. Відкриваючи дану передмову до тексту Б. Франкліна, читач 
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знаходить підтвердження своїм очікуванням у третьому реченні – the 
circumstances of my life, подальший текст повністю відповідає цьому 
очікуванню. Перш ніж подати цей сигнал, автор згадує у першому та 
другому реченнях історії з життя своїх предків (little anecdotes of my 
ancestors) і те, що він опитував своїх родичів, які ще залишилися (the 
inquiries I made among the remains of my relations), що вказує читачеві 
на те, що автор не обмежиться розповіддю лише про своє життя, але, 
скоріш за все, почне з передісторії. Це очікування також справджується, 
адже текст починається з опису родини ще за часів їхнього проживання 
в Англії. І, власне, останній сигнал вказує на те, що автор був 
задоволений своїм життям, отже, читач може очікувати розповідь, 
сповнену достойних подій, вартих для наслідування (fit to be imitated), 
що знаходить своє підтвердження вже у наступному абзаці, де автор 
стверджує, що хотів би прожити своє життя без суттєвих змін: «That 
felicity (…) has induced me sometimes to say, that were it offered to my 
choice, I should have no objection to a repetition of the same life from its 
beginning (…)».28 

У подальшому тексті ми можемо знайти схожі сигнали читачеві. 
Зокрема, у наступному прикладі: «(…) I was generally a leader among 
the boys, and sometimes led them into scrapes, of which I will mention 
one instance (…)»29 ми бачимо чіткий сигнал, що вже за мить автор 
розповідатиме про те, у які халепи вони потрапляли, коли були 
хлопцями. Або: «Before I enter upon my public appearance in business»,30 
де автор вказує, що однією з тем, яку він буде обговорювати далі, 
буде те, як він почав займатися бізнесом. Таким чином автор 
попереджає, що він розповідатиме про клуб, який він заснував зі 
своїми друзями: «From hence the long continuance of the club, which I 
shall have frequent occasion to speak further of hereafter».31 У другій 
частині тексту таких сигналів вже менше, але вони є, зокрема: 
«Before I proceed in relating the part I had in public affairs under this 
new governor's administration (…)».32 Взагалі, тут авторська оповідь є 
послідовною та хронологічною, що повністю відповідає тому, що 
читач очікує від автобіографії. 

Вже у першому абзаці ми бачимо, що автор визначає свого 
майбутнього читача. Таким чином, ми можемо віднести даний текст 
до персональних текстів-настанов, адже автобіографія починається 
прямим зверненням до сина автора: «Dear son…». У першому абзаці 
ми можемо визначити наступні особливості спілкування суб’єкта з 
його адресатом: по-перше, він звертається до минулих подій і до 
фактичних знань адресата, наприклад, у другому реченні: «You may 
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remember the inquiries I made among the remains of my relations when 
you were with me in England, and the journey I undertook for that purpose»; 
у третьому реченні суб’єкт робить припущення щодо того, що може 
сподобатися саме цьому адресату і, таким чином, одразу передбачає 
позитивну оцінку тексту: «Imagining it may be equally agreeable to you 
to know the circumstances of my life, many of which you are yet 
unacquainted with…»; суб’єкт зазначає настановний характер його 
тексту, заохочуючи адресата скористатися з порад, які подаються у 
самому тексті: «Having emerged from the poverty and obscurity (…) to a 
state of affluence and some degree of reputation in the world (…), my 
posterity may like to know, as they may find some of them suitable to their 
own situations, and therefore fit to be imitated» (четверте речення).  

Подальші звернення суб’єкта до цього «конкретизованого» адресата 
дещо повторюють ті, що з’явилися у першому абзаці. Суб’єкт знову 
звертається до фактичних знань та спогадів адресата, нагадує події, 
свідками або учасниками яких вони були: «The account we received of 
his life and character from some old people at Ecton, I remember, struck 
you as something extraordinary, from its similarity to what you knew of 
mine. «Had he died on the same day,» you said, «one might have supposed a 
transmigration»;33 «After many years, you and I had something of more 
importance to do with one of these sons of Sir William Wyndham, become 
Earl of Egremont, which I shall mention in its place».34 Знову ж таки, 
автор продовжує робити припущення щодо можливої реакції читача 
на його текст, передбачає, що саме адресат хотів би дізнатися: «I 
think you may like to know something of his person and character».35 
Автор також робить посилання на реальні об’єкти. У наступному 
прикладі, зокрема, він пропонує синові звернутися до його щоденника, 
щоб детальніше прочитати про подію: «We sail'd from Gravesend on 
the 23d of July, 1726. For the incidents of the voyage, I refer you to my 
journal, where you will find them all minutely related».36 У цьому 
випадку автор заохочує читача до певної дії, що не обмежується 
простим сприйняттям даного тексту. Таким чином, він спонукає 
адресата до порівняння власного характеру на початку свого 
дорослого життя, як він його подає у своєму тексті, та у час 
написання автобіографії, тобто знову звертається до досвіду читача: 
«I have been the more particular in this description of my journey (…) 
that you may in your mind compare such unlikely beginnings with the 
figure I have since made there».37 Звернення до читача також можуть 
вводити подальшу інформацію, готуючи адресата до сприйняття 
інформації: «I shall tell you how, in such a situation, I acquired what 
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little ability I have in that way»;38 «I will give you what account I can of 
them, at this distance from my papers, and if these are not lost in my 
absence, you will among them find many more particulars».39 Але, на 
відміну від подібних сигналів, зазначених вище, автор використовує 
пряме звернення до свого сина. 

У третьому абзаці ми можемо знайти звернення до «узагальненого» 
читача: «Hereby, too, I shall indulge the inclination so natural in old 
men, to be talking of themselves and their own past actions; and I shall 
indulge it without being tiresome to others, who, through respect to age, 
might conceive themselves obliged to give me a hearing, since this may 
be read or not as any one pleases».40 У цьому випадку ставлення до 
усіх інших (others), хто читатиме цей текст з поваги до автора, є 
дещо зневажливим, принаймні, воно дуже відрізняється від того, що 
ми бачимо на початку тексту (дбайливе пояснення того, що читач 
може очікувати та заохочення прочитати оповідь і скористатися 
порадами), натомість, автор каже: читайте або не читайте – ваша 
воля (this may be read or not as any one pleases). Автор декілька разів 
підкреслює, що ця частина оповіді призначена саме для приватного 
читача: «I us'd to write more methodically. But one does not dress for 
private company as for a publick ball».41 У виділеній метафорі автор 
порівнює адресата своєї автобіографії з приватною компанією (private 
company), а усіх інших читачів – із публічним балом (publick ball). 

У даній роботі ми спробували дати огляд найбільш ключовим 
поняттям, які входять у дослідження художнього тексту і, зокрема, 
його прагматики, а саме спілкування автора з читачем. Взаємодію 
автора тексту з читачем ми розглядали в автобіографії Б. Франкліна і 
встановили, що автор не лише подає формальні сигнали узагальненому 
читачу, але й конкретно його визначає та адресує йому першу 
частину своєї оповіді. Взагалі автобіографія рідко має такий 
персональний характер, що робить досліджуваний нами текст доволі 
унікальним. Найчастіше ці тексти, які ми віднесли до текстів-
настанов, мають узагальненого читача, якому автор подає опис свого 
життя як позитивний або негативний приклад.  
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ПОВТОР ЯК ПРОЯВ ІДІОЛЕКТУ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА 

 
У статті розглядається специфіка використання стилістичного 

прийому повтору як прояву ідіолекту Патріка Зюскінда.  
 
В статье рассматривается специфика использования стилисти-

ческого приёма повтора как проявления идиолекта Патрика Зюскинда. 
 
The article focuses on the peculiarities of the repetition’s use as the 

manifestation of P. Sueskind’s idiolect. 
 
Ключові слова: ідіолект, повтор, художній текст, постмодернізм. 

 
Мова художнього тексту – своєрідне дзеркало літературної мови. І 

не випадково творцями національних літературних мов стають великі 
поети, письменники, наприклад, Данте в Італії, Пушкін в Росії, Гете в 
Німеччині, Шевченко в Україні. Великі письменники створюють нові 
форми літературної мови, якими потім користуються їх послідовники і 
ті, хто розмовляє і пише цією мовою. У художній мові можливості 
національної мови представлені в найбільш повному і чистому 
розвитку. 

Художній стиль відрізняється від інших функціональних стилів 
особливою естетичною функцією. Якщо розмовна мова виконує 
комунікативну функцію, наукова та офіціальна ділова – функцію 
повідомлення, то художній стиль виконує естетичну функцію, 
функцію емоційно-образного впливу на читача або слухача. 

Звичайно, ця функція притаманна в певній мірі й іншим стилям. 
Кожний з них намагається бути по-своєму виразним. Однак для 
художнього стилю виразність найголовніша, визначальна. 

Слово у художньому творі нібито подвоюється: воно має те ж 
значення, що і в загальній літературній мові, а також додаткове, 
пов’язане з художнім світом даного твору. Тому слова у художній 
мові набувають особливої якості: прагматичної глибини. Такий механізм 
дії естетичної функції в художньому творі. 

До особливостей мови художньої літератури можна віднести 
багатий, різноманітний словник. Якщо лексика наукової, офіційно-
ділової, розмовної мови відносно обмежена тематично і стилістично, 
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то лексика художнього стилю принципово необмежена. Тут можуть 
використовуватися засоби інших стилів – і терміни, й офіційні 
вирази, і розмовні слова та звороти, і публіцистика. Звісно, що всі ці 
різноманітні засоби підлягають естетичній трансформації, виконують 
певні художні завдання, використовуються у своєрідних комбінаціях. 
Однак принципових заборон стосовно використання лексики не існує.1 

Для аналізу мови твору й ідіолекту автора необхідним є певний 
набір категорій (у нашому випадку це лексико-граматичні одиниці), 
що дозволяють подати складність композиційно-мовленнєвої організації. 
Тут на перший план висуваються такі категорії, як повторення, 
речення з однорідними членами та вживання умовного способу як 
найчастотніші вияви індивідуальної манери Зюскінда, що конструюють 
смислову замкнутість структури і які самі, у свою чергу, виявляються 
структурами, які співвідносяться між собою. Завдання полягає в 
тому, щоб не лише виділити головні лексико-граматичні одиниці, з 
яких складається художній прозовий текст, і описати їхні головні 
риси, але й визначити особливості взаємодії таких єдностей у межах 
ідіолекту Зюскінда як цілісної системи, встановити їхні функціональні 
зв’язки й інтерференції. Цілеспрямована організація мовних засобів, 
що має на меті посилення, виділення, підкреслення, емоційне насичення 
тексту, його естетичне оформлення, призводить до виникнення 
стилістичного прийому. Для відтворення індивідуальної системи стилю 
письменника необхідно піддати ретельному стилістичному аналізові 
його літературно-художні твори. Орієнтація на окремий художній 
твір як цілісну, замкнуту в собі словесно-художню структуру є 
домінуючою в сучасних філологічних дослідженнях. 

В Україні та Росії письменник і драматург Патрік Зюскінд відомий 
порівняно недавно. Проте ми за короткий час познайомилися відразу 
з усією його творчістю. У Москві в постановці театру Костянтина 
Райкіна «Сатирикон» побачила світ п’єса Зюскінда «Контрабас», і 
вийшли відразу кілька його романів, перекладених з німецької мови. 
І хоча в театрах європейських столиць часто ставлять його п’єси, а 
книги розійшлися по багатьох країнах, «Парфумер» все-таки вважається 
найбільш популярним твором німецького письменника, хоча він сам 
віддає перевагу кіносценаріям, написаним разом з колегою та товаришем 
Гельмутом Дітлем. Саме завдяки романові «Парфумер» творчість 
Патріка Зюскінда протягом останнього десятиліття захопила всю 
Європу й навіть Америку, а самого автора визнали класиком вже за 
життя. Його книги із захватом сприйняли навіть французи, які 
традиційно дуже холодно ставляться до літературних пошуків своїх 
сусідів. 
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Творчість Патріка Зюскінда можна назвати квінтесенцією 
постмодерністської традиції. Для того, щоб наблизитися до адекватного 
зображення ірраціональної дійсності, Зюскінд як і інші представники 
художньої творчості XX ст., нерідко будує свої твори на старому 
досвіді. Галіна Ішимбаєва, яка досліджувала традиції романтизму у 
постмодерністській літературі на прикладі роману Патріка Зюскінда 
«Парфумер», пише, що «у літературі постмодернізму практикуються 
стилістичні і жанрові суміші, техніка колажу і пастіша, карнавалізація, 
іронічні перетворення і травестія, провокаційне цитування класиків, 
гротеск, які у сукупності відіграють дуже важливу роль в процесі 
становлення конкретного постмодерністського тексту» 2. Все 
вищесказане справедливе і для Зюскінда, причому не тільки у романі 
«Парфумер». Достатньо проаналізувати один із його останніх творів – 
есе «Про любов та смерть» (2005), у якому ідіолект письменника 
набув таких рис як: нігілізм по відношенню до світу і людини в 
ньому, філософський песимізм. Цей твір можна по праву назвати 
маніфестом постмодернізму, де стираються межі між високим та 
низьким, прекрасним та жахливим. 

У даній статті ми розглянемо вживання автором такого 
стилістичного засобу, як повтор, проаналізуємо види та роль повторень 
у тексті, а також зробимо спробу встановити, яку роль відіграє засіб 
повтору в індивідуальному стилі Патріка Зюскінда. 

Словесне повторення являє собою феномен переплетення думки 
та тексту і відіграє важливу роль у всіх функціональних стилях. 
Повтор – стилістичний прийом, яким можна створювати нові 
стилістичні засоби і фігури, бо він може охоплювати мовні одиниці 
всіх рівнів – звуки, морфеми, форми слова, словосполучення, 
речення, строфи. На думку І.М. Кочан, повтори – «не лише засіб, а й 
необхідна умова (хоч і недостатня) зв’язності тексту»3. Крім 
звичайних видів повтору (звукові, морфемні, лексичні, синтаксичні), 
деякі вчені виділяють ще декілька. Наприклад, С. Гіндін вживає термін 
«семантичний повтор», який означає повтор деякого значення, деякої 
сукупності семантичних ознак. І.М. Кочан вважає, що використання 
такого повтору дає змогу аналізувати семантичний зв’язок у тексті 
незалежно від способу лінгвістичного вираження повтору. Серед 
таких семантичних повторів виділяють тотожний, синонімічний, 
антонімічний та інші. 

Однак у даній статті ми розглядатимемо тільки звукові, 
морфологічні, лексичні та синтаксичні повтори. Використання автором 
такого стилістичного засобу, як повтор, сприяє внутрішній цілісності 
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тексту і виконує, крім цього, емоційно-експресивну функцію. Однак, 
говорячи про індивідуальний стиль окремого письменника, потрібно 
зазначити про свідомий вибір такого мовного засобу для створення 
особливого емоційного ефекту на читача. У творах Патріка Зюскінда 
повторюються у фразі окремі слова, словосполучення, а то й цілі 
звороти. Завдяки їм стиль автора дістає емоційності. Повтор зустрічаємо 
майже на кожній сторінці прозових творів письменника. Іноді це 
повторення набуває характеру анафори (стилістична фігура, що 
створюється повторенням одних і тих самих елементів мови на початку 
кожного паралельного ряду: рядка, строфи, абзацу...; буває звукова, 
лексична, морфемна, синтаксична), розпочинаючи два або більше 
речення. 

Розглянемо наступні приклади з різних творів письменника: 
«Worin besteht denn mein Vergehen schon, wenn es überhaupt eines ist? 
Höchstens darin, dass ich mich ein wenig außerhalb der Zunftordnung 
bewege, indem ich die wunderbare Begabung eines Ungelernten exploitiere 
und seine Fähigkeit als meine eigne ausgebe. Höchstens darin, dass ich 
um ein Kleines vom traditionellen Pfad der handwerklichen Tugend 
abgewichen bin. Höchstens darin, dass ich heute tue, was ich gestern 
noch verdammt hätte»;4 «Da gebot der Große Grenouille Einhalt dem 
Regen. Und es geschah. Und er schickte die milde Sonne seines Lächelns 
über das Land ...»;5; «Typisch!» fauchte Fräulein Funkel und brach ab. 
«Typisch!» (…);6 «Aber vielleicht – so denke ich, um mich zu trösten-, 
vielleicht ist es beim Lesen (wie im Leben) mit den Weichenstellungen und 
abrupten Änderungen gar nicht so weit her. Vielleicht ist Lesen (…)»;7 
«Er war nicht der Mensch dazu. Er war kein Amokläufer (…). Er war 
kein Täter. Er war ein Dulder»;8 «Man versteht das. Man versteht beide 
Haltungen (…)».9 

Як бачимо, анафора зустрічається у всіх прозових творах Патріка 
Зюскінда. І що вельми важливо, найчастіше даний вид повтору має 
місце у коротких простих реченнях. З одного боку, це характерне для 
розмовного стилю, і автор таким чином намагається привернути 
увагу до стиля того мовця, хто говорить. З іншого боку, за такою 
простотою побудови думки криється інтенсивність самої думки, 
свідоме вживання автором синтаксичних конструкцій із повторами. 
Однак у Патріка Зюскінда анафора слугує не тільки для характеристики 
стиля оповідача, або персонажа. Вона сприяє вираженню глибинних 
почуттів героя, його емоційного світу. 

Також повторення представлене також у формі епіфори 
(стилістична фігура, протилежна анафорі, полягає у повторенні одних і 
тих же елементів у кінці кожного паралельного рядка): «Die Frau 



293 

spielt ja in der Musik eine untergeordnete Rolle. (…) spielt die Frau eine 
untergeordnete Rolle»;10 «Sieh dich vor, Jean! Gegen den kommst du 
nicht auf, Jean! Waterloo, Jean!»;11 «Verliebte Paare neigen nämlich 
häufig zu gemeinschaftlichen Autismus (siehe das Paar beim Abendessen) 
oder zu gemeinschaftlicher Arroganz (siehe das junge Paar im Auto)»;12 
«Ich konnte sogar auf Bäume klettern (…) und ich konnte auch von einem 
Baum zum anderen klettern»;13 «An allen Gliedern zuckt er. Wenn er sich 
nur auf einen Stuhl setzt – schon zuckt er»;14 «(…) Jonathan und seine 
kleinere Schwester befanden sich plötzlich in einem Zug, der nach Süden 
fuhr , und wurden nächstens (…) in einen Zug gesetzt, der nach Süden fuhr».15 

Епіфора взагалі доволі часто зустрічається у поезії, і, на відміну 
від анафори, зовсім не притаманна розмовному жанру. У прозовому 
творі такий вид повтору виконує зовсім іншу функцию, ніж анафора. 
Для Патріка Зюскінда характерним є наголошення, виділення в мові 
особливостей характеру та дій його персонажів. У цьому, власне, й 
полягає основна функція цього засобу наприкінці синтаксичних 
конструкцій. 

Варто зазначити, що повторення зустрічається не тільки на 
лексичному та синтаксичному рівнях, а також і на фонетичному, про 
що свідчить засіб алітерації, який письменник використовує доволі 
часто: «Der Große Grenouille»;16 «(…) brach in Grenouille ein anderer 
Jubel los, ein schwarzer Jubel, ein böses Triumphgefühl, das ihn zittern 
machte und berauschte wie ein Anfall von Geilheit, und er hatte Mühe, es 
nicht wie Gift und Galle über die Menschen herspritzen zu lassen ...;17 
«Es besaß tausend Kammern und tausend Keller».18 

Часте повторення однакових приголосних призводить до того, 
що читач зосереджує свою увагу на саме тих епізодах чи фразах, які 
важливі для автора. Крім зазначених вище видах повторення, можна 
знайти ще один, а саме анадиплозу – повторення однакових слів чи 
фраз наприкінці одного і на початку іншого речення: «(…) aber nicht 
wie ein Klavier. Ein Klavier ist ja ein Möbel»;19 «Was braucht eine 
Sopranistin denn? Eine Sopranistin braucht einen Korrepetitor».20 

В інших випадках повторення зворотів розпочинає цілі уривки у 
вигляді своєрідного рефрену. Так, наприклад, «Zu der Zeit, als ich 
noch auf Bäume kletterte (…)»,21 щоб показати, що оповідач ще достатньо 
юний, не має досвіду у житті, але вже наприкінці твору зустрічаємо 
«Ich kletterte kaum noch auf die Bäume».22 Взагалі часте повторення 
однакових слів і словосполучень характеризує всю стилістичну 
систему німецького письменника, але не надає їй відтінку певної 
одноманітності і примітивності, навпаки, таке часте повторення слів 
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та словосполучень допомагає авторові привернути увагу читача на 
певні моменти, або ситуації оповіді, допомагають створити певний 
емоційний фон, на тлі якого Зюскінд реалізує свою мету. 

Повторення дуже характерні як композиційний засіб пов’язування 
окремих речень або фраз. Найчастіше це прийменники, займенники 
та прислівники, такі як «aber», «er», «dann». Вони або з’єднують 
попередню дію з наступною, або замикають фразу, а то й цілий цикл 
як цілком закінчений вислів. Наприклад, у творі «Контрабас» постійно 
повторюється фраза «Hören Sie», причому в різних випадках вона 
може бути у формі питання чи висловлювати наказ.23 

Дітер Фаулзайт та Гудрун Кюн (Dieter Faulseit/Gudrun Kühn) пишуть 
про такий вид повтору, коли повторюються не однакові лексеми або 
словосполучення, а ті, які мають спільний зміст («die sinnverwandte 
Wiederholung») – «Ein Begriff wird also nicht mit dem gleichen Wort 
wiederholt, sondern mit einem, das ähnlichen Sinngehalt besitzt».24 У 
Патріка Зюскінда також зустрічаються такі повтори, що свідчить про 
дійсно свідомий вибір такого стилістичного засобу, як повтор для 
динамічності сюжету та емоційної напруги оповіді. Письменник 
використовує цю форму повтору, коли намагається виразити деталі 
або нюанси, які на перший погляд важко помітити, для того, щоб 
повніше та з багатьох боків відобразити сутність предмету або явища. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ 
ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЕТИЧНІЙ ДРАМІ 

 
Стаття присвячена лінгвостилістичним засобам актуалізації 

образів-символів в англомовній поетичній драмі. 
 
В статье идет речь о лингвостилистических средствах 

актуализации образов-символов в англоязычной поэтической драме.  
 
The article focuses on linguistic and stylistic devices of actualization 

of image-symbols in English poetic drama.  
 
Ключові слова: лінгвостилістичні засоби, актуалізація, образ-

символ, поетична драма. 
 
Поетичні тексти, які за формою, архітектонікою композиції схожі 

на драму, а за своєрідністю образної системи (словесні поетичні 
образи, літературно-художні образи: образи персонажів, ліричного 
героя, символи), емотивності нагадують лірику, ми відносимо до 
поетичної драми як особливого жанрового різновиду поетичного тексту. 

Поетична драма – літературний жанр, що поєднує ознаки драми 
та ліро-епічної поезії.1 В основу поетичної драми закладається 
внутрішній динамічний сюжет, який передає власне конфлікт 
світоглядних та моральних принципів. У поетичній драмі 
прослідковується перевага ліричних чинників над епічними та 
драматичними.2 Конфлікт, гостра боротьба ідей цього невеликого за 
обсягом віршованого твору часто знаходять концентрований вираз в 
афоризмі, тому поетична драма цурається приземленості, натомість 
тяжіє до окриленості, фантастики, символічних картин та образів, 
філософських узагальнень і висновків. Стосовно форми художнього 
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поетичного тексту, поетична репрезентована у вигляді діалогу 
(віршованої організації). Діалог персонажів – найбільш вживана 
форма оповіді у поетичній драмі. 

До поетичної драми як жанрового різновиду у контексті нашої 
роботи ми відносимо художній текст, написаний у віршованій формі 
(композиційно-структурний аспект). Поетична драма як міжродова 
дифузія поєднує у собі жанрові форми, ознаки як драматичного, 
ліричного так і епічного літературного роду.3 Метою статті є виявлення 
лінгвостилістичних засобів актуалізації образів-символів у англомовній 
поетичній драмі. 

З найдавніших часів символи відігравали важливу роль у процесі 
пізнання людиною навколишнього світу та себе у ньому. Змістова 
складність сполучається в них із формальною простотою, 
зумовлюючи їхню особливу ємність та естетичність. Проблема символу 
вивчалася у філософії (Г.В.Ф. Гегель, І.В. Гете, В. фон Гумбольдт, 
М. Мамардашвілі), культурології (К. Леві-Строс, М. Мюллер), психології 
(З. Фрейд, Ж. Лакан, К.Г. Юнг), літературознавстві (С.С. Авєрінцев, 
В.В. Виноградов, О.Ф. Лосев), міфопоетиці (В.М. Тодоров, Н. Фрай).4 

Філософсько-естетичне осмислення символу акцентує його здатність 
до відображення дійсності та її відтворення у конкретно-чуттєвій 
формі. У літературознавчій традиції символ інтерпретується як різновид 
художнього образу або тропу. Лінгвокультурологія визначає його як 
певний культурний об’єкт, значення якого є конвенціональним 
значенням іншого об’єкту. У штучних формалізованих мовах символ 
виступає у ролі певного умовного позначення. 

Згідно з широким розумінням символу, що існує у філософії, 
лінгвістиці, семіотиці, він тлумачиться як знак, первинний зміст якого 
виступає формою для вираження іншого, як правило, абстрактного 
змісту. Принциповим для його розуміння є співвіднесеність із 
культурною інформацією, що передається. О.Ф. Лосєв зазначав, що 
символ може розглядатись як специфічний фактор соціокультурного 
кодування інформації та одночасно механізм її передачі.5 Цю ж 
ознаку символу підкреслював і Ю.М. Лотман: «Культура – це завжди, з 
одного боку, – певна кількість успадкованих текстів, з іншого – 
успадкованих символов».6 

У лінгвістичній науці символ вивчався із позицій різних підходів: 
етнологічного (О.М. Веселовський, В. Тернер), лінгвокультурологічного 
(Ю.М. Лотман, В.А. Маслова, В.М. Телія), лінгвопсихологічного 
(В. Емріх, О.О. Потебня), семантичного (В.В. Виноградов, 
М.П. Кочерган) та концептуального (Р. Цур, О.В. Шелестюк). У 
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дослідженнях художнього тексту термін «символ» використовується 
на позначення двох не тотожних одне одному понять. З одного боку, 
символ – це одиничне лексико-семантичне явище, виражене словом 
чи словосполученням (В.І. Кононенко, О.В. Шелестюк), а з іншого, – 
загальнотекстове явище, що виступає у ролі другого смислового плану 
твору (А. Губер, М.О. Новікова, Ю.П. Солодуб).7 

Для наукової теорії образу-символу роботи О.О. Потебні мають 
велике значення, хоча слід зазначити, що він розглядав символ дуже 
широко, ототожнюючи його з образом. Модель, створена ним для 
образу, елементами якої є А (зовнішня форма), а (внутрішня форма, 
або власне образ, уявлення) та X (зміст), може слугувати моделлю 
для образу-символу з його двоплановістю, різнорідністю знаку та 
значення. О.О. Потебня розглядає художній образ як синтез трьох 
компонентів – зовнішньої форми, внутрішньої форми та змісту, що є 
результатом підсвідомої творчості та засобом розвитку думки 
й самосвідомості.8 На думку вченого, зміст твору розвивається.9 
Таке положення корелює з однією із фундаментальних засад у 
психолінгвістичній концепції О.О. Потебні – ідеєю мови як 
пізнавальної діяльності, у процесі якої слово виступає засобом творення 
думки. Відповідно до існування образу, його створення та сприйняття 
вчений розглядає у динаміці: образ – це не щось стале, дане, але те, 
що створюється у процесі «застосування».10 Все, що передує 
«застосуванню» під час розуміння поетичних творів, є внутрішня 
форма. Внутрішня форма – це відношення змісту думки до свідомості, 
вона показує, як представляється людині її власна думка.11 

Теорія символічності мови у О.О. Потебні заснована на вченні 
про внутрішню форму слова, яка затемнюється пізнішими семантичними 
нашаруваннями. Походження символів він пояснював еволюцією 
мови: слова втрачають свою внутрішню форму, найближче етимологічне 
значення. Символи покликані відновити внутрішню форму. 
Багатозначність словесних символів випливає із здатності одного 
образу поєднувати різні уявлення, навіть протилежні. Серед способів 
символізації О.О. Потебня виділяв злиття семантики та структури 
символів у гармонійну єдність та існування між ними певної 
відмінності.12 Він вважав, що основою зв’язку словесного символу й 
позначеного ним об’єкту чи ідеї є порівняння, протиставлення або 
причинове відношення. Дослідження О.О. Потебні про символічність 
мови та творчості стали основою для російського символізму. 

Під час аналізу поетичної образності О.М. Веселовський виходить 
із психологічних передумов, відкриваючи єдині схеми організації 
мовленнєвого матеріалу.13 Елементи, що повторюються, вчений 
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уперше знаходить в епітетах. Він підкреслює постійність епітета біля 
певних слів, наприклад, море синє, поля чисті тощо.14 Такі поетичні 
формули пробуджують у нас ряди певних образів залежно від нашого 
розвитку, досвіду та здібності поєднувати викликані образом асоціації. 

На наступному етапі розвитку своїх ідей дослідник виділяє 
формули, що повторюються. Вони виражають загальні, найпростіші 
схеми елементарних афектів у формі паралелізму, в якому рух почуття 
виявляється підсвідомим порівнянням із будь-яким подібним актом 
зовнішнього світу.15 Різні види паралелізму (двочленний, багаточленний, 
одночленний) – символ, метафору та алегорію – О.М. Веселовський 
виводить із психологічного паралелізму, відтак паралелізм виступає 
вихідною моделлю поетичного сприйняття світу, що відображається 
у поетичних формулах, наприклад, у символі.  

Усі формули психологічного паралелізму О.М. Веселовський 
розташовує у певній діахронічній послідовності: символ виникає із 
двочленного паралелізму, а метафора – із символу.16 Символ, або 
одночленний паралелізм, з’являється тоді, коли паралель узвичаїлась 
завдяки повторюваності та надовго закріпилась. Зовнішньому фактору 
О.М. Веселовський надає великого значення у своєму тлумаченні 
словесного символу. Він звертається до антонімічної пари «символ-
алегорія», але протиставляє їх в історико-генетичному плані, з точки 
зору їх відношення до легенди. Cимвол – це образ, заповіданий 
легендою, алегорія виступає образом, штучно підібраним.17 
Співвідношення символу та алегорії знаходиться у вченого у зв’язку 
із безособовою та особистісною творчістю, образами, що повторюються, 
і оказіональними образами, традиційними та оригінальними, проте 
вирішальна роль відводиться безособовому, заповіданому поетичним 
переказом началу. Символ зіставляється з алегорією і в плані 
сугестивності. Сугестивність розуміється як здатність образу наводити 
на прихований смисл, підказувати, викликати додаткові асоціації. 
Багаторазово повторюючись у мовленні протягом років, символ набуває 
смислових асоціацій, що надає йому сугестивності; він відкритий для 
нового розвитку думки.18 

Таким чином, О.М. Веселовський намагався підвести поняття  
словесного образу-символу під психологічну основу. До того ж, 
велику увагу він приділяв виникненню символу, тобто діахронічному 
аспекту цього явища. В О.М. Веселовського вона (діахронія) тлумачиться 
у площині поетичного стилю. Він займається історією колективного 
існування образу. 

Багато конструктивних ідей стосовно поетичного символу містять 
роботи В.В. Виноградова, присвячені символіці у творах А. Ахматової. 
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Символікою вчений називає першу частину стилістики, яка співіснує 
з композицією: «Символіка – це розділ поетичної стилістики, який 
вивчає системи індивідуально-творчого підбору символів, встановлюючи 
їх типи та історичну послідовність; виявляє значення символів, шляхи 
їх розвитку та групування у гнізда».19 У книзі «Поезія А. Ахматовой» 
учений визначає символ як «семантичну одиницю поетичного мовлення, 
що сприймається на тлі звичайних лексем повсякденно-діалектичного 
мовлення у його різновидах».20 Отже, поетичне мовлення у нього 
корелює із повсякденним, а особливе семантичне наповнення символу 
обумовлюється поетичним контекстом, тобто напруженими відносинами 
між лексемою та контекстуальним значенням. 

Щоб простежити перетворення слова на поетичний символ, 
необхідно виявити мережу семантичних асоціацій, які супроводжують 
його у даній індивідуальній поетичній системі. Так, В.В. Виноградов 
поділяє поетичну систему А. Ахматової на декілька семантичних 
сфер, обираючи із них три для аналізу. Ядрами цих гнізд є слова 
«пісня», «молитва», «любов».21 

У контексті нашого дослідження образ-символ – це органічне 
поєднання образного та знакового начал. Подібно до знаку, зміст 
образу-символу закріплюється за певною формою та з’ясовується 
умовивідним шляхом. На відміну від знаку як умовного позначення, 
образ-символ характеризується мотивованістю – аналоговим чи 
асоціативним (природним або культурним) зв’язком між змістом та 
формою. У поетичному тексті образ-символ характеризується також 
художньою мотивованістю – поєднанням вихідного значення із більш 
загальним, що витікає із його функціонування у певному поетичному 
тексті. У даній роботі образ-символ розглядається як знак у широкому 
смислі, що використовується для передачі змісту, який не міститься 
безпосередньо у його семантиці. Семіотична концепція знаку передбачає 
наявність у нього декількох рівнів значення – денотативний, що 
пов’язується із передачею фактуальної інформації; конотативний, 
на якому знак передає імпліцитну, підтекстову інформацію; 
концептуальний, де знак виступає маніфестантом певного концепту.  

Серед лінгвостилістичних засобів актуалізації образів-символів 
в англомовній поетичній драмі виділяємо одиниці прямої номінації 
(слова, словосполучення, речення, надфразові єдності), а також вторинної 
номінації, тобто образні засоби (тропи й стилістичні прийоми) і типи 
оповіді (діалог, монолог, діалог-монолог, монолог-діалог; епічний, 
ліричний, змішаний діалог),22 котрі називаються у лінгвопоетиці 
архітектоніко-мовленнєвими чи композиційно-мовленнєвими формами. 



300 

Лінгвостилістичний аналіз англомовної поетичної драми уможливив 
виявлення таких домінантних, на наш погляд, образів-символів, як 
смерть, дерево, вогонь, будинок та двері.  

Так, образ-символ смерть актуалізується через багатокрапку, 
котра символізує зупинення часу, в якому ніби залишився головний 
персонаж поетичної драми, Гарі («Возз’єднання родини, Т.С. Еліот»): 

 
HARRY  I had only just noticed that this room is quite unchanged: 

The same hangings… the same pictures… even the table, 
The chairs, the sofa… all in the same positions.  
I was looking to see if anything was changed, 
But if so, I can’t find it.23 

 
Паузи, виражені багатокрапкою, передають не тільки емоційний 

стан героя, нервозність, невпевненість, збентеження, а й сигналізують 
про неминучість втрати коханої дружини. 

Образ-символ об’єктивує у тексті значущі ідеї, роздуми, вагомість 
яких може підкреслюватися за допомогою капіталізації літер. Так, 
наприклад, у поетичній мелодрамі «Суіні-агоніст» Т.С. Еліота 
капіталізація літер передає особливу вагомість отриманої інформації 
у процесі ворожіння на картах: 

 
DORIS  Here’s the two of spades. 
DUSTY  The two of spades! 

THAT’S THE COFFIN! 
DORIS  THAT’S THE COFFIN? 

Oh good heavens what’ll I do? 
Just before a party too!24 

 
Образ-символ смерть у наведеному прикладі  виникає на основі 

капіталізації окличного речення THAT’S THE COFFIN!, котре позначає 
труну (денотативний рівень значення). Емоційність (смятіння, шок, 
хвилювання) передається знаками оклику і питання.  

Конвергенція фонетичних (ономатопея), синтаксичних (повтор) 
та графічних (капіталізація) засобів створює образ-символ смерть, 
стук у двері символізує її прихід: 

 
KNOCK KNOCK KNOCK 
KNOCK 
KNOCK 
KNOCK.25 
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Образ-символ двері позначає перехід у інший вимір, час, потойбічне 
життя. Відсутність пунктуаційних знаків свідчить про неминучість 
долі – ніщо і ніхто не може стати на заваді смерті. 

Скупчення (конвергенція) лексичних одиниць, котрі включають 
сему руйнування, жаху, очікуваного лиха, сприяє створенню образу-
символу смерть: 

 
Chorus 

Now I fear disturbance of the quiet seasons: 
Winter shall come bringing death from the sea, 
Ruinous spring shall beat at our doors, 
Root and soot shall eat our eyes and our ears, 
Disastrous summer burn up the beds of our streams  
And the poor shall wait for another decaying October?26 

 
Комплексність образу-символу є причиною його багатозначності 

та наявності в ньому смислової перспективи. Тобто вихідне значення 
в образі-символі породжує різні значення, навіть протилежні, кожне 
з яких, у свою чергу, здатне генерувати ланцюг, як правило, більш 
абстрактних значень. Так, у поетичній драмі образи-символи будинок, 
дерево, вогонь, двері характеризуються множинністю тлумачень та 
невичерпністю змісту, що зумовлює складність його інтерпретації: 

 
A ruined house and a bare tree in the background;27 

A room with lighted fire, and a door into the open air, through which 
one sees, perhaps, the trees of a  wood, and these trees should be painted 
in flat colour upon a gold or disappeared sky.28 

 
Так, у поетичному тексті а ruined house символізує руйнацію 

вічних цінностей – любові, домашнього вогнища, продовження роду, 
a bare tree репрезентує спустошеність, смерть. Lighted fire традиційно 
позначає божественний вогонь, котрий несе світло, на противагу 
темряві. Але множинність тлумачень даного образу-символу 
уможливлює його осмислення як очищення від гріхопадіння. Образ-
символ двері є переходом у інший вимір буття, в одному випадку це 
казковий світ, в іншому – потойбіччя. Багатозначність наведених 
образів-символів підкреслюється номінативними реченнями, основу 
яких складає єдиний ядерний компонент, виражений іменником.29 

Використання номінативних речень також простежується при 
створенні образу-символу смерті. Так, у поетичній драмі «Чистилище» 
У.Б. Йєйтса прослідковується доцільне використання драматургом 
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однокомпонентного типу номінативних речень, розширеного за 
рахунок включення модифікованих елементів:  

 
Boy. A silly old man.30 

Boy. A dead living murdered man!.31 

 
У наведеному поетичному уривку номінативне речення «A dead 

living murdered man!» є окличним, де емоційне, оцінне значення 
образу-символу смерті посилюється невизначеним артиклем. 

Таким чином, вербальне втілення образів-символів забезпечується 
лінгвостилістичними засобами: графіко-фонетичними, лексичними,  
синтаксичними. Головна мета графіко-фонетичних засобів вбачається у 
звуконаслідуванні, передачі емоційних станів персонажів, виділенні 
вагомої інформації. Серед лексичних засобів актуалізації образів-
символів виявлені синонімічні ряди лексичних одиниць, котрі 
використовуються з метою втілення смерті та ірреального, казкового 
світу. Емотивна лексика забезпечує актуалізацію психологічної 
складової англомовної поетичної драми. Серед синтаксичних засобів 
актуалізації образів-символів переважають незавершені конструкції 
та номінативні речення, які використовуються при описі місця та 
часу дії у сценічних ремарках. 
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УДК 811.112.2’38 

Сахарчук Я.В. 
 

РОЛЬ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ 

ПИСЬМЕННИКА 
 
У статті розглянуто основні підходи до вивчення індивідуального 

стилю, визначено різницю між поняттями ідіолект та ідіостиль, 
проаналізовано вплив мовної картини світу письменника на його 
індивідуальний стиль. 

 
В статье рассматриваются основные подходы к изучению 

индивидуального стиля, определяется разница между понятиями 
идиолект и идиостиль, анализируется влияние языковой картины 
мира писателя на его индивидуальный стиль.  
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The article deals with the approaches to the individual style, defines 
the difference between idialect and idiostyle, analyses the influence of the 
linguistic world picture regarding these aspects. 

 
Ключові слова: ідіолект, ідіостиль, мовна картина світу, мовна 

особистість. 
 
Поняття ідіостилю є однією з основних категорій художньої 

стилістики. При всьому різноманітті підходів до вивчення 
індивідуального стилю письменника – семантико-стилістичного, 
пов’язаного з іменами Б.А. Ларіна, В.В. Виноградова, С.В. Векової, 
М.Б. Борисової, Л.І. Донецких, Г.А. Ліліч, Д.М. Поцепні, Ю.С. Язикової, 
Н.А. Купиної, Г.Г. Поліщук та ін., лінгво-поетичного, представленого 
роботами В.П. Григор’ єва, М.Л. Гаспарова, Ю.Н. Караулова, 
Н.А. Кожевникової, І.І. Ковтунової, Е.А. Некрасової, Н.А. Ніколіної, 
Н.А. Фатєєвой та ін., системно-структурного (Ю.М. Лотман, О.Г. Ревзіна, 
С.Т. Золян, О.І. Северська, С.Ю. Преображенський, А.К. Жолковський, 
Ю.К. Щеглов), комунікативного, реалізованого в роботах 
Н.С. Болотнової, І.Я. Чернухиной, К.Ф. Седова, Н.Е. Сулименко, 
Р.Л. Смулаковської, В.Д. Черняк, С.М. Карпенко, І.І. Бабенко та ін. –
лінгвостилістику завжди відрізняла пильна увага до смислової сторони 
художньої мови. 

Вивчення ідіостилів активізувалося лише останніми роками. 
«Ідіостіль (індивідуальний стиль, ідіолект) – сукупність мовних і 
стилистико-текстових особливостей, властивих мові письменника, 
публіциста, а також окремих носіїв даної мови».1 Не випадково 
при переліку ідіостилів на першому місці стоять письменники. 
Письменник – не звичайна мовна особистість. Художній стиль 
літературної мови (мова художньої літератури) займає особливе 
місце в мовній культурі кожного народу. 

Ідіостиль (індивідуальний стиль) – система змістовних та 
формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного 
автора. Ці характеристики роблять унікальним втілений у творах 
авторський спосіб мовного вираження. На практиці даний термін 
застосовується до художніх творів (як прозаїчних, так і поетичних), 
до текстів, а в останнє десятиріччя його замінює далеко не тотожний 
термін «дискурс» в одному з його розумінь. 

Термін «ідіостиль» співвідносний також з терміном «ідіолект». 
Відмінність між ними полягає у наступному. Під ідіолектом певного 
автора розуміють всю сукупність створених ним текстів у хронологічній 
послідовності (або послідовності, санкціонованій самим автором, 
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якщо тексти піддавалися переробці). Під ідіостилем же розуміється 
сукупність глибинних текстопороджувальних домінант і констант 
певного автора, які визначили появу текстів саме в такій послідовності. 

Поняття ідіостилю та ідіолекту, яким дослідники дають різні 
визначення і які, відповідно, потрапляють у різні відношення до 
понять мови, тексту і «мовної особистості» (В.В. Виноградов, 
Ю.Н. Караулов), знаходяться останнім часом у центрі інтересу 
лінгвістичної поетики. Це пов’язано зі зростаючою увагою до питань 
індивідуальної мовної творчості. Звичайно, інтерес до особистості в 
мові, або до «мовної особистості» супроводжував мовну творчість 
протягом більшої частини її історії, але домінуючим він уперше став 
в епоху романтизму, коли з’явилися визначення (В. фон Гумбольдт) 
і конкретні описи (наприклад, «Твори Олександра Пушкина» 
В. Бєлінського) ідіостилів. У русистиці XX ст. поняття «індивідуального 
стилю» і «мовної особистості», перш за все, пов’язують з іменем 
В.В. Виноградова, хоча паралельний розвиток ідей цілісного опису 
творчої мовної особистості можна знайти і в працях Р.О. Якобсона, 
Ю.Н. Тинянова, М.М. Бахтіна, Б.М. Ейхенбаума, В.М. Жирмунского. 

Науковий інтерес до людини у вітчизняній лінгвістиці закріплений 
працями В. Гумбольдта, О. Есперсена, Ш. Баллі, Е. Бенвеніста, Г. Гийома 
та сучасних дослідників. 

О.Г. Ревзіна зазначає, що особливе віддзеркалення мовної картини 
світу в індивідуально-авторській поетичній мові, в художній мові 
автора як мовній особистості, являє собою «мову художнього мислення 
в модусі власне мовного існування».2 Саме в поетичній мові творчої 
особистості знаходить «вираження оцінка світу з боку письменника, 
його відношення до дійсності, його світобачення».3 Пізнання світу в 
художньому мисленні проходить через пізнання мови. Таке мислення 
знаходить себе в особливих текстових структурах, властивих 
художньому тексту, зокрема, композиційно-мовних, і в специфічній 
мові, яку називають художньою мовою і яка концептуалізує художню 
картину світу письменника. 

Завдяки розвитку цієї наукової парадигми в сучасній лінгвістиці 
складено уявлення про особистість автора – творця тексту 
(М.М. Бахтін,4 В.В. Виноградов, Е.І. Діброва, В.В. Морковкин, 
А.В. Морковкина, А.П. Чудаков5 та ін.). Автор є «членом даного соціуму 
в певний період його розвитку, володіє творчою уявою, його 
характеризує певний культурний потенціал, він володіє видатними 
емоційно-оцінними якостями, знаннями і думками, що створюють 
стійку особову концептуально-світоглядну сферу діяльності, яка 
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втілюється в активній потребі самоактуалізації». Художній текст, 
на думку Е.І. Дібрової, є багатовимірним мовним простором, де 
уособлений задум автора (його потреби, мотиви, наміри, здібності), 
де реалізується в літературній формі задум-ідея і, нарешті, унікальне 
явище людської свідомості – мова.6 

Разом із поняттям індивідуально-авторської поетичної мови 
в сучасній лінгвістиці використовується поняття ідіостилю7 
взаємопов’язане з явищем ідіолекту: «Ідіолект – мовні складові в їх 
функціональному застосуванні, а, отже, в горизонтальних зв’язках, 
які експлікують семантику мовних одиниць у контексті і відображають 
знання мовною особистістю законів синтагматики і парадигматики, 
що діють у мові».8 

У цілому сучасні дослідники виходять із зіставлення «мова – її 
індивідуальна модифікація», і з цієї точки зору «ідіолект/ідіостиль» 
розглядаються в аспекті співвідношень «мова/стиль». 

Сьогодні погляди на те, що таке індивідуальний стиль, варіюються. 
Так, В.В. Іванов висловлює думку, що ХХ століття характеризується 
розвитком «семіотичних ігор». Подібний погляд оспорював С.І. Гіндін, 
стверджуючи, що за широким «діапазоном мовних перевтілень» 
творчої індивідуальності завжди можна побачити «структуро-
утворюючий стрижень творчості». 

Серед різноманіття точок зору на співвідношення таких понять, 
як поетична мова, поетичний текст, поетичний ідіостиль та ідіолект, 
можна виділити два основні підходи. 

Перший полягає у тому, що ідіолект та ідіостиль співвідносяться 
між собою як поверхнева та глибинна структури в описах типу 
«Смисл  Текст» або ж створюють тріаду «Тема  Прийоми 
виразності  Текст».9 Безліч пов’язаних між собою мовних 
чинників, що становлять ідіолект, починаються у «мовній пам’яті» 
та «генетиці лінгвістичного мислення» автора і в результаті 
зводяться до ієрархічної системи інваріантів, що організують так 
званий «поетичний світ» автора. За В.П. Григор’євим, «опис ідіостилю 
повинен бути спрямований на виявлення глибинної семантичної і 
категоріальної зв’язності його елементів, які втілюють у мові 
творчий шлях поета». При цьому в описі виділяється не тільки 
напрям «ідіолект – ідіостиль», що має свою систему правил переходу, 
але і напрями «текст – ідіолект» і «мова – ідіолект». 

Друга тенденція розвитку наукової думки виражається у 
перевазі функціонально-домінантного підходу при цілісному описі 
ідіостилю. Основи даного підходу були закладені у працях,10 а також 
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Л.С. Виготського.11 Дослідник С.Т. Золян12 розвиває цей підхід, 
розуміючи домінанту стилю як «чинник тексту і характеристику 
стилю, що змінює звичайні функціональні відносини між елементами й 
одиницями тексту. <...> Передбачається, що поетичний ідіолект 
може бути описаний як система пов’язаних між собою домінант 
та їх функціональних галузей». 

«Ідіолект» як загальнолінгвістичний термін давно вкорінився у 
мовознавстві, його значення є більш-менш стійким. Поняття ідіостилю, 
навпаки, є невизначеним: за висловом В.П. Григор’єва, «будь-який 
ідіостиль як факт сучасної літератури є одночасно ідіолектом».13 
Так, ідіолект (від грец. idios – свій, своєрідний, особливий) – це 
сукупність формальних і стильових особливостей, властивих мові 
окремого носія цієї мови. Термін створений за моделлю терміна 
«діалект» для позначення індивідуальних варіювань мови. За значенням 
він відмінний від територіальних та соціальних варіювань, при яких 
ті чи інші мовні особливості властиві цілим групам і колективам. 
Ідіолект у вузькому значенні – специфічні мовні особливості даного 
носія мови. 

Проте не всі визначення ідіолекту такі прозорі. Дослідниця 
О.Г. Ревзіна зазначає, що поетичний ідіолект – це поетичний світ, а 
структурні зв’язки у цьому поетичному світі відповідають зв’язкам у 
функціонально-орієнтованій системі поетичної мови.14 Та ж дослідниця 
підкреслює, що можливості еволюції ідіостилю конкретного автора 
закладені в парадигматичних зв’язках у вигляді накопичення нових 
засобів виразності й своєрідного «вибуху» системи зсередини, коли 
стає очевидним, що перехід до нового етапу завершився, причому 
поступовість поєднується з різким імпульсом, при якому відбувається 
перехід кількості в якість.15 Поетичний ідіолект конкретного автора є 
функціонально-орієнтованою системою і разом із тим динамічною 
структурою.16 

Дослідники розглядають проблему індивідуального стилю в різних 
аспектах. Наприклад, аналіз робіт когнітивного напряму, присвячених 
дослідженню художніх текстів, показує, що у сфері компетенції 
когнітивної поетики виявляються різні етапи циклу функціонування 
художнього твору: автор (індивідуальна концептосфера) – художня 
реальність (концептуальна структура тексту) – читач (когнітивні 
механізми сприйняття), а також взаємодія між ними. 

Різні аспекти підходу до проблеми представлені в роботах одного із 
засновників когнітивної поетики Р. Цура (R. Tsur). Учений бачить 
мету когнітивної поетики в тому, щоб систематизувати психічні ефекти, 
які викликаються поезією, пов’язавши їх з особливостями побудови 



308 

тексту. Близькими за проблематикою є роботи представників 
комунікативного напряму стилістичних досліджень, перш за все, 
Н.С. Болотнової, яка висунула концепцію зв’язку лексичної структури 
тексту з асоціаціями, що стимулюють діяльність читача. 

Когнітивна поетика як методологія моделювання індивідуальної 
авторської концептосистеми постає в роботах Л.О. Бутакової. У 
фокусі робіт дослідниці опиняється кореляція текст – автор (авторська 
свідомість). Не менш цікавим є системно-структурний аспект опису 
концептосфери письменника. В цьому випадку увага дослідника 
зосереджується на моделюванні самої концептосфери за допомогою 
виявлення ієрархії концептів та встановлення взаємозв’язку між ними 
(С.Ю. Лаврова, Н.А. Афанасьєва, О.Е. Беспалова, А.В. Кузнецова та ін.) 

Дослідниця І.А. Тарасова виявляє структуру ментальної основи 
поетичного ідіостилю, створює типологію концептів авторської 
свідомості, розробляє принципи лексикографічного опису індивідуальної 
концептосфери. В статті «Категорії когнітивної лінгвістики в 
дослідженні ідіостилю» пропонується розуміння поетичного ідіостилю 
як сукупності ментальних і мовних структур художнього світу 
письменника. З погляду когнітивної поетики, саме ментальні структури 
зумовлюють специфіку авторського стилю. Тому в центрі уваги 
знаходяться основні категорії когнітивної лінгвістики – концепт, фрейм, 
концептуальне поле. Концепт розглядається як базова одиниця 
індивідуальної концептосфери, а фрейм і поле – як комплексні 
когнітивні структури авторської свідомості.17 

З 20-х років ХХ століття питання про мовну свідомість автора, 
мовну структуру образу автора, мовну картину світу, як основні 
аспекти опису мовної особистості, знаходяться в центрі уваги 
лінгвістичної стилістики та лінгвопоетики. Однак проблема мовної 
особистості у художньому тексті ще й досі не отримала чіткої 
дефініції. Сам термін «мовна особистість» В.В. Красних визначає як 
«особистість, яка проявляє себе у мовній діяльності та має певну 
сукупність знань і уявлень», у тому числі мовних. 

Зміст поняття «мовна особистість» знаходиться в полі уваги 
дослідників. Ось, наприклад, доктор філологічних наук професор 
І.Г. Ольшанський у статті «Мовна особистість: підходи, параметри, 
перспективи» зазначає, що в кінці ХХ ст. антропологічна лінгвістика 
збагатилася поняттям «мовна особистість».18 Цей термін визначається 
як комплекс здібностей і властивостей людини, що обумовлюють 
породження і сприйняття нею мовних творів. Мовна особистість – це 
людина, здатна створювати і сприймати тексти, які розрізняються 
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ступенем мовно-структурної складності, глибиною і точністю 
віддзеркалення дійсності (Ю.Н. Караулов).19 Теорія мовної особистості 
спирається на три фундаментальних положення: 1) мова «створена» 
за міркою людини, параметри мови узгоджені з фізіологічними, 
інтелектуальними та енергетичними можливостями людини; 2) пізнання 
людини є немислимим без дослідження мови; 3) пізнати природу і 
розкрити механізми мови можна, лише вивчаючи сутність людини, 
яка усвідомлює своє місце у світі, свою роль у практичній та 
когнітивній діяльності. 

Мова – засіб спілкування, знаряддя пізнання, інструмент мислення, 
але також і спосіб життєдіяльності людини, механізм вербалізації 
людської свідомості і досвіду, спосіб самовираження і самореалізації 
особистості, засіб організації міжособового спілкування і міжкультурної 
комунікації. В. Гумбольдт відзначав: «Кожен індивід вживає мову 
для вираження своєї неповторності». 

Одним із перших, хто звернувся до поняття мовної особистості 
в ХХ в., був німецький учений Й.Л. Вайсгербер. В.В. Виноградов 
досліджував дві іпостасі художньої мовної особистості – особистість 
автора і особистість персонажа. 

За В.М. Борисовою, мовна картина світу – об’єктна картина в 
суб’єктивному її відображенні за допомогою індивідуальної і творчої 
репрезентації. Характер такої картини світу залежить від авторської 
цільової установки, мовної системи та біографії письменника, тому 
структуризація завершеної картини світу можлива лише на основі 
встановлення ієрархії значень і цінностей для окремої мовної і 
біографічної особистості. Проблема авторського бачення картини 
світу, на думку Д.М. Поцепні, повинна розв’язуватися з урахуванням 
найважливіших художніх ідей та понять циклу в їх словесній реалізації. 
Цей аспект має на увазі виявлення: а) мотивів; б) градації мотивів; 
в) ключових слів; г) семантичних полів естетично навантажених слів; 
д) «співвіднесеності з філософськими і літературно-естетичними 
пошуками епохи».20 

З урахуванням того змісту, який Ю.Н. Караулов вкладає в 
характеристику рівнів у структурі мовної особистості, він дає методичне 
визначення поняття світогляду: світогляд є результат поєднання 
когнітивного рівня з прагматичним, результат взаємодії системи 
цінностей особистості, або «картини світу», з її життєвою метою, 
мотивами поведінки та установками, що виявляється, зокрема, у 
текстах, які вона породжує. Лінгвістичний аналіз цього матеріалу 
(при достатній кількості текстів) дозволяє реконструювати зміст 
світогляду особистості. Причому для такого аналізу зовсім не 
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обов’язково мати у розпорядженні зв’язні тексти, достатній навіть 
певний набір уривків мовних творів, але зібраних за достатньо 
тривалий проміжок часу. Цей матеріал Караулов називає дискурсом. 
Прикладом дискурсу може служити сума висловів якого-небудь 
персонажа художнього твору, який виступає в цьому випадку як 
модель реальної мовної особистості. 

Отже, не викликає сумніву той факт, що у сучасній лінгвістиці 
багато уваги приділяється вивченню індивідуальних проявів мови. 
Створюються цілі словники, присвячені ідіолектам окремих 
письменників. Один із недавніх словників, наприклад, присвячений 
особливостям ідіолекту письменника Е.Е. Куренного. У склад видання 
включена загальнолітературна, просторічна, діалектна лексика, авторські 
неологізми. Як зазначає керівник лабораторії регіональних лінгвістичних 
досліджень Л.М. Любимова, словник мови письменника – це своєрідний 
путівник по творчості письменника, ключ до правильного розуміння 
текстів автора. Він виконує функції реального коментаря до художніх 
творів письменника. 

Матеріалом будь-якого літературного твору є слово, а робота 
над словом, над оформленням думки – приоритетна справа для будь-
якого письменника, чия майстерність позначається у відборі різних 
мовних засобів. Через слово письменник повідомляє свій творчий 
задум, впливає на відчуття і уяву читача, направляючи його сприйняття. 
Вірність і глибина сприйняття художнього тексту пов’язана з 
розумінням лексичної одиниці, що вживається майстром слова. 
Лексична інформація, представлена в словнику мови письменника, 
визначає естетичну цінність його творів, багато в чому розкриває 
неповторність створених ним художніх текстів, а тому дає можливість 
читачу оцінити особливості ідіолекту письменника. Мовній особистості 
письменника завжди властива міра індивідуалізації. Словник мови 
будь-якого письменника є спробою змоделювати його індивідуальну 
картину світу, втілену в художніх текстах, показати авторську структуру 
мислення і комплекс уявлень про світ. 

Цінність такого типу лінгвістичних словників, що належать до 
авторської лексикографії, є великою. Словник мови письменника 
показує самобутність автора, особливості його слововживання, 
виділяє індивідуальне в мові письменника, тим самим відкриваючи 
широкі можливості для вивчення його мови і стилю, оскільки деякі 
пласти лексики індивідуальної системи письменника завжди потребують 
коментування. Через слововживання розкриваються індивідуально-
мовні прийоми, виявляються авторські новоутворення, обкреслюється 
авторська образно-стилістична система творів. Словник мови 
письменника є серйозною заявкою на вивчення його ідіостилю. 
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КОМЕНТАР У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ 
ПАРАДИГМ 

 
Стаття розглядає семантичні, прагматичні, структурні та інші 

особливості коментаря як типу текстів.  
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Статья рассматривает семантические, прагматические, 
структурные и другие особенности комментария как типа текстов. 

 
The article focuses on semantic, pragmatic, structural and other 

peculiarities of a commentary as a type of texts. 
 
Ключові слова: коментар, лінгвістика тексту, функція, текст.  
 
Сучасна лінгвістика тексту приділяє чималу увагу вивченню 

семантичних, прагматичних, структурних та інших особливостей 
текстів різних типів. Об’єктами розгляду за останні десятиліття стали 
не лише наукові тексти різних типів, публіцистичні тексти (газетний 
дискурс), тексти художньої літератури, які були і залишаються 
традиційними у працях стилістичного спрямування, а й рекламні 
тексти, оголошення, тексти комп’ютерної комунікації тощо. Тексти-
коментарі, які, за нашими спостереженнями, розширюють свої функції у 
сучасному «текстовому просторі», стають ознакою дискурсів різних 
типів, і досі мало привертали увагу дослідників. Тому доцільно 
звернутися до питання про лінгвістичний аналіз коментарю з позицій 
лінгвістики тексту і з’ясувати основні підходи для його розв’язання. 

Функціональний аспект у вивченні мови, орієнтація на 
комунікативний процес призвели до виявлення комунікативної одиниці, 
засобами якої здійснюється мовленнєве спілкування. Вчені П. Хартманн, 
С. Якобсон, Г. Ейгер, В. Звягінцева, М. Гвенцадзе, О. Каменська та 
інші розуміють текст як комунікативну одиницю вищого порядку. 

Інтерес до тексту як мовленнєвого твору з’явився у лінгвістів, 
починаючи ще з 20-30 рр. ХХ ст., посилився він у 50-ті роки ХХ ст. у 
зв’язку із вивченням мови в функціональному аспекті, коли вона 
почала розглядатися не як статична система знаків, а як система 
динамічна. У наш час текст як об’єкт дослідження приваблює 
спеціалістів різних галузей знання, які зосередили свою увагу на 
функціонально-комунікативних якостях мови. Оскільки текст становить 
багатоаспектний феномен, досі остаточно не усталено поняття й 
вживання терміна «текст» і дисципліни, що його вивчає. Вивченням 
тексту займаються такі дисципліни, як «лінгвістика тексту», 
«структура тексту», «герменевтика», «граматика тексту», 
«стилістика тексту». Як правильно зазначає Г.В. Колшанський у 
роботі «Комунікативна функція і структура мови», необхідність 
комплексного вивчення тексту не є методичною вимогою, а є 
вираженням сутності самого об’єкта.1 
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За різних методологічних підходів різні дисципліни подають 
відмінні дефініції тексту і його типологізацію. Пристаємо до думки 
Н. Валгіної, яка стверджує, що «для розробки типової методики 
аналізу тексту необхідно дослідити великий масив різних типів і 
жанрів тексту, причому при такому дослідженні важливо звернути 
увагу не стільки на те, із чого складається текст, скільки на те, як 
його зроблено, оскільки текст – це не сума компонентів, а цілісний 
твір, що має ціленастанову, функціональне призначення і має авторську 
модальність».2 

Історія створення апарату коментарів (приміток) сягає далекої 
давнини. Коли в старовину переписувач якого-небудь твору чогось у 
ньому не розумів, він або пропускав темне для нього місце, або 
переписував його, залишаючи ті чи інші нісенітниці, або ж виправляв 
рукопис відповідно до свого розуміння, а іноді, пишаючись своєю 
«ерудицією» і в повчання нащадкам, пояснював – на полях або 
безпосередньо у тексті – те слово або уривок, що становили складність. 
Саме грецьке слово «глоса» і позначає тлумачення незрозумілого місця. 

З часом глоси стали великими, були винесені із тексту в особливі 
частини (наприклад, у додаток) і втратили значення тлумачного 
словника: глосарії перетворилися на тлумачення задуму автора, тих 
або інших законів, у коментування біблійних текстів, у розкриття 
ідей, змісту полеміки тощо. 

Серед філологічних дисциплін, зокрема редакційно-видавничого 
й журналістського профілю, текст-коментар розглядався як довідковий 
апарат видання у загальнофілологічних працях С.А. Рейсера, а також 
акад. Д.С. Лихачова, де висвітлюються питання систематизації і 
типології коментарів. Цим працям властива практично-методична 
спрямованість. Вони мають прескриптивну функцію і покликані надати 
методичну допомогу філологу-практику при укладанні коментаря до 
тексту. 

За визначенням акад. Д.С. Лихачова3 та С.А. Рейсера4 коментарі 
як різновид довідкового апарату видання можуть бути текстологічні, 
мовні, історико-літературні, реальні (біографічні, історичні тощо). 
Вибір типу коментаря залежить від характеру твору, що потребує 
того чи іншого типу пояснення, і від типу видання, від цілей, для 
яких воно призначено. 

Читач, природно, зацікавлений насамперед в одержанні ряду 
загальних відомостей: він хоче знати, де і коли твір був уперше 
надрукований, які основні перевидання були в минулому і який текст 
(і чому) взятий за основу даного видання. Читач має право знати, чи 
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зберігся автограф або авторитетна копія і де вони знаходяться. У цій 
же частині нерідко зосереджуються відомості про основні розбіжності 
обраного тексту від інших редакцій (у деяких випадках ця інформація 
виводяться окремо, після тексту і перед примітками, звичайно має 
назву «Варіанти й інші редакції»). Тут же розглядаються питання 
атрибуції. 

Усі ці відомості, як правило, оформляються одноманітно зі 
застосуванням (для зручності й економії місця) цілого ряду умовних 
скорочень. Довідка редактора міститься на початку коментаря до 
даного твору. Коментар цього типу зазвичай називають бібліографічним 
або джерелознавчим (сюди, утім, входять і дані більш широкого 
профілю). 

Варто зазначити, що в деяких випадках виявляється зручним і 
можливим винести всі ці дані там, де вони повторюються, так би 
мовити, за дужку – подати загальну текстолого-бібліографічну 
довідку – її іноді називають преамбулою. Сюди ж уводять звичайно 
вказівку про ступінь повноти видання, про загальні принципи композиції 
видання тощо. 

Нерідко у складі цього коментаря або ж поряд із ним знаходяться і 
дані, що обґрунтовують датування твору. 

Центральним для розуміння твору є історико-літературний 
коментар. 

Цю відповідальну частину приміток найскладніше «кодифікувати». 
Можна лише загалом указати задачі цього розділу коментаря. 

Вони не можуть бути тими самими для різних письменників. Пристаємо 
до думки С.А. Рейсера5 щодо історико-літературного коментаря, 
який не обов’язково може бути присутній у кожній примітці. Нерідко 
зручніше дати один коментар до групи віршів або розповідей. 

Творчий шлях письменника простежується звичайно у вступній 
статті, там же говориться про зв’язок письменника із тим або іншим 
літературним напрямом, про місце письменника в ідейній боротьбі 
його часу, про його стилістичну манеру тощо. Але вступна стаття не 
може вичерпати весь матеріал; у коментарі слід звернути увагу 
читача на те, у чому саме виражено ідейну позицію письменника, 
чим твір пов’язано із певню традицією і т.д. 

Завданням вступної статті або історико-літературного коментаря 
є дослідження виникнення задуму або навіть усієї творчої історії 
твору. Від того або іншого розуміння задуму залежить інтерпретація 
місця твору в історико-літературному процесі. Це завдання 
ускладнюється тим, що кожна епоха щоразу з нових історичних і 
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естетичних позицій «прочитує» старі, здавалося б, ясні твори. Хоча 
текст твору графічно незмінний, життя його, у певному сенсі, 
продовжується і після його створення і виходу у світ. 

Найбільш складний вид коментаря – текстологічний. Якщо 
історія тексту відносно проста, то вона може бути з’єднана із 
текстологічним коментарем. Те ж варто сказати і про археографічнй 
вступ. Крім того, у текстологічний коментар можуть бути винесені 
різночитання, у виданнях давніх пам’яток сторінки, що друкуються 
звичайно внизу, а у виданнях пам’яток нового часу найчастіше – за 
пам’яткою, що публікується, або безпосередньо у текстологічному 
коментарі. Якщо різночитання винесені у текстологічний коментар, 
вони можуть вільніше коментуватися, даватися із роз’ясненнями по 
історії тексту. 

У виданнях давніх пам’яток зручніше за все археографічне вступ 
із викладеними в ньому правилами передачі тексту, текстологічне 
дослідження і різночитання давати окремо, останні – унизу сторінки. 
У зібраннях творів авторів нового часу всі ці типи супровідних 
матеріалів поєднуються в один текстологічний коментар, у якому 
акад. Д.С. Лихачов виділяє такі розділи: 1) перелік усіх рукописних і 
друкованих текстів твору (останніх прижиттєвих і тих, що мають 
текстологічне значення, посмертних) з їх характеристикою; 2) історія 
тексту твору; 3) вказівку на текст, взятий за основний, з мотивуванням 
вибору; 4) різночитання, вказівки на внесені правки.6 

Інші завдання постають перед історико-літературним коментарем, 
що має бути конкретним, який повинен допомагати читачеві «зрозуміти 
ідейно-художню особливість твору».7 Історико-літературний коментар 
не повинний повторювати або підмінювати собою вступну статтю. 

Важливим і надзвичайно трудомістким є так називаний реальний 
коментар. 

Людська пам’ять насправді набагато коротша й обмежаніша, ніж 
це нам здається. Багато що легко забувається і вислизає зі свідомості 
сучасників, а тим більше нащадків. 

Природно, що назавжди залишаються у пам’яті найбільш значні 
факти, події й ін. – цьому сприяє як розвинута писемність у її 
різноманітних формах, так і низка нових, ще більш точних засобів 
фіксації, таких як фотографія або кінохроніка, магнітофонний запис 
тощо. 

Але дрібниці, характерні тільки для визначеного часу слова, 
злободенні натяки й алюзії, імена людей, що пішли, не залишивши 
по собі міцного сліду, але чомусь відомих сучасникам і ін., зникають 
із пам’яті. 
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Що далі у часі стоїть від нас певна пам’ятка літератури, то 
більшої уваги вона потребує від коментатора. Скільки фактів і натяків 
відновили коментатори у «Слові о полку Ігоревім»! Але це стосується 
і пам’яток нової літератури. 

Сучасний читач, читаючи який-небудь твір, не завжди затримується 
на всіх місцях тексту; щось здається йому природним та зрозумілим, 
а щось проходить повз нього. Те, що для сучасника було сповнено 
певним смислом, звучало гострим натяком, для теперішнього читача 
залишається часто незрозумілим і він навіть не підозрює, що в 
даному слові, у даному рядку, у даному образі міститься щось 
значуще для сучасників автора. 

Реальний коментар по суті є відновленням у пам’яті сучасників 
того, що забуто за десятиліття або століття. 

До реального коментаря ставиться кілька вимог, з яких 
найважливіша вже була сформульоване за С.А. Рейсером: «Коментар 
повинен коментувати текст, а не бути автономним від нього».8 

Практично ми маємо справу із тим, що коментар здебільшого є 
явищем для письменника посмертним. Художник майже ніколи не 
коментує синхронно своїх творів. Винятків дуже небагато. 

Вірші і проза, що поет друкує за життя, не містять роз’яснень, 
тих або інших сучасних йому реалій, алюзій тощо, хоча вони нерідко 
наявні у цих текстах: «Але варто поетові або письменнику вмерти і 
стати здобутком доцента, як у посмертних виданнях негайно 
з’являються коментарі, – виявляється, що вони читачеві необхідні, 
незважаючи на те, що між прижиттєвим і посмертним виданням 
пройшов короткий термін».9 

Не слід звідси робити висновок, що коментар зайвий. Сучасники 
шукають і розуміють у творі одне, а наступні покоління – інше. Те, 
що зрозуміло в контексті, потім перестає розумітися. Коли художник 
вмирає, сучасники і нащадки починають знаходити в контексті не 
тільки те, що сприймалося за життя автора. 

Актуальність коментаря пояснюється тим, що текст-коментар як 
об’єкт дослідження становить вербальну інформативну одиницю в 
дії, тобто таку, що має прагматичні й функціональні якості. 

Для працівників видавництв, зокрема редакторів, першочерговим 
є прагматичний аспект тексту-коментаря, тому за всебічної його 
характеристики особливий акцент припадає на питання щодо того, як 
підвищити інформативність тексту, які прийоми для цього можна 
рекомендувати, як покращити літературну форму коментаря. 
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Академік Д.С. Лихачов, відзначаючи, що складання дослідницького 
коментаря (текстологічного, мовного, історико-літературного, реального) 
– справа складна і така, що вимагає пильності, висуває цілий ряд 
вимог до професійного коментатора: «гарний дослідницький коментар 
повинний бути лаконічним за формою викладу, зручним для 
користування. Окремі статті коментаря мають бути зовні 
одноманітно побудовані. У коментар не варто включати інформацію, 
яку легко знайти в загальнодоступних енциклопедичних словниках, 
мовних словниках і елементарних довідниках (наприклад, коментар, 
типу «пудинг – англійське блюдо»). У коментарях слід уникати 
повторів (варто вдаватися до перехресних відсилань)».10 

Інша вимога, висунута до коментарів, може бути сформульована 
так: незалежно від того, для якої читацької категорії коментар 
призначено, він не являє собою дещо автономне від тексту, а є 
підлеглим йому – він повинний допомогти читачеві зрозуміти текст. 
Коментар, за визначенням С.А.Рейсера, є сателітом тексту.11 

Справді, виявлення тексту – робота, підсумки якої однаково 
застосовувані у виданні будь-якого типу. Не існує тексту академічного 
видання, відмінного від тексту видання загальнодоступного, 
популярного, видання для мало підготовленого читача, для дітей 
тощо, текст у всіх випадках залишається цілком незмінним. 

Цього не можна сказати про коментар. 
Так зване академічне видання, розраховане на найбільш 

кваліфікованого читача, вимагає коментаря іншого обсягу й іншого 
характеру, ніж видання, призначене для читача-початківця, який 
щойно опанував грамоту. Між цими двома полюсами можна намітити 
кілька проміжних типів, між собою досить різних. 

Коментатор не повинний захоплюватися, «перебільшувати свої 
права і уподібнюватися слідчому», за С.А. Рейсером.12 Він має не 
стільки викривати автора у тих чи інших помилках, скільки намагатися 
аналізом виявити творчий метод письменника. 

Мемуарист-художник (в даному разі йдеться тільки про нього) 
зовсім не дає зобов’язання викладати усі факти свого життя; при 
цьому він бачить їх особливим чином, оком художника, й ті чи інші, 
іноді значні, обставини можуть випускатися: «Настанова письменника 
на дійсність, фактичність твору не завжди збігається повністю з 
фактичністю об’єктивною».13 Коментатор зобов’язаний встановити 
їхнє співвідношення і зіставити із художнім методом письменника. 

Коментар не є чимось незмінним, стандартним, зробленим раз і 
назавжди. Кожна епоха, навіть кожне покоління вимагає іншого 
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коментаря. Художній твір і після свого створення продовжує своє 
життя і щоразу прочитується по-різному. Гамлет містить для нас 
більшу інформацію, ніж для сучасників Шекспіра,– писав з цього 
приводу Ю.М. Лотман; – він співвідноситься з усім подальшим 
культурним та історичним досвідом людства. А оскільки система 
відносин, інтуїтивну модель якої побудував Шекспір, продовжує 
залишатися для людської свідомості дуже великою структурою, 
твір, всуваючись у позатекстові структури, що продовжують 
ускладнюватися, одержує нове значеннєве навантаження».14 

Але важливо і необхідно відзначити основне – сучасний коментар 
має задовольняти запити і вимоги всіляких читацьких груп. Тип 
коментарю визначається насамперед читацьким призначенням видання. 
Нечіткість цього призначення – джерело численних невдач і 
непорозумінь, гостро виражених скарг і невдоволень читача, який 
одержує не те, що йому потрібно, і не те, на що він розраховував. 

Думка про те, що коментар повинний коментувати текст, а не 
бути автономним від нього, в теорії про мегатекст розвивається 
Т.В. Радзієвською та І.М. Колегаєвою. 

Розглядаючи специфіку комунікативного гетерогенного утворення 
на прикладі мегатексту, що складається з основного тексту та його 
коментаря, дослідниці мегатексту доводять, що коментар не може 
функціонувати окремо від основного тексту, тому що не є 
самостійним дискурсом. Причина полягає у дуже сильних вертикальних 
зв’язках між виноскою-коментарем і основним текстом. 

Для сучасної видавничої і редакційної практики слова «примітка» 
і «коментар» є синонімами. У російській та українській мові вони 
вживаються рівнозначно: «Коментар – пояснення і тлумачення до 
якого-небудь тексту», «роз’яснювальні або практичні зауваження з 
приводу яких-небудь подій, явищ».15 Схоже подають значення кометаря 
«Словарь Русского язика» та «Словарь иностранных слов». Пор.: 
«Комментарий – разъяснение какого-л. текста путем примечаний и 
толкований»,16 «пояснение, объяснительное и критическое замечание к 
чему-либо; рассуждение по поводу чего-либо».17 «Коментар – (від 
лат. сommentarium – записки, тлумачення) – 1. Тлумачення певного 
тексту або книги. 2. Додаток у кінці книги, примікти по тексту в 
підпорядкованих виносках з поясненням окремих місць, термінів та 
виразів. 3. Супровідні міркування, критичні зауваження з приводу 
чого-небудь (напр. преси)».18 

Якщо звернутися до іншомовних джерел встановлюємо: comment 
(kom’ent) n. 1. A written note intended as an explanation, illustration, or 
criticism of a passage in a book or other writing; annotation.19 Тобто 
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коментар у першому значенні це – письмова примітка, призначена як 
пояснення, ілюстрація, або критика уривка (місця) у книзі або 
іншому добутку (письмовому); анотація. Теж саме у «New Webster’s 
Dictionary» та «Longman Dictionary of English». Пор.: «a remark || a 
criticism an explanatory note, esp. to a text»20 та «(a) written or spoken 
opinion, explanation, or judgment made about an event, person, situation, 
etc.».21 

У методиці аналізу співвідношення «автор – текст – читач» 
посідає чильне місце. Подвійна спрямованість тексту як результату 
діяльності (для автора) і як матеріал для діяльності (для читача) 
містить у собі численні секрети конструювання тексту та його 
функціонування, породження тексту та його сприйняття. 

У тексті наявна мовленнєво-мислительна діяльніть мовця (автора 
письмового повідомлення суб’єкта оповіді), спрямована на зворотню 
діяльність слухача (читача), на його сприйняття. Так народжується 
взаємопов’язана тріада: автор (створювач тексту) – текст (матеріальне 
втілення мовленнєво-мисленнєвої діяльності) – читач (інтерпретатор). 
Таким чином, текст виявляється одночасно і результатом діяльності 
(автора) і матеріалом для діяльності (читача-інтерпретатора). 

Твердження, що будь-який текст розраховано на чиєсь сприйняття, 
яскраво проілюструвала Н. Валгіна у своїй роботі «Теорія текста»: 
«Літописець пише для нащадків, спеціаліст-вчений – для колег з 
метою передати свої спостереження й висновки; навіть такий 
різновид тексту, як щоденник, також створюється для когось – 
нехай тільки для себе. Але для себе – також певна адреса. Звідси й 
двунаправленість тексту: на автора-творця (можливо, і колективного) 
і на читача, який сприймає. Така двунаправленість породжує багато 
проблем при спробі охарактеризувати текст усебічно».22 

Покликаний відкоригувати сприйняття тексту читачем, коментар 
стає посередником у комунікативному ланцюжку «адресант –
повідомлення – адресат»; при цьому втручаються додаткові ланки: 
ще один адресант і повідомлення: «Жодна з цих ланок не була 
запланована автором основного повідомлення, і їх поява, зрозуміло, 
не може не позначитися на комунікативному процесі в цілому».23 
Втручання додаткової ланки (саме неавторського коментаря) в 
комунікативний ланцюжок приводить до того, що між адресантом-
автором і адресатом-читачем коментованого тексту з’являється 
посередник, що бере на себе функцію тлумача. 

Орієнтуючись на того чи іншого адресата, адресант залишає 
невербалізованою певну частину змісту свого повідомлення: «У 
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тексті виникають смислові лакуни, усунення яких у процесі розуміння 
тексту можливе лише у результаті актуалізації необхідних знань у 
реальній дійсності».24 Коментатор повинен цілком розуміти текст і 
знати можливості розуміння, що маються в адресата. За визначенням 
Є. Г. Борисової, коментар – «це сукупність знань, які, як вважає 
коментатор, необхідні для того, щоб адресат коментаря адекватно 
зрозумів текст (адекватно – так, як на думку коментатора, це 
задумував автор). Адресатом коментаря можуть виступати менш 
обізнані читачі, учні, представники інших культур (коментар для 
іноземців)».25 

Текст як цілісний мовленнєвий твір має свої закономірності 
створення. Текстотворення здійснюється під впливом цільової настанови 
конкретного автора тексту. Перше продиктовано самим текстом, 
його типом, жанром, завданнями, які він реалізує. Друге – повністю 
пов’язано з авторською модальністю, оскільки майже будь-яке 
повідомлення містить у собі не лише інформацію, але й ставлення 
автора до інформації, яка повідомляється. Останнє особливо важливе 
для встановлення прагматики тексту, бо пов’язано з інтерпретаційним 
боком тексту. Автор не тільки формує власний текст, але й скеровує 
читача в його інтерпретації тексту. Виходячи із прагматичної настанови, 
суб’єкт мовлення (автор), за Н. Валгіною, визначає: 

1. Цілі й завдання повідомлення (наприклад, інформування, 
волевиявлення, інструктування тощо); 

2. Тип мовленнєвого повідомлення; 
3. Ставлення до того, що повідомляється, його оцінку (чи 

відсутність її); 
4. Акценти при конструюванні тексту повідомлення. 
Адресат мовлення (читач тексту): 
1. Інтерпретує текст, у тім числі й непрямі й приховані смисли; 
2. Зазнає впливу – інтелектуального, емоційного, естетичного.26 
Коментар же покликано допомогти читачеві інтерпретувати 

текст, виходячи із прагматичної настанови автора. Що далі у часі 
стоїть читач від моменту появи тексту, то важче йому зрозуміти 
непрямі й приховані смисли. Те саме стосується представників інших 
культур, країн (читачів-іноземців). 

«Художній текст будується за законами асоціативного мислення, 
нехудожній – за законами логічного мислення. У художньому тексті 
життєвий матеріал перетворюється на свого роду маленький 
всесвіт, побачеийу очима автора. Тому у художньому тексті 
за зображуваними картинами завжди присутній підтекстний, 
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інтерпретаційний функціональний план, вторинна дійсність. 
Нехудожній текст, як правило, є одновимірним і одноплановим, 
дійсність реальна і об’єктивна (…). Художник, в принципі, не 
доводить, а розповідає, використовуючи конкретно-образні уявлення 
про світ предметів».27 

Коментар має справу із трьома сукупностями знань. Кожну таку 
сукупність можна представити як єдність, що сладається з трьох 
елементів. Є. Г. Борисова називає кожну таку єдність «ситуація 
розуміння», а її елементами є: 

1) фонові знання; 
2) мовна картина світу (уявлення про значення слів і більш 

великих одиниць і зв’язаних з ними асоціації тощо); 
3) утворене на підставі перших двох розуміння тексту. 
І фонові знання, і мовна картина світу розрізняються у кожній із 

ситуацій, таким чином розрізняється і третій компонент ситуації 
розуміння – результат усвідомлення, спосіб прочитання тексту. 
Незмінним залишається лише сам текст. У цьому разі ми маємо 
справу із ситуаціями розуміння того самого тексту в автора, адресата 
(читача) і коментатора (тобто три ситуації розуміння для описуваного 
нами випадку коментування тексту). Завдання коментатора полягає у 
тому, щоб зіставити своє розуміння тексту (яке він вважає таким же, 
як у автора) із розумінням читача, виявити розбіжності (нерозуміння 
або неправильне розуміння) і повідомити інформацію, що ліквідує 
розбіжності, у вигляді коментаря. 

Ставлячи себе то на місце коментатора, то на місце читача, 
дослідник, що вивчає коментар, може одержати таку інформацію: 

• Відомості про фонові знання (в основному це відомості про 
культуру) і про мову адресата. 

• Аналогічні відомості про коментатора. 
• Відомості про основні випадки розбіжності між розумінням 

автора і розумінням читачів. 
• Уявлення коментатора про ситуації розуміння адресата, про 

важливість тієї чи іншої інформації. 
• Відомості про ситуації розуміння автора (дослідник ставить 

себе в позицію адресата).28 
Так, Є.Г. Борисова, проаналізувавши коментарі до вірша 

О.С. Пушкіна «Пророк» дореволюційного і радянського періодів, 
дійшла висновку, що змінилися фонові знання адресата. У 
дореволюційних коментарях відсутнє пояснення релігійної лексики й 
уявлень, що стоять за нею, які формують особливості мовної картини 
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світу (напр. шестикрилий серафим). У той же час у дореволюційних 
коментарях наявні паралелі із Книгою Ісайї. У радянський час вони 
відсутні. «Саме в аспектах релігійних уявлень виникають розбіжності 
фонових знань адресатів і коментаторів».29 

Аналіз коментаря можна застосувувати не тільки до художніх, 
але і до релігійних, філософських, наукових, політичних текстів. У 
політичних текстах коментарі є аналітичними статтями («підвали» і 
«стовпчики» у газетах, коментарі на радіо й телебаченні). Аналіз 
коментаря може дати уявлення не тільки про фонові знання, тобто 
про погляди коментатора, але й про те, «що коментатор не вважав за 
потрібне повідомити читачам, а це, як вказано вище, також може 
мати значення».30 Тож, застосування герменевтичних прийомів при 
аналізі коментарю може мати цілком прикладий характер. 

Таким чином, при визначенні поняття «текст-коментар» 
виявлються різні підходи та методи дослідження цього феномену: (1) 
Загальнофілологічний підхід, пов’язаний із традицею коментування 
євангелівських та інших біблійних текстів, яка втілилася у широкій 
практиці видавництв всіляких текстів із глосами, коментарями, 
примітками, післямовами, передмовами тощо. Це – традиційний 
підхід до тлумачення текстів. До нього належить «Текстологія» 
акад. Лихачева Д.С., «Основи текстології» Рейсера А.С. (2) Підхід в 
аспекті сучасної лінгвістики тексту, який ґрунтується на структурній 
лінгвістиці та лінгвопрагматиці (Т.В. Радзієвська; І.М. Колегаєва). 
Тут коментар розглядається у контексті основної моделі комунікації 
«адресант, автор – повідомлення – адресат, читач, реципієнт», а 
також у складі мегатексту, тобто більш складного у структурному 
відношенні текстового утворення. (3) Герменевтичний підхід, який, 
по суті, пов’язаний безпосередньо із (1), але виявляється в іншому 
контексті – контексті сучасної лінгвістики, семантики, враховує 
фонові знання носія мови, картини світу, зв’язок з лінгвофілосовською 
проблемою розуміння (Е.Г. Борисова). 
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Науменко А.М. 
 

А ЧИ ДІЙСНО ТАК УЖЕ І СПРАВДІ БУЛА ЧАРІВНОЮ 
ФЛЕЙТА МОДЕРНУ? 

 
Стаття є рецензією на монографію Є. Волощук «Чарівна флейта 

Модерну». 
 
Статья является рецензией на монографию Е. Волощук «Волшебная 

флейта Модерна». 
 
The article is a review of the monograph by E. Voloshchuk «A magical 

flute of the Modern». 
 
Ключові слова: літературний напрям, поетика, проблематика, 

модерн. 
 
Нещодавно (наприкінці 2008 року) друком вийшла монографія 

Є.В. Волощук під яскравою назвою «Чарівна флейта Модерну»,* а 
через півроку її авторка поклала на науковий літературознавчий стіл 
НАН України свою докторську дисертацію з тієї ж проблематики.** 

Не можна не сказати про те, що літературознавча вагомість 
проблематики рецензованих праць, як і взагалі їх науковий, 
теоретичний та прагматичний сенс не викликає сумніву і це треба 
акцентувати відразу, бо в останні роки державної самостійності 
України, коли в Європі почала поширюватися так звана «освітянська 
глобалізація» під назвою «Бoлонський процес», який ретельно 
знищує якість освіти і до якого нерозумно підключилась і наша 
країна, в Україні стали з’являтися й захищатися кандидатські 
дисертації на рівні реферату та докторські на ступені дипломної 
роботи. Класичне, вітчизняно давнє, східнослов’янське розуміння й 
створення докторської розвідки як наслідку нового напрямку в науці, 
на жаль, сьогодні майже забуто. І тому не можна не оцінити 
дослідження Є.В. Волощук як дійсно докторську знахідку, як 
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відкриття нової наукової перспективи, бо вона сказала своє слово 
об’ємно, доказово і – головне – оригінально за концепцією. 

Рецензована дисертація належить до найбільш актуального 
сьогодні напряму у вітчизняному літературознавстві зокрема і 
світовій германістиці взагалі – комплексного дослідження 
белетристичних явищ, під час якого поєднуються найвагоміші підходи 
до об’єкту аналізу: естетичний, функціональний та прагматичний. 
При цьому теоретичне значення праці Є.В. Волощук полягає в 
подальшій розробці вкрай важливих для фундаментальних засад 
літературознавства категорій «літературний напрям», «поетика» та 
«проблематика». 

Але насамперед науково вагомою є тематика дисертації: вже 
назва рецензованої праці вказує на багатоплановість цієї докторської 
розвідки та на, так би мовити, заідеологізованість (у доброму сенсі 
цього слова) її авторки. По-перше, Є.В. Волощук спробувала у 
літературному русі, який вона називає то «модернізмом» з малої 
літери («Вступ» та «Розділ 1»), то «Модерном» з великої («Вступ» 
та «Розділ 2»), побачити й проаналізувати позитивне (на це вказує 
денотативна семантика словосполучення «духовно-естетичні 
тенденції…»); а по-друге, вона часто використовує для називання 
вказаного літературного руху не тільки традиційний для радянського 
(та й пострадянського), навіть вітчизняного літературознавства 
термін «модернізм», а й термін «модерн». 

Вона свідомо замінює перший термін, який набув за часи свого 
радянського використання негативних естетичних та політичних 
конотацій, іншим, поки що семантично «чистим», деіделогізованим 
словом. 

Навіть найприскіпливіший аналіз праці Є.В. Волощук дозволяє 
дійти висновку, що дисертантка зі своєю мною зазначеною дослідною 
програмою, закладеною у назву рецензованої розвідки, успішно 
впоралась. Не можна не привітати панорамність зібраного матеріалу. 
Тут лише на перший погляд здається, що досліджений матеріал 
занадто малий і нерепрезентативний для дослідження такого складного 
й антиреалістичного явища, як модернізм. І дійсно можна задати собі 
і десертантці декілька запитань: хіба модернізм як літературне явище 
представляли Рільке, Т. Манн і М. Фріш, ці корифеї класичного 
соціологічного реалізму ХХ ст. (не плутати із реалізмом 
соціалістичним!)?! Хіба в їх творах можна знайти хліба модернізму, 
а не крихти його слідів?! Хіба М. Фріша, який почав творити у 
середині 1930-х років і зовсім не в дусі модернізму, бо той уже 
переростав у постмодернізм, можна відносити до адептів модернізму?! 
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Можна поставити перед Є.В. Волощук та читачем її дисертації 
ще десятки запитань «Хіба?», але зрозуміло і так, що вона навмисно 
провокує своїх критиків, щоб показати їм зовсім нову оцінку явища 
«модернізм». І саме в цій оригінальності її методологічної платформи і 
полягають цінність її розвідки, теоретична значущість та наукова 
актуальність рецензованої праці. 

По-перше, це стосується дослідженого матеріалу: взяти лише 
три (хай навіть і провідні, але ж тільки три!) постаті німецькомовної 
літератури ХХ ст. і побудувати на цьому оригінальне і панорамне 
дослідження (тобто, як справедливо вважалося за радянські часи, 
відкрити новий напрям у літературознавстві) – це, як стверджував 
перший опонент моєї докторської дисертації Д.В. Затонський, страшне 
навантаження і перевантаження (він використав російське 
словосполучення «напряженнейший труд», бо я захищався у Москві. 
І дійсно, праця Є.В. Волощук є «напряженнейший труд», на який 
здатні лише одиниці, яких треба називати талантами. І Є.В. Волощук 
є саме таким талантом. 

Досліджені нею три літературні постаті – австрієць Рільке, 
німець Т. Манн, швейцарець Фріш, – які репрезентують відповідні 
національні літератури у ХХ ст., покривають весь німецькомовний 
регіон та всі літературні роди й жанри в ньому і, не будучи, як на 
мене, найяскравішими представниками модернізму, втілюють у своїй 
творчості його магістральні художні закономірності. І такий 
концентрований підхід до літературного процесу – це, безумовно, 
талановитий доробок дисертантки. 

Але, звичайно, головний дослідницький успіх Є.В. Волощук 
полягає у новому тлумаченні поняття «модернізм» (або, за 
термінологією дослідниці, «модерн»). Нагадаю, що у другій половині 
ХХ ст. весь літературознавчий світ від Заходу до Сходу вбачав у 
модернізмі літературний рух першої порловини ХХ ст. з усіма його 
руйнуючими, або, як каже дисертантка, «дисгармонійними» (с. 11-12) 
тенденціями у проблематиці і поетиці. Є.В. Волощук уперше у 
вітчизняній (та й у німецькомовній) германістиці на передній план 
своєї розвідки висовує зовсім іншу модель модернізму – дворівневу: 
із дисгармонійним та гармонійним компонентами, акцентуючи, перш 
за все, останній. 

Саме такий акцент і обумовив відбір уже названих трьох 
німецькомовних корифеїв: поета Рільке, прозаїка Т. Манна, драматурга 
Фріша. Названий відбір, як справедливо вважає дослідниця, моделює 
еволюцію німецькомовного модернізму: від зародження його у 
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ліриці через розквіт у прозі до затухання у драмі. Більш того: на не 
менш справедливу думку Є.В. Волощук, творчість цієї тріади 
письменників втілює три провідних напрями у гармонійній традиції 
німецькомовного модернізму: цілісність Всесвіту (у ліриці Рільке), 
значення мистецтва (у прозі Т. Манна), сенс приватного життя (у 
драматургії Фріша). 

Такий плюралістичний підхід до об’єкта та предмета вивчення 
робить ці дві категорії стереоскопічними, а отже, – панорамними, 
комплексними, аргументованими, оригінальними. Більш того: такий 
підхід структурує логічно і рецензовану розвідку: нарис теорії та 
історії німецькомовного модернізму у розділі 1 і аналіз поетики та 
проблематики творчості Рільке, Т. Манна і Фріша у трьох наступних 
розділах. Але така структурна спрощеність є простою лише на 
перший погляд, бо в кожній із чотирьох частин розглядається так 
багато теоретично й літературно-історично вагомих і складних 
проблем, що кожен із указаних чотирьох розділів рецензованої праці 
міг би стати окремим докторським дослідженням: теоретичний 
розділ 1 – новим словом у теорії літературознавства стосовно сутності 
модернізму, а три наступні – новим словом в історії німецькомовних 
літератур. 

Саме тому Є.В. Волощук має рацію, коли вона на с. 15, порівнюючи 
свою розвідку з всесвітньовідомою книгою В. Мушга «Трагічна 
історія літератури» про панорамну історію світової літератури, 
стверджує, що її зовнішньо кількісно мале дослідження є водночас 
спадкоємцем і альтернативою Мужгової праці, бо перша і друга 
концептуально споріднені у теоретичній частині. 

Взагалі Розділ 1 сприймається мною як найкращий творчий 
доробок дисертантки через свою аргументовану панорамність, 
теоретичну оригінальність, наукову глибинність, концептуальність, 
логічність, фактографічність, літературність стилю. 

А у наступних розділах 2, 3 та 4 Є.В. Волощук не менш логічно 
й аргументовано демонструє аналітично тонке розуміння літературного 
тексту та гнучке вміння успішно оперувати великими масивами 
фактографічного матеріалу. 

В цілому дисертація Є.В. Волощук є завершеною науковою 
працею, в якій отримано нові, об’єктивно аргументовані результати, 
що в сукупності мають суттєве значення для розвитку науки про 
зарубіжні літератури взагалі і німецькомовні зокрема. В дисертації 
вперше у вітчизняному літературознавстві модернізм розглянуто з 
позицій нетрадиційної і – головне – науково плідної концепції, 
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подальше розвинуто наше уявлення про творчі принципи корифеїв 
німецькомовних літератур ХХ ст., удосконалено поняття процесу 
взаємовідносин модернізму та інших літературних течій. Особистий 
внесок дисертантки полягає у тому, що нею до наукового обігу 
введено літературні факти, які раніше були невідомі не тільки 
вітчизняному читачеві, але й українському літературознавцю. Більш 
того: вперше в українському, російському та німецькомовному 
літературознавстві лірику Рільке, прозу Т. Манна та драматургію 
Фріша проаналізовано комплексно, системно, у взаємозв’язку з 
поетикою модернізму. 

Матеріал, спостереження, оцінки й висновки дисертантки можна 
використовувати під час читання фундаментальних та спеціальних 
лекційних курсів із теорії літератури та історії зарубіжних літератур 
узагалі й німецькомовних зокрема, при вивченні аспекту «Інтерпретація 
художнього тексту» на практичних заняттях із німецької мови у 
студентів-германістів, а також у науково-дослідній роботі студентів, 
магістрів, аспірантів. 

Наполягаючи ще раз на тому, що дисертація Є.В. Волощук є 
оригінальною, тобто самостійною науковою працею, вагомою у 
теоретико-літературному й історико-літературному планах, евристичною 
за знахідками, аргументованою за концепцією, сміливою за висновками, 
панорамною за проблематикою і дослідженим матеріалом, глибинною 
за думками, я все ж таки не можу так легко, як Є.В. Волощук, 
покинути царину консервативного, тобто соціологічного підходу до 
літературних явищ узагалі і до модернізму зокрема і тому не можу не 
висловити декілька моїх роздумів щодо, як на мене, негативних 
наслідків катастрофічної зміни наукової парадигми у світовому 
літературознавстві за останні десятиріччя: перехід від об’єкто-
центричного сприйняття буття до суб’єктоцентричного, тобто від 
панорамної й фактографічно аргументованої соціологічної оцінки 
явищ до вузькоіндивідуальної, рецептивної. 

Все це породжує і накопичує нові терміни або нове тлумачення 
старих термінів та гіпотез, і за цим часто-густо стоїть не об’єктивна 
науковість, а суб’єктивна поезія, тобто не дійсність, а лише гра 
словоформами, псевдотермінами. Не випадково в 2001 році у Німеччині 
з’явилася збірка наукових праць під занадто значущою назвою 
«Передача змісту від знавців до профанів», у якій ідеться про те, як 
європейські вчені започатковують науку «змістознавство», щоб за її 
допомогою будь-яке вузько-наукове знання через його псевдонаукову 
затермінологізованість зробити якомога швидше й легше знанням 
загальноколективним. 
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Виходить, справа зі спілкуванням у європоцентристській 
цивілізації зайшла зараз у такі гущавини безглуздя, що вже між 
співрозмовниками повинен постійно знаходитися товмач, як колись в 
античні часи віщун-жрець між богами та людством. 

Саме тому я не можу не звернути уваги на ті висновки й 
твердження дисертантки, які викликають сумніви або можуть 
слугувати підґрунтям дискусії. Вони стосуються двох принципових 
змістовних компонентів дисертації – методології та методики 
дослідження, – а також деяких частковостей. 

Перш за все, дискусійною виступає інколи методологія аналізу. 
Так, у дисертації межі модернізму майже із самого її початку 
розчинюються в естетичному оцті негативного ставлення до 
соціологічної школи у літературознавстві ХХ ст., і через це 
модерністами у Є.В. Волощук стають і його справжні адепти, і ті 
класичні соціологічні реалісти, які позичили у нього деякі формальні 
й змістовні прийоми, і навіть ті, які були, так би мовити, «чистими» 
представниками соціологічного реалізму. 

Щоб об’єктивно вирішити проблему щодо меж та сутності 
модернізму, треба спочатку дуже аргументовано відповісти на запитання, 
а що ж робить письменника об’єктивним прихильником того чи 
іншого літературного руху. Чи був, наприклад, Гете романтиком, бо 
жив і творив у добу романтизму, чи все ж таки він до смерті 
залишався просвітителем? Чи належав, наприклад, Гейне до 
соціологічного реалізму першої половини ХІХ ст., бо творив у добу 
його корифеїв Бальзака, Стендаля, Діккенса та ін., чи все ж таки 
залишився одним з останніх запізнілих романтиків Німеччини? Невже 
Г. фон Гофмансталь у своїх найкращих соціолого-психологічних 
комедіях (наприклад, «Непідкупний»), п’єсах-дискусіях (наприклад, 
«Кавалір троянд»), філософських притчах (наприклад, «Зальцбургський 
великий світовий театр») тощо виступає як модерніст?! 

На с. 9 кого тільки не віднесено до «першорядних постатей 
німецькомовного модернізму»: тут і Г. Брох, і Г. Гессе, і Р. Вальзер, і 
Р. Музіль. На с. 18 своєї докторської монографії Є.В. Волощук додає до 
цієї низки ще і Г. Бенна, Ст. Георге, А. Дьобліна, Г. фон Гофмансталя і 
багато інших, а на с. 38 дисертації вона повторює ці прізвища. Виникає 
запитання: а хто ж залишився на теренах класичного соціологічного 
реалізму?! Чи його, крім республік Радянського Союзу, ніде більше не 
існувало?! Не було Брехта в Німеччині, Драйзера у США, Роллана у 
Франції, Андерсена-Нексе у Данії, Б. Шоу в Англії та ін.?! 
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Та й у самому соціальному житті першої половини ХХ ст., на 
дискусійну думку Є.В. Волощук, нічого не залишається, крім 
модернізму. Так, на с. 5 вимальовано гігантську панораму соціальних 
рухів тієї доби, які, як вважає Є.В. Волощук, інспірував модернізм: 
тут і «революції у всіх сферах буття», і «сталінізм й гітлеризм», і 
«фронтальний наступ техніки на природу» тощо. 

Про таку методологічно помилкову усеїдність багатьох дослідників-
філологів справедливо писав ще у 1984 році московський академік 
Р.О. Будагов (Будагов Р.А. Писатели о языке и язык писателя. – М.: 
МГУ, 1984. – С. 44): «Раніше казали, що суттєвими є не слова, а 
речення, тепер вже стверджують, що більш суттєвими є сполучення 
багатьох речень, будь-який текст, художній твір (…). Розміри 
подібного тексту теж безупинно збільшуються. Текст ‘Братів 
Карамазових’ Достоєвського, наприклад, виявляється вже недостатнім 
і треба говорити про зібрання творів цього автора і навіть про всю 
російську літературу минулого століття. Через це починають 
стиратися грані між лінгвістикою, з одного боку, та історією 
літератури, історією культури, історією соціальної думки – з іншого. 
Виникає не взаємодія наук – важлива проблема нашого часу! – а їх 
повне змішення». 

Завершити цей фрагмент мого відгуку я хочу посиланням на 
саму рецензовану дисертацію, авторка якої об’єктивно і сама відчуває 
свою методологічну дискусійність. На с. 6-7 вона справедливо пише: 
«…доводиться визнати, що (…) існує неабиякий ризик переродження 
цього терміна (мається на увазі «модернізм» – Н.А.М.) у фікцію». 

Більш того: у Розділі 1, спираючись на фундаментальні дослідження 
щодо модернізму і цитуючи їх авторів щодо дефінітивної невизначеності 
модернізму, Є.В. Волощук не помічає, що знайдені нею джерела 
акцентують лише екстралінгвістичні чинники цього літературного 
руху (такі як історична проекція, філософські передумови, естетична 
структура тощо) і зовсім не торкаються найголовнішого засобу 
красного письменства взагалі і особливо модернізму зокрема – його 
мови, точніше мовлення). І дійсно: на базі лише позалінгвальних 
ознак тлумачення суті модернізму знайти неможливо: треба виходити 
на терени художнього мовлення. Що з цього лінгвістичного боку 
являє собою класичний художній образ? Та зв’язок слів за логікою їх 
семантики (денотативної, конотативної та контекстуальної)! А чим є 
модерністський образ? Наслідком зв’язку фразем, синтагм, лексем, 
морфем, складів, звуків лише за законами граматики та авторської 
семантики, яка ніколи ніким дешифрована бути не може. 
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І тоді модернізм перестане вважатися величчю літератури 
першої половини ХХ ст., а залишиться тим, чим він був у дійсності: 
ремісництвом та фіґлярством, як, наприклад, сонет Рембо «Голосні», 
або «фігурні вірші» Аполлінера, або сюрреалізм Елюара, або футуризм 
Кручених тощо. І тоді у творчості Рільке, Т. Манна, Фріша Гессе, 
Музіля та ін. залишиться лише крихта від модернізму, а самі вони 
стануть повноцінними корифеями класичного соціологічного реалізму. 

Другий комплекс моїх зауважень щодо дискусійності деяких 
положень рецензованої дисертації стосується її методики аналізу. 
Здається вельми логічним, щоб вивчення кожного письменника із 
вибраної Є.В. Волощук тріади починалося з дослідження поетики 
модернізму в їх творчості. Але дисертантка йде зовсім іншим шляхом, 
схарактеризовуючи не паростки модернізму у них, а їх творчість у 
цілому та й ще у дусі біографічного методу С. Бьова. Так, розділ про 
модернізм у Рільке починається чомусь із біографії поета, плавно 
переходячи в опис панорами критики про загальну творчість Рільке, 
тягнеться майже 35 сторінок, ані жодного разу не використовуючи 
термін «модернізм». 

Майже аналогічно (за принципом, не за змістовим наповненням) 
побудовано і розділи про Т. Манна і Фріша. 

Третя група критичних зауважень (на відміну від двох перших 
комплексних і системних) має випадковий, поодинокий характер, бо 
стосується тих тверджень дисертантки, які можна і треба оцінити як, 
на жаль, неминучі витрати будь-якого великого наукового виробництва. 
А те, що дві наукові праці Є.В. Волощук є великим науковим 
виробництвом, у мене сумніву не викликає. 

Я маю на увазі непрозорість думки, коли використані слова 
залишаються сумою лексем і не переростають у логічну ясність 
думки. Це зустрічається у дисертації Є.В. Волощук дуже рідко, тому 
я наведу лише один приклад. На с. 349 вона пише: «Спираючись на 
категорію модерністської суб’єктивності, М. Фріш перетворив 
театральний майданчик на простір індивідуальної свідомості, у 
межах якої розгортався процес осягнення сенсу й повноти буття 
особистості…». Якщо авторка під словосполученням «простір 
індивідуальної свідомості» має на увазі конкретного персонажа, а не 
ті соціальні сили, які він втілював у п’єсі, тоді «процесом осягнення 
сенсу» завжди займалися всі персонажі драми від героїв Есхіла через 
героїв Мольєра до героїв Брехта. А по-друге, якщо процитований 
мною набір красивих лексем перекласти справжньою науковою 
мовою, то вийде наступне: «Принципи модерністського письма 
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дозволили М. Фрішу вивести на сцену зовсім новий тип персонажа». 
Правда, незрозуміло, який. 

Зроблені зауваження не стосуються концептуальних положень 
рецензованої праці, а лише творчо дискутують з ними, бо останні 
базуються на об’єктивному теоретичному й практичному матеріалі і 
є оригінальними за змістом й формою. 

Основні результати дисертації повністю викладено в публікаціях 
авторки, надрукованих у наукових фахових виданнях, а зміст 
автореферату ідентичний їм. 

Дисертація Є.В. Волощук відповідає встановленим вимогам ВАК 
України, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література 
зарубіжних країн. 

 
 
* Волощук Євгенія. Чарівна флейта Модерну. Духовно-естетичні 

тенденції німецькомовної модерністської літератури ХХ ст. у 
ліриці Р.М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фріша. – Київ: 
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 528 с. 

** Волощук Є.В. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної 
модерністської літератури ХХ ст. у ліриці Р.М. Рільке, прозі 
Т. Манна, драматургії М. Фріша. – Київ: НАНУ, 2009. – 560 с. 
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– праці, які менше 0,5 др. арк. (тобто 11-12 сторінок) або оформлені не за 
наведеними вище правилами, до друку редакцією не приймаються і автору не 
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