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1. МОВОЗНАВСТВО

1.1. ГЕРМАНІСТИКА

УДК 811.112.2’373.7
Гонта Т.В.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЕМОТИВНОЇ НОМІНАЦІЇ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Статтю присвячено виявленню національно-культурного аспекту
емотивної номінації в німецькій мові. Розглянуто роль культури в мові,
культурні концепти німецької мови, вираження емоцій на мовленнєвому
рівні на матеріалі назв предметів побуту, фразеологізми як
відображення національно-культурного в мові.
Ключові слова: національно-культурний аспект, емотивна
номінація, німецька мова, культура в мові, культурні концепти, емоції
на мовленнєвому рівні, предмети побуту, фразеологізми.
Статья посвящена выявлению культурологического аспекта
эмотивной номинации в немецком языке. Рассмотрено роль культуры
в языке, культурные концепты немецкого языка, выражение эмоций
в языке на материале названий предметов быта, фразеологизмы как
отображение национально-культурного в языке.
Ключевые слова: культурологический аспект, эмотивная
номинация, немецкий язык, культура в языке, культурные концепты,
эмоции в языке, предметы быта, фразеологизмы.
The article is dedicated to the analysis of the cultural aspect of the
emotional nomination in German. In this work the following features were
analised: the role of the culture in the language, the cultural concepts in
German, the expression of the emotions in the names of household items,
the phraseological units as reflection of the national-cultural aspects in
the language.
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Key words: cultural aspect, emotional nomination, German, culture
in the language, cultural concepts, emotions in the names, phraseological.
Емоції розглядаються різними науками: психологією (В.К. Вілюнас,
Б.І. Додонов, К. Ізард, А.Н. Леонтьєв, О.Н. Лук, Я. Рейковський,
П.В. Симонов та ін.), філософією (Арістотель, Р. Декарт, І. Кант,
Платон, Б. Спіноза), лінгвістикою (вираження емоцій: Н.В. Аблєцова,
Л.Г. Бабенко, М.В. Гамзюк, Н.М. Волкова, Н.О. Корольова,
Т.М. Москвіна, О.Ю. М’ягкова, Н.О. Синтоцька, А.В. Цибулевська,
В.І. Шаховський, П.М. Якобсон та ін.), які пропонують своє трактування
цієї проблеми залежно від мети їхніх досліджень. Учені вказують на
складність цього феномена та на специфічність відображення емоцій
у мові.
Репрезентації емоцій у мові частіше розглядаються з точки зору
лексикології, де досліджуються мовні та мовленнєві позначення емоцій,
описується структурна організація поля емоцій, розробляються
різні класифікації емотивної лексики (Є.М. Галкіна-Федорук,
Р.С. Сакієва, Н.О. Лук’янова, М.О. Буряков, Е.О. Вайла, З.Є. Фоміна,
О.Ю. Мягкова, Л.Г. Бабенко, В.І. Шаховський); стилістики (В.І. Болотов,
Н.М. Разинкина).
Проблема емотивності у мові досліджена достатньо широко, але
висновки досліджень лінгвістів свідчать про відсутність певної системи
цього явища. Більшість лінгвістів визнають емотивний компонент
вторинним стосовно предметно-логічного. Емотивність вважається
складником конотативного значення, оскільки емоційне ставлення
створює конотація. Нерідко експресивність трактується через
інтенсивність (посилення), яка при цьому або ототожнюється з
експресивністю, або є її складником.
Деякі аспекти появи емотивності, її онтологічні властивості,
зв’язок емотивності з предметно-логічним значенням, взаємовідношення
між емотивністю і конотацією, розгляд емотивності з культурологічної
точки зору є недостатньо дослідженими у повному обсязі та викликають
великий інтерес лінгвістів. Цим зумовлений вибір тематики дослідження.
Ціллю даної роботи є розгляд особливості емотивної номінації в
німецькій мові з назвами предметів побуту із культурологічної
точки зору.
Лінгвокультурологія вивчає фіксацію в мові, етнотекстах і
дискурсивній практиці духовної та матеріальної культури народу, тобто
культурно значущої інформації – збережених у колективній пам’яті
народу символьних способів матеріального і духовного усвідомлення
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світу певним етносом, відтворених у його ідеях, схемах мислення й
поведінки, системі етичних й естетичних цінностей, нормах, звичаях,
обрядах, міфах, віруваннях, забобонах, побуті тощо.
Витоками етнопсихолінгвістики вважають учення німецького
дослідника XVII ст. І. Гердера про взаємозв’язок мови, мислення й
духу народу; націоцентрична концепція мови як організму й діяльності
духу народу, положення про зв’язок мови із психологією етносу,
його матеріальною й духовною культурою, про єдність колективного
й індивідуального антропоцентризму мови, про внутрішню форму мови
В. фон Гумбольдта; учення про етнопсихологію та її відбиток у мові як
результат діяльності мовного колективу М. Лацарусу і Г. Штейнталя;
спроба створення психології народів В. Вундтом; положення однієї з
течії німецької психології першої половини XIX ст. – філософської
антропології (основоположник – В. фон Гумбольдт); концепція
дослідження мови у зв’язку з історією народу, фольклором, художніми
цінностями О. Потебні; теорія мови як джерела психологічних
особливостей етносу російського філософа Г. Шпета.1
У науковій літературі розрізняють такі аспекти лінгвокультурологічних досліджень: діахронічний, що вивчає еволюцію лінгвокультурного
стану етносу; зіставний, спрямований на аналіз відбитків культури
в етносвідомості й мови одного етносу під кутом зору іншого;
ситуаційний, що описує певну лінгвокультурну ситуацію, яка склалася
у країні; когнітивний, орієнтований на опис культурних концептів
народу й мовних засобів їхньої репрезентації; семантичний, що описує
культурні компоненти в семантиці мовних знаків і текстів, а також
наявні в мові культурні коди; дискурсивний, що досліджує культурні
вияви в комунікації, різних типах текстів і дискурсів.
Культура є складним феноменом життя певної соціальної групи,
етносу чи цивілізації і являє собою збережені в їхній колективній
пам’яті символьні способи матеріального й духовного усвідомлення
світу, моделі його пізнання й інтерпретації, а також способи
колективного існування представників різних народів, одного етносу
або певної його групи. Термін «культура» (від лат. colere – обробляти
землю, пізніше – шанувати, поклонятися) з’явився в науковій літературі
з XVIII ст.
Належність людини до певного етносу визначається культурними
параметрами ідентифікації, тобто етнічність пов’язана з культурною
ідентичністю – усвідомленням людиною своєї належності до певної
культури шляхом визнання її цінностей, норм, ідей, пріоритетів,
смаків, традицій тощо, ототожнення себе з культурними зразками,
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що дає змогу орієнтуватися в певному соціокультурному середовищі,
упорядковувати власну життєдіяльність, передбачувати її наслідки,
обирати той чи інший тип, манеру й форму спілкування.2 Як
складники етнокультурної компетенції етнологи розглядають:
1. Культурні установки, які ґрунтуються на регуляторній здатності
психіки людини й передбачають готовність, схильність до
конкретного виду діяльності, зумовлені етнічною культурою як
попереднім досвідом повторення певних дій в ідентичних умовах.
Однією з таких установок є забобони, що фіксують вороже або
упереджене ставлення до когось або чогось без достатніх підстав.
Забобони можуть впливати на культурні норми.
2. Культурні цінності – зумовлені культурою оцінки предметів
і явищ дійсності за критеріями позитивного й негативного,
потрібного і забороненого, придатного і непридатного і т. ін.
Розглядають дві групи культурних цінностей: продукти культури
(твори мистецтва, народних промислів, літератури, науки, релігії
тощо) та звичаї, стереотипи поведінки, оцінки і т. ін.
3. Культурні норми – конвенційні регулятивні механізми поведінки
людини й людського співіснування у складі етносу, які впливають
на різні форми життєдіяльності його представників. До культурних
норм відносяться: традиції, звичаї, ритуали й обряди, закони,
моральні норми.
Сукупність ціннісних орієнтацій у лінгвокультурі являє собою
систему, в якій можуть бути встановлені основні та другорядні
характеристики. Закріплюючись у мові, ці характеристики набувають
статусу своєрідного оцінного коду й визначають поведінку носіїв
відповідної лінгвокультури, їхню самооцінку та оцінку з боку інших
носіїв. Розрізняють два різновиди культурних концептів – абсолютні
та регулятивні. Перші відображають принципи конституювання
життєвого світу людини і є характерними для будь-якої іншої
етнокультури, хоча і мають свою національну специфіку. Наприклад,
для німецької етнокультури характерні такі концепти: Arbeit = ‘праця’,
Pflicht = ‘обов’язок’, Recht = ‘право’, Gewissen = ‘совість’, Vorsicht =
‘обережність’, Konsum = ‘споживання’, Lebensqualität = ‘якість
життя’, Organisation = ‘організованість’, Fleiß = ‘старанність’,
Pünktlichkeit = ‘пунктуальність’, Sparsamkeit = ‘бережливість’,
Sauberkeit = ‘чистота’, Gemütlichkeit = ‘комфорт’, Termin =
‘домовленість’.3 Вони втілюють суто німецький спосіб організації
життєвого світу, але над усіма ними домінує концепт ‘Ordnung’ –
‘порядок’.
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У лінгвістиці відсутня єдина точка зору щодо проблеми значення
мовних одиниць. Одні вчені розуміють під значенням зв’язок, який
існує у людській свідомості, між знаком та позамовним об’єктом, що
знаходить відображення у знаку. Інші розуміють цей термін ширше,
вказуючи на те, що, крім відображення того чи іншого явища, мовна
одиниця несе також емоційну, стилістичну, культурологічну, граматичну,
етимологічну інформацію.4
Слово має такі мовні функції: номінативну (означення), сигніфікативну (узагальнення), комунікативну (спілкування) і прагматичну
(експресивне вираження й емоційний вплив).5 Такі ж самі предмети
по-різному осмислюються людьми різної освіти, різного світогляду,
різних професійних навичок. Як назви, так і вказівки на предмет,
слово є культурно-історичними речами. Предметно-логічне значення
кожного слова оточене особливою експресивною атмосферою, воно є
одночасно і знаком мислення того, хто говорить, і ознакою всіх інших
психічних переживань, які залучені в задачу і намір повідомлення.6
Слово є не лише носієм інформації, що передається в ході
комунікації, воно разом з тим акумулює соціально-історичну
інформацію, інтелектуальну та експресивно-емоційну, оцінну,
загальногуманістичного та конкретно-національного характеру. Така
інформація і становить соціально-історичний, національно-зумовлений
культурний компонент змістової структури слова.7 Семантичний бік
комплексу суджень про світ формує психіку носія мови, яку він
коригує, зіставляючи з індивідуальними чуттєвими образами дійсності.
Прагнення вираження емоцій на мовленнєвому рівні спонукає
до утворення нових слів шляхом метафоричних або метанімічних
перенесень значень. Спираючись на життєвий досвід, людина вживає
слова, що описують предмети побуту, тварин тощо для позначення
негативних якостей людини. Лексична одиниця може мати як
предметно-логічне, так й емотивне значення. Це відбувається за
рахунок деактуалізації та заміни основної предметно-логічної семи
потенційною семою. Наприклад, у лексемі Fass = (1) бочка; 2) товста
людина) відбулася деактуалізація та заміна основної предметно-логічної
семи «предмет, що має об’ємну форму» потенційною семою
«характеристика людини як товстої». В цьому прикладі порівнюється
предмет побуту «бочка» з людиною (перенесення за схожістю
зовнішнього вигляду). Простежимо на прикладах, що можуть виражати
предмети побуту в німецькій мові при їх переосмисленні.
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Частини тіла
Ballon, -s, -s і -e: 1) балон; (обплетена) сулія; колба; 5) голова, er
hat den Ballon voll von Sorgen – у нього голова тріскотить від турбот;
Gabel, -n: 1) виделка, die fünfzinkige Gabel – рука, mit der
fünfzinkigen Gabel essen – їсти руками [пальцями];
Klappe, -n: 1) клапан; 8) рот, eine große Klappe – базіка; хвалько,
die Klappe aufreißen – базікати; хвастати, eine große Klappe riskieren –
хвастати напропале, er hat [schwingt] (wieder einmal) die große Klappe –
він (знову) хвастає, halt die Klappe!, mach die Klappe zu! – заткнися!;
Löffel, -s: 1) ложка, der scharfe Löffel – гостра ложка; 2) ложка;
ківш, черпак; желонка (бура); 3) вухо (зайця, кролика); вухо (людини),
die Löffel aufsperren – слухати в усі вуха;
Pappe, -n: 1) картон; папка; 2) толь; 3) клейстер, клей; каша, кашка;
4) морда;
Schaufel, -n: 1) лопата (совкова); 5) ріг (лося); 6) лопатка;
Schere, -n: 1) ножиці; 3) клішня (рака);
Teller, -s: 1) тарілка; 4) вухо (дикого кабана);
Zacke, -n: 1) зубець; зазублина; 4) ніс.
Негативна характеристика людини
Besen, -s: 1) мітла, віник; щітка, швабра; 5) прислуга; 6) дівчина,
жінка, ein alter Besen – стара карга [швабра], ein patenter Besen –
чудова дівчина;
Faß, Fasses, Fässer: 1) бочка, барило; 2) товстун;
Flasche, -n: 1) пляшка; фляжка, • so eine Flasche! – ну й дурень!
Heft – зошит, ein verrücktes Heft – божевільна людина;
Kasten, -s, і Kästen: 1) ящик; скриня; 13) товстун, товстуха;
Kannegießer: аматор поговорити на політичні теми; базіка;
Klappe, -n: 1) клапан; 2) заслінка, в’юшка (печі); 8) рот, eine
große Klappe – базіка, хвалько;
Klotz, -es, Klötze і Klötzer: 1) колода, колодка; 5) груба людина;
Kruke, -n: 1) великий глиняний глечик; 2) баночка (для ліків),
verrückte Kruke – божевільний тип;
Kratzbürste: 1) крацовка, крацовочна щітка; 2) пила (про сварливу
людину), eine meist (junge) eigensinnige Frau, die sehr widerspenstig und
unfreundlich ist umg.; scherzh.> unfreundliche, widerspenstige Person,
<bes.> widerspenstiges junges Mädchen;
Pfeife, -n: 1) свисток; дудка; сопілка; 9) дурень;
Pfropfen, -s: 1) пробка; затичка; втулка; 5) товстун;
Pinsel, -s: щіточка; пензлик, дурень, роззява;
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Quirl, -(e)s, -e: 1) колотівка, мішалка; 3) непосидько, живчик;
Reibeisen – тертка; рашпіль, sie ist ein rechtes Reibeisen ≈ вона
сварлива баба;
Sack, -(e)s, Säcke: 1) мішок, лантух; калитка; 2) товстун; ein
fauler Sack – ледар, матрац, •• alter Sack – старий, старий служака;
Säge, -n – пила, (salopp) unangenehmer Mensch;
Sauertopf: 1) глечик [судок] для оцту; 2) буркун, похмура людина;
зануда, •• alte Schachtel – стара діва; стара карга;
Schlauch, -(e)s, Schläuche: 1) шланг; 4) п’яниця; 5) довготелесий
хлопець;
Schraube, -n: 1) гвинт, болт; 4) eine alte Schraube – стара баба
[карга], eine verdrehte Schraube – зайдиголова;
Tonne I, -n (t) тонна II, -n: 1) бочка; товстун; 2) баддя;
Zange, -n: 1) щипці; кліщі; затискна цанга; гострогубці; 5) сварлива
жінка.
Отже, одним з продуктивних засобів появи емотивності є
переосмислення значення лексичної одиниці шляхом встановлення
нових лексико-семантичних відношень. При переосмисленні
відбувається перехід емотивних сем з потенційних в основні та
деактуалізація предметно-логічних сем. За наведеними прикладами
можна зробити висновок, що більшу частину в німецькій мові при
переосмисленні предметів побуту становить характеристика людини
з негативного боку.
Культурний компонент семантики слова не є однорідним. Він може
мати інтелектуальний та експресивно-емоційний зміст, раціоналістичну
та емоційну оцінку. Культурний компонент лексеми передбачає
наявність культурно-маркованої конотації, яка виникає як «результат
інтерпретації асоціативно-образної основи фразеологічної одиниці
або метафори за допомогою співвіднесення його з культурнонаціональними еталонами та стереотипами. Компоненти із
символічним прочитанням також у багатьох аспектах зумовлюють
зміст культурної конотації».8
У фразеологізмах денотативний аспект виражає співвіднесеність
фразеологічної одиниці з предметами реальної дійсності. Конотативний
аспект охоплює експресивні та емоційні елементи, стилістичну
забарвленість і т. п., тобто виражає відношення суб’єкта до об’єктивних
явищ дійсності, його оцінку – позитивну чи негативну.9
Фразеологізм – це одиниця, що має специфічне значення,
граматичні категорії і постійний, відтворюваний за традицією склад
компонентів, які втратили лексичну самостійність.10 З поняттям
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денотативно сигніфікативного елемента семантичної структури
фразеологізму, який формує понятійний смисл фразеологічного
значення, тісно пов’язана проблема фразеологічної номінації. В.Г. Гак
пояснює номінацію в семантичному плані як позначення всього сущого
або мислимого: предметів, осіб, дій, властивостей, відношень або
подій.11 Фразеологізм, як і слово, будучи семантичною одиницею,
повинен щось називати, виконувати номінативну функцію.
Але основне мовне призначення ФО полягає не в номінації.
Фразеологізм не стільки іменує предмет, скільки характерезує його в
якомусь плані, дає йому оцінку – позитивну чи негативну, причому з
певним ступенем інтенсивності.12 Виникає питання, чи можна процес
позначення будь-якого психологічного стану, емоцій, особистих
переживань мовця відносити до номінації. На думку більшості
лінгвістів, можна, оскільки почуття та емоції відіграють велику роль
у пізнавальній діяльності людини і відображальній діяльності її
свідомості, вони проходять крізь усі сфери пізнавальної діяльності.
Емоційні явища, як і предмети та явища реальної дійсності,
повинні дістати мовне позначення. Емоційно-оцінна і абстрактнологічна діяльності створюють єдність, причому емоції виступають
як особливі форми відображення і пізнання людським мисленням
об’єктивного світу.13 Це означає, що і оцінка, і емоції, і воля, і почуття
знаходять закономірне вираження в мовній системі як усвідомлені
явища, як усвідомлені факти емоційних переживань, оцінок тощо –
такою ж мірою, як і інші об’єкти, віднесені до сфери психічної
діяльності людини.
Таким чином, ФО, в семантичной структурі якої домінуюче місце
посідає конотація, як і слово, є результатом номінативної діяльності
людини, оскільки як знакова одиниця мови фразема теж служить для
позначення явищ реальної дійсності.14
Конотативний аспект фразеологічного значення складається з
суб’єктивно-оцінного, кваліфікативного, та експресивно-емоційного
моментів ФО і надає всьому значенню «суб’єктивної орієнтації».15
Експресивність – це виражальні, впливові засоби, які роблять
мовлення яскравішим, таким, що може глибоко вражати.16 Експресія –
це особливий і невід’ємний компонент семантичної структури, який
виявляє її здатність виражати поняття яскравіше, наочніше, передавати
інтенсивність її змісту – найвищого ступеня ознаки, напруженості,
підсилення дії, створювати її особливе сприйняття.17
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Під емоційністю розуміється вираження найрізноманітніших
емоцій, почуттів – гніву, страху, осуду, захоплення, болю тощо – та
емоційно-суб’єктивної оцінки, що відбиває ставлення мовця до
позначуваного об’єкта – ласкавого, презирливого, жартівливого або
іронічного.18
Таким чином, фразеологізмам, як і словам, властива номінація,
специфічною рисою якої є оцінне, емоційно-кваліфікативне
навантаження.
Простежимо культурологічну особливість емотивної номінації у
німецькій мові на прикладі фразеологізмів з назвою предмета побуту
«Löffel» (ложка): Die Löffel spitzen = розм.: нашорошити вуха; eins
(ein Paar) hinter die Löffel bekommen (або kriegen) = розм. фам.:
дістати ляпаса; j-m eins hinter die Löffel geben (або schlagen) = розм.
фам.: дати ляпаса кому-н.; sich (D.) hinter die Löffel schreiben = розм.
фам.: зарубати собі на носі що-н.19 Національно-культурна особливість
цих фразеологізмів німецької мови полягає у тому, що «Löffel» (ложка)
у мовленні мисливців має значення «вуха зайця».
Фразеологічні одиниці становлять собою специфічний вид
номінації, а саме – непряму, вторинну номінацію. До непрямої
номінації у лексиці належать слова з переносним значенням. Процес
переосмислення об’єктів найменування відбувається крізь оцінне,
чуттєве або образне уявлення. Потреба у непрямій номінації пояснюється
тим, що збагачення знання про світ зручно фіксувати за допомогою
вже відомих образів, закріплених у лексичних значеннях. Чим більше в
існуючому значенні слова міститься інформації, яка збігається з
властивостями об’єкта пізнання, тим вищою є вірогідність обрання
даного слова для позначення іменованого об’єкта.
Мова виступає не просто зберігачем інформації. За допомогою
мовних форм фіксується спосіб світобачення етносу, погляд на світ
крізь вуаль національно-культурних уявлень і образів, що робить
національну мову найважливішим етногенним фактором.
У пареміологічному корпусі різних мов відображаються не лише
універсалії загальнолюдського життєвого досвіду, а й подаються
неповторні зразки національної логіки та світооцінки, що сприяє
виявленню особливості ментальності різних етносів.
Національне, соціальне, культурне середовище впливає на характер
вираження емоцій. Емотивність – це особлива когнітивна структура
мовної свідомості етнічної особистості, головною функцією якої є
емоційне, національно зумовлене оцінювання дійсності. Перспективним
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є дослідження особливостей становлення емотивного компонента
значення на матеріалі назв, що позначають предмети побуту.
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Гончаренко Л.О.
МІСЦЕ І РОЛЬ ІНШОМОВНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ
НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття присвячена проблемам вживання запозичень у текстах
німецькомовної преси. Висвітлено питання доцільності чи недоцільності
їх використання у німецькомовних текстах.
Ключові слова: іншомовні вкраплення, німецькомовна преса,
стилістична функція, номінативна функція.
Статья посвящается проблемам употребления заимствований в
текстах немецкоязычной прессы. Рассмотрен вопрос целесообразности
или нецелесообразности их употребления в немецкоязычных текстах.
Ключевые слова: иноязычные вкрапления, немецкоязычная пресса,
стилистическая функция, номинативная функция.
This article is devoted to the problems of usage of borrowed words in
the texts of the German press. The article deals with questions of expediency
or inexpediency of usage of borrowed words in the German texts.
Key words: foreign inclusions, German press, stylistic function,
nominative function.
Дослідження німецькомовних текстів засобів масової інформації
показало, що поряд із прямими запозиченнями можна зустріти й
іншомовні вкраплення, які «являють собою своєрідні цитати з іншої
мови й на іншій мові».1 У вітчизняній лінгвістиці використовується
цілий ряд назв даного лінгвістичного явища: оказіональні запозичення,
варваризми, оказіональні слова іншомовного походження, неасимільована іншомовна лексика, екзотизми-вкраплення, нетранслітеровані
слова й багато інших.2 У даній роботі використовується переважно
термін «іншомовні вкраплення», введений у науковий побут
Леонтьєвим А. у 1966 році.
Необхідність визначення місця й ролі іншомовних вкраплень у
сучасній німецькомовній пресі пояснюється наступними міркуваннями:
1. Для іншомовних вкраплень характерний великий розрив між
формальною й функціональною асиміляцією: так, за фонетичними,
графічними і граматичними ознаками вони можуть перебувати
на нульовому або першому етапі, а за рівнем лексико-семантичної
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адаптації – навіть на четвертому етапі асиміляційного процесу
(кожен з етапів характеризує у своїй роботі Архипенко Л.).
Високий ступінь лексико-семантичного освоєння вкраплень
пояснюється формуванням у них стійких парадигматичних зв’язків
зі споконвічною лексикою й одержанням чіткого стилістичного
статусу. Крім того, іншомовні вкраплення можуть одержувати
фіксацію у лексикографічних джерелах, зокрема, у словниках
іншомовних слів, що вживаються у певній мові без перекладу.
2. Цілий ряд авторів відзначають збільшення кількості іншомовних
вкраплень у найрізноманітніших мовах.3
3. У межах даного дослідження було виділено 276 вкраплень, що
говорить про значимість даного явища для статей у сучасних
німецькомовних періодичних виданнях.
У лінгвістичній літературі, звичайно, згадуються наступні критерії
для виділення іншомовних вкраплень: неасимільованість, оказіональність
і потенційність, причому під останньою мається на увазі здатність
вкраплень ставати фактами мови.
Відсутність асиміляції при включенні іншомовних елементів у
письмові німецькомовні тексти проявляється в орфографічному плані й
на граматичному й лексико-семантичному рівнях:4
1. Неасиміляція у планах графіки й орфографії стає очевидною при
використанні несхожого алфавіту або при використанні подібного
алфавіту, але відмінних норм написання слів (наприклад, при
вживанні іншомовних вкраплень у німецькомовних текстах):
Wir fahren ein paar Kilometer von der Straße eine Piste hinein
und übernachten in the middle of nowhere.5

2.

У даному прикладі англійський іменник «middle», включений у
німецьке речення, зберігає написання з малої літери на початку
слова, що не відповідає орфографічним нормам німецької мови.
Неасиміляція на граматичному рівні виражається, насамперед, у
тому, що різні частини мови в іншомовних вкрапленнях не
отримують граматичні категорії, характерні для приймаючої мови:
Seit Marrakesch Lieblingssujet von Airline-Gazetten, coffee-table
books und Schöner-Wohnen-Postillen ist, kommen die Touristen
scharenweise auf der Suche nach der orientalischen Tradition oder
dem, was ihnen als solche auf Hochglanzpapier verkauft wird.6
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3.

У наведеному вище прикладі англійський іменник не має
роду та відмінка і не утворює множини відповідно до правил, що
характерні для німецької мови.
Неасимільованість на лексико-семантичному рівні, а саме в галузі
словотвору, проявляється у тому, що основи слів однієї мови не
відповідають нормам словотвору іншої:
Im Amerikanischen modernism, dessen Weltläufigkeit es ausstrahlt,
erkennt die Klientel das Ideal der eigenen pureness wider.7

У вищенаведеному прикладі латинська основа «modern» не
здобуває суфікси «-ismus» або «-е», наявні у німецьких словах із
значенням «модернізм, сучасні або нові смаки», а повністю
зберігає свою англійську форму. У тому ж прикладі англійське
слово «pureness» зберігає типовий для англійської мови суфікс
«-ness».
Однак необхідно відзначити, що критерій неасимільованості не
можна вважати основним і постійним. Як прямі запозичення, так і
іншомовні вкраплення можуть підпадати під вплив мови, у якій вони
вживаються. Наприклад, в останньому із розглянутих прикладів
англійському іменнику «pureness» передує німецький означений
артикль і німецький прикметник, граматичні форми яких дозволяють
припустити, що англомовне вкраплення сприймається як іменник
жіночого роду, вжитий в однині й родовому відмінку.
Хоча більшість іншомовних вкраплень у досліджуваних
німецькомовних текстах носить оказіональний характер, були виявлені
й менш вживані випадки узуальних вкраплень. Так англійське слово
«downtown», завжди виділене курсивом, зустрічається 25 разів у різних
контекстах у різних номерах німецького щотижневика «Die Zeit».
Не всі іншомовні вкраплення можуть розглядатися як потенційні
слова, тобто слова, які перебувають на початковій стадії запозичення
й можуть пізніше стати фактами мови, одержавши фіксацію у німецьких
лексикографічних виданнях. На даному етапі дослідження виявляється
неможливим прогнозувати їх перетворення в узуальні одиниці.
Із вищесказаного випливає, що критерії неасимільованості,
оказіональності й потенційності не є обов’язковими для всіх
іншомовних вкраплень, виявлених у німецькомовних текстах.
Щодо графічного способу введення іншомовних вкраплень у
німецькомовні тексти виділяються чотири основні випадки.
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Переважна їх кількість вводиться за допомогою виділення
курсивом (185 прикладів – 67,1 %). Це пояснюється тим, що із чотирьох
способів графічного введення курсив є особливо контрастним, привертає
увагу та «виштовхує» вкраплення із німецькомовних текстів:
Heute bestellt man mushrooms.8
Майже у чотири рази менше відсоток англомовних вкраплень,
що не одержують якого-небудь графічного виділення (42 приклади –
15,2 %) у німецькомовних текстах. Сюди відносяться ті одиниці, які
є частиною заголовка газетної статті. Для заголовка будь-якої статті
характерний або більший розмір шрифту, або жирне виділення, тому
що його основна функція – привернути до себе увага читача. Таким
чином, ті вкраплення, які винесені у заголовки, уже своїм
розташуванням фокусують на собі увагу й не мають потреби в інших
видах виділення:
Getting there – Drei Tage in Sydney.9
Now we’re talking – Eine Woche in Sydney.10
Крім того, деякі англійські слова й словосполучення стали
настільки звичними для носіїв німецької мови (наприклад,
словосполучення «Good Old Germany» у прикладі, наведеному нижче),
що журналісти не вважають за необхідне виділяти їх графічно у
німецькомовних текстах:
Кnарр 19 Millionen ausländische Touristen kommen jährlich nach
Good Old Germany, das damit knapp hinter Österreich und weit angeschlagen
hinter Europas Urlaubermagneten Frankreich (75 Millionen), Spanien und
Italien liegt.11
У межах даного дослідження відсоток вкраплень, виділених
за допомогою лапок, виявився на третьому місці за кількістю
використань (26 прикладів – 9,4 %). Під виділенням лапками розуміється
виділення лапками окремих слів і фраз, що не є прямою мовою. Як і
курсив, лапки використовуються для особливого виділення іншомовних
елементів у німецькомовних текстах, хоча слова й фрази, взяті в лапки,
менш впадають в око, ніж ті, що виділені курсивом:
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Für die gute Stimmung werden bei der Fußball-WM außerdem bis zu
15.000 Menschen zuständig sein, die sich als ‘Volunteers’ ehrenamtlich
in den Dienst der Sache stellen.12
Подвійне виділення за допомогою курсиву й лапок особливо
сильно підкреслює «чужерідність» іншомовних вкраплень, але є
найменш розповсюдженим графічним способом їхнього введення у
німецькомовний текст (23 приклади – 8,3 %):
Der Potentat hat für sein Land die Losung ausgegeben, dass das
Bruttonationalglück, die ‘gross national happiness’, wichtiger sei als das
Bruttoinlandsprodukt: kein Ausschlacten der Ressourcen, kein fanatisches
Streben nach Wohlstand, kein Fortschritt, der nur den Westen kopiert.13
Із вищенаведених прикладів стає очевидним, що іншомовні
вкраплення включаються у німецькомовний текст у вигляді слів,
фраз і речень. Отже, щодо структурної форми розрізняють інвентарні
й фразові вкраплення.14
Під інвентарним вкрапленням розуміють включення окремих слів
однієї мови у текст іншої. Ми маємо справу з даними вкрапленнями
у випадку, якщо в тексті мови-реципієнта виявляються включені
лексичні елементи мови-донора, які не мають еквівалентів у приймаючій
мові. Інакше кажучи, іншомовні вкраплення використовуються для
заповнення лексичних лакун. Дослідження показує, що іншомовні
вкраплення не характерні для німецькомовних текстів.
Так, у наведених вище прикладах для англійських вкраплень
«modernism» і «volunteer» є точні німецькі відповідники «Modernismus»
та «Freiwillige».
Під фразовим вкрапленням ми розуміємо запозичення цілого
словосполучення з однієї мови у письмове мовлення іншої. Інакше
кажучи, ми маємо справу не з окремими словами, а з декількома,
пов’язаними за змістом одне з одним. Даний вид вкраплення має
багато підвидів: бінарні вставки, словосполучення, фрази типу «вставне
речення», цитати.15 У межах даного дослідження розрізняються фразові
вставки й вставки-речення, причому перші (122 приклади – 44,2 %)
мають перевагу над останніми (96 прикладів – 34,8 %).
Дані дослідження показують, що для німецькомовних текстів
різної тематики характерна кількісна перевага вкраплень у вигляді
окремих слів, а не словосполучень.
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Що стосується зміни або збереження основних характеристик
вкраплень у текстах на іншій мові, то треба виділяти три види – чисті
або повні, модифіковані або часткові та контамінаційні (контамінація –
виникнення нового слова, його форми або виразу внаслідок зближення,
поєднання частин двох подібних слів, форм, виразів) вкраплення.
Чисте вкраплення визначається як іншомовне вклинювання будьякого структурного типу, що повністю зберігає свої істотні ознаки при
включенні у текст на іншій мові. Слід зазначити, що даний вид
вкраплень зустрічається дуже рідко й не допускає ніяких шрифтових
засобів виділень. Таким чином, із наведених вище прикладів тільки
фразове вкраплення «Good Old Germany» може бути описане як
чисте вкраплення.
Модифіковане вкраплення звичайно представлене іншомовним
вклинюванням, що піддалося деякому впливу приймаючої мови
й змінило внаслідок цього свої окремі характеристики. Фразове
вкраплення ‘gross national happiness’ у останньому із вищенаведених
прикладів може бути охарактеризоване як модифіковане. Це вкраплення
не тільки одержало графічне виділення, але й піддалося граматичній
зміні: німецький означений артикль «die» показує, що іменник
«happiness» є іменником жіночого роду. Іншими словами, дане слово
набуло граматичної категорії роду, не властивої іменникам англійської
мови.
Особливий інтерес становлять досить рідко вживані у німецькомовних текстах контамінаційні вкраплення. Якщо розглянути
нижченаведений приклад, можна сказати, що даний вид вкраплень
представлений елементами іншомовного мовлення, вжитими за законами
німецької мови або із порушеннями законів англійської:
Immer wenn ich im Hotel-Shop Wasser kaufte, sagte der Verkäufer:
«Mind your head», damit ich mich nicht am niedrigen Türrahmen stieß.
Im unendlich weichen Thai-Akzent klang es etwa wie: «Mein jo hee».16
У даному прикладі можна виділити як повне фразове вкраплення
у першому реченні, так і контамінаційне фразове вкраплення у
другому. Зміст висловлення продавця, що застерігає про низькі дверні
прорізи, стає зрозумілим із першого речення, в той час як пряме
мовлення у другому реченні передає звучання даної фрази, вимовленої з
тайським акцентом.
За ступенем пов’язаності вкраплень із національно-культурною
специфікою змісту текстів прийнято розрізняти наступні чотири їх
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типи: безпосередньо, побічно, асоціативно пов’язані та ніяк не пов’язані
із національно-культурною своєрідністю змісту тексту.
У німецькомовних статтях переважно зустрічаються англомовні
вкраплення, які безпосередньо мотивовані національно-культурною
своєрідністю тексту. До даної групи вкраплень відносяться майже всі
вставні речення, а також частина фраз, що запозичуються, і слів, які
являють собою або репліки побутових діалогів, або написи, виконані
іншою мовою на різноманітних предметах – від плакатів і вивісок до
предметів одягу й транспортних засобів. Сюди ж зазвичай відносять
слова і фрази, що позначають предмети та явища іншої культури.
Ілюстраціями вкраплень, побічно пов’язаних із національнокультурною своєрідністю німецькомовних текстів, можуть послужити
вставні речення «Getting there» і «Now we’re talking» із наведених
раніше заголовків статей, присвячених поїздкам до Австралії. Розглянуті
речення не беруть участі в описі мовних ситуацій, і тому не можуть
бути віднесені до вкраплень, безпосередньо пов’язаних із національнокультурною своєрідністю змісту. Малоймовірно, що після прочитання
даних речень у читача виникнуть асоціації саме із Австралією, отже,
ці вкраплення не можуть вважатися асоціативними. Можна припустити,
що перше із розглянутих речень – це фраза із путівника по якійнебудь країні англійською мовою, а друге – це репліка з діалогу, що
винесена у заголовок та не бере участі у створенні побутової мовної
ситуації. Таким чином, аналізовані речення-вставки найбільш точно
можна охарактеризувати як непрямі вкраплення.
Чисте фразове вкраплення «Good Old Germany» в одному з раніше
аналізованих прикладів може розглядатися в якості асоціативно
пов’язаного із національно-культурною специфікою змісту тексту. У
цьому випадку звична англійська фраза «Good Old England» (зі зміненим
останнім компонентом) вживається у німецькомовному тексті,
викликаючи асоціації із перевіреною століттями надійністю та
незмінними традиціями Німеччини.
У наступному прикладі ми маємо справу із вкрапленням, що
ніяк не пов’язане із національно-культурною специфікою тексту:
Zwischen 1999 und 2001 schlossen die Ausgaben ausländischer
Touristen down under um 30 Prozent in die Höhe.17
Англійська фраза «down under» вживається у німецькомовному
тексті, не викликаючи ніяких асоціацій і не є безпосередньо або
побічно пов’язаною зі змістом тексту.
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Слід зазначити, що іншомовні вкраплення виконують у текстах
усіх функціональних стилів дві основні функції – стилістичну й
номінативну.
Стилістичне використання іншомовних вкраплень у німецькомовних
текстах полягає у передачі національно-культурної специфіки змісту
текстів або в особливому виділенні певних предметів і явищ, для
позначення яких можна було б використати німецькі еквіваленти. У
рамках дослідження виявляється можливим виділити наступні фактори,
що визначають відбір вкраплень, які можна вжити у німецькомовних
текстах:
1. Необхідність позначити реалії іншої культури.
2. Наявність діалогів або окремих висловлювань іншою мовою,
причому особи, що вимовляють їх, не завжди є носіями мови, з
якої взято вкраплення, а використовують його для спілкування із
носіями інших мов.
3. Необхідність (або бажання) підкреслити значимість, особливу
наповненість змістом деяких понять, які є вкрапленнями та
виділяються шрифтом, незважаючи на наявність німецьких
еквівалентів.
Іншомовні вкраплення можуть виконувати й номінативну функцію
у випадку, якщо вони не мають еквівалентів у лексичній системі
німецької мови. Будучи спочатку оказіоналізмами (незвичними словами),
деякі з них, із часом, стають фактами німецької літературної мови,
інші ж залишаються за її межами.
Співвідношення стилістичної й номінативної функцій іншомовних
вкраплень у різних стилях неоднакове.18 Наприклад, у художньому
стилі вкраплення використовуються в основному у стилістичній
функції, а в деяких жанрах офіційно-ділового стилю – переважно у
номінативній функції. Що стосується іншомовних вкраплень у
німецькомовних текстах, то слід зазначити, що стилістична функція є
більш важливою, ніж номінативна.
Отже, дані нашого дослідження дозволяють стверджувати, що
для німецьких періодичних видань характерне вживання деякої
кількості англомовних вкраплень, які можуть бути виділені на основі
критеріїв неасимільованості, оказіональності, потенційності та які
характеризуються своєю різноманітністю. Можна вважати, що при
використанні у німецькомовних текстах, орієнтованих на масового
читача, англомовні вкраплення поступово стають звичними й для
читачів, що володіють тільки німецькою мовою.
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УДК 811.112.2’37
Лысейко Л.В.
ДРЕВНЯЯ СЕМАНТИКА И ФОРМЫ ЛЕКСЕМЫ ERDA
В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
У статті розглядаються давня семантика та давні форми
лексеми erda у давньоверхньонімецькій мові на матеріалі текстів
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давньоверхньонімецького періоду. Аналіз лексеми дав змогу дослідити
розвиток семантики та форм лексеми erda. Реконструкція коренів
дала можливість звести їх до окремих праформ і визначити мотивацію
найдавнішої номінації у мові.
Ключові слова: розвиток семантики, символіка, реконструкція слів,
мотивація, словоформа, лексема, лексико-семантична група «Всесвіт».
В статье рассматриваются древняя семантика и древние формы
лексемы erda в древневерхненемецком языке на материале текстов
древневерхненемецкого периода. Анализ лексемы дал возможность
исследовать развитие семантики и форм лексемы erda. Реконструкция
корней позволила свести их к отдельным праформам и определить
их первичную номинацию в языке.
Ключевые слова: развитие семантики, символика, реконструкция
слов, мотивация, словоформа, лексема, лексико-семантическая группа
«Мироздание».
The article studies the development of the word erda in Old High
German. The analysis of the lexem enables us to study of its semantics
and form. This word-form has been chosen for semantic analysis. The
reconstruction of the word roots with one and the same notion, makes it
possible to trace them down to certain parent forms and to determine the
motivation of the primary nomitation in the language.
Кey words: semantics development, symbolism, words reconstruction,
motivation, word-form, lexem, the lexico-semantic group «universe», wordroots.
Земля – Великая Мать, Мать-Земля, прародительница всего,
Кормилица, Нянька. Мать-Земля является универсальным архитипом
плодородия, неиссякаемой творческой силы и средств к существованию,
одна из основных стихий мироздания. Значительная часть сюжетов с
участием обожествленной Земли содержится в космогонических мифах,
рассказывающих о первоначальной божественной паре – Небе и Земле,
союз которых послужил началом жизни во Вселенной и от которого
произошли остальные боги. В мифологических представлениях
германских народов земной мир, населенный людьми, считался миром
нижним по отношению к небу, воплощению верха. Пространственная
символика поэтому является основной для лексико-семантического
контекста. Земля и Небо – это материя и дух, они образуют самое
архаическое противопоставление.1
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Согласно толковым древневерхненемецким и этимологическим
словарям исследуемое слово имело прежде всего значение ‘земля как
материя’. Это общегерманское имя существительное женского рода
употреблялось в германских языках в следующих формах: erda,
aerda, гот. airþa, дс. ertha, англ. earth, швед. jord, дат. jord, фриз. irth.
Несмотря на то, что данное слово часто употребляется уже в
древнем немецком языке, остается неизвестным его происхождение.
У Я. и В. Гримм было предположение о родстве лат. terra и кельт. tir,
гот. airþa, так как латинский согласный звук t в готском языке
соответствует звуку p и древневерхненемецком – звуку d.
Этимологически значение слова terra было связано с представлением
о пище и подкрепляющем напитке (коровьем молоке), что соответствует
древней связи между понятиями земля и корова.3
Синтагматические отношения исследуемой лексемы в двн. языке
иллюстрируются следующим образом:
– Tir ist ituola chunt, sag si, alla dia erda sih kezihen uuider demo
himele gagen demo meze eines stupfes, also du lirnetôst in astronomia –
‘тебе хорошо известно, что Земля находится напротив солнца, и
расстояние между этими точками ты выучишь по астрономии’.4
– Ih keloubo an got, almahtigen fater, skephen himiles unde erdo – ‘я
верю в Бога, Отца Всемогущего, сотворившего Небо и Землю’.5
– Duo der unser ewart, also unsculdiger irslagen wart, div erda
iruorht ir daz mein, der sunne an erde nine scein, der umbehanc zesleiz
sich al, sinen herren chlagete der sal – ‘вот, священник наш, те, кто
невинно убит был, кого он на земле подло предал, для тех не светит
солнце над Землей, непокрытыми лежат все здесь и блаженно жалуются
своему господину’.6
Вышеуказанные случаи демонстрируют употребление лексемы
erda в значении ‘планета Земля’ (67СУ). В данном значении erda
сочетается со словами других ЛСГ: dia erda gagen demo himele
‘Земля напротив неба’ (23 СУ), skephen himiles unde erdo ‘сотворить
небо и Землю’ (24 СУ), der sunne an erde nine scein ‘солнце над
Землей не светит’ (20 СУ). Данные контексты являются лексическими
и системными, в них сочетаемость обусловлена индивидуальным
значением слова. Erda относится к астральной семантике, об
этом свидетельствует также то, что наиболее употребляемыми
синтагматическими партнерами являются лексемы, имеющие те же
признаки, что и erda: планета Земля – небесное тело нашей
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Вселенной; небо – пространство, окружающее Землю; вся ширь и
глубь Вселенной; солнце – дневное светило, срединное тело нашей
Вселенной, господствующее силою притяжения, светом и теплом
над всеми земными мирами, планетами.7
Кроме приведенных ситуаций, erda в значении ‘планета Земля’
сочетается со следующими словами: saman erde unde himil ‘вместе
Земля и небо’ (34 СУ), himile gehoret erda ‘небо принадлежит Земле’
(32 СУ), erda unde теrе ‘Земля и море’ (10 СУ). Данные контексты
являются лексическими и системными. Erda употреблено в прямом
значении.
Как упоминалось выше, для мышления древнего человека было
характерным целостное и единое представление об окружающем мире,
которое с развитием процесса мышления образовало бинарную
оппозицию. Понятия целостности и бинарности при восприятии
окружающего мира являются характерными чертами мышления
древнего человека.8 Как показывают ситуации, приведенные из первых
письменных памятников, понятие erda в VIII-X вв. образовывало
бинарную оппозицию с himil. Древними в равной степени употреблялись
обе лексемы, понятие Земли было неделимым и в то же время
оппозиционным по отношению к понятию небо. Понимание того, что в
приведенных ситуациях речь идет о планете Земля, пришло гораздо
позже.
Таким образом, лексема erda, начиная с X века, употреблялась в
значении планеты Земля; об этом свидетельствуют первые письменные
памятники, в которых речь идет об астрономии и о том, чем занимается
эта наука. Хотя Земля как планета была открыта в XVI веке Николаем
Коперником, люди не знали, что Земля – это планета. Землю люди
знали всегда, так как на ней жили. Коперник доказал, что Земля –
просто планета Солнечной системы, а не Центр Вселенной.9 В
исследуемом материале были также отмечены ситуации, в которых
речь шла о других небесных телах. Упоминались названия планет
Марса, Плутона, Нептуна: er heizet Mars – sin sterno ist rot ‘его звезда
красная и зовут его Марс’; Pluto et Neptunus wesan sterno pruodera
‘Плутон и Нептун были звездами-братьями’.10
Названия планет являются достаточно древними, имели конкретные
значения. Меркурий был «искрящимся», потому что он всегда
сопровождает Солнце – как малая искра, отлетевшая от большого
огня, Венера как вечерняя звезда была «вечером», и как утренняя,
предвещавшая восход Солнца, – «светоносцем». Марс стал «огненным»
из-за своего красного цвета, a Юпитер – блистающим, потому что
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ночью он – самое яркое после Луны светило. Вавилонские жрецыастрономы знали все пять планет еще за 20 веков до н. э. Римские
обозначения пяти издавна известных планет употреблялись по всему
миру, став общепризнанными научными обозначениями во множестве
древнейших памятников, различных «космографиях», касающихся
астрономической или астрологической тематики.11
В двн. языке слово erda было многозначным и употреблялось,
как будет показано далее, в значении ‘среда обитания людей’:
– Wir uuizen, daz tia erda daz uuazer umbegat unde der flerdo teil
nahor obenan erbarot ist, an demo sizzent tie mennisken – ‘мы знаем, что
четвертая часть Земли омывается водой, а ближе к верху – нет, на
ней живут люди’.12
– Din uuille gishehe in erda fone mennisgen, also in himilefone den
engilen – ‘свершись Твоя воля на Земле среди людей и также на Небе
среди ангелов’.13
– In erdu loh in himile, in abgrunte hiar nidere mit engilon ioh
mannon, in euunigen sangon! Amen – ‘на Земле, также на Небе, в
пропасти здесь внизу, с ангелами также и с людьми, с вечным пением!
Аминь’.14
Последняя ситуация, на наш взгляд, интересна тем, что в ней
представлены три основные составляющие мира: himil – ‘верхний
мир’, erda- ‘средний мир’, abgrunte – ‘преисподняя’. Вышеуказанные
миры, по представлению древних, считались олицетворением Вселенной,
имели символическое значение, отождествлялись с макро- и
микрокосмом.
Синтагматические связи erda в этом значении представлены
следующим образом. Данное слово сочетается с другими ЛСГ: an
erda sizzent tie mennisken ‘на земле живут люди’ (15 СУ), uuille
geschehe in erda fone mennisgen ‘свершится воля на земле среди
людей’ (16 СУ), in erdu mit таппоп ‘на земле с людьми’ (18 СУ).
Данные контексты являются синтаксическими и системными. Из
приведенных ситуаций видно, что земля пригодна для жизни людей.
Значение слова определяется в данном случае грамматической формой
слов-«расширителей». Кроме указанных сочетаний, erda образует
лексические микроконтексты с другими ЛСГ: in erdu wesan liuti ‘на
земле были люди’ (20 СУ). В данном значении исследуемое слово
также образует системные и синтаксические контескты, употреблено в
прямом значении.
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Следующим ЛСВ erda является ЛСВ со значением ‘земной шар’,
которое по своей семантике синонимично значению ‘планета Земля’.
Рассмотрим синтагматические отношения erda в данном варианте
значения.
– Inti ih, ob ih erhaban uuirdu fon erdu, alliu thinsu zi mir selbemo
thaz quad her gizeihânonti uuelîhemo tôde sterbenti uuari – ‘и я буду
возвышаться над Землей, за собой потяну всех, сказал, что покажу
того, кто настоящей смертью умирает’.15
– Теr ist ouh сruопе, also diu erda ist in Aprili, sunna gat in ariete.
Dar stânt filo glatesternen fiere, nâh tien hornen gechrumpte – ‘и вот
корона, как Земля в апреле, солнце в зените. Там стоит много
блестящих, праздничных звезд, рядом изогнуты десять рожков’.16
– Fallad sterron, in hebantungal, endi hrisid erde – ‘падают звезды
в небесную темноту, на конечную ветвь Земли’.17
Итак, синтагматическими партнерами исследуемой лексемы в
значении ‘земной шар’ отмечены следующие ЛСГ: fоп erdu erhaban
‘возвышаться над Землей’ (16 СУ), erda in Aprili ‘Земля в апреле’
(4 СУ), endi hrisid erde ‘конечная ветвь Земли’ (20 СУ). Приведенные
сочетания образуют синтаксические и системные контексты, за
исключением сочетания endi hrisid erde, которое представляет собой
несистемный контекст с точки зрения современного языка и системный
контекст в диахроническом понимании этого слова, потому что в
древнескандинавской мифологии встречается уподобление частей
человеческого тела явлениям неживой природы и наоборот:
органический и неорганический мир ассоциировался с понятиями
человеческого тела. Голову называли «небом», пальцы – «ветвями»,
воду – «кровью земли», камни и скалы – «костями», траву и лес –
«волосами земли».
Таким образом, проанализировав синтагматические отношения
лексемы erda в двн. языке, можно сделать вывод, что данное слово
было многозначным, имело три ЛСВ: ‘планета Земля’; ‘среда обитания
людей’; ‘земной шар’. Наиболее частотными синтагматическими
партнерами в значении ‘планета Земля’ были следующие ЛСГ: gagen
demo himele, skephen himiles unde erdo, der sunne an erde, saman erde
unde himil, himile gehoret erda, erda unde теrе; в значении ‘среда
обитания людей’: an erda sizzent tie mennisken, in erde fone mennisgen,
in erdu mit mannon, an erdu wesan liuti; в значении ‘земной шар’: fon
erdu erhaban, erda in Aprili, hrisid erde. Частотным партнером erda в
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ЛСВ Земля была лексема himil (113 СУ). О том, что Небо и Земля
участвовали в создании космоса, были частью космоса, представляли
собой единое целое, а с развитием мышления появилось их
противопоставление друг другу, свидетельствует лексическая
сочетаемость erda saman erde unde himil ‘вместе земля и небо’, erde
gagen demo himele ‘земля напротив неба’. Мышление древнего человека
наделяло любой предмет, который имел реальные признаки величины,
цвета, качества, назначения, образными, воображаемыми чертами,
помимо признаков предмета.18
В двн. языке в значении «земля, страна» употреблялась также
лексема lant, которая была идеографическим синонимом по отношению
к erda. В германских языках lant имело следующие формы: двн. свн.
lant, гот. land, да. land, fand, шв., гол., исл., дат. land, которые относятся
к герм. landom.19 Данная лексема нашла также свое отражение в
письменных памятниках:
daz nist nieht in ieglichere stete al in einemo stete: nah ieglichemo
lante uuan iz sinen sito uuente,nah ieglicher erda uuan ufara uuerda –
‘ничего нет в том месте, в той стороне, близко к той земле (стране),
когда к своей стороне, земле обращаешься, когда она становится
красочной’.20
Приведенный случай синтагматической сочетаемости еще раз
подтверждает синонимичное употребление лексемы lant в значении
‘земля, страна’ по отношению к erda. Системный характер лексики
обязывает прежде всего при рассмотрении смысловых связей слов
определить место и роль каждого из синонимов в ЛСГ, в конкретных
связях с другими словами, во всей системе лексики.21 Отмечено было
также сочетание diu lant durhfaran ‘проехать землю (страну)’. В этом
сочетании lant обозначает территорию, область и образует системный
и синтаксический контексты. Полученные семантические варианты
erda представлены в таблице 1.
Таблица 1
Лексико-семантические варианты лексемы erda в двн. текстах
и частота их употребления
№
п/п
1
2
3

Лексико-семантические
варианты
Планета Земля
Среда обитания людей
Земной шар
Всего

Частота употребления
абсолютная относительная
(СУ)
( %)
143
56,75
69
27,38
40
15,87
252
100,00
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Формы,
встретившиеся
в текстах
erda, erdo, erde
erda,erdu
erdu, erda, erde

Следующим аспектом в определении семантики являются
парадигматические отношения, которые представлены следующим
образом. В двн. языке лексема erda в значении ‘планета Земля’ имела
следующие синонимы: weralt в значении ‘среда обитания людей’;
mittilagrt, lant в значении ‘земной шар’. Данные синонимы являются
идеографическими, степень синонимичности этих слов высокая, у
них много общих позиций, в которых могут нейтрализоваться
несовпадающие семы их значений.22
Основным противопоставлением erda по представлению древних
и в письменных памятниках двн. языка было himil. Эта оппозиция
основана на логически противоположных понятиях: erda – himil,
erdrihhi – himirihhi, erda – abgrunte ‘бездна, пропасть’.
Важным аспектом в определении семантики слова является
гипонимия, которая, как было указано выше, охватывает родо-видовые
отношения в лексико-семантической системе. Так, erda является
гипонимом, видовым понятием по отношению к родовому понятию
weralt и в то же время родовым понятием по отношению к таким
словам, как lant, erdmarka, erdgrunt, abgrunt. Значение гипонима
семантически сложнее, чем у гиперонима, а представляемый им класс
предметов уже. 6
В двн. языке слово erda было многозначным и имело, как уже
отмечалось, следующие ЛСВ: ‘планета Земля’, ‘среда обитания людей’,
‘земной шар’.
Реализация того или иного значения слова детерминируется
контекстом или ситуацией. Между значениями полисемичного слова
существует определенная связь, что дает основание считать
соответствующие ЛСВ составляющими единой лексемы. Образуя
семантическое единство, значения многозначного слова связаны
на основании сходства или смежности реалий. Между значениями
существует семантическая связь, выражающаяся в наличии у них
общих сем.24 По характеру организации для ЛСВ erda свойственна
радиальная полисемия. Второе и третье являются производными от
первого.
Эпидигматические отношения – это ассоциативно-деривационные
связи по форме и содержанию. Именно эпидигматичность позволяет
отнести язык к универсальному средству общения.25 В двн. языке
erda имела значения ‘планета Земля’, ‘земной шар’, ‘среда обитания
людей’, поэтому деривационные отношения ассоциировались с
формами woroltring, erdrihhi, erdring. Ассоциативно-деривационные
связи по содержанию имеют место в том случае, когда переносное
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значение слова семантически не мотивируется прямым, в данном же
периоде лексема erda употреблялась в прямом значении.
Частотное слово является также активным словом, это заключается
в многозначности, производности, словосложении, во фразеологии.
В двн. языке erda была частоупотребляемой (252 СУ), многозначной,
активной лексемой, служащей также для образования новых слов.
Производные слова, которые образуются в результате префиксальной,
суффиксальной деривации, направлены на изменение синтаксической и
лексической функции слова erda. Так, производные слова urerdo
‘изгнанный’, untererdo ‘подземный’ образованы путем префиксальной
деривации.
В первом случае приставка иr- способствовала образованию имени
существительного, а во втором случае unter – образованию имени
прилагательного. В результате суффиксальной деривации образованы
следующие лексемы: erdburtig ‘рожденный на земле’, irdisci
‘мир’, irdischeit ‘земная природа, земное существо’, erdin ‘населяющий
землю’, irdisc, erdlih ‘земной’. В результате вышеуказанной
суффиксальной деривации образовались новые имена существительные
и прилагательные. Мотивация производных слов является прямой,
так как производные слова имеют связь со смыслом мотивирующих
слов в их номинативном плане. Основы erd и ird являются
семантическим ядром, целым, а в производных словоформах выступают
семантическим ядром этих слов.26
Следующей разновидностью словообразования является словосложение. Исследуемая лексема в двн. языке выступала в качестве
определяющего и определяемого компонента сложной основы: daherda
‘глинозем’ (определяемый компонент), erdbibod ‘землетрясение’, erdbrust
‘расщелина земли’, erdbuwo ‘житель земли’, erdfrouwa ‘госпожа земли’,
erdgrunt ‘почва’, erdkuning ‘король земли’, erdkunni ‘народ земли’,
erdrihhi ‘царство земли’, erdring ‘земной шар’. В приведенных случаях
основа erda является определяющим компонентом сложного слова.27
Что касается формы, то в двн. языке встречаются следующие
варианты: erthu, erdhu, herda, aerda, еrо, erda, erdu. В германских
языках распространенной является словоформа со значением ‘земля’:
с.англ. еоrре, еrре, англ.сакс. eorde, гол. aarde, др.исл. jerd, из которых
реконструируется герм. *ertha, *erthon. Вначале это слово обозначало
землю как ґрунт, но со временем значение лексемы расширилось, и она
стала употребляться как антипод к слову небо, а также как название
планеты Земля. Родственными в других языках являются лексемы:
гр. ера ‘земля’, кимр. erw ‘поле’, арм. erkir ‘земля’(ср. арм. Erkin
‘небо’), которые в целом сводятся к не. корню *er[t-, -и-] ‘земля’.
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В древненемецких текстах отмеченный германский корень
встречается в таком виде: (h)erda, ertha, (h)erdha, oerda, (h)aerda со
значениями ‘земля, ґрунт, страна, мир’. Очевидно, что в указанных
формах более архаичным выступает начальный звук h-. Этот согласный
также имеет место в родственном слове двн. hurwin ‘болотный,
сделанный из земли’ и двн. horo ‘грязь, ил, земля’. Несмотря на
начальное h- в отдельных формах этого слова, в словарях, как
правило, реконструируется герм. *ertha, *erthon. Не отрицая наличие
подобного корня со значением ‘земля’ в прагерманском языке, считаем,
что в его диалектах существовали формы с более архаичным анлаутом
h-. Однако этот согласный как артикулярно слабый звук исчез в
процессе развития германских языков, в частности, в двн. языке.
Реконструированная прагерманская форма выглядит следующим
образом: *hwertha-. Следы начального h- имеют место также в гр. ера
‘земля’.
Согласно закона Гримма, герм. *hw произошло из ие. *kw, а это, в
свою очередь, позволяет рассматривать его как рефлекс ие. *kwerta со
значением ‘земля, ґрунт’. Конечное *-ta указывает на множественность,
смысловая часть проявляется в ие. корне *kwer-. Об этой обособленности
свидетельствует также употребление в древних немецких текстах
наряду с Eerd, Jerd чисто корневых форм Eer, Jer в значении ‘земля’.28
В проанализированных письменных памятниках VII-XI веков,
написанных на баварском и алеманском диалектах, исследуемое
слово встречалось в следующих формах: erdu, herda, erda. Памятники
франкских диалектов этого периода отмечены употреблением
нескольких форм лексемы erda с [d, th, dh]: erthu, erdhu, aerdha. В
окончаниях встречаются разнообразные гласные: erthu, aerdha, еrо,
erda, erdu, что подтверждает наличие падежной флексии имен
существительных в двн. языке. Анализ позволяет рассматривать
герм. *ertha и *hwerta в качестве полноправных вариантов одной
лексемы.
Таким образом, проанализировав в двн. языке слово erda, можно
сделать следующие выводы:
1) по представлению древних понятие Земля рассматривалось как
одна из частей божественной пары, как противопоставление Небу.
Такое употребление наблюдается в мифологии и в рассмотренных
нами случаях. Лексема осознается как название планеты, служит
для обозначения места обитания людей;
2) erda – общегерманское имя существительное, имеющее следующие
формы: erthu, erdhu, herda, aerdha, еrо, erda, erdu. Реконструированная прагерманская форма выглядит следующим образом:
32

3)

4)

hw ertha-. Согласно закона Гримма, герм.*hw произошло из ие.
*kw, а это, в свою очередь, позволяет рассматривать его как
рефлекс ие. *kwerta со значением ‘земля, ґрунт’. Конечное *-ta
указывает на множественность, смысловая часть проявляется в
ие. корне *kwer-;
в двн. языке erda употреблялось в трех значениях: ‘планета
Земля’; ‘среда обитания людей’; ‘земной шар’; двн. erda является
частоупотребляемым и активным словом в значении ‘планета
Земля’, определяющим и определяемым компонентом в сложных
словах; служит для образования производных слов;
в двн. языке рассматриваемая лексема сочетается со словами
других ЛСГ и образует лексические микросистемы, лексические,
синтаксические и системные контексты.
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УДК 811.112+81’42
Саламатіна О.О.
ПРАГМАТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРВ’ЮЕРА У СУЧАСНОМУ
НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ІНТЕРВ’Ю
Стаття присвячена виокремленню шляхом аналізу 1030 текстів
інтерв’ю сучасної німецькомовної преси двох неконфліктних прагматичних стратегій інтерв’юера, а саме: мовленнєвої стратегії,
що розкриває його власні погляди, та стратегії, що розкриває
погляди респондента; а також визначенню загальних характеристик
мовленнєвих тактик, які використовуються для досягнення
прагматичної мети інтерв’юера.
Ключові слова: інтерв’ю, німецькомовна преса, прагматична
стратегія, інтерв’юер, респондент, мовленнєва тактика, прагматична
мета, комунікант, інтеракція, мовленнєва кон’юнкція, мовленнєва
диз’юнкція, мовленнєвий акт, контекст, дискурс, мовленнєвий вплив.
Статья посвящена выделению при помощи анализа 1030 текстов
интервью современной немецкоязычной прессы двух неконфликтных
прагматических стратегий интервьюера, а именно: речевой стратегии,
раскрывающей его собственные взгляды, и стратегии, раскрывающей
взгляды респондента; а также рассмотрению общих характеристик
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речевых тактик, используемых для достижения прагматической цели
интервьюера.
Ключевые слова: интервью, немецкоязычная пресса, прагматическая стратегия, интервьюер, респондент, речевая тактика,
прагматическая цель, коммуникант, интеракция, речевая коньюнкция,
речевая дизьюнкция, речевой акт, контекст, дискурс, речевое влияние.
The article is devoted to analyzing of 1030 texts in modern Germanspeaking press and helps to single out the interviewer’s main pragmatic
strategies: the speech strategy that shows his own points of view and the
speech strategy that shows us the respondent’s points of view. It also
focuses on the typical features of speech tactics used in order to reach the
interviewer’s pragmatic aim.
Key words: interview, German-speaking press, pragmatic strategy,
the interviewer, the respondent, speech tactics, the pragmatic aim,
communicant, interaction, speech conjunction, speech disjunction, the speech
act, a context, a discourse, speech influence.
Звісно, що у текстах-інтерв’ю інтерв’юер переслідує свої явні
(вербальні) і приховані цілі, застосовуючи певні види мовленнєвих
тактик, які є складовою частиною прагматичної стратегії мовця.
Прагматична стратегія включає в себе планування побудови процесу
мовленнєвої взаємодії залежно від конкретних умов спілкування та
особистостей інтерв’юера і респондента, а також реалізацію плану,
тобто лінію бесіди. Стратегія – це весь комплекс мовленнєвих дій,
спрямованих на досягнення певної прагматичної мети.1
Тактика мовленнєвого спілкування описує конкретні мовленнєві
дії, що мають на меті досягнення впливу на іншого комуніканта на
деякому етапі інтеракції.2 Спрямованість різноманітних тактичних
прийомів на досягнення певної прагматичної мети вибудовується у
певну мовленнєву стратегію.3
Прагматичні стратегії комунікантів є об’єктом дослідження
багатьох лінгвістів (Г.П. Апалат,4 Т.Н. Артеменко,5 М.Є. Бендецької,6
І. Семенцової,7 Т.А. Сисоєвої,8 І.П. Тарасової,9 Л.В. Чайки10 та ін.),
які виділяють неконфліктні та конфліктні стратегії учасників
мовленнєвої взаємодії. Під неконфліктними стратегіями (асоціативно
спрямованими стратегіями, блоком мовленнєвої кон’юнкції) розуміють
сукупність тактичних ходів і прийомів, якими володіє мовець для
досягнення глобальної стратегічної мети через кооперацію зі
співрозмовником. Тактичні ходи і прийоми даної стратегії зорієнтовані
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на співробітництво зі співрозмовником і мають на меті спільне
розв’язання завдань обміну інформацією або мовленнєвого впливу.11
Під конфліктними стратегіями (дисоціативно спрямованими
стратегіями, блоком мовленнєвої диз’юнкції) розуміють сукупність
тактичних ходів і прийомів, які використовує мовець для досягнення
своєї глобальної стратегічної мети через конфлікт із співрозмовником.12
Дослідження інтерв’ю сучасної німецькомовної преси вимагає
розглянути мовленнєві стратегії інтерв’юера у текстах такого типу.
Метою даної статті є виокремлення шляхом аналізу 1030 текстів
інтерв’ю сучасної німецькомовної преси двох неконфліктних
прагматичних стратегій інтерв’юера, а саме: мовленнєвої стратегії,
що розкриває його власні погляди, та стратегії, що розкриває
погляди респондента; а також визначення загальних характеристик
мовленнєвих тактик, які використовуються для досягнення прагматичної
мети інтерв’юера.
Розглянемо прагматичну стратегію інтерв’юера, що розкриває
погляди респондента. Така стратегія спрямовується на отримання
інформації від співрозмовника. Щоб отримати інформацію від
респондента, інтерв’юер обирає тактику «прямого запиту інформації»
(зустрічається у 508 досліджуваних текстах-інтерв’ю), яка має своїм
завданням отримання інтерв’юером певних відомостей про запитувану
проблему. Наведемо кілька прикладів застосування тактики «прямого
запиту інформації»:
Biber: Wie lange sind Sie schon in Wien?
Baboi Rafael: Erst seit einem Monat.
Biber: Wo spielen Sie am liebsten?
Baboi Rafael: In Wien hier bei der Universität. Am liebsten aber in
Rumänien, in Bars oder Cafes (Biber, 1/2007).
У даному прикладі для реалізації своєї прагматичної стратегії
інтерв’юер обрав тактику «прямого запиту інформації». Його
мовленнєвий хід – це квеситивний мовленнєвий акт, який за своєю
семантикою є запитом власне інформації:
Spiegel: Russland ist jetzt wie eine Diktatur, nicht wahr?
Illarionow: Ein freies Land ist Russland jedenfalls nicht mehr. Wir
bewegen uns in Richtung Simbabwe (Der Spiegel, 17/2007).
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У вищенаведеному прикладі інтерв’юер також обрав тактику
«прямого запиту інформації». Мовленнєвий хід інтерв’юера – квеситив,
що є запитом підтвердження.
Аналіз 362 текстів-інтерв’ю сучасної німецькомовної преси показав,
що інтерв’юер іноді використовує тактику «непрямого запиту
інформації», завдання якої – отримати відомості без розкриття своїх
прямих намірів.13 Іншими словами, запит інформації не експліцитний.
Такий тактичний хід вважається провокаційним. Інтерв’юер, як
правило, використовує непрямий квеситив, що виражається сумнівним,
спірним або неприємним для респондента твердженням:14
Bunte: In Hollywood ist man schon eine Woche nach der Entbindung
wieder rank und schlank...
Minnie Driver: Das Beste ist sicherlich, diesen ganzen HollywoodMist zu ignorieren. Zwei Monate nach der Geburt wieder Kleidergröße
null? Das ist doch lächerlich! (Bunte, 23/2008).
Інтерв’юер обирає тактику «непрямого запиту інформації», оскільки
запитання про те, чи зможе відома актриса швидко повернутися до
гарної фізичної форми після пологів, напевне, не було б приємним
для неї як для жінки, яка зобов’язана виглядати бездоганно у зв’язку
зі своєю професією. Провокаційне твердження інтерв’юера про те,
що в Голівуді достатньо одного тижня, щоб знову отримати стрункість
після пологів, викликає емоційну реакцію співрозмовника.
Іноді інтерв’юер використовує тактику «припущення» (зустрічається
у 250 досліджуваних текстах-інтерв’ю). Головне завдання такої тактики
полягає у спільному прогнозуванні розвитку подій.15 Тактика
«припущення» реалізується непрямим мовленнєвим актом констативу,
наприклад:
Eine politische Globalisierung, die neben der wirtschaftlichen
Globalisierung steht, verlangt vielleicht eine kooperative Ordnungs- und
Sicherheitspolitik...
Bundesaußenminister Fischer ist in seiner Rede vor der VNGeneralversammlung im September 2002 für ein System globaler
kooperativer Sicherheit eingetreten. Gerade vor dem Hintergrund des
weltweiten Kampfes gegen den Terrorismus muss ein derartiges System
auf einem umfassenden Sicherheitsbegriff beruhen, der nicht nur militärische
Sicherheit, sondern auch Wirtschaft, Menschenrechte, Demokratie und Kultur
einbezieht... (Deutschland, 3/2003).
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У цьому прикладі мовленнєвий акт є непрямим констативом і
звучить як некатегоричне твердження про те, що політична глобалізація,
яка стоїть поряд з економічною глобалізацією, вимагає корпоративної
політики порядку й безпеки. Тактичний хід інтерв’юера є пропозицією
респондентові розвинути запропоновану тему та вказати на перспективи
успіху в реалізації такої політики.
Вищезгадані тактики «прямого» і «непрямого запиту інформації»
іноді ускладнюються тактиками «перевтілення» (зустрічається у
108 досліджуваних текстах-інтерв’ю) і «перенесення» (зустрічається
у 70 досліджуваних текстах-інтерв’ю).
Тактика «перевтілення» є складною мовленнєвою тактикою, яка
полягає у тому, що інтерв’юер немовби штучно встановлює розрив у
знаннях, перевтілюючись при цьому у «дилетанта». Ця тактика
дозволяє інтерв’юеру отримати максимум інформації,16 наприклад:
Bunte: Herr Pooth, wie geht es Ihnen?
Franjo Pooth: Nicht wirklich gut, die Insolvenz meiner Firma Maxfield
und die harten Schlagzeilen täglich gehen natürlich nicht spurlos an mir
vorüber. Es ist sehr schwer für mich mitanzusehen, wie das, was ich mir
aufgebaut habe, komplett auseinandergefallen ist und in den Dreck gezogen
wird. Und wie jetzt irgendwelche Trittbrettfahrer, mit denen ich vielleicht
mal beiläufig zu tun hatte, meinen, mich im Fernsehen als Blender hinstellen
zu müssen. Ich bin deshalb erleichtert, dass ich jetzt endlich nach langen
fünf Monaten des Schweigens meine Version dieser Geschichte erzählen
kann (Bunte, 23/2008).
Інтерв’ю «Verona kämpft für mich wie eine Löwin», уривок з
якого наведено вище, інформує про банкрутство фірми відомого
підприємця та його ставлення до цієї події, а також повідомляє про
його плани на майбутнє. Саме факт банкрутства фірми слугував
приводом для інтерв’ю. Маючи на меті отримати максимум інформації,
інтерв’юер, ховаючись за маскою «дилетанта», починає інтерв’ю з
Франьйо Поотом питанням про те, як у нього справи, що можна
розглядати як тактику «перевтілення». Тактика «перевтілення» дозволяє
інтерв’юеру отримати максимум інформації, примушуючи респондента
розповідати про події, описуючи їх у хронологічному порядку і
коментуючи на власний розсуд.
Для інтерв’ю характерна нейтральна роль інтерв’юера: він не
повинен сперечатися або критикувати погляди респондента.17 Якщо
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мовленнєвий хід інтерв’юера містить негативну інформацію про
співрозмовника, яку він має підтвердити або спростувати, журналіст
застосовує тактику «перенесення» (термін Т.А. ван Дейка).18 Під
такою тактикою розуміють хід стратегії позитивної самопрезентації.
З її допомогою інтерв’юер намагається блокувати можливе негативне
ставлення до себе з боку респондента і зберегти свій нейтральний
статус, наприклад:
Man versteht eine globalisierte Welt als eine wirtschaftlich globalisierte
Welt oder als eine politisch globalisierte Welt. Doch da drängt sich –
gerade in dieser Zeit des Antiterrorkriegs – ein Verdacht auf. Der Verdacht
nämlich, es könnte sich bei dem Wort Globalisierung um eine nette
Umschreibung für die Weltherrschaft der Supermacht USA handeln. Was
ist, wenn man die Idee der Globalisierung zu Ende denkt? Kommt am
Ende die Weltherrschaft des Mächtigsten?
Nein, die Weltbedingungen sind viel zu komplex, als dass man sich
vorstellen könnte, dass sie von einer Macht wirklich beherrscht werden
könnten (Deutschland, 3/2003).
У прикладі інтерв’юер обирає тактику «прямого запиту інформації»,
поєднуючи її з тактикою «перенесення». Згідно з цією тактикою він
посилається на джерело негативної інформації, вживаючи займенник
man, що дозволяє перенести відповідальність за неприємну інформацію
на інших осіб і у такий спосіб зберегти позитивну самопрезентацію в
очах респондента.
Вважається, що завдання інтерв’юера – «вивернути» співрозмовника. При цьому інтерв’юер повинен допомагати респонденту
«викачувати» із себе інформацію.19 Розповідь респондента – це
тільки один переказ з багатьох історій, які він міг би розповісти у
різних контекстах, з різними інтерв’юерами. Форма, структура, зміст
історії, яку розповів респондент, відбиває спільну діяльність обох
комунікантів – інтерв’ю продукується у взаємодії,20 де інтерв’юер
бере участь у конструюванні дискурсу.21
Аналіз 510 інтерв’ю сучасної німецькомовної преси свідчить про
те, що в текстах такого типу інтерв’юер застосовує тактики, які
надають привілей його власному розумінню або його власній позиції
з проблеми, яку він просить респондента прокоментувати. Така
прагматична стратегія представлена тактичними ходами: «маскування»,
«обачливість», «розкриття перспективи», «узагальнення» та
«конкретизація».
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Термін «маскування» був уведений Г. Саксом. «Маскування»
визначається як ідентифікація, яка є більш приємною і може сховати
проблематичну ідентифікацію. Цей тактичний хід уперше було
виділено в ситуації, коли існувала загроза позитивній презентації
комуніканта (наприклад, у терапевтичній групі), або у ситуації, коли
інтерв’юер повідомляв погані новини (у медичному дискурсі).22
Аналіз 98 текстів-інтерв’ю сучасної німецькомовної преси свідчить,
що іноді у текстах-інтерв’ю інтерв’юер камуфлює асиметрію у знаннях,
намагаючись замаскуватися під особу, яка має однаковий статус із
респондентом. Таким чином, інтерв’ю починає нагадувати бесіду,
наприклад:
Spiegel: Unterhalten wir uns jetzt über 1960.
Rauch: Ich war ein großer Stern in der Modewelt und schlief mit der
Hälfte des Planeten. Ich hatte das Heroin sehr gern und hängte von den
Drogen ab. Plötzlich ist meine Mutter gestorben und ich bin in die
Drogen noch tiefer eingetaucht (Der Spiegel, 17/2008).
У поданому прикладі інтерв’юер пропонує респондентові
поговорити про 60-й рік. Тактика «маскування» приховує асиметрію
у знаннях співрозмовників, адже інтерв’юеру відомо, що для респондента
цей час – період наркотичної залежності (оскільки інтерв’юера цікавить
саме цей період життя респондента, а не будь-який інший). У цьому
прикладі інтерв’юер «замасковує» свій статус особи, яка бажає щось
випитати і має на це право. Тактика «маскування» дозволяє учасникам
розмови досягнути неформального регістру, а отже, полегшити
взаємодію. Це наближає інтерв’ю до бесіди.
Тактика «обачливості» (зустрічається у 108 досліджуваних
текстах-інтерв’ю сучасної німецькомовної преси) була виділена
Дж.Р. Бергманном23 у спеціалізованому інституційному дискурсі:
повідомлення неприємних медичних новин і психіатричний діагноз.
В обох цих випадках саме інтерв’юер, а не респондент, має знання
експерта, а тактика «обачливості» приховує обізнаність інтерв’юера про
неприємні факти, пов’язані з респондентом. Основною характеристикою
такої тактики є неповний опис стану речей.24 Евфемістична «обачлива
розмова» імплікує, що інтерв’юер знає відповідь на своє запитання,
наприклад:
Presse: Es gab Klatsch und Tratsch über seine Krankheit und über
Ihr Verhältnis.
40

Annette: Flavio Briatore hatte einen Nierentumor. Seine lange Krankheit
hat uns zusammengeschweißt. Ich war Tag und Nacht für ihn da. Besonders
liebt er an mir, dass ich ein ganz normales Mädchen bin. Ich telefoniere
fünfmal am Tag mit meiner Mutter, habe meinen eigenen Job und bin ein
bescheidener Mensch mit Werten. Ich bin genau die Frau, die Flavio
braucht. Das weiß er (Die Presse, 5/2006).
Інтерв’юер обачливо застосовує евфемізм: Es gab Klatsch und
Tratsch. Часткове формулювання пом’якшує можливий ефект від
екстремальнішого формулювання обговорення пресою хвороби
славнозвісного плейбоя та його відносин з майбутньою дружиною –
італійською моделлю. Респондент змушений не тільки відповідати на
прихований запит, але й надати більш детальний опис стану речей.
Тактика «розкриття перспективи» (зустрічається у 105 досліджуваних текстах-інтерв’ю сучасної німецькомовної преси)25 полягає
у тому, що інтерв’юер пропонує респондентові висловити свої
погляди, а потім повідомляє свою думку.26 Довіра до інтерв’юера з
боку читача підсилюється владою та авторитетом, який інтерв’юерові
надав контроль над мовленнєвим ходом,27 наприклад:
Unimagazin: Nehmen Sie Schauspielunterricht?
Eva Padberg: Ich habe einen Coach. Beim Film muss man seinen
Spielcharakter ja erst entwickeln – im Gegensatz zum Modeln.
Unimagazin: Mittlerweile sind Sie ein Naturtalent und ein erfolgreiches
Kampagnengesicht. Verabschieden Sie sich endgültig vom Catwalk?
Eva Padberg: Der Laufsteg war nie wirklich mein Revier, weil ich
einfach zu viel Oberweite habe, zu weiblich bin. Ich bin deshalb immer
nur in New York gelaufen, weil es dort anders ist. Außerdem war mir der
ganze Zirkus um die Schauen viel zu hektisch.
Unimagazin: Und man verdient auch nicht so viel...
Eva Padberg: Vor allem haben nur wenige Models die Chance,
Kampagnen machen zu dürfen! Für mich ist dieser Weg einfach der
bessere. Ich bin nicht gern viel unterwegs, weil ich unglaublich schnell
Heimweh habe (Unimagazin, 3/2002).
У вищенаведеному прикладі мовленнєвий хід інтерв’юера
складається з прямого мовленнєвого акту квеситиву і є запитом про те,
чи бере Єва уроки сценічного мистецтва. Іншою реплікою інтерв’юер
виражає власну думку щодо талановитості дівчини. Він вважає, що
вона має природний талант і, окрім цього, є успішним обличчям
компанії, яку представляє. Цей мовленнєвий хід виражається
констативом.
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Тактики «узагальнення» (зустрічається у 99 досліджуваних
текстах-інтерв’ю сучасної німецькомовної преси) і «конкретизації»
(зустрічається у 100 досліджуваних текстах-інтерв’ю сучасної
німецькомовної преси) застосовуються, якщо мовець бажає «зробити
виняток» або апелювати до правила; у будь-якому разі мовцю вдається
показати різницю між своєю позицією і тією, що йому пропонується.28
Тактика «конкретизації» полягає у звуженні повідомлення респондента,
якщо його відповідь не збігається з тією відповіддю, на яку очікує
інтерв’юер, наприклад:
Live: Finden Sie Typen wie Hellboy eigentlich sexy?
Selma: Fürchterlich sexy! Beim Drehen hatte ich nur Augen für Hellboy.
Ich habe echt für ihn geschwärmt und war total aufgeregt, als wir uns endlich
geküsst haben. Es war ein wunderschöner leiderschaftlicher Kuss. Ich habe
völlig vergessen, dass dieser kräftige Hellboy ein Plastikkostüm trägt!
Live: Gefallen Ihnen solche Männer auch im richtigen Leben?
Selma: Klar. Mein erster Schwarm war Spock, obwohl ich kein «Star
Trek»-Fan war. Da war ich drei Jahre alt.
Live: Und heute?
Selma: Ich mag treue witzige Typen. Doch vor allem muss ein Mann
Humor und eine tolle stimme haben.
Live: Und was können Sie über ihren Mann, Schauspieler und Musiker
Ahmet Zappa, sagen? Ist er ein Hellboy?
Selma: Zumindest ist er ihm recht ähnlich – er ist groß, ungeschickt
und sehr sexy. Er hat einen pubertären Witz und ist treu und mutig. Und
er singt mir Gutenachtlieder vor, ist das nicht rührend? Er gefällt mir
natürlich am besten (Live, 2/2006).
Підкреслене речення є прикладом тактики «конкретизації». Якщо
спочатку інтерв’юер цікавиться тим, який тип чоловіків подобається
відомій актрисі Сельмі Блер узагалі, то потім він зосереджується на її
чоловікові та його рисах характеру.
Розглянемо тактику «узагальнення»:
P.S.: Was war eigentlich Ihre Motivation sich als Beauftragter der
Bundesregierung für Auslandinvestitionen zu engagieren?
Pierer: Mein Schwerpunkt als Beauftragter der Bundesregierung für
Auslandinvestitionen ist Asien. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Asien ist mir ein großes Anliegen. Dafür engagiere ich mich schon
seit über zehn Jahren als Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der
Deutschen Wirtschaft. Insofern passt meine neue Aufgabe gut dazu.
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P.S.: Herr von Pierer, was sagen Sie Unternehmern, die in Deutschland
investieren wollen? Welche Argumente sprechen für Deutschland?
Pierer: Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten: Wir haben eine dichte
und leistungsfähige Infrastruktur. Das gilt für die Verkehrswege ebenso
wie für die Versorgungsnetze und Datenverbindungen. Um unsere
Facharbeiter und das duale Ausbildungssystem beneidet uns die Welt. Mit
dem deutschen Modell der Berufsausbildung haben wir etwas geschaffen,
was weltweit einzigartig ist und Vorbildfunktion hat (Politische Studien,
3/2007).
У даному випадку підкреслене речення є прикладом тактики
«узагальнення». Якщо в першій репліці інтерв’юер зупиняється
безпосередньо на респондентові та з’ясовує мотивацію його як
уповноваженого федерального уряду щодо залучення до іноземного
інвестування, то в другій він розширює запитання, намагаючись
дізнатися про загальні переваги інвестування в Німеччину.
Отже, проаналізувавши 1030 текстів-інтерв’ю сучасної німецькомовної преси, можна зробити висновок, що у текстах такого типу
інтерв’юер, як правило, застосовує лінгвістичні маркери, що розкривають
погляди респондента. З метою одержання інформації він обирає
тактику «прямого» (у 508 досліджуваних текстах-інтерв’ю) і «непрямого
запиту інформації» (у 362 досліджуваних текстах-інтерв’ю),
«припущення» (у 250 досліджуваних текстах-інтерв’ю), «перевтілення»
(у 108 досліджуваних текстах-інтерв’ю) і «перенесення» (у 70 досліджуваних текстах-інтерв’ю).
У текстах-інтерв’ю інтерв’юер також застосовує прагматичну
стратегію, яка розкриває його власні погляди. Остання представлена
рядом тактик, спрямованих на те, щоб змусити респондента підтримати
думку, яку інтерв’юер підтримує апріорі. Іншими словами, усі ці
тактичні ходи: «маскування» (у 98 досліджуваних текстах-інтерв’ю),
«обачливість» (у 108 досліджуваних текстах-інтерв’ю), «розкриття
перспективи» (у 105 досліджуваних текстах-інтерв’ю), «узагальнення»
(у 99 досліджуваних текстах-інтерв’ю) та «конкретизація» (у
100 досліджуваних текстах-інтерв’ю) – працюють на те, щоб надати
привілей поглядам інтерв’юера, а не респондента.
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1.2. РОМАНІСТИКА

УДК 81’42:[82-6:811.1331]
Zaviryukha, Yulia
LES NIVEAUX DE COMMUNICATION DANS
LES «LETTRES PHILOSOPHIQUES» DE VOLTAIRE
Дана стаття розглядає особливості комунікативної спрямованості
епістолярних текстів і взаємовплив англійської та французької культур
на прикладі епістолярного тексту «Філософських листів» Вольтера.
Епістолярний текст розглянуто з позиції комунікативної лінгвістики
з метою виявлення тих засобів (мовних, стилістичних), якими
користувався Вольтер для створення впливу на французьке суспільство
у XVIII ст. та внесення англійських ідей до інтелектуального простору
Франції.
Ключові слова: текст, комунікація, модальність, дистантна
комунікація, комунікативна лінгвістика, епістолярний текст, адресат,
адресант, одиниця комунікації.
Данная статья рассматривает особенности коммуникативной
направленности эпистолярных текстов и взаимовлияние английской
и французской культуры на примере эпистолярного текста «Философские письма» Вольтера. Эпистолярный текст рассматривается с
точки зрения коммуникативной лингвистики с целью выявления тех
средств, которыми пользовался Вольтер для оказания влияния на
французское общество XVIII века и привнесения английских идей в
интеллектуальное пространство Франции.
Ключевые слова: текст, коммуникация, модальность, дистантная
коммуникация, коммуникативная лингвистика, эпистолярный текст,
адресат, адресант, единица коммуникации.
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The article deals with the communicative contents of epistolary texts
and mutual influence of English and French cultures by analyzing
Voltaire’s «Philosophical Letters». Epistolary text is shown from the point
of view of French society in the 18th century.
Key words: text, communication, modality, distant communication,
communicative linguistics, epistolary text, addressee, sender, unit of
communication.
On peut dire de Voltaire qu’il fut un brillant stratège de la
communication. C’est pourquoi nous étudierons des fragments de textes
épistolaires de Voltaire pour analyser sa stratégie de présentation de
l’information. Il allie les diverses ressources de la stylistique et de la
rhétorique afin de créer un effet de communication orale.
Le texte est l’unité principale de la communication et les textes
épistolaires relèvent de la communication à distance. Les textes épistolaires
ont un grand coefficient de modalité subjective. La modalité subjective est
un indice facultatif d’énonciation. Elle induit un concept d’évaluation,
c’est-à-dire une qualification logique et différents modes de réaction
émotionnelle. Une catégorie de modalité exprime l’attitude du scripteur
par rapport à la réalité et au contexte de l’énonciation.
Comme on l’a vu, le texte est l’unité principale de la communication
et cela apparaît clairement dans les textes épistolaires qui prévoient toujours la
présence d’un destinataire, ce qui leur donne un caractère de monologuedialogue virtuel. L’information, la complétude et la présentation structurale
sont inhérentes au texte épistolaire.
Dans les textes épistolaires le scripteur joue le rôle dominant. Il doit
penser non seulement à ce qu’il doit dire, mais aussi à la façon de le dire
pour influencer le destinataire. Les textes épistolaires ont toujours constitué
un facteur puissant d’influence sur la conscience des destinataires, puisqu’ils
possèdent le «je» du narrateur qui confère au texte un caractère convaincant et
une force de persuasion.
Au XVIIIe siècle les textes épistolaires servent à des buts didactiques,
politiques et littéraires. T.S. Kairova désigne les particularités psychologiques
des lettres qui contribuent à la polémique littéraire et politique:
1) matérialité de l’énonciation;
2) appel au destinataire;
3) accès à un large auditoire;
4) volume et richesse du fond;
5) possibilité de l’expression complète de l’énonciation de l’auteur;
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6)

possibilité de la suite de la correspondance qui permet d’engager la
polémique sur la question examinée et de mieux manifeste la position
de l’adversaire.1
L’analyse des textes épistolaires aura toujours de la valeur car elle
permet d’approfondir les événements, les regards, les pensées et les
particularités de leurs auteurs. A l’aide de ces textes nous pouvons pénétrer
mieux au cœur du passé et comprendre ce qui était important à l’époque.
Ainsi, nous avons constaté que le texte est l’unité principale de la
communication et cela apparaît le mieux dans les textes épistolaires qui
traduisent des relations à distance. Le texte est un phénomène de la réalité.
Dans les textes épistolaires il y a un grand coefficient de modalité qui aide
à influencer les destinataires grâce à leur caractère convaincant.
Cherchant à influencer le plus possible ses lecteurs, Voltaire a nettement
soigné la structure de ses lettres. Il consacre sept lettres aux religions
répandues en Angleterre et aux sectes, bien qu’il les désapprouve, mais il
souligne la tolérance religieuse par opposition au fanatisme religieux
français; dans les lettres 8-10 il analyse la structure de l’Etat en Angleterre
qui assure la liberté individuelle de ses sujets, [pas de citoyens en
monarchie!] ainsi que la liberté de l’initiative privée dans le commerce.
Voltaire consacre les lettres 12-17 à la philosophie de Bacon, Locke et
Newton, en déclarant lui-même qu’il adhère à leur matérialisme et au
déterminisme.
Dans les lettres 18-24 l’auteur examine la littérature anglaise. Bien
qu’il trouve grossier le théâtre anglais, Voltaire souligne la liberté et le
respect dont jouissaient les acteurs et les auteurs en Angleterre, grâce à la
liberté de parole et de conscience. Ainsi, nous voyons qu’il a créé un
véritable programme de lutte pour l’amélioration de la société française.
Le caractère convaincant et la popularité des «Lettres Philosophiques»
sont dus à leur haut coefficient de modalité. Voltaire indique constamment
sa présence comme héros principal: «J’ai cru, pour m’en instruire, je ne
me mêle, je crois»2 et etc. Grâce à un haut coefficient de modalité du texte
il exprime l’autorité inhérente, l’indignation, la sympathie, l’humour. Les
«Lettres Philosophiques» frappent par le don d’observation rare de
l’auteur, les détails réalistes, l’esprit, la facilité du style, la plénitude de
l’information. Il n’était pas difficile pour lui d’influencer ses compatriotes,
puisqu’il avait atteint un haut niveau de culture épistolaire. Dans ses textes
il y a l’individualité créatrice avec les idées personnelles, politiques,
philosophiques, de larges domaines d’intérêt, de l’érudition et un style propre.
Mais on ne saurait ramener les «Lettres Philosophiques» à un texte
épistolaire réglementaire. Le texte d’une lettre réelle doit comporter ces
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éléments obligatoires: le titre, le début, la partie principale et la fin.3 Le
titre doit contenir les indications du destinataire, la date et le lieu de
rédaction de la lettre, en esquissant ses frontières spatio-temporelles. La
partie principale contient l’information factuelle principale de la lettre. La
fin marque l’achèvement de la communication. Ce qui frappe en premier
quand on lit les «Lettres Philosophiques», c’est que le titre, le début et la
fin sont absents chez Voltaire. Mais il donne l’information factuelle. Cela
indique que le destinataire de Voltaire pouvait être la personne qui lit le
texte. Il s’adressait à toutes les nations et non à un individu particulier. On
peut voir que les «Lettres Philosophiques» de Voltaire contiennent de
l’information factuelle et de l’information non-dite. Mais selon la conception
de la hiérarchie de la signification du linguiste français T.Todorov, on peut
distinguer un niveau de signification transparente (Le discours transparent).
Voltaire était obligé d’introduire de l’information non-dite, sinon la
«Lettre» n’aurait pas été publiée. Ainsi, dans les quatre premières lettres
il a représenté les quakers exprès sous des dehors comiques pour donner
un aspect innocent à son oeuvre. Ainsi, ne peut-on se retenir de rire quand
on lit ce que font les quakers à l’église: «Enfin un d’eux se leva, ôta son
chapeau, et, après quelques grimaces et quelques soupirs, débita, moitié
avec la bouche, moitié avec le nez, un galimatias tiré de l’Evangile, à ce
qu’il croyait, où ni lui ni personne n’entendait rien».4
Il est nécessaire de remarquer l’ironie avec laquelle il décrit les
quakers. Il appelle son interlocuteur «mon saint homme», «cet homme
singulier»5 etc.
La religion intéressa toujours Voltaire comme moyen d’influence sur
les masses et moyen de contrôle sévère, c’est pourquoi à notre avis, ce
n’est par hasard qu’il commence ses «Lettres Philosophiques» notamment
par la description de la vie religieuse. Il a dénombré en Angleterre près de
30 sectes, à commencer par l’église épiscopale dominante et les quakers.
La plupart des prédicateurs de ces sectes se détestaient entre eux. Par
exemple, il écrit qu’ils appellent l’église épiscopale «la prostituée de
Babylone». Mais il aime la tolérance religieuse et la liberté de pensée car
en France, tout le pouvoir appartenait à l’église catholique qui empêchait
le progrès de la science. Selon l’expression de Voltaire «un Anglais,
comme homme libre, va au Ciel par le chemin qui lui plait».6
La plupart des gens n’aiment pas lire des oeuvres à caractère
religieux et Voltaire le savait très bien. C’est pourquoi il introduit dans les
premières lettres le discours direct qui donne au texte une grande
expression, un caractère convaincant, de l’émotivité et de la couleur. Le
style de Voltaire est simple et aisé. En lisant ses «Lettres Philosophiques»,
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on se sent au XVIIIe siècle en train d’assister à la conversation du quaker
et de Voltaire, qui s’intéressait effectivement à la vie religieuse et soutenait
habilement la conversation avec son interlocuteur. Voltaire était effectivement
frappé par le fait que les quakers ne reconnaissent pas le baptême, ce qui
amène ces exclamations: «Mon cher Monsieur, lui dis-je, êtes-vous baptise?
Non, me répondit le quaker, et mes confrères ne le sont point. – Comment,
morbleu, repris-je, vous n’êtes donc pas chrétiens? Eh! Ventrebleu,
reprens-je, outre de cette impiété, vous avez donc oublié que Jésus-Christ
fut baptisé par Jean? Hélas! dis-je, comme vous seriez brûlé en pays
d’Inquisition, pauvre homme!».7 Et de nouveau Voltaire utilise l’ironie, mais
dans ce cas elle est amère, puisqu’il appelle la France «Pays d’Inquistion»,8
en soulignant son intolérance en ce qui concerne les gens qui osent penser
autrement.
Dans le but de frapper son lecteur, le forcer à réfléchir sur ce qui l’a
incité à rédiger les «Lettres», il a donné à son oeuvre un caractère à la
fois statique et dynamique. Il utilise à peu près le même nombre de verbes
que de substantifs. Il donne de l’information factuelle, décrit qu’il a vu
pour inciter à agir, pour que le lecteur compare la vie publique anglaise et
française et condamne sévèrement cette dernière. Cela était son but principal.
Pour la formation et l’expression de ses idées, Voltaire choisit des
structures syntaxiques complexes comme vecteurs du contenu exprimé, la
syntaxe devient le facteur principal et organisateur du contenu. Il utilise
principalement des structures communes, complexes, fédératives et en
asyndète. Presque tous les paragraphes forment une unité caractérisée par
la complétude et la perfection des énonciations. Voltaire présente des
sujets en diverses versions construites en linéaire avec quelques sujets
linéaires d’ordre unique. La première lettre «Sur les quakers» aborde les
sujets suivants: la relation au baptême, la vie spirituelle, la relation des
quakers par rapport aux rites d’église. Pour comprendre la façon dont il
utilise l’unité pour représenter de la vie du quaker, nous analyserons le
dernier paragraphe de la première lettre. Toutes les propositions de ce
paragraphe forment une unité. Voltaire décrit la vie spirituelle des quakers,
leur différence entre eux, leur rejet des divertissements. Il atteint un grand
effet d’emphase en utilisant des structures fédératives et en asyndète: «Nous
portons aussi un habit un peu différent des autres hommes, afin que ce
soit pour nous avertissement continuel de ne leur pas ressembler. Les
autres portent les marques de leurs dignités, et nous, celles de l’humilité
chrétienne; nous fuyons les assemblées de plaisir, les spectacles, le jeu;
car nous serions bien à plaindre de remplir de ces bagatelles des coeurs
en qui Dieu doit habiter; nous ne faisons jamais de serments, pas même
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en justice; nous pensons que le nom du Très-Haut ne doit pas être prostitué
dans les débats misérables des hommes».9 Au milieu du paragraphe, la
conjonction de subordination car explique pourquoi les quakers évitent les
divertissements. Voltaire frappe par sa connaissance brillante de l’histoire
et des faits. Il a beaucoup écrit sur les quakers, il les aime pour leur
tolérance, mais il ne peut se retenir d’ironiser, surtout quand il compare le
fondateur de la secte à un oracle. Rien ne peut lui échapper. Il écrit ainsi à
propos de D. Foks: «...il se mit à trembler, à faire des contorsions et des
grimaces, à retenir son haleine, à la pousser avec violence; la prêtresse
de Delphes n’eût pas mieux fait».10 Pour montrer que le fondateur de la
secte était pitoyable et indigne, Voltaire le traite carrément d’imbécile, en
utilisant les épithètes «irréprochables» et «saintement» qui intensifient
l’effet comique: «...c’est-à-dire sans savoir ni lire ni écrire; c’était un
jeune homme de vingt-cinq ans, de moeurs irréprochables, et saintement
fou».11 On peut seulement deviner ce que le cardinal de Fleury, ministre
d’Etat, ressentit à la lecture de ces «Lettres».
Dans sa lettre 5 «Sur la religion anglaise» Voltaire évoque l’église
épiscopale qui domine les autres. Ici il fait une fine allusion à l’église
catholique, quand il écrit que l’église épiscopale a emprunté à la catholique
la coutume de recueillir la dîme. En France personne ne pouvait se
soustraire au versement de la dîme. «Le clergé anglican a retenu beaucoup
des cérémonies catholiques, et surtout celle de recevoir les dîmes avec
une attention très scrupuleuse».12 Certes, l’église de France ne lui pardonna
pas une telle audace.
Pour souligner que ces existences sont satisfaisantes, il utilise les
épithètes «pacifiques, libres, heureuses». Mais ici aussi on retrouve son
ironie. Il voulait souligner que les sectes religieuses ne pouvaient exister
tranquillement que parce qu’elles se trouvaient à côté de la bourse anglaise.
Voltaire termine avec éclat la dernière lettre qui se rapporte aux sujets
religieux en utilisant une structure parallèle: «s’il n’y avait en Angleterre
qu’une religion, le despotisme serait à craindre; s’il y en avait deux, elles
se couperaient la gorge; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et
heureuses».13 Il a souligné que grâce au fait qu’en Angleterre beaucoup de
sectes coexistent, il n’y a pas d’église tyrannique et toutes vivent en harmonie.
Les lettres 8 et 9 qui sont consacrées au gouvernement et au Parlement
anglais, ont un haut coefficient de modalité. La modalité d’estimation
subjective apparaît partout dans le texte: j’avoue que je ne vois rien de
commun, me paraissent, il a coûté, sans doute, il me semble.
Voltaire commence la lettre 8 en affirmant que les Anglais aiment
comparer leur parlement au Sénat romain («Les membres du Parlement
50

d’Angleterre aiment à se comparer aux anciens Romains autant qu’ils le
peuvent»).14 Mais il conteste cette vision des choses en faisant valoir que
les Romains d’autrefois ne connaissaient pas «la folie horrible des guerres
de religion» et que «le fruit des guerres civiles à Rome a été l’esclavage, et
celui des troubles d’Angleterre, la liberté». La liberté politique en Angleterre
a été conquise de haute lutte. Pour amener les Français à comparer leur
situation à celle des Anglais, il a osé écrire: «La nation anglaise est la
seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur
résistant, et qui, d’efforts en efforts, ait enfin établi ce gouvernement sage
où le Prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire
le mal».15 À l’époque, cette assertion était très courageuse et Voltaire
pouvait s’attendre à une réaction immédiate du côté du roi de France.
En continuant à comparer le Parlement anglais et le Sénat romain, il
utilise des épithètes qui traduisent son jugement négatif sur le Sénat romain:
injuste, condamnable. Il écrit que les Romains assimilaient les gens à des
«bêtes féroces». La comparaison et les épithètes négatives servent seulement
à faire ressortir son opinion positive du Parlement anglais. Il décrit la
France comme un pays déchiré quand il écrit que: «nos guerres civiles
sous Charles VI avaient été cruelles, celles de la Ligue furent abominables,
celle de la Fronde fut ridicule.»16.Encore une fois pour forcer ses lecteurs
à réfléchir, il finit la lettre par un appel: «Pesez ces attentats, et jugez»17.
La lettre 9 «Sur le gouvernement» frappe par le choix du lexique.
Dans cette lettre Voltaire décrit le passé de l’Angleterre, la façon dont les
barons la pillaient. A travers tout le texte, le lexique est empreint d’une
grande coloration émotionnelle qui exprime l’indignation et la colère de
Voltaire contre le servage en Europe à cette époque. Voltaire a utilisé les
verbes et les substantifs suivants pour exprimer sa propre attitude face à
l’injustice sociale: sujet, pillards, gémissaient, servitude, ravage, dépouilles,
sucer le sang, excommuniaient, se soumit, impôts, exorbitant, bétail,
usurpateur, redoutable. Pour montrer la cruauté des barons, il utilise la
métaphore «oiseaux de proie». Effectivement, les barons exploitaient le
peuple et s’en moquaient. Le peuple, selon les dires de Voltaire, est fait de
«colombes», oiseaux sans défense et patients. Il traite directement l’un des
tyrans d’ «imbécile».
Voltaire détestait profondément le servage, et c’est pourquoi il a osé
écrire: «Le plus grand nombre des hommes étaient en Europe ce qu’ils
sont encore en plusieurs endroits du Nord, serfs d’un seigneur, espèce de
bétail qu’on vend et qu’on achète avec la terre. Il a fallu des siècles pour
rendre justice à l’humanité, pour sentir qu’il était horrible que le grand
nombre semât et que le petit nombre recueillît...»18 Il utilise le mot «nobles»
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avec ironie pour montrer que les aristocrates, êtres pitoyables et oisifs,
boivent le sang des paysans et s’appellent nobles.
À la fin de la lettre de Voltaire on sent pointer l’optimisme, parce
qu’en Angleterre il est devenu possible de limiter les droits du roi grâce à
la monarchie constitutionnelle. Le dernier paragraphe qui représente une
unité en soi, exprime la joie de Voltaire quand les paysans qui ont reçu
des terres, commencent à vivre mieux. ll écrit: «Le paysan n’a point les
pieds meurtris par des sabots, il mange du pain blanc, il est bien vêtu, il
ne craint point d’augmenter le nombre de ses bestiaux ni de couvrir son
toit de tuiles, de peur que l’on ne hausse ses impôts l’année d’après».19
Voltaire maîtrise l’information avec éclat. Dans les petites «Lettres»
il présente tous les faits historiques concernant l’Angleterre. Sa langue
emprunte un vocabulaire historique: vilain, heptarchie, le denier de SaintPierre et autres.
Voltaire préparait la voie aux transformations de la société. Il dit
qu’en Angleterre le commerce est prospère. C’est grâce au commerce que
l’Angleterre est devenue un pays puissant. Il écrit qu’en Angleterre, même
les aristocrates s’occupent de négoce. Ici il ironise sur la courtisanerie des
aristocrates français. Il écrit: «Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à
un Etat, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le
Roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de
grandeur en jouant le rôle d’esclave, dans l’antichambre d’un ministre,
ou un négociant qui enrichit son pays...».20 Il appelle les aristocrates des
esclaves qui rampent devant le monarque.
En analysant les «Lettres Philosophiques» de Voltaire, il est important
d’évoquer une lettre, la «Lettre sur Locke». Locke réfléchissait sur l’âme
qui est un des éléments principaux de la doctrine chrétienne. Depuis
longtemps les philosophes, les ecclésiastiques discutaient pour savoir si la
matière peut penser. Locke estimait qu’elle le peut. Il a émis la supposition
que l’âme est notre capacité à penser.
Voltaire est d’accord avec Locke. Des indicateurs de modalité tels que:
pour moi, je me vante, je pense, je ne me sens pas plus disposé, j’étais,
j’ai oubliées, si j’osais parler, je dirais, je vous prie indiquent que cette
«Lettre» signifiait beaucoup pour lui Pour exprimer son approbation de la
personnalité de Locke, Voltaire utilise des épithètes comme: plus sage,
plus méthodique, plus exact. Il l’appelle «esprit».
Voltaire manie l’information factuelle avec une facilité extraordinaire.
Il cite, introduit le discours direct qui donne de la vivacité à son style aisé.
Quand il remarque la pertinence de ce que Locke a osé écrire, il met
en relief cette phrase pour en souligner l’importance: Nous ne serons peut52

être jamais capables de connaître si un être purement matériel pense ou
non.21
Voltaire utilise l’épithète «paniqués» pour montrer dans quelles
transes les ecclésiastiques se trouvaient quand Locke a écrit son traité.
Voltaire raille très méchamment la théorie des idées innées. Ce n’est
pas de l’ironie, mais de la méchanceté. Il écrit: «... et je me sens pas plus
disposé que lui à imaginer que, quelques semaines après ma conception,
j’étais une fort savante âme, sachant alors mille choses que j’ai oubliées
en naissant, et ayant fort inutilement possedé dans l’utérus des
connaissances qui m’ont échappé dès que j’ai pu en avoir besoin, et que
je n’ai jamais bien pu rapprendre depuis».22
Voltaire mène une discussion scientifique sérieuse avec les destinataires
de sa Lettre. Il utilise beaucoup le questionnement: Irai-je attribuer à une
cause inconnue ce que je puis si aisément attribuer à la seule cause seconde
que je connais? Mais que diraient-ils si c’étaient eux-mêmes qui fussent
coupables d’irréligion?23 Tout cela indique un grand intérêt de Voltaire
pour ce sujet. Il écrit que la théorie de Locke n’est pas athéiste, parce que
les athées sont des gens qui limitent la toute-puissance du Créateur, en
affirmant que Dieu ne pouvait accorder à la matière la faculté de penser. Il
s’adresse directement à ces gens et le point d’exclamation rend l’indignation
de Voltaire: «Voyez, je vous prie, à quel embarras vous êtes réduits, vous
bornez ainsi la puissance du Créateur!»24
Quand on lit la «Lettre sur Locke», on a l’impression que Voltaire
communique directement avec son lecteur. Cet effet de présence directe
est atteint à l’aide des exclamations qu’il introduit dans le texte: Eh! Que
dis-je! La «Lettre sur Locke», comme toutes les autres «Lettres» se
caractérise par la complétude qui résulte des unités formées par les
paragraphes.
Voltaire savait ce qu’il devait écrire et la façon de le faire pour inciter
les Français à agir. Il a pratiqué la voie de la grande transformation avec
ses «Lettres philosophiques», «la première bombe jetée par l’Instruction
française dans le féodalisme et la religion».25 Tout le monde se mit à
étudier la langue anglaise. Mais Voltaire fut obligé de fuir hors de France.
Les lettres furent publiées en 1733 mais 56 ans après, ce fut le début de la
Révolution française. [proscrire l’expression marxiste de «révolution
bourgeoise», marque des sources soviétiques] Voltaire est appelé le
civilisateur. Le mot instruction a désigné un siècle entier de la vie spirituelle
de l’Europe. Les Français nomment cette époque «L’Âge des Lumières»
(siècle des Lumières), les autres nations l’Instruction, Enlightenment,
Illuminismo, Aufklärung. Mais il y a la même idée à la base: la lumière,
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celle de l’esprit. L’instruction chasse l’ignorance, l’obscurantisme et la
barbarie; elle dénonce le mal et les tares de la société. Seules les
connaissances donnent de l’esprit et une représentation fidèle du monde.
Voltaire est un des représentants les plus éminents de l’élite intellectuelle
française. Il était l’âme du XVIIIe siècle. Voltaire a rempli ce siècle de ses
terribles moqueries touchant jusqu’aux lois et à la morale de la société
monarchique.
Voltaire n’aurait pas atteint son grand but d’appeler les gens à la lutte
contre l’ignorance et les injustices sociales, s’il n’avait pas été un styliste
brillant. Ses «Lettres», écrites dans une prose simple et vivante, sont allées
droit au cœur des gens. Un haut coefficient de modalité dans le texte, une
ironie terrible, une maîtrise brillante de l’information factuelle, une utilisation
de la métaphore et de la comparaison, un lexique émotionnel, l’emploi
d’unités pour le déploiement de la pensée totale – tout cela lui a permis
d’influencer ses compatriotes.
L’influence de l’Angleterre sur l’espace intellectuel français est sans
limite. Voltaire a visité l’Angleterre et a critiqué le régime de la France.
Diderot est devenu un adepte de la monarchie constitutionnelle après
avoir lu les «Lettres Philosophiques».
Dans notre premier paragraphe, nous avons examiné des notions
telles que le «texte», «le texte épistolaire». Sur plusieurs définitions la plus
complète est que le texte est l’unité principale de communication, tandis
que le texte épistolaire est l’unité principale de la communication à distance.
Les conceptions de l’auteur se révèlent dans le texte ainsi que son caractère et
le rapport de ses composants. Avec l’exemple du texte épistolaire, nous
avons observé les moyens qui permettent d’influencer le destinataire.
Dans la présente étude l’influence mutuelle des cultures anglaises et
françaises a été examinée par l’exemple du texte épistolaire des «Lettres
Philosophiques» de Voltaire. Le texte épistolaire est analysé du point de
vue de la linguistique communicationnelle, en vue de mettre en évidence
les moyens (linguistiques, stylistiques), que Voltaire utilise pour exercer
de l’influence sur la société française du XVIIIe siècle et favoriser la
migration des idées anglaises vers l’espace intellectuel français. Voltaire a
précisément élu le genre épistolaire pour son oeuvre parce qu’il comporte
un haut coefficient de modalité. Grâce à ce facteur, il y a dans ces «Lettres
Philosophiques» de l’autorité, de l’indignation, de la compassion, de
l’humour, ce qui a permis à Voltaire de devenir le vulgarisateur des idées
anglaises. Les «Lettres Philosophiques» contiennent des textes avec une
signification transparente qui a rendu possible la publication des «Lettres»,
doublée d’une information sous-jacente («non-dit»).
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Voltaire a présenté à la nation française le système politique et le
développement de la culture en l’Angleterre. Il a critiqué le régime de la
France. Il a fait connaître la tolérance religieuse, la monarchie constitutionnelle
de l’Angleterre, la prospérité de son commerce, la philosophie de Locke,
de Newton et de Bacon.
Parmi les moyens les plus puissants pour influencer ses compatriotes
on peut trouver dans le texte:
1) L’ironie féroce;
2) La métaphore;
3) La comparaison;
4) Le lexique émotionnel;
5) L’information factuelle;
6) L’unité sous-jacente de «non-dit» pour le déploiement de la pensée
intégrale.
Voltaire a atteint un haut niveau dans la culture épistolaire. Les textes
épistolaires de Voltaire révèlent son individualité créatrice, sa conception
personnelle de l’homme et du monde, ses idées politiques, philosophiques
et morales, ses goûts, sa large érudition et son style personnel.
Lors de la Xe Conférence Internationale «Langue et Culture» (Kiev,
2001) T.S. Kairova est venue à la conclusion que «la correspondance de
Voltaire donne la possibilité d’observer la circulation de l’information
dans l’espace et dans le temps dans le synchronisme (le tableau moderne
du monde) et la diachronie (l’histoire de la civilisation) ce qui éclaire le
tableau stéréoscopique du monde, dans lequel la lettre apparaît comme
un carrefour de civilisations, et le destinataire – comme le dépositaire de
l’information universelle, un pont original entre générations, ce qui
permet d’examiner le texte épistolaire comme un objet de culture».26
Voltaire est devenu le promoteur des idées anglaises, et ce n’est pas
par hasard que 56 ans après la sortie de son livre a commencé la grande
Révolution française. Voltaire a atteint son but. Les Français se sont mis à
visiter «l’Ile de l’Esprit», à étudier la langue anglaise et à se comparer
aux Anglais. Et ces derniers ont remporté un avantage très sérieux.
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2. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

2.1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

УДК 821.111.09’06
Dyndarenko, Оksana
«MOTHER MATURIN» – THE LOST OR THE RESTORED
HERITAGE OF THE ENGLISH LITERATURE?
У статті зроблена спроба дослідити роль незавершеного
рукописного твору Р. Кіплінга «Матір Матурін» у формуванні як
власної, так і англійської постколоніальної літературної спадщини.
Вперше для сучасного вітчизняного літературознавства доводиться
зв’язок між твором Р. Кіплінга «Матір Матурін», романом «Кім»
та низкою коротких оповідань письменника як раннього, так і пізнього
періоду творчості.
Ключові слова: оповідач, автор, мандрівник, індійське та англоіндійське суспільство, Велика Мантія, Британська імперія.
В статье предпринята попытка проанализировать роль
незавершенного рукописного произведения Р. Киплинга «Матушка
Матурин» в формировании как собственной, так и английской
постколониальной сокровищницы литературы. Впервые в истории
украинского литературоведения доказывается связь между произведением Р. Киплинга «Матушка Матурин», романом «Ким» и серией
коротких рассказов как раннего, так и позднего периода творчества.
Ключевые слова: рассказчик,автор,путешественник, индийское
и англо-индийское общество, Великая Мантия, Британская империя.
The article deals with the investigation of the role of the unfinished
novel by R. Kipling «Mother Maturin» in both the writer’s career and the
heritage of the English postcolonial literature. For the first time in the
history of the modern Ukrainian Literary Studies the link between «Mother
Maturin», the novel «Kim» and a number of short stories has been made.
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We are used to describing Kipling as the imperial story-teller or the
preeminent bard of Empire, but we also put an aim in our investigation
to show an alternative portrait of Kipling, and one indebted more to
journalism and its quest for novelty. The reaserchers of the postcolonial
critics, such as: Homi Bhabha, S. Suleri, H. Tiffin, E. Said, M. Pratt,
A. Lawson, P. Brantlinger, B. Ashcroft, G. Griffiths, W. Harris, J. Clifford,
Gobind, J. Rignall and others studied the heritage of R. Kipling, but ignored
the importance of the unfinished novel «Mother Maturin» as considered
it o be lost. The scientific novelty of our research implies the restoration
of R. Kipling’s novel through the study of his collections of short stories
and the novel «Kim» in the context of the postcolonial discourse. The
theoretical importance of our research is that it gives opportunity to the
deeper further study of the unfinished novel «Mother Maturin» as it
gives ground to change the orientalist view of the literary heritage of R.
Kipling. For what is equally apparent in his early texts is a journalistic
flair for the dramatic potential of a good story. The Anglo-Indian stories,
many later collected in anthologies such as «Plain Tales» and «Life’s
Handicap», were published as newspaper fiction (literal «turnovers») and
included impressionistic and fragmented, specular bit-part sketches of
native life. His narratives often employ the persona of journalist-narrator
as the narrative correspondent: the man-on-the-spot who relays information
for a reading audience. While his narrative persona is not always objective
or distanced from the events that unfold, his Junction within the narrative
is akin m journalistic mediation and interpretation of news. In «The
Return of Imray» and «The Mark of the Beast» his presence serves to
verify the authenticity of strange affairs and to mediate their experience
for readers. In «The Strange Ride» and «The Man Who Would Be King»
he comes across unusual incidents, which he (re)stages for readers’ benefit.
In «The City of Dreadful Night» and «To be Filed For Reference» his
nightly exploration of parts of the native city yield tableaus of native and
colonial lives. In this respect, his narrator is often a petty pilferer or loafer,
either stealing bits of other people’s lives or stories of their lives to fashion a
novel story.
Kipling’s narrator is usually a journalist who has an affinity for the
underside of official life. In «The Man Who Would Be King», his
narrator classifies himself as a «wanderer and vagabond» whose occupation
sanctions his experience of Things in «out-of-the-way-corners of Empire».
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The epigram which prefaces the tale – brother to a beggar and to a prince –
indicates not only «the right sort of king» but his worth as a writer. While
it is dangerous to equate the frame-narrator with Kipling, there are passages in
«The Man Who Would Be King» which are lifted directly from Kipling’s
record of his own travel experiences in the Princely States. On assignment
for the Pioneer in Rajasthan (which resulted in «Letters of Marque»),
he describes himself in a letter to his cousin Margaret Burne-Jones in
similar terms as his frame-narrator. He describes himself as having railed
and rode and drove and, tramped and slept in King’s palaces or under the
stars with natives in desolate wayside stations. Diverse experiences contribute
to the narrator’s authority; «wonderful and awful things» experi-enced
during the journey become fodder for his writing. Kipling’s early years as
a journalist in India show a marked fascination with peripheral figures and
experiences outside the pale, if we quote the Burne-Jones letter, dated
January 25, 1888:
«Underneath our excellent administrative system; under the piles of
reports and statistics; the thousands of troops: the doctors: and the
civilian runs wholly untouched and unaffected the life of the peoples of the
land ... immediately outside of our own English life, is the dark and
crooked and fantastic; and wicked: and awe-inspiring life of the «native»...
I have done my best to penetrate into it and have put the little I have
learnt into the pages of «Mother Maturin» – Heaven send that she may
grow into a full blown novel before I die. My experiences of course are
only a queer jumble of opium dens, night houses, night strolls with
natives; evenings spent in their company in their own homes (in the men’s
quarter of course) and the long yarns my native friends spin me, and one
or two queer things I’ve come across in my own office experience».1
This passage contributes to the myth of Kipling as a great mediator of
native culture. His knowledge is imaged as comprehensive and covers not
only the everyday official life of the administrator but also its hidden native
counter-part. The contact is illicit and vaguely sexual; but the underworld
with its «dark, crooked and fantastic» forms and stories provide the source
and inspiration of his tales. The most compelling image that emerges from
this description of his nightwalks is an image of the artist as loafer or
flaneur. The artist walks through Indian streets in the same manner as the
Baudelairean flaneur strolls along the pedestrian mall of the Parisian city,
taking in the sights or as a Dickensian nightwalker on his slumming
expeditions in London. India yields a similar magic-lantern of familiar
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and phantasmagoric images.There is a touch of the romantic and the
bohemian in Kipling’s (descriptions of his) expedition. Kipling speaks
in his letter to Margaret, dated November 28, 1885, of how «little an
Englishman can hope to understand [these natives]: I would that you see
some of the chapters in «Mother Maturin» and you will follow more
closely what I mean».2 Here, then, is the contradictory movement in Kipling’s
project. His task is both to mystify and to reveal native life for all to see.
«Mother Maturin» is Kipling’s unfinished (lost) novel about the
unutterable horrors of lower class Eurasian and native life; it is said to
have been gleaned from his own experiences in India. The Orientalist
influence of the French Symbolists, the romantic heritage of decadent
artists and the literary influence of Dickens may have contributed to the
novel but, as a result of family disapproval, the novel was never published.
But there is more than a glimpse of this aspect of Kipling’s persona.
«Kim» is the only one of Kipling’s longer works of fiction that can
stand comparison with his extraordinary achievements in the short story
form. He started to write the novel in 1899 and completed it in the summer of
1900.The picaresque life story of an Irish soldier’s orphan, living on his
wits in India, was a subject Kipling had had in mind at least since 1894.
But the roots of «Kim» go deeper, to «Mother Maturin», a novel of the
Indian underworld that the young reporter had begun in 1885 before he
was twenty. Lockwood Kipling advised his son against continuing with
the project, and «Mother Maturin» was abandoned, but Rudyard returned
to the manuscript and may have harvested ideas from it while he was at
work on «Kim». The novel, then, draws on Kipling’s vivid memories of
his own Indian childhood, his observations as a young reporter, and his
earlier attempts to cast his Indian experience into ambitious literary form,
as well as representing a sort of act of mnemonic will, a conjuring up of
the country he would never see again, as he wanted to remember it. Kim
is the «Little Friend of All the World», a ragamuffin child of the streets of
Lahore. In his relation to the underworld of Lahore City away from
departmental life. In a letter to his ex-editor Kay Robinson, dated April
30,1886, Kipling writes:
«I hunt and rummage among ‘em; knowing Lahore City – that
wonderful, dirty, mysterious ant hill – blindfold and wandering through it
like Haroun-al-Raschid in search of strange things ... the bulk of my
notes and references goes to enrich a bruised tin tea-box where lies –
350 fcp. pages thick – my «Mother Maturin». The novel that is always
being written and yet gets no furrader ... heat and smells of oil and spices,
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and puffs of temple fncense, and sweat, and darkness, and dirt and lust
and cruelty, and above all, things wonderful and fascinating innumerable.
Give me time Kay – give me seven years and three added to them and
abide the publishment of Mother Maturin. Then you shall sit down in
your gas-lit, hot water pipe warmed office, at midnight, and shall indite a
review saying that the book ought never to have been written». 3
The letter is built on a series of contrasts: «dirty/clean, magical
(strange)/rational, sensual/sensible (ordinary, safe), dangerous/gas-lit, hot
water pipe warmed office» which depict experiences outside the English
official world. «The House of Suddhoo», «The Gate of Hundred
Sorrows», «The City of Dreadful Night» (two versions) and «To Be
Filed For Reference» are all obsessed with journeys into the native
quarter and with meeting figures who know it well. I will comment here
only on the short story «To Be Filed For Reference», because it deals
directly with the aesthetics of loaferism that we have been discussing.
«To Be Filed» is the very last tale to be included in the first bookform collection of his short stories, «Plain Tales From The Hills». The
narrative recounts a meeting with a loafer who has gone native. Formerly
an Oxford man, McIntosh Jellalludin is now a dissolute drunk, who is
married to a native woman «not pretty to look at». As a literary aesthete
turned «Mussulman», he is also, the narrator records,the most interesting
loafer that he had had the pleasure of knowing for a long time. The
narrator’s nocturnal visits to his loafer friend are a form of education.
McIntosh Jellaludin’s mind was a «perfect rag-bag of useless things», a
hybrid list of classical quotations, literary knowledge, native customs and
languages. But it is precisely this hybrid world which attracts the narrator’s
attention and it is McIntosh Jellaludin’s knowledge of native customs
that the frame-narrator covets for his own artistic ends, that he had his
hand on the pulse of native life... was a fact... As Mohammedan faquir –
as McIntosh Jellaludin – he was all that he wanted for his own ends. He
smoked several pounds of my tobacco, and taught me several ounces of
things worth knowing McIntosh Jellaludin’s claim on posterity lies in a
big bundle of papers, «all numbered and covered with fine cramped writing»,
which he calls, in the manner of the Bible, «the Book of McIntosh
Jellaludin». The bundle of papers is an account of the loafer’s knowledge
and experience of India: showing what he saw and how he lived, and
what befell him and others this text, like all romantic visionary texts, is
described as being paid for in seven years damnation. A literary child of
two or more cultures, the book (described by the loafer as «my only child»)
will be the lost gospel of British India. Strickland’s legendary knowledge
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of things native will pale in comparison. McIntosh dies exhorting the narrator
to publish it: «Do not let my book die in its present form... Listen Now! I am
neither mad nor drunk! That book will make you famous».
Is it stillborn or still to be born? McIntosh’s book is also the book of
Mother Maturin, «being also the account of the life and sins and death of
Mother Maturin». The narrative of «To Be Filed For Reference» ends
on a note of ambiguity. It is stillborn because the child who is a product of
two cultures must be a sterile hybrid and because Strickland, the wise
policeman and expert on native life and custom «thought the writer an
extreme liar». But McIntosh Jellaludin’s book is still-to-be-born because
by the close of the story, «Mother Maturin» has yet to be published. The
references to McIntosh Jellaludin’s «Mother Maturin» matches what
we know of Kipling’s own unpublished novel; his own descriptions of the
content of his ‘350 fcp. pages’ of writing kept in a tea tin matches the
narrator’s descriptions of the loafer McIntosh’s book.
Kipling’s book contains «all things wonderful and fascinating
innumerable» and was to show his «hand on the pulse of native life».
Kipling’s «Mother Maturin» by all accounts seems to have been as
contentious and provocative a piece of work as McIntosh Jellaludin’s
book. In a letter to his aunt Edith Mcdonald on July 30 1885, Kipling
describes the early drafts:
Further I have really embarked to the tune of 237 foolscap, pages on
my novel – «Mother Maturin» – an Anglo-Indian episode. Like Topsy it
‘growed’ while I wrote and I find myself now committed to a two volume
business at least. Its not one bit nice or proper but it carries a grim sort of
a moral with it and tries to deal with the unutterable horrors of lower
class Eurasian and native life as they exist outside reports and reports
and reports. I haven’t got Pater’s verdict on what I’ve done. He comes up
in a couple of days and will then sit in judgement. Trixie says its awfully
horrid: Mother says its nasty but powerful and I know it to be in a large
measure true».4
At this time, the manuscript exerted a powerful hold over Kipling,
who describes it as an «unfailing delight», and his own writing at a «stage
where characters are living with me always». Mrs Hill, a close friend of
Kipling in India, read parts of the earlier work and describes the story as
that of an old Irishwoman who kept an opium den in Lahore. She married
a civilian and came to live in Lahore – hence a story how government
secrets came to be known in the Bazaar and vice versa. The seedier side of
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Indian and Anglo-Indian urban life in all its «unutterable horrors» is
part and parcel of Kipling’s poetics of decadence; the book is ‘nasty but
powerful’. When Kipling returned to London in the nineties, the novel
was still unfinished. Kipling’s letter to his former editor Kay Robinson,
dated April 30,1886, written in about of depression, speaks of his
frustration at London’s literary scene and his desire to return to India as
an Anglo-Indian writer. «Mother Maturin» is again invoked «as a book
that would launch his literary career».5
«To Be Filed For Reference» does not belong to the original «Plain
Tales» series of stories in the Civil and Military Gazette; it is also placed at
the end of the anthology. Hence, «To Be Filed» gestures towards the
significant new novel that Kipling hoped to publish in the near future. Yet
«To Be Filed» contains a coda disclaiming authorship. The disclaimer is
strategic, given the negative reception of his unfinished novel. In this
light, one may be forgiven for taking McIntosh Jellaludin to be a
«Doppelgänger» of the respectable journalist of the text. McIntosh
Jellaludin, the loafer gone «fantee» must be disavowed in order to
preserve the integrity of the narrator’s colonial identity. But Kipling’s
disavowal coexists with his avowal; it is present, for example, in the
transferential relation between journalist and loafer.
In one of his last essays, Freud discusses fetishism’s dual and
contradictory attitudes towards external reality, and its effects on subjectivity.
He argues that the contrary dynamics of avowal and disavowal produces a
splitting of the ego: everything has to be paid for in one way or another,
and this success is achieved at the price of a rift in the ego which never
heals but which increases as time goes on . He would argue that in this
context, Kipling’s contradictory attitudes towards «Mother Maturin» result
in a splitting which is repeated in the conflict between the respectable
journalist and the disreputable loafer. It is the unstable doubling of the
loafer/journalist-author that results in the joke which closes «To Be Filed»:
«If the thing is ever published, some one may perhaps remember this
story, now printed: a safeguard to prove that McIntosh Jellaludin and not
myself wrote the Book of Mother Maturin. I don’t want the Giant’s Robe
to come true in my case».The Giant’s Robe could be perceived as the
whole British empire which, from one side, hid all the «unutterable horrors»
of the Indian and Anglo-Indian urban life,and, from the other side could
gulp anyone, who dared unravel its hidden vices.
The case of McIntosh Jellaludin is interested because it reminds us
that there is a side to Kipling’s story-telling other than that of imperial
bard and vision ary, who was responsible for some of the «founding
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legends» of Empire. In this final tale of «Plain Tales», and in my reading
of some of the early short stories, Kipling also emerges as flaneur-tramp,
whose inquisitive and often deliber-ately voyeuristic gaze uses others for
his own ands. Kipling’s early collections consist of a rag-bag of different
stories. The two sides are part of one whole.
The narrator’s occupation enables him to take up a privileged position
ascollector of experiences; it allows him to function as a sympathetic ear
for localgossip and to traverse racial and class boundaries in search of a
good story. Asboth listener and teller of the tale, he is free from the network
of social tabooswhich keep him within the strict boundaries of AngloIndian society. Hisvoyeurism is parasitic on the society he moves in and
out of and his position aswriter and journalist sanctions such voyeurism.
Kipling as imperial story-teller offers both the magic and enchantment of
the Indian story and its voyeurism; Edmund Gosse’s reference to Kipling as
the master of a new kind of terrible and enchanting peepshow with readers
that crowd around him begging for just one more look» captures the spirit
of his early work. Gosse’s comment also hints at the spirit of commerce
which informs the trade in stories and lives. Kipling’s acknowledgement
of his occupation as journalist-writer is an acknowledgement of the market
forces and commodity relations which characterise the literary scene in
the late nineteenth century. The journalist-writer’s response to Gobind’s
advice in the preface to «Life’s Handicap» underscores a commercial
awareness: «...in regard to our people they desire new tales, and when all
is written they rise up and declare that the tale were told better in such
and such a manner ... Nay, but with our people, money having passed, it is
their right; as we should turn against a shoeseller in regard to shoes if
these wore out. If then I make a book you shall see and judge».6
John Rignall asserts a close relation between the flaneur and the
commodity culture of the nineteenth century by highlighting the «significant
affinity» between spectator and reader. Not only are both spectator and the
realist novel products of the commercial culture of the nineteenth century,
but the novel, itself a commodity, presents in the figure of this observer an
image of the very consumer on whom it depends.
Sara Suleri’s is perhaps the most perceptive comment: writing about
Kim she observes that Kipling’s genius lies in his «apprehension of the
applicability of journalism to imperial narration». For journalism revels
in novelty and the text’s youthful celebration of novelty and its successive
«montage of autonomous moment» is a major part of its picaresque
attracting. The same might be said for Kipling’s short fiction; in displacing
the figure of the traditional storyteller for that of the kerani, «Life’s
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Handicap» and «Plain Tales» juxtaposition of short stories – «collected
from all places, and all sorts of people» – produces an entertaining
timeless montage of other worlds. Chronology, Suleri argues, is always a
thorny issue for the «story of empire» and imperial narratives display both
coyness and discomfort when dealing with «their situatedness» within
history. «To name the present tense of history is of course to turn to
journalism ... in the story of journalism, history is perpetually novel and
necessarily occurs in the absence of precedent». In Kipling, we have a
«brilliant literalization of the colonial moment» where «empire confronts
the necessary perpetuation of its adolescence in relation to its history».7
So, we can conclude that R. Kipling gave an objective glimpse of the
British colonial rule in India as a real historical story-teller and a writer.
His novel «Mother Maturin» wasn’t lost but was further on restored in
such narratives as: «Life’s Handicap», «Plain Tales», «The House of
Suddhoo», «The Gate of Hundred Sorrows», «The City of Dreadful
Night», «Kim» and «To Be Filed For Reference», – to be contributed to
the English literary heritage of this period. Kipling’s acknowledgement of
his occupation as journalist-writer is an acknowledgement of the market
forces and commodity relations which characterise the literary scene in
the late nineteenth century,so his strong desire to vividly show the pros
and cons of the Indian and Anglo-Indian urban life in all its «unutterable
horrors» was oppressed by his father, a British colonel, but couldn’t stop
the young writer from depicting all these scenes in the works, listed above,
using the mask of the «faithful friend» McIntosh Jellaludin, fulfilling the
roles of the loafer and the story-teller simultaneously.
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УДК 82.09
Загорулькина В.А.
ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ МИРА КАК СРЕДСТВО БОЛЕЕ
ГЛУБОКОГО ПОНИМАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ И ЧЕЛОВЕКА
В ДРАМАТУРГИИ ЖАНА ЖИРОДУ
(на материале пьесы «Ундина»)
Стаття присвячена аналізу однієї з п’єс Жана Жироду «Ундіна»,
щоб розглянути етимологію слів «ундіна», «русалка», зробити акцент
на деяких особливостях поетики драматурга (театралізація світу,
бінарність, гра, іронія, прийом троїстого повторення) та підкреслити
роль театру у житті кожної людини.
Ключові слова: театр, драма, міф, казка, Ундіна, русалка,
театралізація світу, гра, ілюзія, двоїстість, Любов.
Статья посвящена анализу одной из пьес Жана Жироду
«Ундина», чтобы рассмотреть этимологию слов «ундина», «русалка»,
сделать акцент на некоторых особенностях поэтики драматурга
(театрализация мира, бинарность, игра, ирония, прием тройственного
повторения) и подчеркнуть роль театра в жизни каждого человека.
Ключевые слова: театр, драма, миф, сказка, Ундина, русалка,
театрализация мира, игра, иллюзия, двойственность, Любовь.
The article covers the analysis of one of the plays by Jana Jyrodu
«Undine» in which the etymology of words «undine», «mermaid» is
considered; the accent is made on some characteristics of poetics of dramatist
(state adaptation of world, binarity, game, irony, method of triple repetition);
the role of theatre is underlined in the life of each person.
Key words: theatre, drama, myth, tale, Undine, mermaid, state
adaptation of world, game, illusion, duality, Love.
Совершенно неслучайно предметом данной статьи является анализ
одной из пьес Ж. Жироду «Ундина». Это связано с тем, что именно
в данном драматургическом произведении сосредоточена оценка
французким писателем основных проблем человеческой жизни. Кроме
того, оно включает в себя всю сложность и иррациональность ХХ века,
представляя ориентацию автора на временные ценности и духовные
искания, которые свойственны многим талантливым писателям и
драматургам.
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Ипполит-Жан Жироду (1882-1944) – один из наиболее известных
французских писателей периода между двумя мировыми войнами.
Дипломат по профессии, писатель и драматург по призванию,
участник Первой мировой войны, Ж. Жироду в своем творчестве
воплотил и использовал углубленное знание германской филологии,
особенно увлекаясь эпохой Гете и немецким романтизмом.
Он известен как патриот и пропагандист, сохранивший уважение
к культурным ценностям немецкого народа, оставаясь убежденным
антимилитаристом. Ж. Жироду – автор около десятка романов и
пятнадцати пьес – один из основателей интеллектуальной драмы о
французском театре 30-х годов ХХ столетия.
К сожалению, специальных работ отечественных литературоведов
и критиков по данной теме нет. Краткий анализ творчества писателя
дается в небольшой статье Г.И. Бачелиса в «Истории французской
литературы»,1 во вступительной статье А.Д. Михайлова к книге «Жан
Жироду. Пьесы»,2 в предисловии Т.Б. Проскурниковой к сборнику
«Жан Жироду. Избранное».3 Сюда же можно отнести и главы о
драматургии Ж. Жироду из монографии Жана Боди «Жироду и
Германия».4
Как драматург, Ж. Жироду не фигурирует на сценах Украины.
Исследования зарубежных ученых о нем тоже немногочисленны и
неравноценны по содержанию. При жизни драматурга в основном
были написаны статьи и рецензии в газетах и журналах на постановки
его пьес.
Интересен тот факт, что как прозаик Ж. Жироду занимал скромное
место в литературе, однако иным стало общественное звучание его
драматургии. Началось все почти со случайной, но такой счастливой
для обоих встречи в 1926 году Ж. Жироду с Луи Жуве (1887-1951),
прославленным актером, режиссером и театральным деятелем.
Увлечение театром и драматургией позволило Ж. Жироду
выработать свою авторскую позицию и трактовать мир как хаос,
используя различные приемы, заимствуя мифологические сюжеты,
что позволило ему создать свой метод, в котором переплетаются
черты барокко, романтизма и экзистенциализма.
Особенности интеллектуальной драмы Жана Жироду заключаются
в том, что, используя сцену как трибуну для выражения или
столкновения идей, он не выдумывает сюжеты своих пьес, а
модернизирует античные мифы или сказочные сюжеты. Он берет за
исходную точку какую-нибудь большую тему, которая позволяет ему
выражать свою мысль и фантазии: это темы верности, чистоты,
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гордости, войны и мира, жизни и смерти. И зритель, следя за
развитием его мысли, забывает окружающую его действительность,
погружается в мир мечты, мир идей. Античные персонажи кажутся
зрителю такими же близкими, как его соседи по креслу.
Наиболее известные пьесы французского драматурга «Троянской
войны не будет», «Электра», «Амфитрион-38», «Безумная из
Шайо», «Ундина» до сих пор ставятся на подмостках во многих
театрах мира, что свидетельствует о немеркнущем значении драматургии
Жана Жироду.
Его пьесы насыщены живыми сценами и остроумными диалогами,
отличаются утонченным языком, богаты метафорами и аллегориями.
Для писательской манеры Ж. Жироду характерно сочетание
трезвой иронии и игры парадоксами. Он обольщал зрителя гармонией
слов и гибким ритмом, великолепием языка. Его драмы – это
прекрасный образец ироничности и интеллектуальной изощренности.
Ирония представляет в его пьесах реальный и трагический мир менее
пугающим, доступным трезвому созерцанию. Ирония снимает с него
налет иррационального, освобождает его от мистификации. Но за
иронией и рафинированностью Ж. Жироду скрываются глубокие
философские мысли, под ироническими формами маскируется трагедия.
Из многочисленных особенностей поэтики Жироду можно выделить
прием театрализации мира, который позволяет интегрировать вечные
проблемы в использовании мифологических сюжетов, что, в свою
очередь, позволяет слушателю или читателю не просто сопереживать,
но и быть участником многих событий. Известно, что театрализация
мира широко использовалась на протяжении ряда эпох, где
основоположниками были Данте, Шекспир, Бальзак и многие другие.
Характерно барочное определение Шекспира: «Весь мир – театр. А
люди в нем – актеры».
Подобно многим писателям XX в., Жироду охотно обращался к
легенде, мифу как к некой универсальной форме, которая позволяла
давать свое собственное толкование судеб мира и человека. Отталкиваясь
от древнего сюжета, резко осовременивая проблематику, Жироду
ставил на обсуждение в своих интеллектуальных драмах острые
вопросы современности. Так, одна из его лучших пьес «Троянской
войны не будет» (1935 г.) прозвучала предостережением о вновь
нависающей военной угрозе; драма на библейский сюжет «Содом и
Гоморра» (1942-1943 гг.) была вызвана к жизни трагедией войны и
фашистской оккупации. Так же и «Ундина» с ее сказочным сюжетом и
светлой поэзией должна оцениваться с учетом исторического контекста.
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Пьеса Жана Жироду «Ундина» впервые была поставлена 27 апреля
1939 г. уже после аннексии Австрии, после Мюнхенского соглашения,
за четыре месяца до начала Второй мировой войны. И в самой драме,
и в ее сценической интерпретации первые зрители ощутили элегическую
печаль об утраченной миром гармонии, предчувствие беды, желание
защитить красоту и человечность.
Для написания «Ундины» Ж. Жироду берет сюжет немецкой
романтической сказки, опубликованной еще в 1811 году. Ее автор –
потомственный барон из французских эмигрантов-гугенотов Фридрих
Генрих Карл де ла Мотт Фуке (1777-1843).5
Сюжет сказки был хорошо известен во Франции, так как «Ундина»
Фуке неоднократно, не только в XIX, но и в XX в., переводилась на
французский язык.
В своей пьесе Ж. Жироду лишь приблизительно следует за
оригиналом, вкладывает в сюжет иное содержание, меняет характеры и
состав персонажей, вводит новые сцены, эпизоды, линии действия,
сочиняет принципиально другой финал. Простодушная романтическая
сказка, тесно связанная с немецким фольклором, становится под
пером Жироду явлением иной, французской литературной традиции,
берущей начало в философской повести XVIII в.
Этимология слова «ундина» многозначна, его значение можно
найти во многих энциклопедиях и словарях. Наше же внимание
сосредоточено только на некоторых из них.
Ундины (от лат. unda – «волна»; литовск.: Ундине – Undine
Dejwe, Wandynnije, Ондина) в фольклоре народов Европы (германские
сказания, поверья народов Прибалтики, отчасти древнегреческие
мифы) – духи воды, русалки.6 Ундины – это все женские духи воды,
кроме славянских; прекрасные девушки, утопившиеся из-за несчастной
любви, которые выходят из воды и расчесывают свои великолепные
волосы, пением и красотой завлекая путников в глубины, где могут
погубить их или сделать возлюбленными в подводном царстве. Ундины
соблазняют мужчин, так как если родят ребенка от земного человека,
смогут обрести бессмертную душу.7
Мифологически подобный образ в славянской мифологии означает
«русалка».
Под «русалками» понимают совокупность всех упомянутых в
фольклоре и сообщениях очевидцев человекоподобных существ или
духов, ведущих водный или полуводный образ жизни. Русалки могут
внешне почти не отличаться от людей, а могут иметь в нижней части
тела вместо ног плоский хвост, похожий на хвост рыбы.
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Германская ундина обычно без хвоста, с красивыми волосами,
по преимуществу, обитает в речных водах.8
Образ русалки, ундины всегда привлекал внимание литературоведов,
кинематографистов, театральных деятелей.
Этот сказочный персонаж широко использовался и используется в прозе (Фуке, Н.В. Гоголь, Г.Х. Андерсен, А.Н. Толстой,
Бр. Гримм), поэзии (В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин,
А.А. Фет, Н. Гумилев, Г. Гейне, Т.Г. Шевченко, Леся Украинка),
опере (Э.Т. Гофман, А. Дворжак, А.С. Даргомыжский, Г. Гейне,
П.И. Чайковский), балете (Г. Гейне, Адольф Адан), театре (Л. Жуве,
Н. Скорик), особенно в кинематографе и музыке в наше время. Кроме
того, существует огромное количество отелей, пансионатов, гостиниц,
коттеджей, салонов красоты и т. п., названных именем данного
мифологического персонажа.
Итак, пьеса Жана Жироду «Ундина» состоит из 3-х актов, где
действуют более двадцати персонажей, из которых десять являются
носителями и рупорами идей автора и актантами театрального зрелища.
В I акте, как обычно, происходит представление главных
действующих лиц.
Пьеса начинается со знакомства с рыцарем по имени Ганс фон
Виттенштейн, который в грозовую ночь, скрываясь от дождя, забрел
в рыбацкую хижину, где живут старый рыбак Август и его жена
Евгения. Это приемные родители Ундины. Знакомство читателя с
главной героиней происходит в разговоре ее родителей с Гансом.
Ундина – земноводное и немного магическое существо – появляется
в хижине внезапно, в образе 15-летнего подростка в тот самый
момент, когда рыцарь сообщает о своем намерении жениться на
графине Берте. После этих слов Ундина выбрасывает через окно
форель, которую они собирались съесть, и убегает.
Подобное поведение героини объясняется ее внезапно возникшим
чувством к Гансу – любовью с первого взгляда.
Это – завязка пьесы, проявляющаяся в необузданном чувстве
любви, ревности и абсолютном желании верности, присущем всем
морским животным.
Неожиданно в поведении рыцаря происходит метаморфоза,
которая меняет его намерения жениться на Берте в пользу Ундины.
Несмотря на уговоры Августа и Евгении, Ундина и Ганс все же дают
друг другу обещания вечной любви. Не остановило их и предупреждение
морского царя, выраженного в своеобразном договоре, обращенном
к Ундине: «Ты можешь жить среди людей, но если Ганс тебя обманет
и предаст – он умрет, а ты навсегда вернешься в подводный мир».9
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Первое действие заканчивается конфликтом: водный мир
объединяется, чтобы помешать Ундине жить среди людей.
II акт можно озаглавить словами «Ундина в стране людей».
Действие происходит спустя три месяца в парадном зале
королевского дворца, где камергер готовится представить ко двору
молодую супругу Ганса – Берту. Презентация происходит в
сопровождении дивертисмента. Так идет интермедия оперы «Саламбо»,
которая, по мнению Ж. Жироду, опошлила одноименный роман
Г. Флобера, положенный в основу либретто. Кроме того, в этом акте
большое внимание уделяется нарочитым анахронизмам (волосы
Мелисанды, доспехи Гектора, веревки Одиссея).
Во втором действии на сцене много придворных дам, иллюзионист
(переодетый морской царь), поэты и т. д. И здесь происходит ссора
между Гансом и Бертой: оказывается, Ганс уже женат на Ундине (где
и когда это произошло, никому неизвестно). Король так же в
замешательстве. Пораженный красотой Ундины, он задает ей вопросы,
свидетельствующие о ее культуре и уровне образованности. Король
и не подозревает, что разговаривает с «неземным» существом и что
Ундина и Берта – соперницы. Кроме того выясняется, что Берта
(приемная дочь короля) в действительности – дочь рыбаков Августа
и Евгении.10 Более того, королева предполагает, что Ундина и Берта –
это одно и то же лицо.
Действие заканчивается тем, что Ундина просит прощения у
Берты и предлагает им жить втроем.
Отметим, что весь II акт – это театр в театре, созданный на
иллюзиях, искусственных человеческих отношениях. Кроме того, это
яркая реализация отношений в обществе, где существует большой
разрыв между власть имущими и всеми остальными. Это также
своеобразный мир в мире, в основе которого – отчуждение, отсутствие
взаимопонимания, что прикрыто лицемерным, вежливым обращением
друг к другу.
III действие – «Договор в силе» – происходит в королевском
замке спустя 6 месяцев (или 10 лет, если принимать во внимание
слова иллюзиониста).11 Это день свадьбы Ганса и Берты. Но у Ганса
плохое предчуствие, т. к. в этот день слуги семьи Виттенштейн
говорили стихами, а это является мрачным предзнаменованием смерти.
Опасения Ганса были не напрасны. Предупреждение морского
царя вступает в силу: «Ундина все забудет в тот момент как умрет
Ганс. В тот момент как умрет Ганс – Ундина все забудет».12
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Чтобы спасти своего рыцаря, Ундина оговаривает себя, будто это
она изменила Гансу с другим рыцарем, Бертрамом.13 Начинается суд
над Ундиной, но в действительности судебный процесс над русалкой
превращается в процесс над Любовью. Любовью мнимой и настоящей,
роковой и платонической. Это своеобразный суд над главными героями,
которые проявили смелость на искренние чувства, что не свойственно
миру, где все построено на игре, когда персонажи «надевают» на себя
маски учтивости и даже доброты, которые скрывают их истинное лицо.
Пьеса заканчивается смертью Ганса и возвращением Ундины в
подводное царство.
Вся пьеса Ж. Жироду «Ундина» структурирована на бинарности
сценических действий, которые выявляют различные жизненные
противоречия. Каждый персонаж двулик, и эта двойственность
свидетельствует о противопоставлении жизненных противоречий.
Например, Ганс. С одной стороны, это рыцарь, который должен
быть носителем средневековой культуры и обладать всеми качествами,
присущими воину. И называет он себя довольно помпезно – Ганс
фон Виттенштейн цу Виттенштейн.
К сожалению, Ж. Жироду не дает нам его конкретного портрета,
кроме единственной черты: у Ганса вьющиеся усы, которые он
постоянно подкручивает.
В пьесе он чаще появляется как «человеческая масса», нежели
как странствующий рыцарь. Ганс является нам в образе болтливого,
тщеславного, неуклюжего воина, глухого к красоте природы. Даже
влюбленная в него Ундина характеризует его как самого глупого и
грубого человека.
До встречи с Ундиной Ганс бродит по лесу в надежде совершить
какой-нибудь подвиг и доказать свою любовь Берте, «прекрасной
невесте», которой он расточает похвалы.14
Буквально околдованный Ундиной, рыцарь внезапно осознает,
что все изменилось, и тут же забывает Берту.
Поведение Ганса в ходе пьесы противоречиво и трудно поддается
объяснению. Особенно если принять во внимание его беспрекословное
принятие Смерти, появившейся в образе Судомойки.15 Отметим, что
и этот персонаж двоякосимволичен: с одной стороны, это женщина,
которая моет посуду со свадебного стола. А с другой – образ,
символизирующий Смерть как избавление от всех грехов и
неблаговидных поступков.
Таким образом, Ганс является образцом жалкой посредственности
и вместе с тем жертвой рока.
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Ундина – это противоположность не только Гансу, но и всем
другим персонажам.
В ее внешнем портрете подчеркивается ее уникальная красота:
она – блондинка с копной вьющихся волос и ясным взором, и этим
противопоставляется другой героине – Берте. У соперницы – темные
глаза, черные, с вороньим отливом, волосы, заплетенные в косы,
которые, как змеи, вьются вокруг лица.
На наш взгляд, подобное противопоставление цвета символизирует
Ундину как ясное солнце, а Берту – как воплощение мрака и
непроницаемой темноты.
Разумеется, что ценным в пьесе является реализация Любви как
чувства, облагораживающего личность.
Следуя принципам античного театра, Ж. Жироду использует хор
русалок,16 которые по-своему воспевают любовь между мужчиной и
женщиной.
Любовь в понимании Ундины – это жить мыслями и чувствами
своего избранника, быть его вторым «я», разделять вместе с ним
горести и радости всю жизнь.17 И, если нужно, пожертвовать собой
ради Любви.
Кроме того, Ундина – сама искренность и чистота, обладающая
высокими человеческими качествами.18 Она – воплощение великодушия,
благородства и щедрости, воплощение всех лучших качеств женщины.
Мы видим, что Ундине, как и любой другой реальной женщине,
свойственны великодушие и самопожертвование, гнев и ревность. Ее
нереальность подчеркивается бесконечными мечтаниями.
Таким образом, Ундина Ж. Жироду представлена как:
− женщина-ребенок;
− женщина-страсть;
− женщина-мечта;
− женщина-русалка.19
Наряду с бинарностью, все действие пьесы связано с
тройственностью и цифрой три: 3 акта, 3 раската грома в начале
пьесы, первый акт заканчивается трехголосьем, во втором акте –
3 действия иллюзиониста, 3 куплета о 15-летии Ундины, тройственное
повторение пар: Ганс – Берта, Ганс – Ундина, Ганс – Берта, и
заканчивается пьеса тремя восклицательными призывами главной
героини: «Кто он? Какое красивое имя – Ганс! Как бы я могла его
любить!».20
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Излюбленным приемом Ж. Жироду на протяжении всей пьесы
остается тройственное повторение, которое имеет буквальное и
метафорическое значение. При этом в повторении чередуются пары:
1) хоровод русалок с певцами в интермедии оперы «Саламбо»;
2) сцена встречи Ганса и Берты с повторяющимися деталями (сцены с
перчаткой и снегирем).
Отметим, что каждый эпизод сцены чередуется комментариями:
два скандала с Ундиной прерваны паузами.
Эта симметрия нарушена во 2-м действии (10 лет прошли за
один час), где не сохраняются пространственно-временные отношения,
поскольку для Ж. Жироду следование хронотопу не является главной
задачей. В пьесе мы видим постоянное смещение временных пластов,
и читатель остается в некотором недоумении: в какой период времени
произошли те или иные события?
Таким образом, время в пьесе носит символический характер.
Оно торжествует в господстве власть имущих в III действии и условно
для представления феодального мира.
II действие переносит читателя в современность и демонстрирует
разрыв сценических иллюзий, т. е. персонажи дискутируют о роли
театра.21
Целесообразно привести и высказывание самого Жироду о театре:
«Спектакль – единственная форма морального или художественного
восприятия нации. Это единственно верный досуг, единственная
возможность, с помощью которой публика, самая скромная и самая
образованная, может соприкасаться с самыми высокими конфликтами» (из речи перед бывшими учениками лицея Шатору).22
Неизменно только одно: «Человеческая культура возникает и
развивается в игре и как игра».23
С помощью игровых принципов Ж. Жироду объединяет реальное
с фантастическим, создает игровую действительность, представляя в
ней своих героев в качестве игроков. Игра автора с героями,
художественным временем и пространством позволяет находить
новые формы экспериментаторства, гротеска, различных метаморфоз
в судьбах и поведении персонажей.
Таким образом, игра как категория искусства и игра как
философско-художественное явление помогают осмыслению многих
жизненных проблем.
Важно отметить, что «Ундина» Ж. Жироду в канун войны была
сыграна 68 раз! В послевоенные годы постановки возобновились и
особенно пользовались популярностью за границей.24 Успех пьесы во
многом зависел от сценической постановки, костюмов и игры актеров.
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Во Францию «Ундина» вернулась в 1980-е годы и вошла в
репертуар государственного театра «Комеди Франсэз».
На наш взгляд, «Ундина» – это пьеса о Любви (не как о чувстве,
а как об определенной моральной категории: любовь и долг, любовь
и верность), пьеса о стремлении к духовному миру, о положительных
человеческих качествах (доброта, самопожертвование, доброжелательность, верность, преданность), о самом большом наказании в
человеческой жизни – одиночестве, пьеса о роли слова, о значении
театра, об игре в жизненных ситуациях.
В пьесе Ж. Жироду содержится многослойная пародия: на
литературные и театральные клише, на рыцарскую романтику,
средневековую экзотику, книжную ученость. Вместе с тем «Ундина»
полна проникновенного лиризма, поэтической фантазии и скрытого
драматизма. За сказочным сюжетом просматривается одна из сквозных
тем творчества Жироду: столкновение лживой цивилизации с
естественным миром правды, добра и любви. Неразрешимый конфликт
между подлинной и выдуманной жизнью, поэзией и прозой, добром
и злом разрывает душу Ганса, губит счастье Ундины, и только в
трагическом и светлом финале вопреки разлуке, смерти и забвению
теплится хрупкая надежда на неугасимость любви, на возможность
воссоединения человека с природой. Не случайны в «Ундине» и
мотивы раздвоения человека, тяги к обретению внутренней цельности,
потери памяти и возможности начать жизнь сначала.
Ценность пьесы Жана Жироду «Ундина», по нашему мнению,
заключается еще и в том, что автор реализовал одно из составляющих
Любви – стремление человека к «истинной сущности Любви, которая
состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть
себя в другом ‘я’, и, однако, в этом же исчезновении и забвении
впервые обрести самого себя и обладать самим собою».25
Кроме этого, в пьесе воплощен один из принципов ницшеанской
философии жизни, когда Любовь выступает в качестве одного из
синонимов самой жизни.26
На наш взгляд, Ундина Ж. Жироду очень близка Русалочке
Андерсена своим стремлением к духовному миру. Духовность
предполагает, прежде всего, человеческое желание морального
совершенствования и реализации лучших человеческих качеств.
Вот почему в настоящее время многоликий образ Ундины
становится все более популярным в искусстве: он очень удобен для
воплощения любой ее черты в современной действительности.
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Многие французские литературоведы и критики считают «Ундину»
шедевром Жироду. «Жироду остается для нас прежде всего создателем
‘Интермеццо’ и ‘Ундины’», – писал А. Моруа26.
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Муратова В.Ф.
«AB IMO PECTORE»
Дана стаття присвячена аналізу монографії відомого вітчизняного
науковця Мегели І.П. «Історія Римської літератури». Крім
характеристики названого дослідження, у статті стисло розглянуто
особливості різних періодів розвитку римської літератури, а також
визначено значення рецензованої розвідки у викладанні курсу з історії
античної літератури у навчальних закладах.
Ключові слова: римська література, еллінізація, комедія, історична
проза, римська драма, античність, риторське мистецтво, любовна
елегія, дидактична поезія.
В статье идет речь о монографии известного отечественного
исследователя и ученого Мегелы И.П. Кроме анализа его публикации,
в статье кратко рассмотрено особенности развития римской
литературы в разные исторические периоды, а также обозначено
значение рецензированной книги для преподавания курса античной
литературы в учебных заведениях.
Ключевые слова: римская литература, эллинизация, комедия,
историческая проза, римская драма, античность, риторское искусство,
любовная элегия, дидактическая поэзия.
The article is dedicated to the research of the book «The History of
Roman Literature» by famous Ukrainian scientist and scholar Megela I.P.
It is stated the importance of the analysis of the ancient Roman literature
and its influence upon the modern works. Besides, the significant attention
is given to different periods of Roman history and literature.
Key words: Roman literature, ellinisation, comedy, historical prose,
Roman drama, antiquity, rhetorical art, love elegy, didactical poetry.
Ухо тепер прихили і, сприйняття своє загостривши,
Кинь усі зайві турботи, правдивого слухай навчання.
Дару мого, що з такою любов’ю тобі пропоную,
Не залишай у зневазі, до краю його не збагнувши.
Тіт Лукрецій Кар, «Про природу речей»
(переклад М. Зерова)
Розпочинаючи дану статтю, хотілося б підкреслити особливe
значення рецензованого дослідження ٭серед інших розвідок з історії
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римської літератури. Його авторові вдалося показати традиції та
новаторство у розвитку літератури Риму, а також довести, що
остання має свою специфіку та інтерес як для вчених, так і всіх тих,
хто цікавиться античною літературою.
Найдивовижніше те, що римська література взагалі з’явилася.
Починаючи з ІІІ ст. до н. е., тобто із завоювань Александра
Македонського, усі середземноморські народи так чи інакше торкалися
грецької культури. Вона панувала при дворах елліністичних монархій,
а грецька мова була мовою і торгівлі, і дипломатії.
Невід’ємними від неї були грецька освіченість і словесність.
Той, хто бажав побачити трагедію, ставив трагедію грецьку; той, хто
хотів її написати, писав грецькою мовою. А римляни зробили відкриття,
що література не замкнена в тій мові, якою вона написана. Вони
почали створювати драми, поеми, вірші, але не грецькою, а «як у
греків». Саме це відкриття римлян і зробило можливим європейську
літературу, точніше, національні літератури Європи, які виникали за
подобою до античної. І саме тому монографія Івана Петровича Мегели
важлива й актуальна для більш глибокого розуміння процесів розвитку
римської літератури, її відмінностей від грецької.
Посібник складається із 30 розділів. Наприкінці книги також
подаються нові переклади римських творів українською мовою і
головні джерела наукової літератури з теми.
Перший розділ присвячено витокам давньоримської літературі. Тут
хотілося б зазначити, що на початку римської історії (VIII-VI ст. до н. е.),
про що є дуже мало відомостей, у Римі, скоріш за все, були оповідачі,
які розповідали, або співали міфи. Якщо і не було великого епосу, то
існували билини, або ж для служіння богам створювалися гімни.
Але з того часу, коли римляни почали усвідомлювати свою історію
(VI ст. до н. е.), картина суттєво змінилася. Міфологія зазнала
історизації, тобто розповіді про богів та героїв до того, як виник
«сучасний світ», перетворилися у розповіді про події римської історії з
римлянами у якості персонажів.
У ритуалах використовуються фіксовані тексти – найчастіше
такі давні, що їх не розуміли і самі римляни. Саме цьому початковому
періоду історії римської літератури й присвячено перший розділ
монографії. Крім того, її автор дає стислий огляд найвидатніших
імен давньоримської літератури і демонструє три основні розбіжності
(специфічні риси) останньої. Але виникає одне питання: у підрозділі
про застольні пісні на учтах Мегела І.П. використовує багато термінів,
які читачам, незнайомим з античною літературою, буде важко зрозуміти.
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І хоча після кожного такого терміна дослідник наводить визначення,
було б непогано зробити тематичний словник наприкінці книги для
покращення засвоєння матеріалу. Такий словник допоміг би також
при контролі знань студентів з даної теми.
Другий розділ монографії торкається питань розвитку римської
літератури доби Республіки і першим поетам. Важливе місце тут
займає постать Лівія Андроніка, грека за походженням, який жив у
Римі і переклав латиною «Одисею» Гомера. Це був перший поетичний
текст латиною і одночасно перший у Європі поетичний переклад.
Тому цілком зрозумілим є увага Мегели І.П. до творчості і життя
Лівія Андроніка.
Грецьку культуру римська знать переймала не тільки для себе,
але і для розваги народу, на користь держави та її богам. В епоху
великих змін дякувати або просити богів потрібно було іншими
засобами – і ось на іграх після перемоги у 1-й Пунічній війні римляни
вперше бачать театральну виставу. Трагедію пише той самий Лівій
Андронік. Він же під час 2-ї Пунічної війни створює гімн Юноні для
жіночого хору.
Саме Пунічним війнам присвячено інший твір римського епосу –
«Пунічна війна» Гнея Невія. Мегела І.П. виділив його творчість, а
також праці інших видатних майстрів слова цього періоду у третій
розділ. Вартим уваги є той факт, що перші спроби римського епосу –
«Одисея» Андроніка та «Пунічна війна» Гнея Невія – написані
сатурнівським віршем. Це латинський розмір, про принципи якого
вчені сперечаються і зараз. Він встановив певне наслідування між
нововведеною грецькою поезією та традиційними римськими текстами.
Але вже Квінт Енній увів у римську поезію гекзаметр і свідомо
віддалився від традиції, назвавши свій епос «Аннали» не латинським
словом carmen (будь-який магічний або сакральний текст – закон,
угода, колискова тощо), а грецьким – «поема», і оголосив себе
прихильником саме грецьких муз, тобто поетом. Енній писав, що в
нього перейшла душа Гомера.
Центральною постаттю четвертого розділу монографії виступає Тіт
Макцій Плавт, який називав себе Плавтом, що означає «плоскостопий».
Це можна пояснити тим, що комедійні актори носили плоскі чоботи
на низьких підборах, на відміну від акторів трагедій у чоботах на
товстій підошві – котурнах. Мегела І.П. детально та ґрунтовно описує
особливості комедій Плавта і пояснює його популярність ще за часів
життя драматурга. Цікавим є той факт, що деякі творці п’єс, щоб
забезпечити їм популярність, приписували авторство Плавту. Наприкінці
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І ст. до н. е. під іменем Плавта було відомо вже 130 комедій. Однак
римський учений Варрон (116-27 до н. е.) після тривалого аналізу
мови та стилю визнав, що лише 21 комедія належить Плавту.
Мегела І.П. вказує на те, що Плавт використовує традиційні
грецькі сюжети, але їх зміст, композиція кардинально змінюються.
Більш помітною стає зміна ролей: головним героєм виступає не пан,
а слуга, не вільний, а раб. В одних комедіях Плавта інтрига стосується
воїна, в інших – старого, ще в інших Плавт основну увагу приділяє
пригодам юнака та його друга, або пригодам дівчини. Однак у будьякій комедії вирішення проблеми відбувається за допомогою слуги.
Відповідно до слів автора рецензованого посібника, п’єси Плавта
є пародією на світ грецької комедії. Однак ця пародія не зла, а
оптимістична й підкріплена яскравою, живою мовою. Ніде більше
немає таких каламбурів, неологізмів. На жаль, у перекладі це важко
оцінити, а римляни захоплювалися vis comica («силою сміха») комедій
цього драматурга. Потрібно віддати належне тому, що Мегела І.П.
зумів висвітити всі особливості, притаманні творчості Плавта, та
дійсно зацікавити читачів, щоб спонукати познайомитися з його
комедіями, принаймні у перекладах.
П’ятий розділ монографії Мегели І.П. присвячено першим відомим
зразкам прози римської літератури. І одне з провідних місць тут займає
Катон Старший, оратор та історик, який виступав проти еллінізації.
Грецький вплив він вважав шкідливим для традиційних римських
звичаїв і, захищаючи їх простоту та суворість, відстоював римські
цінності. Його позиція не завадила еллінізації, але багато в чому
сприяла формуванню самосвідомості римської нації і відіграла важливу
роль через півтора століття – під час правління імператора Августа,
який намагався відродити «старі звичаї». Тому важливим вважав
Мегела І.П. зупинитися на постаті цього майстра слова, а також
згадати імена інших діячів та їх внесок у розвиток римської прози.
Ще один автор комедій – Публій Теренцій. Автор рецензованої
праці виділив його драматургію у шостий розділ монографії, що є
цілком доречним. Автор 6 комедій (усі вони збереглися) був популярним
серед своїх сучасників (хоча і не так, як Плавт) і в більшій мірі серед
нащадків. Якщо Плавт смішив та розважав публіку, то Теренцій хотів
ще й просвіщати. Використовуючи традиційні маски та сюжети грецької
комедії, Теренцій змінив її тон та ідейний зміст. Комедії Теренція в
більшій мірі зберегли риси грецьких оригіналів, ніж комедії Плавта.
За це літературні супротивники звинувачували його у творчій
несамостійності. Однак Теренцій у вступі до власних комедій успішно
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захищав свою творчу манеру. За справедливими словами Мегели І.П.,
розвиток дії у комедіях Теренція залежить не тільки від нагоди або
обставин (як у Менандра), але також і від характерів персонажів.
Конфлікт же часто пов’язаний непорозумінням, неясністю ситуації.
Вирішення проблеми відбувається завдяки рабу, який допомагає своєму
панові не тільки обдурюючи (як у Плавта), але і говорячи правду.
Інша відмінність комедій Теренція від комедій Плавта, що також
вдало розкрито у даному розділі, це те, що в них менше блиску та
дотепності, однак більше м’якого гумору та тонкості. В них відсутнє
зміщення римського та грецького побуту, що так притаманне Плавтові,
немає і відкритого звернення акторів до глядачів, немає такої кількості
жартів та словесних баталій. Мова героїв правильніша, а традиційні
маски скупого батька, злої свекрухи або легковажного юнака
найчастіше важко впізнати. Теренцій досягає цього, вводячи контрастну
фігуру та змінюючи характер головного героя, через що маска
роздвоюється.
Безперечним є висновок, який випливає з роздумів автора
рецензованої розвідки стосовно комедій Теренція: комедії Теренція
відіграли важливу роль у становленні римської драми. Через декілька
десятиріч після смерті цього видатного драматурга палліата (у грец.
«паллій» – «плащ») поступиться місцем римській національній комедії
тогаті.
Середньовіччя оцінило Теренція за його витончений стиль і мову,
Відродження – за гуманістичні ідеї, Просвітництво – за драматургічну
майстерність. Недарма великий французький комедіограф Жан Батіст
Мольєр дуже уважно читав п’єси Теренція і використовував їх сюжети
у своїх творах. Італійський драматург Карло Гольдоні написав на
честь Теренція драму, теоретики комедії (особливо Дені Дідро) вивчали
його як найбільш видатного представника цього жанру. А німецький
драматург і теоретик мистецтва Готхольд Ефраім Лессінг вважав
його «Братів» взірцем комедійного мистецтва.
Але після Теренція також були й інші драматурги, які заслуговують
на увагу. Автор рецензованої монографії присвятив їм сьомий розділ
своєї книги, де аналізує творчість найвідоміших з них (Секса Турпілія,
Пакувія, Акція, Новія та інших).
Восьмий розділ посібника присвячено виникненню такого жанру
римської літератури, як «сатури», та творчості Гая Луція. Мегела І.П.
на прикладі фрагментів з віршів Луція показує, як у літературі Риму
зароджувалася сатира в нашому сьогоднішньому розумінні, як «серйозножартівливий» стиль Луція став основою подальшого розвитку цього
жанру. Недарма сам Горацій називав Луція «засновником» сатири.
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Потрібно зазначити зміни у світогляді римлян, що не могли не
вплинути й на літературу тієї доби. Традиція дидактичної поезії
починається з Гесіода; віршами викладали свою філософію Емпедокл
та Парменід. З IV ст. до н. е. оригінальні наукові і філософські тексти
зазвичай писали прозою. З того часу поети-дидактики обирали якунебудь вузьку галузь (астрономію, орнітологію, гастрономію), щоб
продемонструвати власну поетичну віртуозність на змістовно важкому
матеріалі.
Цей жанр, дуже популярний у елліністичному суспільстві, рано
увійшов у римську поезію. Один з її засновників, Енній, написав
поему «Делікатеси» – віршовану кулінарну книгу; Цицерон переклав
поему Арарта про зоряне небо.
Але найяскравіший твір дидактичного жанру, про який Мегела І.П.
пише у 9 розділі монографії, – це поема Тіта Лукреція Кара «Про
природу речей». Лукрецій не просто викладає вчення давньогрецького
філософа Епікура, але й по-справжньому намагається просвітити читача,
позбавити його жаху від богів та смерті. Якщо Епікур сперечався з
іншими філософськими школами, то головними опонентами Лукреція
були пророки, тобто захисники релігії. Для того, щоб подолати їх,
Лукрецій сухі та ясні думки Епікура оформлює у підвищену, сповнену
сили мову.
За словами автора рецензованого дослідження, у творі Лукреція,
як і у вченні Епікура, опис природних явищ підпорядковано одній
цілі – показати, що все у світі відбувається за природними законами,
що немає причин боятися богів або потойбічного світу. Тут потрібно,
вслід за Мегелою І.П., підкреслити, що однією з головних рис
дидактичної поезії еллінізму було прославлення одного обраного
предмета – зірки, риби тощо, і ці явища описувалися як диво.
Лукрецій, на противагу останнім, повчає читачів позбавитися від
такого дивування, постійно повторюючи: «Не дивно, що...», тому що,
на його думку, дивування стає причиною страху та забобонів. З приводу
вищезазначеного: стає цілком зрозумілою невтихаюча зацікавленість
творчістю даного поета римської літератури. Потрібно віддати належне
авторові рецензованої праці, який вдало розкрив особливості його
творчого здобутку і показав через це зміни у мисленні давніх римлян.
Десятий розділ монографії Мегели І.П. присвячено «неотеоретикам» римської літератури та філософії. І центральне місце тут
займає Гай Валерій Катулл. Він був одним з поетів, яких прийнято
називати «неотеоретиками» (з грец. «нові»), – так іронічно назвав в
одному своєму листі Цицерон сучасних йому нових поетів. Із творів
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Ліцинія Кальва, Гельвія Цинни та інших поетів до нас дійшли тільки
декілька десятків рядків, а від Катулла залишилася ціла книга. Тому
саме він привернув увагу Мегели І.П. і став головною фігурою даного
розділу. До кінця античної епохи Катулл залишається одним з
найулюбленіших поетів освічених римлян. У Середньовіччі про нього
забули; починаючи з Відродження, Катулл знову відомий – передусім
як найщиріший з латинських поетів, які писали про кохання.
Потрібно відмітити, що прозові твори у Римі часів ранньої
Республіки цінувалися вище за поезію. Римлянину, особливо високого
роду, зацікавитися нею, а тим більше писати прозою, було ганебно.
Проза – передусім історична – зовсім інша справа. Як не дивно, таке
положення римської прози не сприяло, а заважало її розвитку. Ранні
римські історики писали грецькою, використовуючи грецькі літературні
форми і правила, а якщо переходили на рідну мову – латину, – то
відмовлялися від спроб обробити свої записи.
Лише наприкінці республіканської епохи зусиллями Гая Юлія
Цезаря і Гая Саллюстія Кріспа ситуація почала змінюватися. Саме
першому з них, Гаю Цезарю, і присвячено 11 розділ рецензованої
монографії. Життя Цезаря, вояки та диктатора, – одна з найяскравіших
сторінок у літописах історії світу. Свої записи він веде від першої
особи – це надає достовірності подіям, хоча сучасні вчені стверджують,
що він не завжди писав правду, або не всю правду. Сміливість
Цезаря в тому, що він надав художньої форми живому свідоцтву,
документу. Мова Цезаря, як і Ксенофонта, суха й точна: він свідомо
відмовляється від будь-яких прикрас. У греків така манера називалася
аттикізмом, у римлян таким чином укладалися закони та накази.
Авторові рецензованої книги вдалося показати особливості
індивідуальної манери Цезаря як одного з перших представників
історичної прози Риму.
Антична епоха залишила у спадщину дуже багато: велику
літературу, філософію, закони. Але найголовніше те, що вона залишила
свій образ, на який звертають увагу наступні покоління, шукаючи в
ньому ідеал держави. Історична проза Риму зробила свій внесок у
формування цього образу – багатогранного та суперечного.
Дванадцятий розділ книги описує римську літературу доби імперії і
дає стислий огляд головних праць та імен, які вплинули на подальше
формування літератури і стали джерелом натхнення сучасних діячів
мистецтва. Однак разом з тим автор показує поступовий занепад
культурного рівня, занепад літератури, що стало результатом політичних
і соціальних змін.
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Любовна елегія – скоріш за все, оригінальний винахід римлян і,
за словами Мегели І.П., виникла під час переходу Риму від Республіки
до Принципату. Наприкінці XIX – на початку XX ст. вчені довго
шукали її грецький прообраз, однак зазнали невдачі. Римська елегія
відрізняється від відомих нам грецьких взірців, по-перше,
автобіографічним характером, а по-друге, тим, що кожний вірш є
частиною циклу або книги з однаковими персонажами. Ці герої,
попри всі відмінності між поетами-елегіками, мають спільні риси.
Головний герой «Я», який носить ім’я самого поета, мріє про міцний
союз з головною героїнею; він збіднілий, хоче вести або веде
легковажний спосіб життя, який суперечить нормам римської
доброчинності.
Життєвому вибору відповідає вибір літературного жанру. Звернення
до елегії повинно було продемонструвати незалежність самого поета,
бо «любовна неволя» означає свободу від усього іншого. Саме елегії і
присвячено тринадцятий розділ монографії. Важлива риса римської
елегії в тому, що до любовної тематики її зміст не зводиться,
принаймні до Овідія. Одягнувши маску легковажного та невдалого
коханця, поет говорить про сучасні йому традиції, про політичні та
соціальні події. Автор посібника на конкретних прикладах доволі
чітко та послідовно ілюструє розвиток елегії з моменту її виникнення
і показує перспективи еволюції цього жанру.
Чотирнадцятий розділ монографії можна назвати логічним
продовженням одинадцятого, тому що його також присвячено історичній
прозі, а саме в особі Гая Саллюстія Кріспа. Якщо для Цезаря взірцем
був Ксенофонт, то для Саллюстія – Фукідід. Наслідування йому було
певним викликом власним силам: римлянин кидав виклик грецьким
попередникам і сподівався їх перевершити. Фукідід писав про
внутрішній занепад Афін, а Саллюстій – про занепад Риму. Епоха
потребувала від обох трагічного пафосу. І погляд Саллюстія цьому
пафосу відповідає. На відміну від Фукідіда, Саллюстій зайнятий не
причинами та наслідками, а моральними проблемами. Тому він більше
уваги приділяє характерові та зовнішності персонажів. Матеріал
Саллюстію готували секретарі, його стиль був стислий та піднесений.
Саллюстій, як і Цезар, дотримувався строгості та точності, однак не
обмежував словник та синтаксис, а збагачував їх, вдало використовуючи
застарілі слова та вирази.
«Римська література епохи громадянських війн» – ось назва
15-го розділу книги професора Мегели І.П. Окрім нової хвилі
еллінізації та філософських поглядів Варрона, автор торкається творчості
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справжнього ораторського генія Риму – Цицерона. Його риторичні та
філософські трактати написані блискучою та захоплюючою прозою.
Але якщо філософія у художній досконалій формі була відома ще з
Платона, то трактатів з теорії красномовста раніше і після Цицерона
ніхто не писав. За словами дослідника рецензованої праці, серед
трактатів Цицерона особливо виділяються діалоги «Про оратора»,
«Брут» та «Оратор». У них обговорюються різні прийоми і стилі
риторського мистецтва, а також створено образ ідеального оратора.
Для Цицерона ідеальний оратор – водночас і ідеальна людина.
Вона повинна володіти якістю, яка латиною називається humanitas і
яку важко перекласти українською мовою. Це слово означає, що
увага і життєві інтереси людини звернені на розум та відчуття, на
організацію власної душі і свідомості. Досить близьким тут є слово
«інтелігентність». У своїх трактатах Цицерон вказує шлях до
досягнення такого ідеалу, що, в свою чергу, стає переплетінням
філософії та риторики.
Промови Цицерона дійсно були чудові – настільки, що Антоній
вважав його особистим ворогом. Заключивши тимчасову мирну угоду з
Октавіаном, Антоній відразу почав вимагати голову Цицерона. Голову
видатного оратора було виставлено на рострі (трибуна на форумі,
прикрашена «носами» захоплених кораблів), звідки він колись
виголошував свої промови. Республіка закінчилася – почалася імперія.
Важливо відмітити детальність аналізу автором рецензованої книги
творчого здобутку Цицерона, що, в свою чергу, допомагає студентамфілологам, а також іншим собам, зацікавленим в античній літературі,
краще зрозуміти ту роль, яку Цицерон відіграв у формуванні витонченої
літературної мови тогочасного періоду.
Наступні три розділи монографії присвячено видатним митцям,
які вплинули не тільки на розвиток римської, але також і світової
літератури. Перший з них – Публій Вергілій Марон. Творчість
Вергілія – органічна частина культури епохи імператора Августа. У
Римі формально ще зберігається республіка, але влада вже у руках
однієї людини – Октавіана Августа, який переміг у декількох
громадянських війнах своїх політичних супротивників. Через те, що
його влада не була оформлена юридично, а спиралася на суспільну
думку, він велику увагу приділяв літературі, яка певним чином
формувала цю суспільну думку. Навколо Мецената – одного з
прихильників Августа – збиралися поети і письменники, які і дали
назву даному періоду історії – «Золоте століття».
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За словами рецензованого автора, у Вергілія було декілька відомих
творів: «Буколіки», «Георгіки» та, безперечно, «Енеїда». Не тільки
в загальній побудові, а й у цілому ряді сюжетних деталей і в
стилістичній обробці (порівняння, метафори, епітети тощо) виявляється
бажання Вергілія суперничати з Гомером. Тим різкіше виявляються
глибокі відмінності. «Епічний спокій», любовне вимальовування деталей
не приваблюють Вергілія. «Енеїда» являє собою низку оповідань,
сповнених драматичного руху, строго концентрованих, патетично
напружених; ланки цього ланцюга з’єднані майстерними переходами
і спільною цілеспрямованістю, що створює єдність поеми. Рушійна її
сила – воля долі, котра веде Енея до заснування нового царства в
латинській землі, а нащадків Енея – до влади над світом.
«Енеїда» повниться оракулами, віщими снами, чудесами і
знаменнями, що керують кожною дією Енея і провіщають прийдешню
велич римського народу і звитяги його діячів аж до самого Октавіана
Августа. Масових сцен Вергілій уникає, виділяючи кілька фігур,
щиросердні переживання яких і створюють драматичний рух. Драматизм
посилюється стилістичною обробкою: Вергілій майстерним добором
і розташуванням слів вміє додавати стертим формулам повсякденної
мови велику виразність і емоційне забарвлення.
Здобуток Мегели І.П. полягає тут у тому, щоб показати на
декількох сторінках велич спадщини Вергілія, яка і зараз надихає
майстрів слова своїми сюжетами та формами.
Наступний видатний поет римської літератури – Квінт Горацій
Флакк. Услід за автором книги можемо стверджувати, що Горацій
уперше в римській літературі поєднав поезію особистого настрою з
«поезією суспільного змісту». Одним з перших його творів є «Еподи».
При жартівливому тоні та полемічному завзятті у віршах молодого
Горація відчувається серйозне ставлення до того, про що він пише.
Якщо «Еподи» – гнів без сміху, то «Сатири» – сміх без гніву.
«Сатири» висміюють не стільки конкретних людей, реальних сучасників
ٰ і басня
Горація, скільки власне людські недоліки: «Лише ім’я змін◌и,
про тебе розповідає».
Однак Горацій ставиться до людських недоліків з гумором, а не
з обуренням. Він розуміє, що для справжнього щастя необхідний
душевний спокій, якого не можна досягти, не подолавши власні
недоліки. З «Сатирами» в літературу вперше увійшли самоспостереження і постійна авторська присутність у творі. Раніше вони були
характерними лише для ліричної поезії, тепер стали основною рисою
творів, які описують повсякденність і різноманіття життєвих ситуацій.
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Але поет створив ще «Оди» і «Посилання», в яких найбільш
повно відтворив естетику римського класицизму. Жоден античний
автор в епоху книгодрукарства не видавався так часто, як Горацій.
Здобуток автора рецензованої монографії – у повному розкритті
постаті Горація і в показі впливу його творчості на майбутні покоління.
Ще один велетень римської літератури – Публій Овідій Назон.
Хоча він застав живими майже всіх видатних поетів попереднього
покоління, його відділяла від них ціла епоха. Горацій, Вергілій, елегіки
бачили і громадянські війни, і часи миру, і перехід від Республіки до
правління Октавіана Августа. Змінилися не тільки традиції, але й
літературні смаки. До моди увійшли декламації (концертний виступ
ритора на певну тему) та рецитації (публічне читання літературних
творів). Блискучий поетичний дебют Овідія («Любовні елегії»)
пов’язаний з еротичною елегією, поширеним жанром у його час.
У цьому жанрі відбився настрій середніх верств суспільства, які
поринали від суспільної діяльності в сферу особистого життя. Поет
згадує своїх попередників – Корнелія Галла, Альбія Тібулла та Секста
Проперція; однак він не був лише наслідувачем і свої елегії складає в
цілком іншій тональності, грайливого, часом легковажного трактування
теми кохання.
Публічні декламації «Любовних елегій» відразу принесли їх
авторові загальне визнання. Несподівано елегії отримали політичну
забарвленість, коли поет полемізував проти тенденцій Октавіана Авґуста
законодавчим шляхом відновити суворість родинних звичаїв. Нову
форму для варіації елегії поет створює у збірці «Героїди», де у
вигляді скаржень міфічних героїнь на своїх коханців та чоловіків, з
якими вони були в розлуці, майстерно розкривається психологія
окремих героїнь. Овідій бере матеріал з трагедій Евріпіда та творів
еліністичної літератури й мистецтва, проте міфологічні образи
модернізує, зберігаючи лише традиційні імена та ситуації.
З творів Овідія, що не дійшли до нас, в античності високо
цінувалася трагедія «Медея», де розкривається постать нестримної в
своїх пристрастях жінки.
Популярність Овідія в античності та в середні віки була
величезною. «Метаморфози» сприймалися як язичницька Біблія, що
підлягала алегоричному тлумаченню. Для світської поезії Овідій був
учителем любові, а щодо його життя складалися легенди. Епоха
Відродження принесла з собою численні новелістичні переробки
овідієвих міфів, а в XVII-XVIII ст. ці міфи слугували невичерпним
джерелом оперних та балетних тем. Цитуваннями з Овідія підкріплювали
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свої настанови автори поетик, читаних у Києво-Могилянській академії.
В цьому середовищі (свідоцтва Б. Коннора, Шерера) вважалося, що
могила Овідія знаходиться десь на території України, і це переконання
«дожило» до доби Просвітництва. Овідія наслідував Г. Сковорода
(«Похвала астрономії»). Отже, за словами самого автора рецензованого
посібника, творчість Овідія – невичерпне джерело мотивів та ідей. І
дослідникові вдалося розкрити цю велич поезій Овідія на прикладах
декількох його творів.
Дев’ятнадцятий розділ монографії присвячено історіографічній
прозі Августової доби і творчості одного з найвідоміших письменників
римської літератури – Тіта Лівія. Тут хотілося б відмітити майстерність
автора книги ухопити взаємозв’язок історичних подій і змін у соціальній
сфері тогочасного суспільства та літературних перетворень і новацій
римського прозаїка.
Рання Імперія відзначилася спочатку маловідомим представником
народної літератури античності – байкарем Федром. Саме йому та
його нововведенням присвячено двадцятий розділ книги. Мегела І.П.
показує, що головною темою вже ранніх байок Федра були соціальні
проблеми тогочасного суспільства. Перший римський байкар не міг
не залишити свого сліду в історії римської літератури, про що вдало і
ґрунтовно пише дослідник.
Хотілося б відмітити логічний зв’язок між наступними трьома
розділами не тільки у межах хронологічної класифікації, а також і за
ідейною специфікою. Шкільна риторика, творчість Марка Аннея
Лукана та розділ «Проза. Риторика. Освіта» тісно пов’язані між
собою. По-перше, всі три розділи так чи інакше торкаються шкільної
освіти та красномовства як мистецтва. По-друге, видатні імена Сенеки
Старшого, Марка Лукана, Марка Квінтіліана, Таціта та ін. пов’язані
також із здобутками в напрямку виховання, повчання та історичної
розвідки. Однак наприкінці цих розділів хотілося б побачити загальний
висновок щодо цього періоду римської літератури та його ролі у
подальшому розвитку античної літератури Риму.
Останні 6 розділів доволі різні за своєю тематикою, але логічно
підводять читача до усвідомлення факту занепаду античної римської
літератури. Не буду зупинятися на конкретних авторах. Однак варто
відмітити високий рівень висвітлення автором рецензованої книги
історичних реалій. Дійсно, здавалося б, неможливо умістити таку велику
кількість матеріалу та охопити величезний період виникнення та
розвитку античної літератури. Однак Мегелі І.П. це, безперечно,
вдалося.
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І останнє: дана монографія є вагомим внеском у викладання
античної літератури у вищих навчальних закладах, а також своєрідним
довідником для всіх тих, хто цікавиться римською літературою.
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НОВЕ СЛОВО ПРО АНТИЧНУ ЛІТЕРАТУРУ
У статті розглядається монографія І.П. Мегели «Історія
давньогрецької літератури». Наголошується на культурно-історичному значенні епохи античності, аналізуються найцікавіші авторські
розвідки у цій сфері та їх педагогічна цінність. Приділяється увага
малодослідженим аспектам літератури Давньої Греції, таким як
міми, аретологія, менніпея тощо.
Ключові слова: міфологія, поетика, онтологія, міми, аретологія,
менніпея, епікурейство, стоїцизм.
В статье рассматривается монография И.П. Мегелы «История
древнегреческой литературы». Подчеркивается культурно-историческое значение эпохи античности, анализируются интереснейшие
авторские исследования в этой сфере, а также их педагогическая
ценность. Уделяется внимание малоисследованным аспектам литературы Древней Греции, таким как мимы, аретология, меннипея.
Ключевые слова: мифология, поэтика, антология, мимы,
аретология, меннипея, эпикурейство, стоицизм.
The article deals with the monograph of I.P. Megela «The History of
the Ancient Greek Literature». The aspects under consideration are as
follows: the cultural and historical meaning of the antique period, the
most prominent discoveries of the author and their pedagogical value.
The unknown aspects of the Greek literature, such as mimes, aretology
and mennipy are also viewed.
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Античність – один з найбільш цікавих і найбільш загадкових
періодів у європейській історії. Саме тоді було зроблено принциповий
крок уперед щодо становища людини в суспільстві та осмислення
художньої творчості – завдяки гуманістичній традиції. Культура
Греції і Риму ніколи не забувалася і безпосередньо вплинула на
подальший розвиток світової культури в цілому. Що й говорити,
антична епоха відзначилася значним літературним доробком. ЇЇ
література – це література стародавніх греків і римлян, яка
розвивалася в басейні Середземного моря (на Балканському та
Апеннінському півостровах та на прилеглих островах і узбережжях).
Її письмові пам’ятки, створені на діалектах грецької мови та латинській
мові, належать до І тисячоліття до н. е. і початку І тисячоліття н. е.
Антична література складається з двох національних літератур:
давньогрецької та давньоримської.
У рецензованій монографії1 І.П. Мегела розглядає не тільки
давньогрецьку літературу, що дозволяє зосередити увагу на тих
науково відомих та часткових фактах (які він викладає досить жваво
і достовірно), а також на тих маловідомих подробицях давньогрецької
літератури, без яких панорамної та глибинної характеристики бути
не може. Тому не викликає сумнівів те, що його праця є дуже
актуальною. Адже у міфології відбито природу і самі суспільні форми,
вже перероблені несвідомо-художнім способом, народною фантазією.
Грецька міфологія становить собою не тільки арсенал грецького
мистецтва, а і його ґрунт. Міфологія давніх греків – це та народна
творчість, той старогрецький фольклор, що передував письмовій
красній словесності, разом з нею розвивався і весь час її живив.
Вивчення античних літератур потребує, насамперед, обізнаності
з античною міфологією. У своїй первісній формі міфічні перекази до
нас не дійшли; ми обізнаємося з ними в художній обробці більш
пізніх поетів. У грецькій літературі першу спробу систематизації
переказів про богів зробив Гесіод (VIII століття до н. е.) в поемі
«Теогонія» («Походження богів»), що дійшла до нас у неповному
вигляді. У своїй праці «Історія давньогрецької літератури» І.П. Мегела
демонструє широкий і разом з тим глибокий погляд на тему, тим
більше, що у загальновідомих підручниках наводяться в основному
тільки відомі факти. Щоправда, існують ще й такі праці, як, наприклад,
«История античной литературы» А.О. Білецького та робота
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І.М. Тронського з аналогічною назвою. Вони відрізняються
академічністю та чіткістю постулатів. І.П. Мегела вдало поєднує
подання фактичного матеріалу як фахово, так і естетично цікаво і для
студента-філолога, і для читача широкого загалу. Про це свідчать,
наприклад, розвідки «Гомер. Античні уявлення про особу й авторство
Гомера. Гомерівське питання. Сюжети поем «Іліада» та «Одіссея»,
«Культ Діоніса і зародження античної драми», «Софокл і зображення
людини «такою, якою вона має бути», «Класичність драми Софокла
у її сприйнятті пізнішими епохами», «Аристофан. Злободенна
політична сатира. Антивоєнні настрої», «Геродот – «Батько історії».
Що ж стосується подальшого викладу, то тут рецензований автор
все ж таки стає більш схильним до властивої йому академічності і
науковості, проте й не забуває про свою головну мету: висвітлити
«літературний контекст, життя античних образів, мотивів, сюжетів
у пізнішому європейському письменстві».2 Без сумніву, саме ці питання
є надзвичайно актуальними для кожного літературознавця, адже
антична література вплинула на всі пізні літератури, стала для них
джерелом жанрів, ідей та мотивів. У підручниках зазвичай тільки
коротко розглядаються такі теми, як «Елліністичний період у
грецькій літературі», «Розвиток епіграматичної поезії», «Нові
жанри філософської прози. Діатриба. Менніпея», «Парадоксаграфія.
Ареталогія», «Лукіан. Риторична, філософська, релігійна, естетиколітературна сатира-пародія», «Антикварна та історична проза»,
«Третя софістика протистояння язичництва і християнства»,
«Криза III ст. і кінець античної культури. Останні язичницькі
філософи: неоплатоніки і неопіфагорійці» тощо.
І.П. Мегела ставить на меті: викладення маловідомих фактів
стосовно цих тем.
Автор дещо двозначно зазначає, що його «Історія давньогрецької
літератури» є результатом більше педагогічної праці, аніж наукової.
Тому спробуємо оцінити підручник ще й з цього боку.
Важливим тут є і те, що автор торкається тих питань в історії
давньогрецької літератури, на яких недостатньо зосереджується увага у
попередніх аналогічних працях. Наприклад, на явищі меніппеї (виду
серйозно-сміхового жанру). Вона і до сьогодні являє собою предмет
полеміки істориків та теоретиків літератури, знаходить своїх
послідовників, які обстоюють як наукову цінність та евристичну
значущість поняття (В. Махлин, Ю. Борев, П. Вайль, А. Генис,
Т. Приходько, Х. Риконен, М. Буккер та ін.), так і іронічних критиків
(В. Шкловський, М. Гаспаров). М.М. Бахтін (який, до речі, і ввів
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термін у літературознавчий обіг) у своїх працях надав менніпеї
фундаментально-універсального масштабного виміру і розкрив його
значення на перетині поетики, філософської естетики та морально
орієнтованої онтології.
Справедливо не оминає увагою рецензований автор і аретологію,
що бере початок від етичних напрямів античності, виражаючи прагнення
осягнути і систематизувати людську діяльність та її моральні принципи.
Адже саме аретологія стала центральною точкою в творчості Есхіла,
Сократа, кіників, Аристотеля. Проте не дуже зрозумілим є написання
самого терміна: у передмові – «ареатологія»3, а в основному корпусі
тексту – «ареталогія».4 У спеціальній же літературі зазвичай вживається
термін «аретологія».
Цікаво, що І.П. Мегела приділяє належну увагу мімам – як
фольклорному жанру широких мас Давньої Греції. Грецькі міми мали
сицилійське походження, вони були імпровізованими сценічними
виставами, які супроводжували сільські свята та ігри: в них не було
закінченості дії, не було хору, вся їхня сутність полягала в
карикатурному зображенні певних явищ та осіб. Поет Софрон
першим у V столітті надав мімам художньої форми, зробивши з них
сучасні сцени – іноді серйозні, іноді карикатурні. Іншим автором був
Ксенарх, син Софрона. І.П. Мегела зазначає, що саме Аристотель
розподілив види мистецтв на міметичні (епос, трагедія, комедія,
дифірамби, атлетика та кіфаристика) і неміметичні (лікувальна справа,
математичне мистецтво).5
Автор не просто подає «сухі» факти з історії літератури, а й
аналізує їх у світлі існуючих додаткових відомостей. Наприклад,
говорячи про Гомера, він зазначає, що його твори вплинули на
подальший розвиток не тільки літератури як виду мистецтва, а й
літературознавства як науки: неоплатонівська, олександрійська школи,
наприклад, поставили вивчення текстів Гомера на абсолютно новий,
академічний, рівень. Та й гомерівські сюжети і стиль використовувалися
багатьма його послідовниками.6
Розповідаючи про грецьких богів, автор рецензованої монографії
не концентрує увагу на загальноприйнятому уявленні про них, а,
залишаючись вірним своїй об’єктивності, наводить погляди різних
авторів щодо цих образів. Наприклад, порівнюючи образ Прометея
у Гесіода та Есхіла, можна помітити, що у Гесіода Прометей
змальовується в негативному світлі.7 Відрізняється у цього автора й
образ богині Афродіти: тепер це образ першобогині (на відміну від
змалювань попередників).8
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У розділі, присвяченому Аристотелю, І.П. Мегела торкається не
стільки літературознавчих, скільки етико-філософських питань. Він
підкреслює величезний вплив цього античного вченого-енциклопедиста
на європейську науку і розглядає основні принципи буття, вчення
про сутність речей і навіть класифікацію області наукового знання та
погляди на політику. Проте, не заглиблюючись занадто у філософію,
через деякий час усе ж таки переходить до аналізу «Поетики».9 Не
забуває І.П. Мегела й порівняти погляди Аристотеля з поглядами
його попередника – Платона. Наприклад, якщо Платон вважав катарсис
(очищення) засобом лікування пристрастей шляхом збудження їх до
певної міри, то для Аристотеля це природний психологічний процес.
І.П. Мегела вдало підкреслює різницю між поглядами мислителів,
співставляючи і підкріплюючи їх прикладами. Це, звісно ж, викликає
цікавість і сприяє запам’ятовуванню інформації, в чому, власне, і
полягає головне методичне завдання посібника.
У розділі «Елліністичний період у грецькій літературі»
рецензований автор досить широко розглядає зміст поняття «еллінізм»,
аналізуючи та протиставляючи його іншим періодам в історії грецької
літератури. Він це робить, підкреслюючи, наприклад, відмінність даного
періоду від класичного в культурному плані: в еллінську добу
відчувається активний вплив на літературу східної культури.10
Відмічає І.П. Мегела і філософію: на зміну поглядам Платона й
Аристотеля приходять учення кіренської школи та епікурейців і стоїків.
І тут автор залишається вірним своєму принципу порівняння: він
знаходить спільне у відношенні двох останніх до літератури та
мистецтва.
Говорячи про найяскравіших представників елліністичного періоду,
І.П. Мегела згадує і класичні сюжети – наприклад, оповідь про
Клейобою й Анфея у Александра Етолійського.11 Він яскраво описує,
як молода дружина Фобія закохується у красеня-гостя свого чоловіка, а
коли красень нею нехтує, вбиває і його, і себе. Автор посібника
проводить паралель з іншим сюжетом – біблійним, – вбачаючи
спільне коріння у мілетських легендах. Проте цікаво, що розповідь
про Йосифа у Біблії була записана приблизно у 1513 році до н. е., а
мілетська легенда могла з’явитися не раніше VI століття до н. е. До
того ж у біблійній оповіді дружина начальника закохується у раба
свого чоловіка, а коли він їй відмовляє, робить так, щоб його кинули
до в’язниці. Із собою ж вона нічого не вчиняє. Отже, тут можна
помітити відмінність у сюжетах та періодах написання.
Залишаючись вірним принципу всеосяжності й об’єктивності
викладу, І.П. Мегела розповідає не тільки про загальновідомих поетів
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та письменників давньогрецької доби, а й про тих, хто, хоч і був
популярним, та чомусь залишився поза увагою дослідників, а,
відповідно, і студентів. Серед давньогрецьких поетес студенти зазвичай
знають тільки Сапфо, завдяки її популяризації в сучасній культурі.
Наприклад, за часи римського панування визнаним генієм слова був
Каллімах. Та мало кому відомо, що разом з ним безсмертною поетесою
було названо Ерінну, чию статую спорудили в Константинополі, а її
творчість порівнювалася з гомерівською.
Легкість та доступність викладу разом із високою компетентністю
автора у питаннях історії літератури як Давньої Греції, так і історії
літератури взагалі, роблять рецензовану монографію дуже цінною для
літературознавців, студентів і всіх, хто цікавиться давньогрецькою
літературою.
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2.2. КОМПАРАТИВІСТИКА

УДК 8.11.113.1’255.4+811.134.3’255.4
Воєхевич А.І.
СТІЙКІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З МЕТАФОРИЧНИМ
ЗНАЧЕННЯМ В ІСПАНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ
У статті розглядаються питання семантичного і комунікативного
функціонування стійких словосполучень, переважно з метафоричним
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значенням, які існують в іспанській і французькій мовах, їх роль у цих
мовах, а також особливості і засоби їх перекладу з різним ступенем
еквівалентності на українську і російську мови. Тут представлені
такі види стійких словосполучень, як номінальні, ад’єктивальні,
вербальні, стійкі словосполучення з провербіальним значенням,
ідіоматичні словосполучення та їх еквіваленти в іспанській, французькій,
українській і російській мовах.
Ключові слова: стійке словосполучення, метафора, ідіоматичне
словосполучення, переклад, еквівалент, фразеологізм, значення,
лінгвістичний стереотип, семантика, функціонування.
В данной статье рассматриваются вопросы семантического и
коммуникативного функционирования устойчивых словосочетаний,
преимущественно с метафорическим значением, существующих в
испанском и французком языках, их роль в данных языках, а также
особенности и способы их перевода с различной степенью
эквивалентности на украинский и русский языки. Здесь представлены
такие виды устойчивых словосочетаний, как номинальные, адъективальные, вербальные, устойчивые словосочетания с провербиальным
значением, идиоматические словосочетания и их эквиваленты в
испанском, французском, украинском и русском языках.
Ключевые слова: устойчивое словосочетание, метафора,
идиоматическое словосочетание, перевод, эквивалент, фразеологизм,
значение, лингвистический стереотип, семантика, функционирование.
This article discusses the issues of semantic and communicative
functioning of collocations, with metaphorical meaning predominantly,
which exist in Spanish and French languages, their role in these languages,
as well as particularities and methods of their translation into Russian
and Ukrainian languages with a different grade of equivalence. Such kinds
of collocations as nominal, adjectival, verbal, collocations with proverbial
meaning, idiomatic expressions and their equivalents in Spanish, French,
Ukrainian and Russian languages are represented here.
Key words: collocation, metaphor, idiomatic expression, translation,
equivalent, phraseological units, meaning, linguistic stereotype, semantics,
functioning.
Теоретичні дослідження з фразеології охоплюють широке коло
проблем у лінгвістиці й завжди залишаються актуальними. Останнім
часом французькі, іспанські та італійські лінгвісти Рут Амоссі, Марк
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Анжело, Хуан Ерреро Сесіліа, Марина Ромеро Фриас, Алессандро
Єспа приділяють значну увагу вивченню питання досягнення найбільшої
виразності мови засобами використання стійких словосполучень з
метафоричним значенням та їх перекладу. В статтях цих лінгвістів
такі словосполучення отримали назву лінгвістичних стереотипів, і
засоби перекладу цих словосполучень викликають значну зацікавленість
та вважаються актуальними.
Предметом даного дослідження є проблеми перекладу і пошуку
лінгвістичних еквівалентів стійких словосполучень з метафоричним
значенням в іспанській, французькій, російській та українській мовах.
Стійкі словосполучення, прислів’я, приказки, ідіоматичні вирази,
властиві кожній мові, вже протягом більш двох тисяч років1
створюють труднощі для перекладача та інколи становлять перешкоди
для якісного перекладу. Незважаючи на те, що існують різноманітні
сучасні електронні засоби перекладу, жоден з них не спроможний дати
такий переклад стійкого словосполучення, який би повністю відповідав
даному контексту, тобто якість перекладу та пошук необхідного
еквівалента цілком залежить від перекладача, його ерудиції, відчуття
мови, знання рідної мови, часом від знання історії виникнення того
чи іншого вислову.
Метою даної статті є аналіз стійких словосполучень з метафоричною
основою в іспанській і французькій мовах та особливості їх перекладу
на рідну мову.
Метафоричні стійкі словосполучення мають стилістичний характер
і спонукають суб’єкт мовлення до вираження будь-якого значення,
почуття або дії шляхом сугестивного образу, уявлюваної формули
замість того, щоб виразити ту ж саму думку нейтральною денотативною
формулою.2
В реалізації образних засобів мови широко використовується
метафора – семантичне явище, обумовлене нашаруванням на слово
додаткової семантики, яка є домінуючою, під впливом вузького чи
широкого контексту. Пряме значення слова може служити лише
орієнтиром для асоціації.
Метафоричні стійкі словосполучення входять до складу
фразеологізмів. Природа фразеологізмів стосується дуже різноманітних
синтагматичних комплексів від зовсім простих, які використовуються в
мові часто і стабільно, до ідіоматичних.
Стійкі словосполучення можна умовно розділити на декілька
підгруп:
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−

Синтагми стабільного і частого використання: «poner a prueba» =
«складати іспит»; «una profunda tristeza» (ісп.), «une tristesse
profonde» (фр.) = «глибокий сум». Такого рода синтагми часто
використовуються у спеціальній науковій, технічній лексиці, в
медицині: «onde magnetque», «onda magnética» – «магнітна хвиля».
− Стійкі словосполучення, які складаються з групи слів, що
створюють комплексну лексичну одиницю з ідіоматичним
визначенням або водночас з ідіоматичним і метафоричним
значенням, інакше кажучи, образно-мотивовані словосполучення з
явним перенесенням значення:
«Etre entre l’enclume et le marteau» (досл. фр. «бути між
ковадлом і молотом»), «Estar entre la espada y la pared» (досл.
ісп. «бути між шпагою і дверима») = «Быть между двух огней»
(рос.);
«Faire d’une pierre deux coups» (досл. фр. «зробити два удари
одним каменем»), «Matar dos pájaros de un tiro» (досл. ісп. «вбити
двох птахів одним пострілом») = «Убить двух зайцев» (рос.);
«Faire venire l’eau á son moulin» (досл. фр. «лити воду на
свій млин»), «Arrimar el ascua a su sardine» (досл. ісп. «додати
жару своїм сардинам») = «Подливать масла в огонь» (рос.);
«Poser un lapin» (досл. фр. «посадити кроля»), «Dar un plantón»
(досл. ісп. «примусити чекати»), «Inflar el globo» (досл. ісп. куб.
«надути повітряну кулю») = «підвести, підманути».
Сюди ж відносяться багаточисельні одиниці фразеологізмів,
що мають омоніми у вигляді вільних синтаксичних словосполучень.
− Стійкі словосполучення з провербіальним значенням, серед яких
виділяється група аргументованих стереотипів з дидактичним
сенсом, що спирається на традиційну народну мудрість – прислів’я
і приказки: «Loin des yeux, loin du cœur» (фр. «далеко від очей,
далеко від серця»), «Ojos que no ven, corazón que no siente» (ісп.
«очі, що не бачать, серце, що не відчуває») = «С глаз долой, из
сердца вон»;
«Aux chevaux maigres vont les mouches» (фр. «на чахлого коня
сідають мухи»), «A perro flaco todo son pulgas» (ісп. «на худого
собаку всі блохи плигають») = «На бедного Макара все шишки
валятся» (рос.) = «Бідному женитися і ніч коротка» (укр.).
Серед різноманітності фразеологізмів та стійких словосполучень
найбільшу увагу привертають ті, що мають ідіоматичне значення. Вони
складаються з групи слів з ідіоматичним спрямуванням і становлять
семантико-синтаксичну одиницю:
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«A troche y moche» (ісп. – «как попало», «безладно, сумбурно,
невпорядковано»), «De cabo a rabo» (ісп. досл. «від кінця до хвоста» –
«От корки до корки» (рос.) = «від дошки до дошки» (укр.), «En
cuerpo y alma» (ісп. «душой и телом» ), «À tort et à travers» (фр.
«вкривь и вкось, некстати, как прийдется»), «А tontas y a locas» (ісп.
«без толку, безрассудно, по-дурацки»), «Avoir une araignée dans le
plafond», «Avoir une araignée dans la tête» (фр. досл. «мати павука в
голові») = «быть не в себе, быть тронутым» (рос.) = «з’їхати з
глузду» (укр.).
Серед цих стійких словосполучень з ідіоматичним спрямуванням
найбільш цікавими для перекладу на рідну мову здаються лінгвістичні
стереотипи з метафоричним значенням та їх семантичне і комунікативне
функціонування.
Цей вид словосполучень найбільш часто і рясно проявляється
тоді, коли співрозмовники вдаються до невимушеної, простої розмови
у ситуаціях, де переважає довіра, серед людей, які знають одне одного,
тобто коли вживається розмовний варіант мови.
У стереотипних стійких словосполученнях з метафоричною
основою вживаються образи, взяті із природного оточення,
застосовуються аналогії, гіперболізація, народний гумор та іронія з
метою викликати непрямим чином комплексний семантичний образ,
який може сприйматися слухачем (або читачем) у прямій або непрямій
формі залежно від контексту.
Наприклад, французький вислів «Jeter de l’huile sur le feu»
(«підливати масло у вогонь»), а також іспанський «Echar leña al
fuego» («підкинути хмизу у вогонь») можуть сприйматися як у
нейтральній і прямій формі, так і в переносному значенні: «Ускладнити
ситуацію, яка вже є проблематичною»; або «Mettre les pieds dans le
plat» (фр. досл. «попасти ногою в тарілку»), «Meter la pata» (ісп.),
значення яких може сприйматися в більш логічній та прямій формі:
«Схибити, зробити помилку, зробити щось недозволене», мають
еквівалентні форми: «Попасть впросак» (рос.) = «Скочити на
слизьке» (укр.).
Коли автор бажає надати особливої експресивності ситуації або
певному поняттю, то він обирає винятково переносне значення стійкого
словосполучення. Його співрозмовник легко робить висновок, тому
що це словосполучення викликає певний образ, певну формулу, тобто
лінгвістичний стереотип, спільний для носіїв однієї мови або культури.
Стійке словосполучення «Faire d’une pierre deux coups» (фр.) та
його іспанський еквівлент «Matar dos pájaros de un tiro» – це два
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лінгвістичних стереотипи, які являють собою ілюстративний образ у
буквальному значенні: кожен з них пов’язаний з різними діями,
«моделями», обраними традиційно залежно від мови й культури. Їм
відповідає словосполучення «За двома зайцями» (укр.) або «Одним
махом» (рос.). Ці образи, завдяки аналогії, викликають абстрактне
поняття зі значенням: «Скористуватися випадком з метою зробити
дві речі одночасно». Ці словосполучення, незважаючи на буквальне
значення образів, еквівалентні й синонімічні щодо концептуального
значення висловленого, яке викликано метафоричним, переносним
образом. Якщо слухач не зрозумів сказаного з тієї причини, що
не сприйняв метафоричний зміст лінгвістичного стереотипа, його
співрозмовник повинен буде вдатися до пояснення нейтральними
засобами мови.
У якості метафоричної формули, спільної для носіїв однієї мови,
стійкі словосполучення легко сприймаються і розуміються. У
буквальному значенні кожне слово зберігає притаманний саме йому
семантичний зміст і виконує функцію образу абстрактного значення.
Наприклад, замість того, щоб сказати «No me pongas las cosas difíciles»
(ісп. «не створюй мені труднощів») тому, хто заважає нам зробити
певну річ, ми можемо вдатися до більш експресивного вислову з метою
надати йому більшої образності: «No me pongas palos en las ruedas»
(ісп. досл. «не став мені палки у колеса»), а в більш фамільярній і
вульгарній манері: «No me toques las narices» («не чіпай мене за носа»).
Співрозмовник обирає певний вислів, певне стійке словосполучення
з метафоричним значенням із метою надання своєму висловлюванню
певного комунікативного ефекту: симпатії, кумедності, гіперболічного
бачення теми, про яку йдеться, поблажливості, іронії, зневажливості,
агресивності тощо. Обрана форма тісно пов’язана з комунікативною
ситуацією, в якій опинилися співрозмовники: довіра, фамільярність,
дистанція, повага. Залежно від ситуації та рівня довіри або дистанції,
співрозмовник обирає певну форму: піднесена мова, фамільярна,
розмовна, народна, вульгарна, щоб зробити своє висловлювання більш
експресивним та доступним. Обрана форма мови надає висловлюванню
пояснювального тону та створює образ довіри, дотепності, ерудиції,
вульгарності, неповаги.3 Так, наприклад, стійке ідіоматичне
словосполучення може трансформуватися залежно від обраної форми
мови: «En avoir assez» (фр.) = «С меня достаточно», «Еstar harto»
(ісп.) = «С меня хватит» (рос.) = «досить, годі, буде» (укр.); «Dar un
hartazgo» (ісп.), «En avoir son soûl» (фр.) – «С меня уж хватит
этого» (рос.); «En avoir ras le bol» (фр.), «En avoir par-dessus la tête»
(фр.), «Estar hasta los pelos» (ісп.) = «Я уже имею выше крыши»
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(рос.); «En avoir marre» (фр.), «Estar hasta el gollete» (ісп.) = « Я уже
сыт по горло» (рос.) = «ситий донесхочу»; «En avoir plein le dos / les
bottes» (фр.), «Estoy hasta la coronilla» (ісп.) = «Мне это смертельно
надоело», «Надоело пуще горькой редьки» (рос.) = «Сидить у
печінках» (укр.); «En avoir plein le cul» (фр.), «Estoy hastiado» =
«Мне уже осточертело» (рос.) (груб.) – «остогидло, остобісило» (укр.).
Щодо синтаксичного функціонування стійких словосполучень,
доречно буде вказати на їх номінальний або вербальний характер.4 З
іншого боку, синтагма стійкого словосполучення може спиратися на
прикметник, якщо він вживається з дієсловом «бути». В цьому випадку
словосполучення буде ад’єктивальним, або адвербіальним, якщо
перетворюється функція дієслова.
Номінальні стійкі словосполучення «des châteaux en Espagne» (фр.
досл. «замки Іспанії»), «castillos en el aire» (ісп. «повітряні замки»)
мають відповідник у російській – «строить воздушные замки»; «le
chant du cygne» (фр.), «el canto de cisne» (ісп.) = «лебединая песня»
(рос.); «le cheval du Troie» (фр.), «el caballo de Troya» (ісп.) =
«троянский конь»; «l’épée de Damocles» (фр.), «la espada de Damocles»
(ісп.) = «Дамоклов меч» (рос.); «l’âne de Buridan» (фр.), «el asno de
Buridán» (ісп.) = «Буриданов осел» (рос.) – три останніх не становлять
складності для перекладу, крім того, мають спільні історичні або
міфологічні джерела їх виникнення.
Ад’єктивальні стійкі словосполучення: «Un pays de cocagne»
(фр. досл. «земля обітна») = «молочная река, кисельные берега»
(рос.), «¡Esto es Jauja!» (ісп.) = «живут же люди!» = «жизнь – малина»,
(Jauja – країна добробуту, розкошування, байдикування), «vivir en
Jauja» = «как сыр в масле кататься» (рос.); «C’est une autre paire
des manches!» (фр. досл. «це вже інша пара рукавів»), «Es harina de
otro costal» (ісп. досл. «це борошно з іншого мішка») = «це вже інша
справа»; «Un film á l’eau de rose» (фр. досл. «фільм з рожевою
водою») = «мыльная опера» (рос.)
Вербальні стійкі словосполучення: це синтагми – речення,
побудовані на основі вебального ядра, яке обирає співрозмовник з
метою висловити свою думку або якесь значення в метафоричній
формі. Стійкі словосполучення такого роду часто вживаються в
іспанській та французькій мовах для передачі почуттів або поведінки. У
французькій мові вербальні стійкі словосполучення з метафоричним
значенням займають приблизно 70 % складу деяких фразеологічних
словників,5 таких як французько-іспанські фразеологічні словники під
редакцією авторів Lafeur (1991) та Rey y Chantreau (1994). Наприклад:
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«Avoir le compas dans l’oeil» (фр. досл. «мати компас в очах»),
«Tener ojo de buen cubero» = «Глаз-алмаз» (рос.); «Chercher midi â
quatorze heures» (фр. досл. «шукати полудень о другій годині»),
«Buscar cinco pies al gato» (ісп. досл. «шукати п’яту лапу у кішки») =
«Искать вчерашний день» (рос.) = «Шукати п’яте колесо до возу»
(укр.); «Etre comme les deux doigts de la main» (фр. досл. «бути
схожими, як два пальці однієї руки»), «Ser como uña y carne» (ісп.
досл. бути як «ніготь і шкіра») = «Быть похожими, как две капли
воды» (рос.); «Faire venir l’eau a son moulin» (фр. досл. «лити воду
на свій млин»), «Arrimar el ascua a su sardina» (ісп. досл. «додати
хмизу у вогонь») = «Подливать масло в огонь» (рос.) = «Лити воду
на свій млин» (укр.); «Jouer cartes sur la table» (фр. досл. «покласти
карти на стіл»), «Poner las cartas boca arriba» (ісп. досл. «покласти
карти догори малюнком») = «Открыть карты» (рос.) = «Викласти
свої карти» (укр.); «Tourner autour du pot» (фр. досл. «ходити навкруги
горщика»), «Andarse por las ramas» (ісп. досл. «ходити по гілках») =
«Ходить вокруг да около», «Растекаться мыслию по древу» (рос.) =
«просторікувати» (укр.).
Адвербіальні стійкі метафоричні словосполучення: «En un clin
d’oeil» (фр. досл. «у один кліп очей»), «En un abrir y cerrar los ojos»
(ісп. досл. «один раз відкрити й закрити очі») = «во мгновение ока»
(рос.) – «як оком змигнути» (укр.); «Aux calendes greques» (фр. досл.
«до грецьких календ»), «Dejar para el día del juicio final» (ісп. досл.
«залишити все на день вирішального суду») = «После дождичка в
четверг» (рос.); «A bouche que veux-tu», «A tutiplén» (фр.) = «Щедрой
рукой», «Сколько душе угодно» (рос.) = «щедрою рукою», «скільки
завгодно, досхочу» (укр.).
Крім того, існують стійкі словосполучення з метафоричним
значенням, які можуть вважатися ідіоматичними через досить високий
ступінь складності для перекладу або адаптації до іншої мови.
Наприклад: «Faire la pluie et le beau temps» (фр. досл. «робити гарну
погоду та дощ»), «Ser el amo del cotarro» (ісп. досл. «бути хазяїном
нічліжки»), «Cortar el bacalao» (ісп. досл. «різати тріску») мають
значення «старшинувати», серед яких два іспанських словосполучення
не мають дослівного еквіваленту в російській мові, але з французької
маємо «робити погоду»; «Prendre la clé des champs» (фр. досл. «взяти
ключі від поля»), «Darse el bote» (ісп. досл. «дати по черевиках»)
означають «втікти» – «дать деру» (рос.); «Casser la pipe» (фр. досл.
«розбити трубку для паління), «Estirar la pata» (ісп. досл. «проcтягнути
лапи») – в російській та іспанській є еквівалентний вираз «протянуть
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ноги». У галузі фразеології, як стверджує Ісабель Гонсалес Рей,6
існують такі стійкі словосполучення, які не можуть бути перекладені
на іншу мову, і єдиний розв’язок цієї проблеми – це адаптувати їх
шляхом пошуку найбільш близьких за значенням еквівалентів.
Cтійкі словосполучення, повторюючись протягом тривалого часу,
набувають у системі будь-якої мови незмінності та ідіоматичного
характеру і функціонують як лінгвістичний стереотип,7 вживаний
носіями однієї мови і культури з метою вираження певного поняття в
метафоричній формі.
Щодо особливостей перекладу стійких словосполучень, необхідно
сказати, що серед них існують повні, часткові, ідентичні еквіваленти.
Якщо не існує прямого еквівалента, треба інтерпретувати вираз рідною
мовою.
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ОБРАЗ ЗАЙВОЇ ЛЮДИНИ У ТВОРАХ «СТОРОННІЙ»
А. КАМЮ ТА «СІМ’Я ПАСКУАЛЯ ДУАРТЕ» К.Х. СЕЛИ
Статтю присвячено розкриттю образів головних героїв у творах
«Сторонній» А. Камю та «Сім’я Паскуаля Дуарте» К.Х. Сели як
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представників «маленьких» людей та виявленню спільних і відмінних
рис в образах Мерсо і Паскуаля Дуарте. У статті проаналізовано
схему руйнування людської особистості головних героїв, здійснено
порівняння суспільств, що зображуються в романах, аналіз причин
того, чому Мерсо і Паскуаль стають зайвими у суспільстві.
Ключові слова: екзистенціалізм, суспільство, протидія, злочин, дух
часу, руйнування особистості, протест, байдужість, суд, покарання.
Статья посвящена раскрытию образов главных героев в романах
«Посторонний» А. Камю и «Семья Паскуаля Дуарте» К.Х. Селы
как представителей «маленьких» людей, а также выявлению сходств
и отличий в образах Мерсо и Паскуаля Дуарте. В статье
проанализировано схему разрушения человеческой личности главных
героев, выполнено сравнение обществ, которые изображаются в
романах, анализ причин того, почему Мерсо и Паскуаль становятся
лишними в обществе.
Ключевые слова: экзистенциализм, общество, противодействие,
преступление, дух времени, разрушение личности, протест, равнодушие,
суд, наказание.
The article is devoted to the disclosure of the images of the main
characters in the novels «The Stranger» by Albert Camus and «The Family
of Pascual Duarte» by Camilo José Cela as the representatives of «small»
people and revealing of similarities and differences in the images of
Meursault and Pascual Duarte. In the article there is the analysis of the
pattern of the destruction of the human personality of the main characters, the
comparison of the societies that are depicted in the novels and the analysis of
the reasons of that why Meursault and Pascual become unnecessary in the
society.
Key words: existentialism, society, counteraction, crime, spirit of time,
destruction of personality, protest, indifference, court, punishment.
Творчість французького романіста, філософа, публіциста
Альбера Камю та іспанського письменника і публіциста, лауреата
Нобелівської премії з літератури 1989 року Каміло Хосе Сели
припадає на другу половину XX cтоліття, на час розвитку напряму
«екзистенціалізм» у літературі.
Екзистенціалізм – течія в літературі, що сформувалася в Європі
у 30-40 pp. XX cтоліття, а найбільшого розвитку досягла в 50-60 рр.
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Основним положенням екзистенціалізму є постулат «екзистенція
(існування) передує есенції (сутності)». У художніх творах
екзистенціалісти прагнуть збагнути справжні причини трагічної
невлаштованості людського життя.
Визначальні риси екзистенціалізму:
− на перше місце висуваються категорії абсурдності буття, страху,
відчаю, самотності, страждання, смерті;
− особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу,
ворожому «іншому», адже всі вони нав’язують їй свою волю,
мораль, свої інтереси й ідеали;
− поняття відчуженості й абсурдності є взаємопов’язаними та
взаємозумовленими в літературних творах екзистенціалістів;
− вищу життєву цінність екзистенціалісти вбачають у свободі
особистості;
− існування людини тлумачиться як драма свободи;
− найчастіше в художніх творах застосовується прийом розповіді
від першої особи.
Всі перелічені риси притаманні схожим за змістом романам
«Сторонній» А. Камю та «Сім’я Паскуаля Дуарте» К.Х. Сели.
Темою дослідження є образ зайвої людини у цих творах.
Метою дослідження виступає розкриття образу головного героя
у вказаних творах як представника «маленьких» людей та виявлення
спільних і відмінних рис в образах Мерсо і Паскуаля Дуарте.
Завдання дослідження: порівняння образів головних героїв романів
та зіставлення суспільств, що зображуються в романах, а також аналіз
причин того, чому Мерсо і Паскуаль стають зайвими у суспільстві.
Роман «Сторонній» вийшов у світ влітку 1942 року і відразу
приніс автору популярність. Записки нещасливого вбивці, що чекає
страти після суду, волею-неволею сприймаються як спонукання до
роздумів про справедливість вироку, як прямо не висловлене, але
настійне клопотання про касацію, звернене до верховного суду – суду
людської совісті. Випадок же, представлений до перегляду, звичайний,
але далеко не простий. Розповідь, на перший погляд, нехитра, затягує
своїми «за і проти». І раптом виявляється головоломкою, що не дає
спокою, поки з нею не впораєшся. У розповідачі «Стороннього»
розпізнали лиходія і мученика, тупу тварину і мудреця, виродка і
сина народу, недолюдину і надлюдину. Камю спершу дивувався,
потім сердився. А під кінець і сам посилив плутанину, повідомивши
напівсерйозно, що в його очах – це «єдиний Христос, якого ми
заслуговуємо».1
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Мимовільний убивця засуджений за те, що не грає в гру оточуючих.
У цьому сенсі він чужий суспільству, в якому живе. Він бродить
осторонь від інших по околицях життя приватного, відокремленого,
плотського. Він відмовляється брехати. Він говорить те, що є насправді,
він уникає маскування, і ось уже суспільство відчуває себе під загрозою.
Зустріч із цим всеотруйним охоронним лицемірством відбувається
з перших сторінок книги. Службовець Мерсо, одержавши телеграму
про смерть матері в богадільні, відпрошується з роботи. Господар не
поспішає виразити йому співчуття: в одязі підлеглого поки що немає
показних ознак трауру, а це означає, що смерті начебто ще і не було.
Інша справа після похорон – втрата тоді одержить офіційне визнання.
Ввічливість тут – це бюрократизована душевність, яка пускається в
хід суто «для галочки». Роман можна поділити на дві рівні частини.
Друга – «дзеркало» першої, але «дзеркало» криве. Одного разу пережите
потім реконструюється в ході судового розгляду, і «копія» до
невпізнання спотворює натуру. З сировини фактів, розчленованих
і наново підігнаних за шаблонами глухого до життя розуму,
виготовляється підробка.2
Звично мляво тягнуться в першій половині роману дні чоловіка
із запорошеного передмістя Алжиру: життя, буденне, непоказне,
нудне, мало чим виділяється з сотень йому подібних. І ось дурний
постріл, викликаний швидше затьмаренням від жари, ніж злим наміром,
обриває цей рослинно-напівдрімотний стан. Непримітний обиватель
потрапляє на лаву підсудного. Він і не збирається нічого приховувати,
навіть охоче допомагає слідству. Але запущеній судовій машині
простого визнання мало. Їй подавай покаяння в закоренілій злочинності,
інакше вбивство не укладається в нормативи правосуддя. Коли ж ні
погрози, ні обіцянки не допомагають вирвати передбачувані докази,
їх починають шукати в біографії Мерсо. І знаходять. Правда, швидше
дивності, ніж пороки. Але від дивності до злочинності – один крок, а
там уже рукою подати і до лихої вдачі. Тим паче, що серед чудасій
Мерсо є одна абсолютно непробачна. Підслідний правдивий до повної
зневаги своєю вигодою. Обеззброююче небажання брехати і прикидатися
здається всім, для кого жити означає ламати соціальну комедію, украй
підозрілим: особливо спритним удаванням, а то і посяганням на
соцыальну мораль. В обох випадках це заслуговує суворої кари.
У другій частині роману відбувається перелицьовування буденного
життя в існування лиходія. Образ «сухих» очей перед труною матері
тлумачиться як черствість морального виродка, що нехтує синовим
обов’язком; вечір наступного дня, проведений на пляжі і в кіно з
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жінкою, – як святотатство; знайомство з сусідом-сутенером – як
приналежність до кримінального світу; пошуки прохолоди в тіні біля
струмка – як обдумана помста кровожерного недолюдка. У залі засідань
підсудний не може звільнитися від відчуття, що судять когось іншого,
хто віддалено нагадує знайоме йому обличчя, але вже ніяк не схоже
на його. Та й важко впізнати себе в цьому «виродку», чий портрет
виникає з деяких показань свідків і особливо з натяків обвинувача.
Над усім цим зловісним процесом витає дух святенництва. У своїй
промові-біснуванні прокурор вибовкує таємницю судилища: «глухе»
серце «стороннього» – страшна «безодня, куди може звалитися
суспільство». І Мерсо відправляють на ешафот, по суті, не за здійснене
ним убивство, а за те, що він нехтував лицемірством, з якого
витканий «обов’язок».3
На одному з допитів відбувається розмова, що розкриває природу
тієї ворожнечі, яку відчувають до «стороннього» офіційні особи.
Діставши зі столу розп’яття, слідчий розмахує ним перед спантеличеним
Мерсо і тремтячим голосом заклинає його увірувати в Бога. «Неужели
вы хотите, – воскликнул он, – чтобы моя жизнь потеряла смысл?»4
Невдалий підсудний – «третій зайвий» у грі захисту і звинувачення,
де ставкою служить його життя, але правила якої йому не зрозуміти.
Ходи гравців загадкові і вселяють у нього думку про примарність
того, що відбувається в залі засідань. Він дивується, тому що щиро
не розуміє. Проте це нерозуміння особливе – не психологічна сліпота, а
духовна зіркість. Будучи аутсайдером, він легко виявляє вади, приховані
від інших їх благоговінням перед звичним і належним. Він платить
суддям їх же монетою: для них він ворожнечо-дивний, вони ж, у
свою чергу, для нього – влаштовувачі «дивного» обряду. Крізь сторопіле
здивування «стороннього» проступає знущання самого Камю над
мертвою мовою і ритуалом мертвої охоронної офіційності, що лише
прикидається осмисленою життєдіяльністю.5
Суд над «стороннім» виливається в саркастичний суд Камю над
підробленими цінностями суспільства, що марнотратить живу душу.
Ім’ям якої ж правди вершиться цей суд над суддями? Розповідач
мовчить про неї аж до останніх хвилин і говорить лише напередодні
страти. Сповідання його віри нескладне: рано чи пізно, старим або
молодим, у власному ліжку або на пласі кожен помре поодинці,
розділивши долю всіх інших смертних. І перед цією нещадною
ясністю тануть усі міражі, за якими ганяються люди, поки не прийшов
їх останній час. Марними є «страусові» спроби сховатися від знання
своєї долі за силою-силенною справ. Суєтні всі потуги затулитися від
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жорстокої очевидності, присвячуючи себе кар’єрі, допомозі ближнім,
турботі про дальніх, цивільному служінню і т. п. Порожні небеса
зберігають гробове мовчання, свідчать тим самим, що в світі немає
розумного, дбайливого господаря, і, з погляду окремої смертної
піщинки, все занурене в хаос. Невідомо навіщо з’явився на світ,
невідомо чому зникнеш без сліду – ось і вся оповідь про сенс, точніше,
нісенітницю життя, яку вислуховує від глухого до його запитів
соціуму кожен, хто прагне знайти істину.
Одного разу «сторонньому» відкрилося уселенське нерозумне,
що позбавляє надійного сутнісного коріння, а отже, робить довільними
і сумнівними в його очах усі прийняті морально-поведінкові правила
сумісного людського гуртожитку. З ними він розпрощався раз і
назавжди, як скидають непотрібний одяг, і живе собі потихеньку серед
людей голою людиною на голій землі – так би мовити, залишком від
особи за вирахуванням з неї члена сім’ї, клану, суспільства, церкви.
Здивована «свята простота» його є, отже, не стільки по-дитячому
безгрішна наївність, скільки старечо втомлена мудрість розчарованої
душі. Він не робить замаху на уявні святині цивілізації, не озброюється –
він просто ухиляється від них і хоче, щоб йому дали спокій,
дозволивши насолоджуватися тим, до чого у нього ще не пропав смак.6
А смак у «стороннього» не пропав хіба що до тілесних радощів. Майже
все, що виходить за межі здорової потреби уві сні, їжі, близькості з
жінкою, йому байдуже. Правда, нез’ясовну насолоду йому приносить
залучення до природи. І вдома, і у в’язниці він годинами захоплено
стежить за грою сонячних променів, переливами фарб у небі, смутними
шумами, запахами, коливаннями повітря. Вишукано-точні слова, за
допомогою яких він передає побачене, виявляють у ньому дар
ліричного живописця. До природи він, виявляється, відкритий настільки
ж, наскільки закритий суспільству. Байдуже відсутній серед близьких,
він кожною своєю клітинкою присутній у матеріальному всесвіті.
Мерсо – самозабутній поклонник стихій – землі, моря, сонця. Він
немов загіпнотизований виконавець невідомої космічної волі. У той
фатальний момент, коли він убив араба, він був якраз у владі чергової
сонячної мани. Для «стороннього» і добро, і благодать – у повному
злитті його малого тіла з величезним тілом всесвіту. І чужаком серед
людей його зробила вірність плотській природі. Повернення до
тілесного первородства не просто проголошене, але заломлене в мовній
тканині. Розмовну звичайність цього нехитрого оповідання один з
тлумачів повісті назвав «нульовим градусом письма». Речення схожі з
рисками пунктирної лінії. Інтелект Мерсо занурений у сплячку: власні
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вчинки «сторонній» тлумачить насилу – як те, що не сам він робив, а
з ним робилося.
Але свобода і правда діонісійського розкріпачення здійснюється
за чийсь рахунок. Життя «вмираючого за правду» «стороннього» –
аргумент. Але життя, обірване Мерсо, – аргумент не менший. «Мислення
навпаки», схильне просто міняти доброчесний плюс на мінус (раз
немає Бога, немає ніякого закону для особистості), саме по собі нічого
не може поробити з дірами того одягу, який воно вивертає навиворіт.
Вихолощений ритуал судилища тільки зовні протистоїть натуральності
«стороннього», але насправді вони набагато ближче один одному,
ніж здається. Їх сполучення і є парадокс цивілізації, що розтратила
здорову органічність свідомості, вичерпала свої ціннісні запаси.
Язичницька правда, яку Камю доручив висловити під завісу своєму
підопічному, на перевірку представляє одну з кривд того життєвого
устрою, про яке так печуться слідчий, прокурор, священик.
Звичайно, для автора Мерсо – ще не мудрець. Але Мерсо –
«володар правди, правди бути і відчувати, хай поки що негативної,
проте такої, без оволодіння якої ніякого оволодіння собою і світом
узагалі неможливо».7 Тобто шлях у безглуздому світі тільки один –
шлях чесності й честі.
І ось тут ми починаємо цілком розуміти сенс назви роману Камю.
«Сторонній», якого він прагне зобразити, – це якраз один з тих
простодушних, які викликають жах і обурюють суспільство, тому що
не приймають правил його гри. Він живе в оточенні сторонніх, але і
сам для них сторонній. Саме за це деякі люди і люблять його, подібно
до Марі, його коханки, що прив’язалася до нього, тому що він дивний;
інші з тієї ж причини його ненавидітимуть, як той натовп присяжних,
чию злість він раптово відчув. Та й ми самі, відкривши книгу і ще не
проникнувшись відчуттям абсурду, марно спробували б судити Мерсо
за нашими звичними нормами: для нас він теж сторонній.
Таким чином, шок, відчутий нами, коли ми відкрили книгу і
прочитали: «Ну вот, подумал я, воскресенье я скоротал, маму уже
похоронили, завтра я опять пойду на работу, и, в общем, ничего не
изменилось»,8 викликаний навмисно: це результат нашої першої зустрічі
з абсурдом. Проте ми, без сумніву, сподівалися, що у процесі читання
неприємне відчуття розсіється, що все помалу проясниться, буде
раціонально розтлумачено. «Сторонній» не з тих книг, які стверджують:
абсурдна людина не пояснює, вона описує; але «Сторонній» також і
не з тих книг, які що-небудь доводять. Камю просто пропонує
свій сюжет і не турбується стосовно доведення того, що, по суті,
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недоказове. «Міф про Сізіфа» підказує, як слід сприймати роман
нашого автора.
Ми дійсно знаходимо там теорію абсурдного роману. І хоча
абсурдність людської долі є єдиною темою «Стороннього», це все ж
таки не тенденційний роман; це не продукт «самовдоволеної» думки,
яка намагається видати свої твори за докази своєї правоти; навпаки,
це плід думки, що «усвідомлює свої межі, смертної і бунтуючої».
Самим фактом свого існування «Сторонній» доводить безплідність
розсудливого розуму. Так само у «Міфі про Сізіфа» Камю багато
міркує про любов. «Чувство, связывающее нас с некоторыми людьми, –
пише він, – мы называем любовью лишь соответственно некой
общепринятой точке зрения, за которую ответственны книги и
легенды».9 І паралельно читаємо у «Сторонньому»: «Она спросила,
люблю ли я ее. Я ответил, что слова значения не имеют, но, кажется,
любви к ней у меня нет».10 З цієї точки зору суперечка на тему, чи
«любив Мерсо свою матір», – суперечка в суді присяжних і у свідомості
читача – удвічі абсурдна.
Перш за все, як говорить адвокат, «в чем обвиняют подсудимого?
В том, что похоронил мать, или в том, что он убил человека?».11
Проте, головним чином, справа полягає в тому, що саме слово
«любити» позбавлено сенсу. Звичайно, Мерсо помістив свою матір у
богадільню тому, що у нього не вистачало грошей, а також тому, що
вони нічого не чекали один від одного. Немає також сумніву і в тому,
що він нечасто відвідував її, тому що «жаль было тратить на это
воскресные дни, не говоря уж о том, что не хотелось бежать на
автобусную остановку, стоять в очереди за билетами и трястись
два часа в автобусе».12 Отже: весь він – у сьогоденні, в настроях даної
хвилини, а те, що прийнято називати відчуттям, є для нього лише
абстрактна єдність, яка позначає сукупність розділених у часі настроїв.
Адже все ж таки не весь час ми думаємо про тих, кого любимо,
проте стверджуємо, що любимо їх навіть у ті моменти, коли не думаємо
про цих людей, і ми здатні порушити свій спокій в ім’я цього
абстрактного відчуття навіть тоді, коли не випробовуємо ніякого
реального переживання. Мерсо думає і поводиться інакше: йому
невідомі ті глибокі, тривалі переживання, які схожі одне на одного; для
нього не існує не тільки любові, але навіть і пристрасті. Для нього
важливим є тільки миттєве, тільки конкретне. Він їде до матері, коли
йому цього хочеться, от і все.
Якщо таке бажання з’являється, то воно виявляється достатньо
сильним, щоб Мерсо сів в автобус; адже було ж достатньо сильним
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інше конкретне бажання, що примусило цього лінивця бігти чимдуж
і стрибати в рухому вантажівку. Проте він завжди називає свою матір
ніжним дитячим словом «мама» і ніколи не упускає випадку зрозуміти
її, прийняти її точку зору. «О любви я знаю только то, что это
чувство, в котором соединились желание, нежность и понимание,
связывающие меня с определенным существом».13 Отже, ми бачимо,
що не слід нехтувати теоретичним аспектом у характері Мерсо: багато
чого з того, що трапилося з ним, має на меті підкреслити різні грані
початкової абсурдності.
«Сім’я Паскуаля Дуарте» викликає у критиків і читачів також
безліч суперечливих тлумачень. Герой роману, селянин Паскуаль
Дуарте, як і Мерсо, – звичайна людина, не який-небудь безсердечний
лиходій. Але один за одним він здійснює жорстокі вчинки, а потім і
криваві злочини. Здатний вбивати, він здатний і жаліти; тікаючи від
своєї долі, він постійно повертається в рідне село, нібито сам іде
назустріч злочину і страті. Він може здатися читачу то аморальним
чудовиськом, то безвинною жертвою середовища.
У романі простежується схема доказу філософської тези. Це
дозволяє запропонувати послідовно екзистенційне алегоричне пояснення
сюжету. Ланцюг нещасть Паскуаля, яких він не може уникнути, – це
і є «екзистенція», що залишає тільки один вихід – смерть. Почуття
ненависті до матері, яке переповнює всю істоту Паскуаля, – це,
очевидно, ненависть до життя, яке дане людині, крім його бажання,
до життя бездушного і ворожого (мати і сльозинки не пролила над
померлими сином і внуком, мати байдужа до ганьби сестри і дружини
Паскуаля). Паскуаль у всіх перипетіях своєї долі діє з безпорадною
сліпотою сомнамбули, що можна розглядати як прояв активності в
тому, що відчужує нас від самих себе у світі. І лише опинившись у
в’язниці в очікуванні страти, будучи виключеним із соціальної
круговерті, Паскуаль переживає самопоглиблення і повертається, хоча
б у передсмертному монолозі, до своєї людської суті.14
Проте «Сім’я Паскуаля Дуарте» не зводиться до образної
ілюстрації філософської ідеї. Дорога, яка веде до села, де народився
Паскуаль, «гладкая и длинная, как день без хлеба, гладкая и длинная...
как дни смертника».15 Такою нотою починається розповідь про
Паскуаля. А потім слідують картини страшного убозтва життя в
іспанському селі, знущання над слабкими і беззахисними. Батька
Паскуаля вкусив скажений собака. За сільським звичаєм його замикають
і залишають помирати одного, він гризе з голоду і сказу землю.
Молодший брат Паскуаля, дурник Маріо, якого коханець матері штовхав
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ногою, як цуценя, вмирає, потонувши в глеку з оливковим маслом.
Поняття про честь і чоловічий обов’язок такі, що не дай Боже
відхилитися від кривавої помсти кривднику – тебе засміють, зацькують.
Варто Паскуалю почути: «Ти не чоловік!» – і він з ножем кидається
на друга. Одне з важких, болісно-важких місць роману – опис
жорстокості сільських хлоп’ят, які збігаються до в’язниці подивитися
на ув’язнених. «Услыхав, что тут полицейский, в дверях собралась
орава ребят и устроила нам кошачий концерт, так что месяц
потом в ушах звенело. Запах арестанта будит в детях какую-то
злую жестокость: они глядят на нас как на редкую тварь, горящими
глазами, с порочной улыбочкой на губах, как глядят на овцу, которую
режут на бойне, – в ее горячей крови они альпаргаты мочат, – или
на пса, раздавленного телегой, – они его палкой тычут, чтоб узнать,
жив еще или нет, – или на котят новорожденных, тонущих в
водопойной колоде, котят, в которых они камнями швыряют, а то
нет-нет да и вытащат поиграть, продлить им жизнь – до того они
к ним безжалостны! – и растянуть их мучения».16
У їхній поведінці відображається весь світ, що оточує Паскуаля.
Людська жорстокість тут так само ненавмисна, байдужа, як і в дітей.
Не дитину ж винити в тому, що вона така. Але тоді кого ж: природу
або суспільство? Паскуаль – не вбивця за природою. Скоріше, навпаки,
від природи йому дані добрі відчуття: прихильність до сестри,
пристрасть до першої дружини Лоли і вдячна ніжність до другої
дружини, радісне очікування народження сина. Взагалі природа нікого
не обділила добром: навіть мати, байдужа до всього на світі, іноді
відчуває жалість до дурника Маріо. Правильніше зрозуміти авторську
думку допоможе пояснення останнього злочину Паскуаля. Адже
Паскуаля судять і засуджують до смерті не за вбивство матері (про
нього ми дізнаємося лише з його сповіді), а за вбивство під час війни
старого графа, господаря великої садиби. Мотивів для цього вбивства
немає ніяких: сам Паскуаль визнає, що граф завжди був з ним
ласкавий і привітний.
Немає ніяких мотивів, крім того, що у селі, де жив Паскуаль,
один тільки графський будинок можна було б назвати будинком, а в
саду росли квіти, яких сільські хлопчаки ніде більше не бачили. Про це
сказано на самому початку твору, в експозиції, але це мається на увазі
аж до кінця оповіді. Вбивство графа перетворюється на помсту не
людині, а суспільству. І недаремно старенький граф називає свого
вбивцю «голубчиком» і посміхається в хвилину смерті. Ця винувата
усмішка – останній жест визнання провини всього свого класу перед
Паскуалем.
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Так, за будовою екзистенціалізму, за філософською символікою
в образах «Сім’ї Паскуаля Дуарте» відкривається інша логіка, логіка
реальної дійсності. Історія роману показує, що його «підривний» сенс
не був ретельно прихований. Закінчивши книгу, Села провів декілька
місяців у пошуках видавця. Усюди йому відмовляли: дуже багато
злочинів, дуже похмуро. Села попросив старого і знаменитого
письменника Піо Бароху (який ставився до Сели з великою симпатією)
написати передмову до роману. Бароха прочитав рукопис і повернув
його автору: «Послушайте, если вы хотите отправиться в тюрьму,
то отправляйтесь один. Я уже не в том возрасте, чтобы меня тащили
в тюрьму, я не хочу там оказаться ни с вами, ни с кем-нибудь
другим».17 Нарешті, книга побачила світ і була незабаром конфіскована
владою. Все ж таки велика частина тиражу вже була розпродана.
Твір Сели «Сім’я Паскуаля Дуарте» знаменує собою оновлення
іспанської літератури. У цьому романі Села зобразив трагічну долю
звичайної людини, нещасної жертви суворої дійсності. Іспанія після
закінчення громадянської війни стала країною, в якій доля звичайної
людини була трагічною. Герой книги – «маленька людина», яка в
умовах, що склалися, може лише чинити опір по мірі своїх сил і
відчайдушно боротися проти несправедливості життя, – все одно не
може досягнути своєї мети.18
Села, як і Камю, не створює і не показує хвилювань і душевних
мук героя, не намагається показати читачам картини внутрішнього
світу Паскуаля Дуарте. За допомогою гранично реалістичного опису
життя дійових осіб твору Села створює роман, у якому він, спираючись
на традиції класичного реалізму, закладає основи нової літератури.
Роль автора, який використовує в романі розповідь від першої
особи і намагається дистанціюватися від головного героя, немов людина,
яка тільки знайшла і опублікувала листи Паскуаля Дуарте, все ж таки
дуже помітна в творі. Свідомий вибір такої манери викладу служить
ознакою того, що Села не хоче брати на себе відповідальність за те,
що відбувається в сучасній йому післявоєнній Іспанії. Він лише
показує і розповідає, а роль судді залишає читачу. Така позиція не
була принципово новою для іспанської літератури, але Села зміг
створити роман, що став відкриттям для модерністської літератури
XX століття. Роман став мірилом моральності, заклав основи нової
естетики і нового філософського розуміння ролі людини у франкістській
Іспанії, Іспанії мирного часу.
Села нічого не говорить прямо, для цього він і зменшив свою
присутність у романі до мінімуму, але читачу відразу стає ясно: війна
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закінчена, мир настав, а життя нітрохи не змінилося. У Паскуаля Дуарте
він знайшов усі типові риси, властиві іспанцю післявоєнного часу і
довів їх до абсолюту, створив гротесковий, але в той же час гранично
реалістичний образ, у якому виявилися всі агоністичні риси іспанського
суспільства, від яких Іспанія 40-50 рр. намагалася втекти.
Роман дає правдиву картину убогості і приреченості життя
іспанського села. Важливо нагадати, що представники «покоління
1898 року» саме народ завжди наділяли величезною творчою силою.
Всього лише за якісь-то сорок років усе міняється кардинально, і
можна зробити наступний висновок: перші роки франкізму стали для
простих іспанців катастрофою. Змальоване Селою спростовує брехливі
доводи офіційної пропаганди Франко, що прославляла «іспанський
дух» («іспанідад») та іспанську єдність.19
Паскуаль Дуарте не намагається знайти щастя. Він хоче добитися
справедливості. Ланцюг його нещасть, яких він не може уникнути, – це і
є саме існування, з якого можливий тільки один вихід – смерть.
Вивчаючи особливий талант Сели, необхідно відзначити, в зв’язку
з цим, те, що письменник майстерно показав особливу емоційну
атмосферу описуваних місць і середовища в «Сім’ї Паскуаля
Дуарте». У страшному і безжальному описі відбитий весь світ, що
оточує Паскуаля, – сучасна Селі Іспанія. Людська жорстокість тут
ненавмисна, бездушна і природна.
Дослідження того, як захопила простого селянина ненависть до
життя франкістської Іспанії, стає способом зрозуміти ненависть народу,
що виявилася у всій своїй страшній силі під час громадянської війни.
Суспільство, в якому живе Паскуаль Дуарте, своєю відкритою
несправедливістю і грубим насильством викликає протест. Суспільство
не мстить Паскуалю, а позбувається його, як неприємного, неспокійного
і чужого елемента. Села загострює увагу на гострій соціальній проблемі,
робить висновок, що схеми, запропоновані правителями, насправді
виявляються неповноцінними. За екзистенціальною філософською
символікою відкривається суть реальної дійсності: голод, злидні,
духовне спустошення.
Обидва романи («Сім’я Паскуаля Дуарте» та «Сторонній»)
з’явилися в 1942 році. Багато чого співпадає в цих двох творах. І там,
і тут – монолог людини, яка чекає вироку і страти. І там, і тут –
розповідь про злочин (або злочини), незрозумілий, нез’ясовний з
погляду судової логіки або короткозорої психології. І там, і тут –
розповідь про людину, нескінченно чужу суспільній структурі, в яку
вона повинна б була, але ніяк не вписується. Мірою руйнування
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людської особистості для обох героїв стає відношення до матері:
холодно-байдуже – у «стороннього», ненавидячи-злобне – у Паскуаля
Дуарте.
Села, якого не раз запитували, як він пояснює ці збіги, відповідав,
що він не був – та і не міг бути – знайомий з повістю Камю.
Глибокою внутрішньою схожістю обидва твори, на думку Сели,
зобов’язані духу часу. Дух часу – це історичний досвід XX століття,
коли фашизм продемонстрував можливість повного руйнування в
людині всіх емоційних скріп, якими тримається моральність.
Але не можна не відзначити і деякі відмінності між Мерсо і
Паскуалем. Злочин Мерсо ніяк не можна пояснити з погляду
«нормальної» логіки, злочини Паскуаля мають все ж таки реальне
мотивування. Мерсо майже до самого свого кінця порожній, байдужий,
беземоційний. Паскуалю властиві бурхлива реакція на те, що його
оточує, неусвідомлений, але пристрасний протест. Усе це – не стільки
відмінності двох індивидуальностей, скільки відмінності двох суспільних
структур. Суспільство, в якому живе (або, вірніше, існує) Мерсо, –
стабільне, міцно влаштоване, таке, що настільки безпристрасно
байдуже до людини, що ця байдужість проникла вже всередину
особистості, перетворилося на байдужість до всього і всіх, і навіть до
самого себе.
А суспільство Паскуаля своєю відкритою несправедливістю,
грубим тиском, повсюдним насильством викликає такий самий грубий
протест. Суспільство нелюдяне і суспільство антилюдяне – так можна
сформулювати цю відмінність. Суд і страта в обох випадках – не
кара. Суспільство навіть не мстить Паскуалю і Мерсо, а просто
звільняється від них як від неприємних, турбуючих, чужих елементів.
Про це говорить і сам Села: «Паскуаля Дуарте мы убиваем потому,
что оказывается очень неудобным сохранять его в живых. По
правде говоря, мы не знаем, что с ним делать. Ведь тот, кого
обычно называют преступником, есть не более чем орудие;
настоящий преступник – это общество, которое фабрикует орудия
или допускает, чтобы их фабриковали».20
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3. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

УДК 81’25 (049.32)
Гончар О.С.
НОВЕ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
Стаття присвячена важливості професії перекладача у сучасному
суспільстві. У ній розглядаються основні чинники, котрі необхідно
враховувати у ході підготовки студентів. Зокрема, автором було
проаналізовано та порівняно посібники й підручники, які висвітлюють
лексичні, лексико-граматичні, семантичні та інші аспекти перекладу з
англійської мови на українську та навпаки.
Ключові слова: усний, письмовий переклад, теорія та практика
перекладу, міжмовна комунікація, когнітивні процеси, рівні еквівалентності, власні назви, інтернаціоналізми, модальність, перекладацькі
трансформації, контекстуальні та прагматичні нашарування.
Статья посвящена описанию важности профессии переводчика
в современном обществе. В ней рассматриваются основные факторы,
которые нужно учитывать при подготовке студентов. В частности,
автором проанализировано и сравнено пособия и учебники, включающие
лексические, лексико-грамматические, семантические и др. аспекты
перевода с английского языка на украинский и наоборот.
Ключевые слова: устный, письменный перевод, теория и практика
перевода, межъязыковая коммуникация, когнитивные процессы,
уровни эквивалентности, имена собственные, интернационализмы,
модальность, переводческие трансформации, контекстуальные и
прагматические наслоения.
The given article emphasizes the profession of interpreter in today’s
world and describes the most significant factors that influence the process
of translating and interpreting. Besides, there is the analysis of the
textbooks which include the main translation techniques and the ways of
rendering the language units from English into Ukrainian and vice versa.
Key words: interpretation, translation, theory and practice of translation,
interlingual communication, cognitive processes, levels of equivalency,
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proper names, internationalisms, modality, translation transformations,
contextual and pragmatic features.
В Україні безупинно зростає інтерес та необхідність перекладацької
діяльності. Причини цього очевидні – закріплення суверенітету країни,
яка встановлює дипломатичні відносини та розширює економічне і
культурне співробітництво з міжнародними партнерами, що відбувається
на тлі загального інформаційного буму та глобалізації. Внаслідок цих
процесів професія перекладача стала масовою не лише в Україні, але
й у цілому світі, і відповідно зросли вимоги до неї. Робота перекладача
поширюється на нові сфери, раніше йому незнані, відбувається
переосмислення та модернізація ролі, завдань та способів перекладу.
На сьогодні в нашій країні підготовкою перекладачів займаються
майже всі ВНЗ як гуманітарного, так і технічного спрямування. Про
намір запровадити цю спеціальність оголошують усе нові й нові
заклади, однак основною метою перекладознавства залишається все
те ж підвищення професіоналізму майбутніх перекладачів.
Перекладач – особа непересічна. Йому довіряють слідчі й
дипломатичні документи, державні й комерційні таємниці, подробиці
приватного життя. Якщо поглянути в минуле, розбіжності у тлумаченні
текстів призводили до конфесійних та громадянських війн. Беручи
до уваги вищесказане, необхідно чітко усвідомлювати відповідальність
посередника у складному процесі міжособистісного та міжкультурного
порозуміння.
Переклад, безсумнівно, – складне явище, із рядом чинників, які
потрібно враховувати. Важливо не лише знати мову (як іноземну, так
і рідну), але й володіти психологічними якостями та високим
інтелектуальним рівнем. Та для початку можна значно полегшити
вирішення перекладацьких завдань за наявності мінімального набору
знань, універсальних засобів та прийомів, котрим повинні володіти
всі професійні перекладачі. Саме такі навички можна отримати під
час вивчення курсу теорії та практики перекладу.
Цей курс є одним з основних навчальних предметів у системі
професійної підготовки перекладачів. Як лекційно-практична дисципліна
ТПП має на меті ввести студентів у курс перекладознавства та
ознайомити їх із технологіями перекладацької практики, тобто
підготувати фахівців з письмового та усного перекладу, які могли
б кваліфіковано перекладати матеріали із будь-якої сфери життя.
Зрозуміло, що значну роль при цьому відіграє вибір підручника, який
використовується у цьому курсі.
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Рецензована праця,1 укладена кандидатом філологічних наук,
доцентом Г.М. Кузенко, розрахована на широкий загал студентів, а
саме на майбутніх фахівців з перекладу, перекладачів-початківців, та й
узагалі всіх, хто цікавиться перекладом. І судячи з назви – «The
World of Interpreting and Translating», обіцяє надати читачеві
комплексний матеріал щодо проблем перекладознавства. Саме переваги
і недоліки книги ми спробуємо розглянути у даній статті.
Композиційно посібник укладено досить вдало: кожен розділ
складається з теоретичної частини, котра викладена стисло та лаконічно
англійською мовою з великою кількістю ілюстративних прикладів, та
з практичної частини, до складу якої входять контрольні запитання
на перевірку засвоєних теоретичних знань та безліч вправ на їх
застосування у перекладі. Однак у змісті до рецензованої праці поділу
тем на окремі аспекти не зроблено, а самі розділи не пронумеровано,
що дещо ускладнює орієнтування у підручнику.
Зупинимося детальніше на основних моментах, висвітлених у
посібнику. Перш за все, укладач знайомить читача із загальнотеоретичними питаннями перекладу: його роллю і значенням, сутністю
міжмовної комунікації, когнітивними процесами, що залучені до
перекладацької діяльності, моделями та типами перекладу, поняттями
«translation» та «interpretation» і різницею між ними, рівнями
еквівалентності та способами її досягнення. Цьому присвячено перші
два розділи книги. Головну увагу в її другій частині звернено на
лексикологічні та лексико-граматичні проблеми перекладу, а саме:
переклад власних назв, інтернаціоналізмів, реалій суспільно-політичного
життя, усталених та ідіоматичних виразів англійської та української
мов. Розділи з лексико-граматичних питань перекладу висвітлюють
засоби відтворення контекстуальних значень означеного та неозначеного
артиклів, англійських асиндетичних іменникових словосполучень (які
складаються з 2-7 компонентів), різних видів модальності, відтворення
лексико-граматичного значення інфінітива, переклад віддієслівних
конструкцій, а також різні типи перекладацьких трансформацій.
До складу посібника входять додатки, а саме: список латинізмів,
складних прислівників-архаїзмів, найпоширеніших «удаваних друзів»
перекладача та глосарії.
Говорячи про основний текст посібника, варто відмітити, що його
написано англійською мовою, що вже вимагає від читача достатнього
рівня володіння мовою взагалі та знань англомовної перекладацької
термінології зокрема. Весь теоретичний матеріал підкріплено великою
кількістю прикладів. Не можна не звернути увагу на методичну
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структуру засобів перевірки засвоєного студентом матеріалу. Спочатку
містяться вправи-запитання щодо правильності вивчених ним
теоретичних засад підручника; при цьому свої відповіді студент
може легко проконтролювати, перечитавши ще раз необхідні розділи.
Другий комплекс завдань представлено великою кількістю вправ
на переклад, які мають здебільшого уніфікований характер та не
вирізняються особливою різнобічністю.
Можемо припустити, що ця одноманітність вправ може призвести
до рутинного їх виконання у подальшому, бо студенту буде складно
зосередити свою увагу на перекладі окремих речень протягом години
або й більше. Хотілося б побачити більш креативний підхід у виборі
вправ, який би сприяв не тільки автоматичному перекладу окремих
мовних одиниць, але й розвивав інші навички майбутнього фахівця.
Звичайно, неможливо підібрати текст на тренування кожного окремого
мовного явища, однак часто-густо на практиці доводиться констатувати,
що якусь мовну частковість (герундій, пасив, власну назву чи
фразеологізм) студент перекладає правильно, спонтанно, навіть не
затримуючи на ній уваги, а якщо він зустріне її у тексті, то відчує
труднощі, адже ці мовні одиниці «обростають» там додатковими
контекстуальними та прагматичними нашаруваннями. Звичайно, навіть
у рідній мові можна досконало вивчити граматику, словник і правопис,
а писати й говорити неграмотно.
Як вказує у передмові укладач посібника, в основу теоретичної
частини покладено матеріали відомих перекладознавців: В.І. Карабана,
І.В. Корунця, В.М. Комісарова, А.Л. Коралової, С.П. Романової,
Н.П. Беспалової, та при ретельному порівнянні, виявилося, що левову
частку посібника (близько 90 %) не лише теоретичної, а й практичної
його частини складає саме матеріал із підручника «Theory and Practice
of Translation» проф. І.В. Корунця.2 І навіть більше: можна констатувати,
що він є стислою копією даного підручника, майже ідентичними є
зміст, теоретичний матеріал, контрольні питання та вправи. Щоправда,
об’єм завдань на закріплення знань Г.М. Кузенко було кількісно
збільшено за рахунок декількох вправ із підручника «Translation from
Ukrainian into English» проф. В.І. Карабана.3 Тож можна сміливо
стверджувати, що новизни в собі посібник не несе, адже його було
скомпільовано з кількох джерел без критичного їх оцінювання та
порівняльного аналізу.
Однак потрібно вказати й на позитивні моменти рецензованої
праці. Перш за все, на те, що за основу було взято один з кращих на
сьогодні підручників із перекладу, який уже багато років слугує
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«Біблією» для студентів перекладацьких відділень та викладачів і
являє собою науково обґрунтовану допомогу фахівцю чи початківцю
при відтворенні англійських мовних одиниць різних рівнів українською
мовою і навпаки.
Значущість цього підручника полягає в особистості його автора
І.В. Корунця, професора Київського національного лінгвістичного
університету, літературного критика, Члена національної спілки
письменників, заслуженого працівника народної освіти України та
автора художніх перекладів, який всебічно висвітлив найважливіші
аспекти перекладу на основі власного перекладознавчого досвіду. Адже
той, хто сам освоїв перекладацьке ремесло, достеменно знає, як складно
й іноді практично неможливо відтворити всі нюанси оригінального
тексту. Ця обставина підвищує цінність адаптованого варіанта
підручника у вигляді посібника Г.М. Кузенко.
По-друге, беручи до уваги той факт, що посібник «The World of
Interpreting and Translating» може використовуватися для самостійного
опрацювання, має значення оформлення основного тексту: а саме
вдало підібраний шрифт, виділення у тексті прикладів та чітка
структурованість, що значно полегшує візуальне сприйняття інформації.
Значну увагу в рецензованій праці було приділено додатковому
матеріалу, представленому у кінці посібника, який також можна
використовувати для самостійної роботи і підсумкового контролю
знань та вмінь студентів із правил перекладу українських реалій,
власних назв, специфічних лексико-граматичних, стилістичних і
прагматичних особливостей. Для цього Г.М. Кузенко було підібрано
інформативні тексти, здебільшого наукового та публіцистичного стилів.
Вартою уваги є та частина рецензованого посібника, де розміщені
глосарії для перекладачів-синхроністів (хоча ці словники стануть у
нагоді не лише під час синхронного перекладу) із тем, які інколи
становлять труднощі (Conference and parliamentary procedure, Political
system, Disarmament, Social system, Education glossary), а також додатки:
список латинізмів, слів іноземного походження з особливими формами
утворення множини, складних прислівників-архаїзмів та досить
розширеного переліку «удаваних друзів» перекладача.
Слід віддати належне укладачу посібника за спробу зробити
його більш функціональним та доступним для викладачів і студентів.
Однак у передмові варто було б висловити подяку саме автору
підручника «Theory and practice of translation» проф. І.В. Корунцю,
оскільки саме його фундаментальна розробка лягла в основу
рецензованого навчального посібника.
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Дімант Г.С.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И ГАЗЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
У статті описано специфіку даних видів перекладу, висвітлено
їхні характерні особливості, а саме: інформативність, логічність,
точність. Стаття подає основні моделі формування термінів та
ілюструє кожний випадок численними прикладами.
Ключові слова: переклад, функціональний стиль, науково-технічна
термінологія, адекватність перекладу, граматика, модально-експресивні
засоби.
Статья описывает специфику данного вида перевода, раскрывая
характерные особенности, говоря об их информативности, логичности
и точности. Статья изобилует примерами и объясняет технику их
образования.
Ключевые слова: перевод, функциональный стиль, научнотехническая терминология, адекватность перевода, грамматика,
модально-экспрессивные приемы.
The article describes the peculiarities of the given type of translation.
It reveals the characteristic features saying about their self – descriptiveness,
logical order and accuracy. The article contains examples of the terms
and the principle of their formation.
Key words: translation peculiarities, functional style, interaction of
the language phenomena, scientific-technical terminologie, term system.
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Раскрывая специфику отдельного подвида перевода, специальная
теория перевода изучает три ряда факторов, которые должны
учитываться при описании переводов этого типа. Во-первых, сама по
себе принадлежность оригинала к особому функциональному стилю
может оказывать влияние на характер переводческого процесса и
требовать от переводчика применения особых методов и приемов.
Во-вторых, ориентированность на подобный оригинал может
предопределить стилистические характеристики текста перевода, а,
следовательно, и необходимость выбора таких языковых средств,
которые характеризуют аналогичный функциональный стиль уже в
ПЯ. И, наконец, в результате взаимодействия этих двух факторов могут
обнаруживаться собственно переводческие особенности, связанные
как с общими чертами и различиями между языковыми признаками
аналогичных функциональных стилей в ИЯ и ПЯ, так и с особыми
условиями и задачами переводческого процесса этого типа. Иными
словами, специальная теория перевода изучает воздействие на процесс
перевода языковых особенностей определенного функционального
стиля в ИЯ, аналогичного ему функционального стиля в ПЯ и
взаимодействия этих двух рядов языковых явлений.
В рамках каждого функционального стиля можно выделить
некоторые языковые особенности, влияние которых на ход и результат
процесса перевода весьма значительно. Например, в научнотехническом стиле это лексико-грамматические особенности научнотехнических материалов и, в первую очередь, ведущая роль
терминологии и специальной лексики. В газетно-информационном
стиле, наряду с важной ролью политических терминов, имен и названий,
это особый характер заголовков, широкое использование газетных
клише, наличие элементов разговорного стиля и жаргонизмов и т. п.
Помимо таких общих особенностей, в каждом языке аналогичный
функциональный стиль обладает и специфическими языковыми
чертами.
Характерными особенностями научно-технического стиля являются
его информативность (содержательность), логичность (строгая
последовательность, четкая связь между основной идеей и деталями),
точность, объективность и вытекающие из этих особенностей ясность и
понятность. Отдельные тексты, принадлежащие к данному стилю,
могут обладать указанными чертами в большей или меньшей степени.
Однако у всех таких текстов обнаруживается преимущественное
использование языковых средств, которые способствуют удовлетворению потребностей данной сферы общения.1
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В области лексики это прежде всего использование научнотехнической терминологии и так называемой специальной лексики.
Под термином обычно понимается слово (или группа слов), имеющее
в пределах данной отрасли или специализации конкретный и
единственный смысл, исключающий всякую возможность иного,
отличающегося от предусмотренного автором, понимания или
толкования.
Так, например, приведенные ниже слова и группы слов являются
терминами: cost – затраты; stock exchange – товарная биржа; computeraided design system – система автоматизированного проектирования;
very high-speed integrated circuit – интегральная схема со сверхвысоким
быстродействием; light amplification by stimulated emission of radiation –
квантовомеханическое усиление или генерация света.
Из приведенных примеров видно, что термин может быть
однословным и состоять из ключевого слова, или представлять собой
терминологическую группу, в состав которой входит ключевое слово
или ядро группы, одно или несколько левых определений и одно или
несколько правых или предложных определений, уточняющих или
модифицирующих смысл термина.
В общем структурная схема термина может быть представлена в
виде: ЛОn ← ЛО2 ← ЛО1 ← КС → ПО
Количество левых определений, присоединяемых к ядру термина в
процессе его развития, может доходить до 10-12, однако с ростом
количества присоединенных левых определений термин становится
громоздким и начинает проявлять тенденцию превращения в
сокращение. Так термин (3) может встречаться в научных текстах как в
развернутой, так и в сокращенной форме: CAD – САПР. Термин (4)
встречается только в сокращенной форме VHSIC, термин (5) как в
английском, так и в русском языке в настоящее время встречается
только в сокращенной форме laser – лазер, которая не расшифровывается
при переводе.
Процесс строительства сложного термина может быть представлен
в следующем виде: system – система; control system – система
управления; aircraft control system – система управления самолетом;
fly-by-wire aircraft control system – электродистанционная система
управления самолетом, ЭДСУ; digital fly-by-wire aircraft control system –
цифровая электродистанционная система управления самолетом,
цифровая ЭДСУ.
Процесс дальнейшего развития сложного термина отражает этапы
последующей разработки или модификации конкретной бортовой
системы, агрегата или технологического процесса их изготовления.
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Перевод сложной терминологической группы представляет собой
ряд логически обусловленных операций, выполняемых в следующей
последовательности:
1. Идентификация терминологической группы, заключающаяся в
выявлении ключевого слова и определении границ слева и справа,
т. е. крайне левого (последнего уточняющего) определения и
крайне правого (предложного) определения.
2. Перевод ключевого слова как первичного значащего элемента
группы. При переводе ключевое слово переходит с характерного
для английского языка крайне правого положения на левое или
крайне левое положение, характерное для структуры русских
терминологических групп.
3. Перевод ключевого слова совместно с первым уточняющим, т. е.
наиболее близким к базовому слову левым определением (ЛО1).
Если базовым словом группы является широкий термин «система»
(см. выше), то для совместного перевода к нему надо поставить
вопрос «Какая система?» Ответом будет: «Система управления».
4. Перевод уточненного значения ключевого слова совместно со
вторым уточняющим левым определением (ЛО2). Для этого ставится
вопрос «Система управления чем?» Ответом будет: «Система
управления самолетом».
5. Перевод дважды уточненного значения ключевого слова совместно
с третьим уточняющим определением (ЛО3) и т. д.
Таким образом, перевод английской терминологической группы
производится в порядке ее строительства, т. е. справа налево. Перевод
входящих в состав группы простых терминов должен быть адекватным
и соответствовать принятым среди специалистов отрасли значениям.
Имевший место в рассмотренных выше примерах транслитерационный
перевод некоторых терминов (например, laser – лазер) является
редким исключением в практике технического перевода. В курсах
грамматики рассматривается обширная группа слов и терминов,
получивших название «ложные друзья переводчика» (таких, как
contribution, data, decade, instance, simulation, etc.), транслитерационный
перевод которых приводит к грубым искажениям смысла.
В качестве терминов могут использоваться как слова,
употребляемые почти исключительно в рамках данного стиля, так и
специальные значения общеупотребительных слов. Такие, например,
лексические единицы, как coercivity, keraumo-phone, klystron, midosyn
и т. п., широко употребляемые в текстах по электронике, трудно
встретить за пределами научно-технических материалов. В то же
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время в этих текстах выступают в качестве терминов и такие слова, как
dead, degeneracy, ripple, rope и др., имеющие всем хорошо известные
общеупотребительные значения. Термины должны обеспечивать четкое
и точное указание на реальные объекты и явления, устанавливать
однозначное понимание специалистами передаваемой информации.
Поэтому к этому типу слов предъявляются особые требования. Прежде
всего термин должен быть точным, т. е. иметь строго определенное
значение, которое может быть раскрыто путем логического определения,
устанавливающего место обозначенного термином понятия в системе
понятий данной области науки или техники.2 Если какая-то величина
называется scalar – скаляр, то значение этого термина должно точно
соответствовать определению понятия (а quantity that has magnitude
but no direction), которое связывает его с другими понятиями,
содержащимися в определении (magnitude, direction), и противопоставляет понятию vector (а quantity which is described in terms of
both magnitude and direction).2 Если какая-то деталь оптического
прибора именуется viewfinder – видоискатель, то этот термин должен
обозначать только эту деталь, выполняющую определенные функции,
и никакие другие части данного прибора или какого-либо иного
устройства. По тем же причинам термин должен быть однозначным
и в этом смысле независимым от контекста. Иначе говоря, он должен
иметь свое точное значение, указанное его определением, во всех
случаях его употребления в любом тексте, чтобы пользующимся
термином не надо было каждый раз решать, в каком из возможных
значений он здесь употреблен.
Непосредственно связано с точностью термина и требование,
чтобы каждому понятию соответствовал лишь один термин, т. е. чтобы
не было терминов-синонимов с совпадающими значениями. Понятно,
что точная идентификация объектов и понятий затруднена, когда одно
и то же именуется по-разному. Термин должен быть частью строгой
логической системы. Значения терминов и их определения должны
подчиняться правилам логической классификации, четко различая
объекты и понятия, не допуская неясности или противоречивости. И,
наконец, термин должен быть сугубо объективным наименованием,
лишенным каких-либо побочных смыслов, отвлекающих внимание
специалиста, привносящих элемент субъективности. В связи с этим
термину «противопоказаны» эмоциональность, метафоричность, наличие
каких-либо ассоциаций и т. п.
Большое внимание уделяется систематичности вновь создаваемых
терминов. Во многих областях разработаны специальные правила
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образования терминов для понятий или объектов определенного
класса. Так, названия различных видов электронных ламп создаются
по аналогии с термином electrode с указанием числа электродов,
используемых в лампе (diode, triode, tetrode, pentode, hexode, heptode,
etc.), ряд специализированных электронных устройств получает
названия с элементом -tron (additron, carcinotron, cryotron, exitron,
ignitron, klystron, perma-tron, phantasbon, plasmatron, platinotton, skiatron,
thyratron, etc.), химические термины на -ite, -ate обозначают соли, на
-ic, -ions – щелочи и т. д.
Этой же цели служит широкое использование терминовсловосочетаний, которые создаются путем добавления к термину,
обозначающему родовое понятие, конкретизирующих признаков с
целью получить видовые понятия, непосредственно связанные с
исходным. Такие термины фактически представляют собой свернутые
определения, подводящие данное понятие под более общее и
одновременно указывающие его специфический признак. Таким образом
образуются своеобразные терминологические гнезда, охватывающие
многочисленные разновидности обозначаемого явления. Например,
английский термин impedance, определяемый как «полное сопротивление
в цепи переменного тока» (импеданс), используется как основа для
ряда терминов, уточняющих характер сопротивления или участок
цепи, в котором оно существует: blocked impedance, basing impedance,
vector impedance, driving-point impedance, feed-point impedance, input
impedance, surface impedance, etc. Десятки, а иногда и сотни подобных
сочетаний создаются на основе таких фундаментальных понятий, как
напряжение, сила, ток, усилие и т. п. Если прибор именуется rectifier –
выпрямитель, то любые устройства, выполняющие ту же функцию,
будут называться путем добавления конкретизирующих признаков к
этому термину (plate-supply rectifier, argon rectifier, saloon rectifier,
bridge rectifier, half-wave rectifier, etc.).
В значительной степени способствует взаимопониманию
специалистов и широкое употребление ими так называемой специальной
общетехнической лексики, которая также составляет одну из специфических черт научно-технического стиля. Это слова и сочетания, не
обладающие свойством термина идентифицировать понятия и объекты в
определенной области, но употребляемые почти исключительно в
данной сфере общения, отобранные узким кругом специалистов,
привычные для них, позволяющие им не задумываться над способом
выражения мысли, а сосредоточиваться на сути дела.
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Специальная лексика включает всевозможные производные от
терминов, слова, используемые при описании связей и отношений
между терминологически обозначенными понятиями и объектами,
их свойств и особенностей, а также целый ряд общенародных слов,
употребляемых однако в строго определенных сочетаниях и тем
самым специализированных.3
Такая лексика обычно не фиксируется в терминологических
словарях, ее значения не задаются научными определениями, но она
не в меньшей степени характерна для научно-технического стиля,
чем термины. Например, в английских текстах по электричеству: the
voltage is applied – напряжение подается; the magnetic field is set up –
магнитное поле создается; the line is terminated – цепь выводится на
зажимы; the switch is closed – переключатель замыкается. Именно
так эти явления описываются в самых различных случаях и самыми
различными авторами. Соблюдение норм употребления специальной
лексики ставит перед переводчиком особые задачи при создании
текста перевода.
Разумеется, в научно-технических материалах используется отнюдь
не только терминологическая и специальная лексика. В них встречается
большое число общеупотребительных слов, употребляемых в любых
функциональных стилях. При переводе таких лексических единиц
переводчик научно-технической литературы сталкивается с такими
же трудностями и применяет для их преодоления такие же приемы,
как и его собратья, работающие в иных областях.
Встречаются в научно-технических материалах и лексические
элементы, более характерные для разговорного стиля, при переводе
которых переводчику приходится сталкиваться с необходимостью
выбора экспрессивно-стилистических вариантов. Научно-техническое
изложение оказывается подчас отнюдь не нейтрально-объективным.
В лингвистических исследованиях неоднократно отмечались факты
использования в научных статьях казалось бы инородных элементов
типа:
А large part of industrial America is rushing to get on the nuclear
bandwagon.
Branched chain paraffins will be the fair-haired boys in our future
gasolines.
Calcium cyanamide has been getting a big play in Germany recently.
Buick has stolen a march on the rest of the industry with a cast-iron
V-6 engine.
Очевидно, что для понимания и перевода подобных фраз
переводчику научно-технической литературы недостаточно иметь
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познания в области терминологии и специальной лексики. Как и
любой переводчик, он должен хорошо владеть всеми богатствами
языков, с которыми ему приходится иметь дело.4
Английские научно-технические материалы обнаруживают и целый
ряд грамматических особенностей. Конечно, не существует какойлибо «научно-технической грамматики». В научно-технической
речи используются те же самые синтаксические структуры и
морфологические формы, как и в других функциональных стилях.
Однако ряд грамматических явлений отмечается в данном стиле
чаще, чем в других, некоторые явления, напротив, встречаются в нем
сравнительно редко, другие – используются лишь с характерным
лексическим «наполнением».
Наиболее общие свойства научно-технического изложения, о
которых мы говорили выше, не могут не отражаться на синтаксической
структуре высказывания. Так, мы уже отмечали, что для подобных
материалов особенно характерны определения понятий и описание
реальных объектов путем указания на их свойства. Это предопределяет
широкое использование структур типа «А есть Б», т. е. простых
двусоставных предложений с составным сказуемым, состоящим из
глагола-связки и именной части (предикатива):
A breakdown is an electric discharge through an insulator.
В качестве предикатива часто выступает прилагательное или
предложный оборот:
These materials are low-cost.
Control is by a foot switch.
Скрытыми определениями являются и многочисленные атрибутивные группы, которые в большом количестве используются в
научно-технических материалах. Ведь назвать прибор a mechanically
timed relay – это все равно, что определить его как а relay which is
mechanically timed. Подобные свернутые определения дают возможность
указать на самые различные признаки объекта или явления: mediumpower silicon rectifiers; mercury wetted contact relay; open-loop output
im-pedance, etc. Число определений в таких сочетаниях может быть
весьма значительным (Ср.: а differential pressure type specific gravity
measuring instrument.).
Стремление к указанию на реальные объекты, к оперированию
вещами приводит к преобладанию в английском научно-техническом
стиле именных структур, к характерной для него номинативности.
Дело не только в том, что в технических текстах много названий
реальных предметов. Исследования показали, что в таких текстах
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номинализируются также описания процессов и действий. Вместо
того, чтобы сказать to clean after the welding, специалист говорит to do
post-welding cleaning; если надо указать, что частица находится вблизи
ядра, говорят it occupies а juxtanucleat position; вместо the contents of
the tank are discharged by a pump предпочтение отдают discharge of
the contents of the tank is effected by a pump. Съемная крышка в
приборе существует не просто для того, чтобы его можно было легко
чистить и ремонтировать, но for ease of maintenance and repair.
В связи с тем, что функция реального описания действия передается
имени, сказуемое в предложении становится лишь общим обозначением
процессуальности, своего рода «оператором» при имени. В научнотехнических текстах отмечается широкое употребление таких глаголовоператоров, как effect, assure, per-form, obtain, provide, give, involve,
entail, imply, result in, lead to, to be ascribed to, to be attributed to, etc.,
значение и перевод которых всецело зависит от существительных,
несущих основную смысловую нагрузку в предложении.
Стремление к номинативности приводит также к замене наречий
предложно-именными сочетаниями. Так, accurately становится with
accuracy, very easily – with the greatest ease или the easy way (Ср.: to do
something the hard way), etc.
Упорно сопротивляются этой тенденции лишь усилительные
наречия, которые выступают в научно-технических текстах в качестве
основного модально-экспрессивного средства, не выглядящего чуждым
элементом в серьезном изложении. Таковы наречия: clearly, completely,
considerably, essentially, fairly, greatly, significantly, mark-edly, materially,
perfectly, positively, reasonably, etc.
The amount of energy that has to be dissipated is clearly enormous.
The energy loss is markedly reduced.
Свидетельством все той же антиглагольной тенденции научнотехнического стиля является и широкое использование вместо глаголов
отглагольных прилагательных с предлогами: to be attendant on, to be
conducive to, to be destructive of, to be incidental to, to be responsive to,
to be tolerant of, etc.
This system is conducive to high volumetric efficiency.
This type of mixing is often incidental to other stages of the industrial
process, e.g. size reduction.
Разумеется, номинативный характер научно-технического стиля
не означает, что в материалах этого стиля полностью отсутствуют
полнозначные глаголы в личных формах. Без таких глаголов трудно
себе представить связное изложение значительной длины, хотя по
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некоторым подсчетам число глагольных предикативных форм в научнотехнических текстах вдвое меньше, чем в литературных произведениях
того же объема. В языковедческих работах не раз отмечались такие
особенности употребления глаголов в научно-техническом стиле
английского языка, как значительное преобладание пассивных форм
и форм простого настоящего времени, что, несомненно, связано с
основными характеристиками и целями научного изложения.
Особое внимание переводчика заслуживает широко распространенное в специальных текстах использование переходных глаголов в
непереходной форме с пассивным значением:
These filters adapt easily to automatic processing of many materials.
The steel forges well.
Важная характеристика английского научно-технического стиля,
которая отражается в отборе и использовании языковых средств,
заключается также в его стремлении к краткости и компактности
изложения, что выражается, в частности, в довольно широком
использовании эллиптических конструкций. Неправильное понимание
этих конструкций нередко приводит к нелепым ошибкам в переводе.
Встретив в тексте сочетание a remote crane или а liquid rocket,
переводчик должен распознать в них эллиптические формы сочетаний
а remote-operated crane и а liquid-fuelled rocket. Прочитав, что А nondestructive testing college is to open in London this October, он должен
помнить, что открывающийся колледж вовсе не будет неразрушающимся
(non-destructive) или испытательным (testing), а будет готовить
специалистов в области неразрушающих методов испытания материалов.
Аналогичным образом low-pressure producers могут оказаться
производителями полиэтилена методом низкого давления.
Политическая терминология, особенно характерная для газетноинформационного стиля, обладает теми же основными чертами,
которые свойственны и научно-технической терминологии. Вместе с
тем они обнаруживают и некоторые отличия, связанные с меньшей
строгостью и упорядоченностью терминологических систем в
общественно-политической сфере, а также с зависимостью значений
ряда терминов от соответствующих идеологических концепций.5
В газетно-информационных материалах нередко встречаются
многозначные термины, термины-синонимы, сокращенные термины
и названия. Термин state в политической терминологии США может
значить как государство, так и штат: Both the state and Federal authority
are bent on establishing a police state. В первом случае термин state стоит
в одном ряду с определением «федеральный» и несомненно обозначает
правительство штатов, в отличие от правительства всей страны.
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Во втором случае state употреблено в значении «государство».
Термин Congressman может иметь более широкое значение – «член
американского конгресса» или более узкое – «член палаты
представителей (конгресса США)»: Last year а number of American
Senators and Congressmen visited Russia. Наряду с Congressman, в его
узком значении употребляется и его синоним Representative. Уставы
различных организаций могут именоваться по-английски Regulations,
Rule Constitution, Statutes или Charter. Широко известные термины
часто употребляются в тексте в сокращенной форме: Youth also virtually
excluded from Congress, the average age of member of the Senate being
56 years and of the House 51 years. Здесь сокращенное House
употреблено вместо полного термина House of Representatives.
Один и тот же термин может получать разное значение в
зависимости от идейной направленности текста, в котором он
использован. Термин idealism может использоваться в философском
смысле как название мировоззрения, противостоящего материализму,
и иметь положительный или отрицательный смысл в зависимости
от идейной позиции автора. Но еще чаще он используется в
положительном смысле, непосредственно соотносясь с понятием
ideals – идеалы и означая «служение (приверженность) высоким
идеалам (или принципам)», например:
The Foreign Secretary’s most elaborate and numerous speeches seem
to prove that idealism is his guiding star.
Широкое использование в газетно-информационном стиле имен
и названий делает сообщение конкретным и относит передаваемые
сведения к определенным лицам, учреждениям или районам. Это
предполагает значительные предварительные (фоновые) знания у
Рецептора, позволяющие ему связать название с называемым объектом.6
Так, английскому Рецептору вне контекста хорошо известно, что
Park Lane – это улица, Piccadilly Circus – площадь, а Columbia
Pictures – кинокомпания. Названия и имена нередко используются в
газетно-информационных материалах в сокращенной форме. Эти
сокращения могут быть неизвестны широкому читателю, и их значение
тут же расшифровывается в самой заметке или сообщении. Но
существует немало таких сокращенных названий, к которым читатели
газеты давно привыкли и которые поэтому не нуждаются в разъяснениях. Обилие сокращений является характерной чертой газетноинформационного стиля современного английского языка. Ср. названия
партий, профсоюзов, различного рода организаций и должностей:
GOP = Grand Old (Republican) Party; DD = Defense Department; DA =
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District Attorney; фамилии или фамильярные прозвища известных
политических или общественных деятелей: JFK = John F. Kennedy;
Rocky = Rockefeller; Ike = Eisenhower; RLS = Robert Louis Stevenson;
географические названия: N.J. = New Jersey; Mo. = Missouri; SF =
San Francisco; S.P. = South Pacific; E-W = East-West, etc.
Характерная особенность английского газетно-информационного
стиля заключается в стилистической разноплановости лексики. Наряду
с книжной лексикой здесь широко используются разговорные и
поэтические слова и сочетания:
Instead of answering the Minister took the line of «you’re another»,
that other West German Ministries and the police had still more ex-nazis
in them than his own ministry.
The Tories hope to get away with it by invoking their old familiar
maxim: When in trouble wave the Flag.7
В области фразеологии газетно-информационный стиль отличает
широкое использование «готовых формул» или клише. Здесь мы
находим как многочисленные вводные обороты, указывающие на
источник информации (it is reported; it is claimed; our correspondent
reports from; according to well-informed sources), устойчивые сочетания
со стершейся образностью (to set the tone; to throw light; to lay the
corner-stone; to give the lie), так и целый ряд политических штампов
типа: government reshuffle; vested interests; an unnamed Power; generation
gap; a foregone conclusion, etc.
В газетно-информационных материалах отмечаются и некоторые
особенности синтаксической организации текста: наличие кратких
самостоятельных сообщений (1-3 высказывания), состоящих из длинных
предложений со сложной структурой (Marooned by а gale on а skeleton of
а fire-gutted Wyle light-house in Morecombe Bay, with their dingey
swamped, nine workmen last night decided to risk the two-mile journey
back over the sands to Fleetwood), максимальное дробление текста на
абзацы, когда почти каждое предложение начинается с новой строки,
наличие подзаголовков в корпусе текста для повышения интереса
читателей, частое использование многочисленных атрибутивных групп
(Paris underground and bus transport services were stopped today by a
24-hour warning strike called by the CGT (French TUC) with the support
of other unions). Особенно четко лексико-грамматическая специфика
газетно-информационного стиля проявляется в газетных заголовках.
В области лексики для заголовков английских газет характерно
частое использование небольшого числа специальных слов,
составляющих своего рода «заголовочный жаргон»: ban, bid, claim,
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crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush,
slash и др. Отличительной особенностью такой «заголовочной лексики»
является не только частота их употребления, но и универсальный
характер их семантики. Слово pact в заголовке может означать не
только пакт, но и договор, соглашение, сделку и т. п. Глагол hit
может быть употреблен в связи с любым критическим выступлением.
Red может означать и «коммунистический», и «социалистический»;
bid подразумевает и призыв, и приглашение, и попытку достичь
определенной цели и т. д.:8
National Gallery Launches Bid to Buy the Titian. – Национальная
галерея пытается приобрести картину Тициана.
Bid to Stop New Police Powers. – Призыв не допустить расширения
прав полиции.
В газетных заголовках особенно широко используются жаргонизмы
и другие лексические элементы разговорного стиля: Report Raps Lack
of Law Reform; Hits Gapers Housing Stand; Diet Lends JFK a Helping
Hand, etc. Даже если в самой статье какая-либо ситуация описывается в
более сдержанном стиле, заголовок часто носит более разговорный
характер. Ср. начало заметки в английской газете: А leading Chinese
diplomat has been accused of responsibility for violence against foreign
embassies с ее заголовком: China Blames Diplomat for Embassy Rows.
Газетные заголовки обладают и рядом грамматических особенностей. В английских и американских газетах преобладают глагольные
заголовки типа: Roods Hit Scotland; William Faulkner Is Dead; Exports
to Russia Are Rising. Глагольность обычно сохраняется также в
заголовках, состоящих из вопросительного предложения: Will There Be
Another Major Slump Next Year? Специфическая особенность английского
заголовка заключается в возможности опустить подлежащее: Hues
Teen-Agers as Scabs; Want No War Hysteria in Toronto Schools; Hits
Arrests of Peace Campaigners, etc.
Существенные отличия от других функциональных стилей
современного английского языка отмечаются в характере использования
в заголовках глагольных временных форм. Английские и американские
газеты, как правило, используют в заголовках неперфектные формы
глагола. Когда речь идет о событиях, происшедших в недавнем
прошлом, обычно используется настоящее неопределенное время:
Richard Aldington Dies 70; Concorde Lands at Heathrow.
Это самый распространенный тип заголовков; употребление
настоящего неопределенного времени придает им живость, приближает
события к читателю, делает его как бы участником этих событий и
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тем самым усиливает его интерес к публикуемому материалу. The Past
Indefinite Tense употребляется в заголовках, относящихся к прошлым
событиям, в основном, в тех случаях, когда в заголовке есть
обстоятельство времени, либо если читателю известно, что описываемое
событие произошло в определенный момент в прошлом: Husband
Disappeared Two Years Ago; Why Rockefeller Couldn’t Buy a Landslide
Victory?, etc.
Для обозначения будущего времени в заголовках широко
используется инфинитив: America To Resume Testing; Laundry Workers
To Vote on New Contract; World Unions To Fight Monopoly, etc.9
Важной особенностью английских газетных заголовков является
распространенность в них эллиптической формы пассивного залога с
опущением вспомогательного глагола to be для описания событий
как в прошедшем, так и в настоящем времени: Paris Protest March
Staged by Students; 8-Year-Old Boy Kidnapped in Miami; All Piers
Paralysed on East Coast, etc.
Выявление языковой специфики того или иного типа речи или
функционального стиля производится в рамках специальной теории
перевода для определения воздействия этой специфики на процесс
перевода, на характер и способы достижения эквивалентности при
переводе материалов данного вида. Степень такого воздействия зависит
не только от лексико-грамматических особенностей оригинала, но и
от их соотношения с аналогичными явлениями в языке перевода.
Ход и результат переводческого процесса во многом определяется
тем, какими общими и отличительными языковыми чертами обладают
аналогичные виды материалов в ИЯ и ПЯ. Поэтому за описанием
характерных особенностей материалов научно-технического и газетноинформационного стилей в современном английском языке должно
последовать выявление языковой специфики русских текстов,
относящихся к указанным функциональным стилям.
Многие общие характеристики научно-технического стиля,
отмеченные нами в английском языке, присутствуют и в научнотехнических материалах на русском языке. Это прежде всего относится
к информативности текста и связанной с ней насыщенностью
терминами и их определениями, к стандартной и последовательной
манере изложения, его именному характеру – преобладанию сочетаний,
ядром которых служит существительное, особенно различных видов
атрибутивных групп, относительно более широкое использование
абстрактных и общих слов-понятий, распространенность фразеологических эквивалентов слова и полутерминологических штампов
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и т. д. И здесь в глаголах будет преобладать настоящее время,
сложноподчиненные предложения встречаться значительно чаще
сложносочиненных, широко использоваться различные средства
логической связи и т. п.10
При переводе на русский язык английских текстов, принадлежащих
к художественной литературе или к газетно-информационному стилю,
преобладает противоположное явление – чтение предложения при
переводе, когда одному исходному предложению соответствуют два
или более в тексте перевода. В англо-русских научно-технических
переводах прием членения используется сравнительно редко:
The limitations of the existing theories must be adequately understood if
they are not to be used in places where they are invalid. – Ограничения
существующих теорий должны быть обязательно поняты. Это
поможет избежать применения этих теорий в тех случаях, когда
они несправедливы.
Аналогичные явления наблюдаются при переводе газетноинформационных материалов. И здесь расхождения в языковых
особенностях английских и русских текстов вызывают необходимость
стилистической адаптации. Если для английских заголовков характерно
употребление глагольных форм, для русских – именных, то при
переводе приходится производить соответствующую перестройку:
Floods Hit Scotland – Наводнение в Шотландии; Exports to Russia Are
Rising – Увеличение экспорта в Россию. Более сложные преобразования
связаны с переводом заголовков, в которых имеется глагольное
сказуемое в личной форме, но отсутствует подлежащее: Hires TeenAgers as Scabs – Использование подростков в качестве штрейкбрехеров.
То же в переводе заголовков причастными формами: 20 Killed in Air
Crash – Гибель 20 человек в авиационной катастрофе.
Специальная теория перевода описывает различные формы
стилистической адаптации при переводе текстов, принадлежащих
к определенному функциональному стилю. Подобная адаптация
обусловливается не только языковыми различиями, о которых шла речь.
Стилистическая адаптация при переводе может оказаться необходимой
и в отношении тех стилистических признаков, которые одновременно
обнаруживаются в аналогичных стилях ИЯ и ПЯ. Одна и та же
стилистическая черта может в различной степени проявляться в
каждом из языков, и ее присутствие в оригинале еще не означает, что
она может быть просто воспроизведена в тексте перевода.
Вспомним, к примеру, что для научно-технического стиля как в
английском, так и в русском языке характерно стремление к четкости
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и строгости изложения, точному употреблению терминов, отказу
от косвенных, описательных обозначений объектов, широкому
использованию штампов и стереотипов специальной лексики. Однако
более детальный анализ показывает, что строгость в употреблении
терминов и привычных формулировок в целом более свойственна
русскому научно-техническому стилю, чем английскому. Поэтому
переводчик нередко чувствует себя обязанным осуществлять
«стилистическую правку» оригинала, вводить вместо парафразы точный
термин, разъяснять, что конкретно имеется в виду, заменять авторский
оборот более привычным штампом и т. д. Сравните, например,
следующий перевод с его оригиналом:
Однако было обнаружено, что рентгеновское излучение, рассеянное
на атомах, содержит не только частоту Vo падающего излучения, но
также новую частоту Vi, которой не было в спектре первоначального
рентгеновского излучения. – It was discovered, however, that X-rays
scattered by atoms exhibited not only the frequency Vo of the incident Xrays but also a new frequency Vi not present in the original X-rays.11
Оба текста строго научны, но переводчик счел необходимым
быть более точным терминологически. У него новая частота
обнаруживается не просто в рентгеновских лучах, а в спектре
рентгеновского излучения.
В следующем примере английский автор позволил себе
выразиться несколько описательно и был «возвращен» в переводе к
терминологически четкому указанию на суть дела:
The time between а research idea and its translation into Product is
diminishing quite rapidly. – Время между возникновением идеи при
исследованиях и ее осуществлением в виде промышленной разработки
весьма быстро сокращается.
Отсутствие полного совпадения между английским и русским
научно-техническим стилями можно обнаружить и при изучении
сравнительной частоты употребления в них отдельных частей речи.
Как отмечалось, для научного изложения в целом характерен признак
номинативности, т. е. более широкое использование существительных,
чем в иных функциональных стилях. Однако и здесь сопоставительный
анализ переводов показывает, что в русском языке эта тенденция
выражена более четко, и при переводе английские глаголы нередко
заменяются существительными:
The engine is the source of power that makes the wheels go round
and the car move. – Двигатель служит источником энергии для
вращения колес и движения автомобиля.
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The fuel system is designed to store liquid gasoline and to deliver it
to the engine cylinders in the form of vapor mixed with air. – Система
питания предназначается для заправки жидким топливом и подачи
его в цилиндры в виде смеси паров бензина с воздухом.
A fuel pump, which pulls the gasoline through the fuel line. –
Бензонасос, обеспечивающий подачу горючего по бензопроводу.
Таким образом, одна и та же особенность научно-технического
стиля, присущая и английскому, и русскому языкам, может проявляться
с неодинаковой очевидностью и выражаться разными языковыми
средствами. Мы отмечали, что для научного изложения характерна
высокая логичность и последовательность. Следующие друг за другом
высказывания соединены различными видами логической связи: одно
высказывание вытекает из другого, поясняет его, устанавливает с
ним причинные, временные, пространственные и т. п. отношения.
Эта особенность выявляется как в английском оригинале, так и в
русском переводе. Однако в английском языке логические связи между
отдельными высказываниями часто обнаруживаются лишь в самом
их содержании и особо не выражаются.
Русский же язык предпочитает использовать специальные слова
и вводные обороты, указывающие на тот или иной тип связи.
Поэтому в переводе часто обнаруживаются подобные дополнительные
уточнения, отсутствующие в оригинале. Вот несколько примеров:
Semiconductor theory, junction theory, and circuit theory are integrated
to explain the behavior of existing devices in circuits. No prior knowledge
of modern physics is assumed.12
Этот пример представляет собой отрывок из введения к книге,
посвященной описанию полупроводниковых устройств. Характер связи
этого отрывка с предыдущим изложением, а также связи между двумя
предложениями, составляющими отрывок, достаточно ясен. Понятно,
что речь идет о содержании именно данной книги и что именно при
ее изучении не требуется предварительного знания физики. Однако в
русском переводе эта связь выражена, как говорят языковеды,
эксплицитно, т. е. с помощью особых языковых средств, которые не
имеют соответствия в оригинале:
В книге для объяснения поведения существующих приборов в
схемах объединены теория полупроводников, теория р-п-переходов
и теория цепей. При этом не предполагается предварительного
знакомства читателя с современной физикой.
Отметим, что в русском тексте потребовалось указать, что речь
идет о знаниях читателя, что само собой разумеется. Однако в
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английском тексте можно об этом не упоминать, а в русском тексте
такое уточнение является уместным и естественным. Еще пример
уточнения логической связи при переводе:
In the not too distant future, whole circuits will be fabricated in
single crystals. The engineers who design such devices will need to know
both circuits and devices. – В не столь отдаленном будущем целые
схемы будут создаваться в одном кристалле. Поэтому инженерам,
которым придется конструировать такое устройство, необходимо
знать как схемы, так и приборы.
Указанный тип стилистической адаптации присущ и переводам
газетно-информационных материалов. Как уже отмечалось, и
английским, и русским текстам этого типа свойственно включение
элементов разговорного стиля. Однако в английских оригиналах
подобные элементы используются более свободно, они подчас носят
фамильярный, а то и жаргонный характер. Вследствие этого переводчику
порой приходится как бы «приглаживать» текст перевода, заменяя
жаргонно-фамильярные слова и обороты более нейтральными:
Hip and Square Films. – Ультрамодернистские и традиционные
фильмы.
Putting Pep Into the Palace. – Интенсификация труда персонала
Букингемского дворца.
В обоих языках газетно-информационному стилю присуща
лаконичность. Однако в английских текстах это требование соблюдается
более строго, чем в русском. Поэтому в англо-русских переводах
нередко приходится выбирать более пространный вариант:13
According to W.H.O. statistics, heart diseases were the No. 1 killer. –
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, первое
место среди всех причин смертности занимали сердечные заболевания.
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Лоленко О.О.
ЧИ МОЖНА ПЕРЕКЛАСТИ НЕЗБАГНЕННІСТЬ?
У даній статті робиться спроба проаналізувати український
переклад есе відомого єврейського німецькомовного письменника,
уродженця України М. Шпербера «Хурбан, або Незбагненна певність».
Текст перекладу П.В. Рихла проаналізовано як за його якістю
(стилістична досконалість, відповідність прагматиці оригіналу),
так і за актуальністю матеріалу.
Ключові слова: М. Шпербер, антисемітизм, аллофобія, есе,
переклад, адекватність, стилістика, прагматика.
В данной статье делается попытка проанализировать украинский
перевод эссе известного еврейского немецкоязычного писателя,
уроженца Украины М. Шпербера «Хурбан, или Непостижимая
данность». Проанализировано как качество текста перевода
П.В. Рыхло (стилистическое совершенство, соответствие прагматике
оригинала), так и актуальность материала.
Ключевые слова: М. Шпербер, антисемитизм, аллофобия, эссе,
перевод, адекватность, стилистика, прагматика.
This article is an attempt to analyze the Ukrainian translation of an
essay book by the famous Jewish German-speaking writer native of Ukraine
M. Sperber «Churban, or The Inconceivable Evidence». The quality of
the translation by P. Rychlo (its stylistic perfection and its accordance
with the pragmatics of the original), as well as the topicality of the
material, are analyzed.
Key words: M. Sperber, anti-Semitism, allophobia, essay, translation,
adequateness, stylistics, pragmatics.
«Незбагненна певність» – такий дещо оксюморонний підзаголовок
носить книга есеїв відомого єврейського письменника і публіциста,
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уродженця галицького містечка Заболотова, Манеса Шпербера.1 Для
нас – українських науковців – певним є факт, що лауреат цілої низки
літературних (і не тільки) премій, серед яких – Велика Австрійська
державна премія з літератури і премія Георга Бюхнера, а головне –
представник дуже плідної, умовно сказати, целанівської хвилі (тобто
німецькомовний єврейський автор, що народився на нашій землі),
очевидно заслуговує на увагу вітчизняних перекладачів. А незбагненним
є те, що книга, яка тут рецензується, являє собою першу спробу
озвучити М. Шпербера українською.
У такий спосіб називаючи свою збірку, єврейський письменник
натякає на інший момент алогічності, вочевидь, не такий тривіальний:
ідеться про певність окремих історичних подій, невідворотність
хурбана (івр. – спустошення, знищення) і його одночасну
несприйнятливість, незбагненність винищення мільйонів євреїв у
міжвоєнний і воєнний час у Європі.
У той же час унікальність даної праці в іншому: М. Шпербер
спромігся не просто засудити відомі історичні події, представивши їх
і у глобальному ракурсі, і з позицій сучасника, що дивиться на
історію, так би мовити, згори, відправляючи свій суд над нею. Таких
спроб було безліч, і всі вони, без сумніву, мали право на існування:
адже сам Голокост є невимовно обурливим і заслуговує на осуд. М.
Шперберу вдалося ефектно написати про форми антисемітизму, які
не настільки відверті, але не меншою мірою згубні, написати про оту
вічно актуальну побутову і всеосяжну сверблячку від усього
чужорідного, про тикання пальцем, шепотіння за спиною і про
поширені «мудрості», на кшталт «усі євреї – жиди».
Так про це, наприклад, говорить сам есеїст: «Загалом євреї не є
інтелігентнішими чи розумнішими від своїх сусідів; вони не є ані
кращими, ані гіршими; не скупішими і, хоч нерідко і наділеними
більшою готовністю допомогти, не великодушнішими від інших;
не пихатішими і не скромнішими».2
У цьому, як на мене, і полягає основний пафос есей М. Шпербера,
що зібрані у рецензованій книжці: звичайнісіньке побутове округлення,
підміна конкретного загальним (на кшталт: мій сусід – лихвар, він –
єврей, усі євреї – лихварі), що є коренем антисемітизму. Аллофобія
(нім. Allophobie), як це називає сам письменник, тобто страх перед
чужим, виникнення якої ще у ранньому часі супроводжує зародження
відчуття унікальності власного Я, спричиняється до породження тихої
ненависті до сусіда-іноплемінника, незважаючи на те, лихвар він
зрештою чи ні.

140

Непересічною є й авторефлексивність творів єврейського есеїста,
підкріплення будь-яких абстрактних побудов власним досвідом. Сама
позиція автора, як релігійна, так і політична, дає йому підстави для
тверезого дистанціювання від об’єкта: М. Шпербер – неіудейський,
майже невіруючий єврей, до того ж свого часу затятий прихильник
комуністичних ідей і аж ніяк не сіоніст. Необхідно зазначити, що
найпринадливішим плодом сіоністського руху для письменника є
кібуц, утопічна колективна форма співжиття, у чому, безсумнівно,
відлунює його комуністичне минуле і аж ніяк не відданість гаслу про
об’єднання богообраного народу.
З усього сказаного вище випливає перша перевага перекладу
П.В. Рихла: актуальність матеріалу і своєчасність його видання
українською. Адже не секрет, що толерантність в усіх її проявах, повага
до релігійних свобод, терпимість до представників інших народів і
рас, усі ці красиві й вигадливі принципи, що правлять за підвалини
демократичного ладу усіх без винятку демократичних країн, часто
сповідуються лише на папері. І найбільш прикрим є те, що вони
зовсім не нівелюють ту невинну підозру до сусіда, про яку написано
вище. А та, у свою чергу, повсякчас видираючись назовні, легко
перетворюється на гучні вибухи ненависті до інакшого, вибухи, які
не так рідко у наш час стають матеріально відчутними.
Українське суспільство, яке так довго вважалося однорідним
й урівноваженим, останнім часом теж виявило свою внутрішню
суперечливість і докорінну нетерпимість. Книга М. Шпербера висвітлює
ледь помітні паростки такої нетерпимості, у чому її беззаперечна
цінність.
Друга перевага перекладу, який рецензується, напевно, полягає у
його незбагненній влучності. Не адекватності, як усе ще часто говорять
про ту чи іншу перекладацьку спробу, а саме влучності. П.В. Рихлу
вдається той ефект народної хвацькості слів, що їх використовує
автор оригіналу, їх чіпкості і гостроти. При цьому перекладач цілком
доречно не чіпляється за окремі місця, він, натомість, більше
зосереджуться на тому, щоб наново відтворити той особливий вплив,
який текст справляє на реципієнта. Доцільно навести кілька прикладів
для підтвердження сказаного.
Так М. Шпербер описує специфіку взаємовідносин між євреями
і неєвреями у його рідному Заболотові: «So staunten sie nicht allzu
sehr, daß wir Menschen waren wie sie selbst und daß es unter uns Gute gab
und Schlechte, Anständige und Unredliche, Freundliche und Hochmütige».3
Перекладач тонко, але справедливо підсилює образність даного
висловлювання: «Тому вони не надто дивувалися з того, що ми
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були такими ж людьми, як і вони самі, і що серед нас існували
добрі й погані, порядні й негідні, приязні й бундючні».4 Надаючи
перевагу лексемі «бундючні» замість «високомірні» (нім. Hochmütige),
як було б, напевно, закономірніше з точки зору формальної
відповідності, П.В. Рихло доречно привносить у текст ті конотації,
яких йому бракувало у цьому фрагменті, але які водночас диктує
тональність есе. Адресат (а ним є людина неєврейського походження,
яка може відчувати антипатію до євреїв) спроможний із фотографічною
точністю уявити собі бундючну людину, що у будь-яку погоду має
насуплені брови і надуті губи. Неважко уявити, що саме таким словом
могли б називати котрогось із мешканців невеличкого Заболотова на
Галичині його співмешканці.
Український перекладач не гребує використанням просторічних
виразів, повсякчас відхиляючись від стилістичного малюнка того чи
іншого фрагмента оригіналу. Втім жоден порівняльний аналіз двох
текстів не доведе, що переклад тут є вторинним. Український текст
П.В. Рихла звучить як ще один оригінальний текст, що безпосередньо
шукає і знаходить свого читача.
Так, наприклад, описує М. Шпербер стереотипний образ єврея:
«Man weiß nicht, ob er nicht ganz plötzlich etwas Unerwartetes, Gefährliches
tun wird – wie manche Tiere, die Schlangen zum Beispiel, oder solche, die
sich im Gebüsch verstecken, um einen plötzlich einzufallen».5 А ось як на
це відповідає переклад: «Ніколи не знаєш, чи він раптом не викине
якесь колінце, не втне щось несподіване, небезпечне – як деякі звірі,
скажімо змії, або ж ті, хто ховається в кущах, щоб зненацька
напасти на тебе».6 Впадає в очі очевидна нейтральність оригіналу у
порівнянні з україномовним текстом. В оригіналі («не викидає ніякого
колінця») ідеться лише про неочікувану небезпеку з боку чужака.
Перекладач натомість, тонко відчуваючи прагматичну дію оригіналу,
його просякнутість іронією, яку часто спрямовано проти грубуватого,
кострубато мужицького способу мислення, дотепно грає словами, навіть
там, де цього не робить першоджерело.
Переклад збірки есе М. Шпербера за авторством П.В. Рихла,
поза сумнівом, не позбавлений і інших чеснот. Перекладачеві вдається
бути математично точним там, де цієї точності вимагає матеріал (у
роботі з богословською термінологією й історичними феноменами), і
творчим, де це необхідно і доцільно. Так, наприклад, український
текст сплітається з авторських мовних тенет в есе «Моє єврейське
буття»: «У цих і нечисленних інших висловах маячливо проривається
знецінювальна тенденція тих, хто почуває себе знеціненим, ба
навіть приниженим перевагами іншого».7 В оригіналі ж: «In diesen
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und ähnlichen Aussagen deliriert die unbeherrschbare Entwertungstendenz
jener, die sich durch die Vorzüge des anderen entwertet, bzw. gedemütigt
fühlen».8 Там, де М. Шпербер персоніфікує тенденцію до знецінення
(нім. Entwertungstendenz), приписуючи їй дію – вона марить (нім.
deliriert), – перекладач обходиться оказіональним прислівником
«маячливо», що амбівалентно відлунює й іменником «маячня», і
русизмом «маячити».
Втім, найголовнішим, до чого спонукає аналіз перекладу
П.В. Рихла, є наступне міркування. Будь-який оригінал, а надто
настільки тонкий, як книга М. Шпербера, є незбагненним через
свою відому укоріненість у певний культурний і авторський світи.
Незбагненність ця нерідко спантеличує перекладача і змушує його
до пошуку ефемерної еквівалентності (чи то еквівалентностей), яка
неодмінно силує його спотикатися. Те, що може протиставити цій
халепі перекладач, щоб твердо триматися ґрунту, – це авторське
відтворення прагматики оригіналу з урахуванням національнокультурної специфіки адресата.
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Кравцова О.А.
МОВЛЕННЄВІ ПРОЯВИ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА
У ТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДУ
У даній статті розглядається роль перекладача як особистості
та її вплив на переклад художнього тексту. Розглянуто основні типи
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характеру перекладача, що відображаються у тексті перекладу.
Проаналізовано змістовне наповнення тексту перекладу та відмінності
мовленнєвих проявів трьох перекладачів (українського та двох
російських), що перекладали єдиний текст у різні часи, і як це
відобразилося на самому тексті перекладу. Проаналізовано також
термін «Психіатричне літературознавство» та роль авторської
особистості при перекладі. Виділено ряд типів текстів, що є
продуктом акцентуації при психіатричному аналізі тексту, себто
темні тексти, сумні тексти, складні тексти, красиві тексти та
світлі тексти.
Ключові слова: особистість перекладача, мовленнєві прояви,
акцентуація, психосоматичний план, психіатричне літературознавство.
В данной статье расссматривается роль переводчика как личности
и ее влияние на перевод художественного текста. Рассматриваются
основные типы характера переводчика, что отображены в тексте
перевода. Проанализовано содержательное наполнение текста перевода
и различия языковых проявлений трех переводчиков (украинского и
двух российских), которые переводили один и тот же текст, но в
разное время, и как это отразилось на самом тексте перевода.
Проанализовано также термин «Психиатрическое литературоведение» и роль авторской личности при переводе. Выделено ряд
типов текстов, которые являются продуктом акцентуации при
психиатрическом анализе текста, то есть темные тексты, грустные
тексты, сложные тексты, красивые тексты и светлые тексты.
Ключевые слова: личность переводчика, языковые проявления,
акцентуация, психосоматичный план, психиатрическое литературоведение.
There has been considered a translator’s role as a personality, and
its impact on a fiction translation text. There have been also investigated
major types of a translator’s character which are depicted in a translation
text. There has been analyzed a contents filling of the translation text and
differences in language revelation demonstrated by three translators ( one
Ukrainian and two Russian ones), peculiarities of speaking devices used
by the three personalities who translated the same text but in different
times; there has been noticed the influence of the time the text was
translated in. There has been also considered a term «Psychiatric Literature
study» and a role of an author’s personality in the translated text. There
has been determined a range of texts which are a product of accentuation
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on a psychiatric analyses of the text, in particular dark texts, sad texts,
complicated texts, beautiful texts and light texts.
Key words: a translator’s personality, language peculiarities,
accentuation, Psychosomatic plan, psychiatric literature study.
Відомо, що переклади, здійснені різними перекладачами, та
переклади, виконані у різні історичні періоди, відрізняються інколи
значною мірою один від одного. Стилістична, літературознавча чи
лінгвістична інтерпретація різних перекладів дозволяє відповісти на
багато запитань, що пов’язані з їх жанровою приналежністю та
функціонуванням у загальному контексті культури, але не повністю
розкриває причини їх появи та існування.1
На нашу думку, ці причини більш глибокі та й пояснюються не
тільки і не стільки приналежністю автора тексту й перекладача до
різних культур, але й тим, що їх психологічні характеристики не
збігаються одна з одною.
На даний момент можна вважати доведеним, що екстравертна чи
інтравертна установка, притаманна особистості, а також особливості
характеру знаходять своє відображення у мовленні.2 Хоча переклад є
специфічним репродуктивним видом мовленнєвої діяльності, а завдання
перекладача – перш за все, точно передати іншою мовою особливості
оригіналу та максимально «підлаштуватися» під авторський стиль, йому
все ж таки не вдається повністю уникнути мовленнєвих проявів своєї
особистості.
Таким чином, текст перекладу містить так звані маркери,
базуючись на яких можна зробити висновок про особистісні риси
людини, що перекладала текст. Виділення маркерів у тексті перекладу
є можливим при зіставленні його з оригіналом, а також за можливістю
з іншими перекладами того ж тексту. При цьому значним критерієм є
систематична повтореність того чи іншого явища: якщо трансформація
зустрічається у тексті перекладу один раз, навряд чи можна з точністю
сказати, що за нею стоїть якийсь психологічний зміст.3
Для того, щоб підтвердити сказане вище, звернімося до аналізу
трьох перекладів на українську та російську мови тексту Артура
Кларка «Out of cradle, Endlessly orbiting» чи «Колиска на орбіті»,
рос. «Колыбель на орбите». Текст було написано автором у 1959 році.
Російські перекладачі Л. Жданов, Н. Єлісєєв та український –
І.В. Корунець переклали цей текст у різні часи.4
Переклад І.В. Корунця перевидано у 2007 році у збірці інших
українських перекладачів фантастики. Російський перекладач Л. Жданов
уперше опублікував свій переклад у 1966 році, а Н. Єлісєєв – у
перевиданні 2001 р.
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Слід зазначити, що два російських переклади не відрізняються
надто один від одного. Скоріше за все, їх автори перекладали текст
оповідання Кларка без певних змін мови оригіналу.
А от у І.В. Корунця, незважаючи на повністю переданий текст
оригіналу, трапляються слова та словосполуки, що несуть суто
український характер, як-то використання фразеологізмів, що
підкреслюють наш колорит. Наприклад, у реченні «Досить у лічбі
строріч з’явитися двом нулям, як починається небачена учта!» Як
у Жданова, так і у Єлісєєва переклад є таким: «Стоит в счете веков
появиться двум нулям, как уже идет пир горой!» Чи, наприклад,
таке речення у Корунця: «Тут, в оточенні гір, лежала гладесенька,
хоч яйцем покоти, рівнина цього боку Місяця і така широка, що
людині в її центрі навіть на думку не спадало, що вона перебуває на
дні кратера: гори ховалися далеко за виднокругом». У російських
перекладачів маємо: «Здесь, в кольце гор простерлась, пожалуй,
самая гладкая равнина этой стороны Луны, и настолько обширная,
что наблюдателю, стоящему в ее центре, и не придет в голову, что
он находится на дне кратера: горы скрыты далеко за горизонтом».5
Такі компоненти у перекладі показують динаміку твору, що,
скоріше за все, свідчить про екстравертну установку перекладача: як
відомо, динамічні дієслова, незвичний підбір слова для перекладу,
як, наприклад, «виднокруг» замість звичного нам «обрію», частіше за
все зустрічаються у мовленні екстравертів, ніж інтравертів.
Тож у тексті перекладу вдалося виявити трансформації, котрі,
без сумніву, є мовленнєвими проявами особистості перекладача, і, на
мою думку, дозволяють судити про установку його свідомості та
особливості його характеру.
Як зазначає В.П. Бєлянін у своєму терміні «психіатричне
літературознавство», «перекладач, особливо художньої літератури,
стикається з проблемою висловлення своєї авторської особистості,
яку дуже важко перебороти, коли потрібно показати авторство
первинне – тобто оригінал твору, але використовуючи мовленнєві
здібності перекладача».6
В.П. Бєлянін увів цей термін у значенні аналізу літературного тексту
з точки зору відображеності в ньому відхилень психосоматичного плану.
При психіатричному аналізі тексту виділяється ряд типів текстів,
кожен з яких є продуктом народження певної акцентуації. Темні тексти,
сумні, складні, веселі, красиві, світлі.7
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Цікавим є те, що існує кореляція всіх цих текстів з певними
проявами психіатричної акцентуації. Іноді сам перекладач не може
дати чітку відповідь, чому його улюбленим жанром перекладу є казка,
а не фантастика, наприклад, чи фентезі, хоча у казці фентезі теж
можливе. Тут уже мова йде про індивідуально-особистісний порядок
такого вибору. Як, наприклад, світлі тексти корелюють з проявом
паранояльної акцентуації; темні – з проявами епілептоїдної акцентуації;
сумні – депресивної акцентуації; веселі – проявом гіпертимності,
гіпоманіакальності; гарні – проявом демонстративності, істероїдності;
складні – проявом шизоїдності.
До речі, слово «учта» прийшло з далекого XVII століття, і на
сьогодні мало хто його знає та вживає. Означає воно «трапезу перед
битвою».
І наостанок мені хочеться процитувати видатного сера Артура
Кларка, а саме один із його законів, за якими розвивається сучасна наука:
«Если заслуженный, но престарелый ученый говорит, что нечто
возможно, он почти наверняка прав. Если же он говорит, что нечто
невозможно, он почти определенно ошибается. Единственный способ
установить границы возможного – попытаться сделать шаг за эти
границы. Технология, значительно превосходящая по уровню известные
нам, неотличима от магии».8
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Рудницька, Наталія
ПРОЗА І ПОЕЗІЯ В «КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДЯХ»
ДЖ. ЧОСЕРА І РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ
Дж. Чосер у своїй творчості спирався на традиції, що існували в
літературі середньовічної Західної Європи, але в певних аспектах був
новатором. Він увів до англійського вірша новий розмір – п’ятистопний
ямб. На той час це був «розмір, вільний від жанрових та стилістичних
традицій попереднього розміру, відкритий для освоєння нового
передренесансного стилю, що розповсюджувався на континенті».1
Така стилістична незабарвленість цього розміру полегшує завдання
перекладача: еквіметричний переклад є цілком виправданим; принаймні,
вибір метра перекладу має залежати лише від ритмічних характеристик
цього розміру в мові першотвору і мові перекладу.
Сучасною англійською і німецькою мовами «Кентерберійські
оповіді» перекладаються еквіметрично,2 але існують і прозові
переклади.3 Останні видаються, як правило, разом з оригінальним
текстом, і кожній сторінці оригіналу відповідає сторінка прозового
перекладу сучасною англійською мовою. Прихильники цього методу
вважають, що це надає змогу якнайточніше додержуватися особливостей
авторського синтаксису, який є, як відомо, однією з головних
характеристик авторського стилю. Така структура книги, на думку
авторів, дає змогу читачеві ознайомитися з оригіналом, звертаючись
кожного разу, коли це потрібно, до паралельного перекладу.4 Цей
підхід є різновидом підрядника, який і в чистому вигляді також
застосовується при перевиданні творів Чосера для сучасного читача,
що не є спеціалістом-філологом.5
Переклад «Кентерберійських оповідей» сучасною англійською
мовою у прозі має сенс лише при використанні його як допоміжного
тексту, що ні в якому разі не є заміною оригіналу, а відіграє ту ж
саму роль, що і коментарі. Читач сприймає оригінальний текст, лише
зрідка, у разі необхідності, звертаючись до прозового перекладу
сучасною мовою. Так має бути, адже, по-перше, прозовий переклад,
як відомо, не може бути повноцінною заміною поетичного оригіналу.
По-друге, в оригіналі «Кентерберійських оповідей» представлені як
поезія, так і проза, причому вибір тієї чи іншої форми не є довільним.
Він залежить від значення, що надає Чосер кожній із своїх оповідей.
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За твердженням В. Колва, у Середньовіччі мистецтво та істина
(тобто розуміння світобудови з точки зору християнської релігії)
існують окремо, а «митець не є пророком, філософом або
проповідником». Чосер як митець висловлюється інакше, ніж Чосер,
що філософствує або проповідує. Ті дві з «Оповідей», що є за своєю
суттю трактатами, – «Розповідь про Мелібея» та «Розповідь
Священика» – написані в прозі. Ту саму тенденцію можна побачити,
проаналізувавши всю творчість Дж. Чосера. Поряд із численними
поетичними творами (поеми «Troilus and Criseyde», «Book of the
Duchess», «Parliament of Fowls», «House of Fame», «Legend of Good
Women», «Romaunt of the Rose» і близько 20 віршів), він є автором
трьох трактатів – «Boece», «Treatise on the Astrolabe» та «Equatorie
of the Planets», що написані прозою.
Сучасні перекладачі часто відділяють поетичні твори Чосера
від прозових, залишаючи останні неперекладеними. Навіть із
«Кентерберійських оповідей» дві з них (прозові) – «Розповідь про
Мелібея» та «Розповідь Священика» – відсутні у багатьох виданнях
«Кентерберійських оповідей» у перекладі. На останній сторінці
російського перекладу І. Кашкіна та О. Румера після «Прологу
Священика» йде перекладацька ремарка: «И тут Священник начинает
в прозе свою поучительную, но длиннейшую проповедь о семи смертных
грехах и способах искупить их, на чем и обрывается незавершенная
Чосером книга Кентерберийских рассказов».7 Щодо «Розповіді про
Мелібея», про причини її відсутності перекладачі взагалі нічого не
кажуть, хоча в «Епілозі до розповіді про пана Топаса» згадується
«безделка в прозе»,8 що має іти слідом. Але замість неї іде «Пролог
Монаха», що починається словами:
Когда, хоть и не без натуги, мне
О Мелибее и его жене
Закончить удалось на этот раз
Без меры затянувшийся рассказ.9
Стає зрозумілим, що між попереднім епілогом і цим прологом не
вистачає чергової розповіді. Враховуючи те, що перекладачі не надають
жодних пояснень, у читача може скластися враження, що це просто
авторська помилка або недоробка. Саме тому таке вільне ставлення
до оригіналу видається нам неприпустимим.
Обережніше ставляться до оригіналу «Кентерберійських оповідей»
перекладачі сучасною англійською та німецькою мовами. Якщо до
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видання не входить переклад окремих оповідей, перекладач, принаймні,
це зазначає, пояснюючи причину. Д. Райт (D. Wright), наприклад, пише
про «Розповідь священика»: «Це найдовша з оповідей, що зовсім не
оповідь, а проповідь. Як ‘Розповідь про Мелібея’, вона написана прозою,
і я також пропустив її, бо не схоже, що вона зацікавить пересічного
читача».10
Такий підхід видається невиправданим, бо, виходячи з принципу
«зацікавить – не зацікавить пересічного читача», можна взагалі
викинути значну частину оригінального тексту на власний розсуд,
що суперечить принципам сучасного перекладознавства.
Неможливо передати навіть загальне враження від «Кентерберійських оповідей», не надавши, принаймні, змісту «Розповіді
про Мелібея» та «Розповіді Священика». Через відсутність цих
оповідей, по-перше, перекручується стилістика твору, адже зникає
один із наративних типів, що комбінує автор (лицарський роман,
фабліо, релігійна оповідь, трактат-моралізація). Із зникненням останнього
типу твір втрачає значну долю своєї стилістичної різноманітності,
але ж саме «ця стилістична взаємодія є основним досягненням
‘Кентерберійських оповідей’».11 Крім того, змінюється характер твору:
втрачаючи найсерйознішу зі своїх складових, він набуває характеру
суто розважальної літератури.
По-друге, «Розповідь Священика» невипадково є заключною.
На початку XX століття Фредерік Таппер (Frederick Tupper) розвинув
теорію, що сім смертних гріхів є структурним принципом, який
зумовлює вибір дійових осіб та оповідей, що увійшли до твору.12
Дійсно, вади певних прочан і гріхи, про які розповідається в різних
оповідях, відповідають тим, що обговорюються в «Розповіді
Священика». «Нескромність одягу» наводить на думку про Монаха,
Сквайра, Жінку з Бату та інших, «обжерливість» – про Землевласника,
Пристава тощо.
Виходячи з цього принципу, всі оповіді мають розглядатися як
моральні алегорії, що є ілюстраціями теоретичного трактату. Цю теорію
підтримали також сучасні критики Д.В. Робертсон (D.W. Robertson)13
та Р. Болдуін (R. Baldwin)14. Але інші вважають, що, незважаючи на
певні паралелі, різноманіття «Кентерберійських оповідей» не можна
звести до рамок цієї чи будь-якої іншої єдиної схеми.15 Наявність
таких паралелей і значущість «Розповіді Священика» для всього твору
пояснюються тим, що у середньовічній Європі сім смертних гріхів
були тією призмою, через яку розглядали всі аспекти поведінки людини
(в сучасному суспільстві роль такої призми виконують психологічні
теорії, наприклад, фрейдизм та біхевіоризм).
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Отже, на разі не знайдено доказів того, що всі віршовані оповіді
є лише прикладами, які додаються до теоретичного трактату. Водночас
важливим є те (і ми погоджуємося з цією точкою зору), що «Чосер
вирішив завершити свої яскраві драматизації та характеристики
теоретичним трактатом з природи гріха».16 Саме тому «Кентерберійські оповіді» і в перекладі має завершувати саме «Розповідь
Священика», незважаючи на її непрості для сприйняття сучасним
читачем і зміст, і мову.
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4. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

УДК 80
Тетерятнікова О.І.
ІСТОРІЯ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Дана стаття являє собою рецензію на наукову працю К.І. Мізіна.
Розглядається структура книги, її лексико-стильові особливості та
тематичне наповнення.
Ключові слова: німецька література, історія німецькомовної
літератури, літературний твір, літературний термін, навчальний
посібник.
Данная статья является рецензией на научный труд К.И. Мизина.
Рассматривается структура книги, ее лексико-стилевые особенности
и тематическое наполнение.
Ключевые слова: немецкая литература, история немецкоязычной
литературы, литературное произведение, литературный термин,
учебное пособие.
This article is a review of the scientific work of K.I. Mizin. The
structure of the book, its lexical-stylistic peculiarities and the theme
subjects are being considered.
Key words: German literature, the history of the German-speaking
literature, literary work, literary term, student’s book.
Написання рецензій – процес, звісно, не такий трудомісткий, як
написання самої книги, проте це також процес творчий. А будь-який
творчий процес залежить від душевного стану його виконавця. Зараз
більш за все прагнеш до гармонії та спокою, отже, хочеться бачити у
людях та їхніх працях лише позитивні риси й уникати конфліктів,
тим паче з таким досвідченим автором, у якого за плечима – не одна
наукова праця.
Рецензована книга К.І. Мізіна,* яку написано німецькою мовою,
вигідно відрізняється від інших видань з історії німецької літератури
принаймні своєю структурою та нормативним академічним стилем.
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Автор охоплює усі важливі періоди розвитку літератури Німеччини
та знайомить читача з літературою інших німецькомовних країн
(Австрії, Швейцарії) з 1945 року.
Поглянувши лише на зміст книги, одразу розумієш, що дослідник
витратив чимало сил та часу для створення цієї розвідки. Жодна її
частина не є зайвою, працю відрізняють продуманість та досвід.
Відчувається вміння автора акумулювати знання, узагальнювати
інформацію, виділяти головне.
Саме з цього й починається рецензована праця – з огляду
важливіших історичних періодів, дат та відповідних літературних
творів. Автор у простій, але детальній формі орієнтує читача у головних
історичних подіях кожного періоду та подає списки літературних
текстів, які відображають той чи інший історичний простір.
У наступній частині представлені ознаки кожного з названих
періодів, їхнє історичне підґрунтя, ключові культурні моменти та
поняття, літературні жанри, характерні для цього періоду та короткі
описи основних творів, подекуди їхні уривки, з елементами аналізу.
Мізін також подає коротку біографічну довідку найвизначніших авторів
кожного літературного періоду. Крім того, він детально зупиняється
на змісті та головних героях деяких романів (с. 73: Schiller, «Die
Räuber»; с. 145: Thomas Mann, «Doktor Faustus» та ін.), іноді
визначаючи також тематику та проблематику роману (с. 132). З огляду
на це, рецензована публікація більше нагадує шкільний підручник,
ніж посібник для студентів. На наш скромний погляд, передача
змісту романів та оцінка їх героїв автором посібника може лише
зашкодити навчальному процесу. Не секрет, що студенти інколи за
браком часу або через лінощі перечитують лише критику, а не самі
твори. З одного боку, цей посібник – своєрідний читацький щоденник,
який дає можливість отримати уявлення про кожний видатний твір
історії німецької літератури, з іншого, – «позбавляє» студента
необхідності вести самостійну пошукову діяльність, користуватися
іншими джерелами. При цьому мова йде не про сумлінного студентанауковця, а про середньостатистичного студента-філолога, тобто про
переможну більшість. Тим більше, навчальний посібник такого рівня
повинен спонукати студента на самостійне визначення теми,
проблематики твору тощо, на породження дискусії з цього приводу.
Посібник можна вдало використовувати як літературний довідник
з курсу німецької літератури для студентів та вчителів. Він допомагає
структурувати та впорядкувати вже набуті раніше знання, заповнюючи
також певні прогалини. Напевно, автор переслідував саме цю мету,
створюючи даний твір.
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Не секрет, що література вивчається на текстах, і хоча третя,
досить ємка частина, містить уривки з основних літературних творів
кожного періоду, не думаю, що автор претендував на вичерпність
своєї роботи та хотів, щоб його читачі припинили вивчення німецької
літератури на його книжці.
У третій, практичній, частині, крім уривків літературних творів,
подані також завдання до цих текстів, як до прозових, так і до
поетичних, які відрізняються своєю доцільністю та різноплановістю.
Залежно від змісту, тематики твору, завдання варіюються від
найпростіших (наприклад, пошукового характеру, с. 301: «знайти в
уривку, як Манфред обґрунтовує та виправдовує своє рішення»)
до більш складних, тобто аналітичного характеру (с. 312: «дайте
характеристику мови; який зв’язок існує між назвою та розповідачем?»).
У практичній частині автор також не забуває про австрійських і
швейцарських письменників та поетів.
Книга написана зрозумілою для студентства німецькою мовою,
яка не перенасичена незрозумілими термінами, а наприкінці автор
надає доступні пояснення до вживаних літературних понять.
Людині, яка не має за плечима досвіду написання подібної
літератури, якій до того ж випала честь рецензувати даний посібник,
хочеться наприкінці підтримати автора його ж словами: нехай ця
книга ближче познайомить усіх зацікавлених читачів з німецькою
культурою та літературою, буде поштовхом для подальшого й більш
глибшого їх вивчення, слугує корисним та надійним джерелом не
лише для тих, хто навчається, але й для тих, хто навчає.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Мізін К.І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення (коротко із
практичною частиною). – Вінниця: Нова книга, 2006. – 336 с.

––––––––––––––––––––––––
© Тетерятнікова О.І., 2010
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ПРО ФІЛОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ГЕРМАНІСТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті йдеться про інформаційний бюлетень, який є
універсальним довідником про діяльність Української Спілки германістів
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вищої школи, її основні завдання. Надається цікава та корисна
інформація про розвиток кафедр, семінари та конференції, які
проходять в інших університетах, про нові навчальні посібники. Метою
даного бюлетеня є розповсюдження науково-методичних досліджень
у галузі германістики, дидактики та методики викладання німецької
мови як іноземної, інформування читачів про публікації та різні
форми співпраці в галузі германістики.
Ключові слова: інформаційний бюлетень, Українська Спілка
германістів, конференція, семінар, публікація, германістика, наукові
дослідження, дидактичні дослідження, універсальний довідник,
викладач-германіст, тестування, фаховий збірник, посібник, навчальна
програма, підручник.
В статье идет речь об информационном бюллетене, который
является универсальным справочником о деятельности Украинского
Союза германистов высших учебных заведений, его основных задачах.
Содержит интересную и полезную информацию о развитии
кафедр, о семинарах и конференциях, которые проходят в других
университетах, о новых учебных пособиях. Цель данного бюллетеня –
это распространение научно-методических знаний в отрасли
германистики, преподавания немецкого языка как иностранного, а
также информирование читателей о публикациях и разных формах
совместной работы в отрасли германистики.
Ключевые слова: информационный бюллетень, Украинский Союз
германистов, конференция, семинар, публикация, германистика, научные
исследования, дидактические исследования, универсальный справочник,
преподаватель-германист, тестирование, пособие, учебная программа,
учебник.
The written article is about informational bulletin which is universal
reference book of Ukrainian Germanics Union activity of Universities, its
main tasks. It gives us interesting and useful information about development
of chairs, seminars and conferences, which take place in other universities,
about new educational textbooks. The purpose of this bulletin is acquaintance
and spreading scientific and methodological investigations in Germanics,
methods of learning German as the second language, informing the readers
about publications and different forms of co-operation in Germanics.
Key words: informational bulletin, Ukrainian Germanics Union,
conference, seminar, publications, Germanics, science research,
methodological research, universal reference book, Germanics teacher,
test program, textbook, educational program, specialized journal.
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Інформаційний бюлетень УСГВШ (Української Спілки германістів
вищої школи)* розпочинається звітом конференції, в якій взяли участь
делегати 55 первинних (місцевих) осередків УСГВШ. Конференцію
відкрив Президент УСГВШ професор Кияк Т.Р., який поінформував
про те, що на обліку Спілки перебувало з часу започаткування на
момент скликання конференції (майже 4 роки) 550 членів – викладачів
вищих навчальних закладів України. Це свідчить по поширення
інтересу до діяльності Спілки та бажання стати наступним її членом.
Джерелом надання всієї необхідної інформації щодо роботи УСГВШ,
її основних положень, склад керівних органів і є саме Інформаційний
бюлетень, який виходить 4 рази на рік. Метою даного бюлетеня є
ознайомлення та розповсюдження наукових досліджень у галузі
германістики, дидактики та методики викладання німецької мови як
іноземної; інформування читачів про науково-методичні дослідження,
публікації та різні форми співпраці в галузі германістики.
У цьому ж випуску знаходимо перелік завдань, які ставлять перед
собою члени УСГВШ на новий звітний період. Одне з них – це
формування авторських колективів та робочих груп з розробки і
написання нових навчальних програм, підручників, посібників для
вузів України з урахуванням вимог Болонського процесу та забезпечення
цими необхідними матеріалами усіх колективів кафедр, які є членами
Спілки. Актуальним залишається завдання про оновлення банку даних
про наукові, методичні й дидактичні дослідження в галузі германістики,
про комп’ютерні технології навчання та про продовження роботи
щодо створення бібліотеки навчальних посібників, виданих членами
УСГВШ, та їх поширення через Інформаційний бюлетень і веб-сайт
Спілки. Також одними із головних завдань є налагодження контактів
та співпраці із ширшим колом зарубіжних організацій германістів,
узагальнення актуальної наукової проблематики й розробка
перспективних програм наукових досліджень германістів.
Найбільшу увагу Інформаційного бюлетеня привертають наступні
рубрики: «Презентація кафедр» та «Нові посібники членів Спілки».
Перша з цих двох рубрик може стати у нагоді майбутнім науковцям.
Тут подається стисла інформація про історію кафедр, їх сучасний
стан, а саме курси та спецкурси, що читаються, список викладачів із
назвами посад та ступенями, наукові дослідження професорів та
доцентів кафедри, семінари, конференції, вихід збірок, події – все
може зацікавити майбутніх аспірантів, яким ця корисна інформація
допоможе визначитися з напрямком майбутнього наукового дослідження
та з вибором наукового керівника.
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Також було б важливо перейняти досвід роботи кафедри теорії
та перекладу з німецької мови Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, яку очолює професор, доктор філологічних
наук Т.Р. Кияк, видавництво студентського щоквартальника «Die
Brücke» та обов’язково впровадити йому подібний у нашому
університеті. Нам мій погляд, це блискуча ідея, яка, по-перше, буде
спонукати до вивчення німецької мови початківців, щоб розуміти,
про що йдеться в журналі, та, по-друге, вдосконалювати вже здобуті
навички старшокурсниками. Плідна співпраця студентів молодших і
старших курсів та координація їхньої роботи викладачами у створенні
такого журналу – це гарний спосіб обміну інформацією та досвідом
між студентами шляхом вивчення іноземної мови не тільки на
університетському рівні, але й на міжвузівському.
Наступна рубрика є свого роду презентацією нових навчальних
посібників членів Спілки, що дуже важливо через нестачу достатньої
кількості літератури для вивчення німецької мови як іноземної,
особливо для студентів нефілологічних факультетів. До нашої уваги
подано два навчальних посібники: «Лексико-граматичний тренінг
з німецької мови (для студентів економічних спеціальностей)»
О.Ф. Брагинця і А.В. Капуш та «Ділова німецька мова на зразках
сучасних ЗМІ» М.М. Гавриша і А.В. Капуш. Передумовою для їх
створення став досвід викладання німецької мови для студентів
економічного факультету та ряд труднощів, з якими зіткнулися
викладачі. Через неспівпадіння об’єму лексичних одиниць у німецькій
та українській мовах стає важким вибір потрібного слова в
синонімічному ряді, що зумовлює помилки лексико-семантичного та
лексико-граматичного характеру. Ці обидва посібники містять тексти на
економічну тематику, запозичені із матеріалів сучасних німецькомовних
засобів масової інформації. Завдяки цьому інформаційному бюлетеню,
викладачі багатьох університетів мають змогу ознайомитися зі стислим
змістом цих посібників, а також безпосередньо застосовувати їх на
уроках німецької мови.
Одна з останніх рубрик бюлетеня стосується вимог фахового
збірника «Germanistik in der Ukraine», запровадженого членами
УСГВШ, який у липні 2008 року Постановою Президії ВАК України
внесено до переліку фахових видань. Високий науковий рівень
публікацій досягається завдяки експертним висновкам видатних
метрів-германістів сучасності наукових статей за різноманітними
напрямками: лексикологія (відповідальний професор – О.Д. Огуй),
перекладознавство та літературознавство (відповідальний професор –
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А.М. Науменко), методика викладання іноземних мов (відповідальний
професор – Н.Ф. Бориско) тощо. Це доводить усю серйозність і
важливість створеної й існуючої Української Спілки германістів вищої
школи.
Наприкінці бюлетеня подається інформація про Міжнародну
конференцію наукового циклу «Синхронія і діахронія – зближення
і діалоги», яка відбудеться в Польщі. Тема запропонованої конференції –
«Загальний вплив на слов’янські мови».
В останній рубриці інформаційного бюлетеня йдеться про Центр
тестування німецької мови як іноземної Київського національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Екзамен з німецької
мови як іноземної зі співпрацею з Інститутом ТестДаф міста Хаген
(Німеччина), що складає та перевіряє екзаменаційні завдання,
пропонують для студентів, які хочуть навчатися або продовжити
навчання в Німеччині; науковців, які планують перебування у ВНЗ
Німеччини, а також для усіх, кому необхідно документально засвідчити
знання німецької мови в галузі науки. Далі подається конкретна
інформація щодо переліку необхідних документів, терміну проведення
екзаменів тощо. Наприкінці ми знаходимо короткий опис субтестів.
Власне тест складається з чотирьох частин: розуміння прочитаного,
сприйняття тексту на слух, писемне мовлення та усне мовлення.
Мета кожної з частин полягає в тому, щоб визначити, наскільки
кандидат здатний сприймати тексти писемного мовлення або на слух
на університетську тематику, висловлюватися з визначеної теми та
реалізовувати різні мовленнєві дії в університетському контексті.
Цей інформаційний бюлетень є універсальним довідником, який
стане у нагоді як молодим викладачам, так і відомим науковцям.
Завдяки йому, по-перше, ми маємо можливість дізнатися про діяльність
Української Спілки германістів вищої школи, її основні завдання, а
також можемо стати в майбутньому членами цієї Спілки; по-друге,
надається цікава та корисна інформація про розвиток кафедр та
семінари, конференції, які проходять в інших університетах, про нові
навчальні посібники.
Бажано, щоб усі викладачі-германісти нашого університету стали
почесними членами Української Спілки германістів вищої школи, а
також здійснили вагомий внесок у розвиток науки.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Інформаційний бюлетень Української Спілки германістів вищої школи. – К.,
2009. – № 2 (8). – 37 с.

–––––––––––––––––––
© Усата, Олена, 2010
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