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ПЕРЕДМОВА
"Значення М.Я. Калиновича для розвитку філології в УРСР найбільш виразно і
послідовно проявилось у його викладацькій діяльності. Тисячі випускників філологічного факультету Київського університету та інших вузів міста на все життя
запам'ятали його блискучі за формою, глибокі та захоплюючі за змістом курси
вступу до мовознавства, в яких з надзвичайною ретельністю і чіткістю висвітлювалися найскладніші проблеми теорії мови. Студентська аудиторія завжди переймалася глибоко шанобливим ставленням професора до свого предмета, почуттям
особливої важливості розглядуваних у його лекціях питань".
Акад. О.С. Мельничук
"Небосхил будь-якої науки прикрашають, мов зорі, яскраві імена вчених – жерців цієї науки. Подібно до того, як сяють на небі зірки різної яскравості, так і в
історії українського мовознавства на його небозводі променіють різні прізвища
лінгвістів – одні осяйніші, інші блідніші. Та серед них прізвище вченого – академіка
М.Я. Калиновича, поза будь-яким сумнівом, світиться зіркою першої величини".
Проф. С.В. Семчинський
Збірник наукових праць, який Ви зараз тримаєте в руках, присвячений блискучому вченому, лінгвісту й літературознавцю, організатору науки, талановитому педагогу, поету і художнику – Михайлу Яковичу Калиновичу. Творчий доробок цього
непересічного вченого, який здобув освіту ще в дореволюційні часи, є навпрочуд
різноманітним: він залишив глибокий слід в загальному мовознавстві і в індології, в
перекладній лексикографії і в теорії та практиці перекладу, в літературознавстві та
індоєвропеїстиці. М. Калинович був справжнім філологом старої формації, енциклопедистом, який міг легко переходити від вивчення проблем теорії мови до питань
літературознавчого аналізу, від проблем художнього перекладу до викладу основ
порівняльно-історичного мовознавства. Цьому сприяли його глибока філологічна
ерудованість і знання багатьох мов. Він вільно володів англійською, німецькою,
французькою, іспанською, італійською, болгарською, польською, чеською, знав
мертві мови: санскрит, греку, латину, готську, давньолитовську.
Його сучасники: акад. Л.А. Булаховській та акад. М.Т. Рильський згадують його
як людину величезного такту, високої культури, щирої душі. Будучи блискучим
лектором і уважним, чуйним педагогом, він підготував цілу плеяду визначних вчених-мовознавців, серед яких академік О.С. Мельничук, проф. Ю.С. Маслов, який
тривалий час завідував кафедрою загального мовознавства у Ленінградському університеті, проф. Ю.О. Жлуктенко, доц. І.П. Сунцова та багато-багато інших. Його
наукова спадщина, на жаль, мало відома в Україні, яку він так любив і якій віддавав
свої сили, енергію, знання. Досі лишилася невиконаною Постанова Уряду УРСР від
19 січня 1949 р. про видання вибраних наукових праць академіка М.Я. Калиновича,
про що з гіркотою писав ще в 90-і роки проф. С.В. Семчинський.
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Сподіваймося, що ця збірка наукових праць надасть можливість насамперед нашій молоді ознайомитися, з одного боку, з багатосторонньою філологічною спадщиною акад. М. Калиновича, а з іншого, зорієнтуватися у тих процесах, які відбуваються сьогодні в сучасній українській і світовій лінгвістиці.
М.Я. Калинович народився 13 жовтня 1888 р. у родині священика, яка мешкала
на той час у селі Жахнівка Брацлавського повіту Подільської губернії (тепер це Тиврівський район Вінницької області). Зараз там знаходиться Меморіальний музей
академіка М. Калиновича. До п'ятого класу він вчився у гімназії м. Керчі, а потім
продовжив своє навчання у славетній Колегії Павла Галагана в Києві, яку закінчив
у 1907 р. з золотою медаллю. У тому ж році його було зараховано до складу студентів історико-філологічного факультету (відділення романської філології) Петербурзького університету. Через рік він змушений був припинити навчання в Петербурзі, оскільки північний клімат шкодив його здоров'ю, і в 1908 р. М. Калинович
стає студентом історико-філологічного факультету Київського університету св. Володимира, де спеціалізується на вивченні давньоіндійської та слов'яно-руської філології, працюючи відразу у двох наукових семінарах визначних вчених – професорів Ф. Кнауера (1849–1915) та В. Перетца (1870–1935). Ф. Кнауер був відомим санскритологом, автором чудового підручника з санскриту, знавцем у галузі порівняльно-історичного мовознавства. Саме він з 1886 по 1914 рр. очолював кафедру порівняльного мовознавства і санскриту в Київському університеті св. Володимира.
Наукові інтереси акад. В. Перетца були пов'язані з історією літератури, зокрема давньоруськими літературними пам'ятками, фольклором, історією театрального мистецтва. Юний Калинович формувався як вчений під потужним впливом цих двох
непересічних учених, що, мабуть, зіграло не останню роль у великому успіху його
наукового дослідження 1911 р. "Происхождение местоимений, наречий и предлогов русского языка": воно дістало золоту медаль. У 1912 р. по закінченні університету М. Калиновича залишають при кафедрі порівняльного мовознавства і санскриту професорським стипендіатом. З метою підвищення наукової кваліфікації Рада
Київського університету надає йому трирічне закордонне відрядження до Лейпцизького університету, де він слухає лекції таких визначних молодограматиків, як
К. Бругман, А. Лєскін, працює в семінарі індолога Е. Віндіша та ін. Проте починається Перша світова війна, і, не завершивши своїх наукових проектів, М. Калинович повертається до рідного Університету. Тут у 1915 р. він складає магістерські
іспити і одержує право викладати університетські дисципліни у званні приватдоцента кафедри порівняльного мовознавства і санскриту. Студенти слухають у
його виконанні лекційні курси зі вступу до загального мовознавства, порівняльну
граматику індоєвропейських мов, санскрит, готську мову, історію давньоіндійської
літератури тощо. Ці ж дисципліни він продовжує викладати у складні післяреволюційні роки, коли Київський університет був розформований (він був відновлений
тільки в 1933 р.), і на його основі виникли Інститут народної освіти та Інститут соціального виховання. Понад тридцять років свого життя М. Калинович віддав Київському університету, займаючись не тільки навчальною та науковою, а й адміністративно-організаційною діяльністю. 1921–1933 рр. – це роки його завідування кафедрою загального мовознавства в Київському інституті народної освіти, в 1944 р.
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він очолює кафедру загального мовознавства в Київському державному університеті. Роботу в Університеті з 1924 р. М. Калинович поєднує з дослідницькою діяльністю в республіканській Академії наук. У 1930 р., коли було створено Інститут мовознавства Академії наук УРСР, М. Калинович очолив у ньому відділ загального
мовознавства. У лютому 1939 р. його обирають дійсним членом Академії наук
УРСР та призначають головою Відділу суспільних наук і директором Інституту мовознавства. Після повернення з евакуації, де під час Великої Вітчизняної війни він
працює з колективом Академії наук спочатку в Уфі (1941–1943 рр.), а потім у Москві
(1943–1944 рр.), він спрямовує всі свої зусилля на відновлення наукової діяльності
Інституту мовознавства та інших інститутів суспільних наук Академії. Проте хронічна хвороба (порок серця) все більше підточувала його життєві сили: 16 січня 1949 р.
пішов з життя блискучий вчений-філолог, який, за словами акад. Л.А. Булаховського
(останнього поєднували з М.Я. Калиновичем роки творчої і людської дружби), "був
здатним плідно працювати майже на всіх ділянках індоєвропейського мовознавства".
Звернімося до аналізу його різноманітної лінгвістичної спадщини.
Загальне мовознавство можна без перебільшення назвати найулюбленішою ділянкою його мовознавчих інтересів. 1935 р. у журналі "Мовознавство" (випуск № 6)
з'являється його стаття "Поняття окремого слова", в якій вчений подає своє розуміння природи слова, що, на мій погляд, було глибоко зумовлене особливостями
його фахової підготовки як філолога-історика, компаративіста. Послуговуючись
матеріалом різноструктурних мов, М. Калинович визначає слово як "звук або комплекс звуків, що являє собою самостійну значущу мовну одиницю – відокремлювану від інших подібних одиниць структурно-змістову єдність, в періоди свого становлення і занепаду несталу, (отже відносну)", і далі: "слова не вічні, кожне з них має
свій початок і кінець". У контексті пануючого на той час в американському мовознавстві дескриптивізму з його принциповим асемантизмом й відмовою від визнання
слова повноцінною одиницею мови визначення слова як самостійної мовної величини мало дуже велике значення. Проте, як видається, набуває ще більшої значущості
акцентування у рамках цього визначення діалектичної природи слова, динаміки його
форми й змісту, мінливості як його глибинної органічної ознаки, що може виявитися
тільки при діахронному підході до його вивчення. Саме це визначення слова М. Калинович наводить у своєму підручнику "Вступ до мовознавства" (два видання 1940 р.,
1947 р.), що був і тривалий час лишався по суті єдиним вузівським підручником з цієї
дисципліни, написаним українською мовою. (на той час з цієї дисципліни існував
лише один підручник російською мовою Р. Шор і М. Чемоданова). На жаль, пізніші
автори вузівських підручників, написаних у другій половині ХХ і на початку ХХІ ст.
далеко не всі усвідомлювали цей вельми важливий аспект слова.
Окрім теорії слова, М. Калинович займався і іншими проблемами лінгвістики –
визначенням одиниць синтаксису, походженням мови, принципами класифікації
мов світу, розвитком письма і т. ін.
Визначальним для М. Калиновича як вченого-лінгвіста був принцип історизму у
вивченні мови як загальнолюдського феномену і мов у їх конкретних національних
втіленнях. І це не дивно: його формування як вченого-компаративіста припало на
початок ХХ століття, коли у лінгвістиці все ще панували ідеї молодограматиків з їх
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лінгвістичним психологізмом та історизмом як базовими принципами наукового
аналізу. Цікаво, що саму науку про мову вчений також розуміє як історично зумовлене явище У своїй праці "Вступ до історичного мовознавства (виданій студентами
Київського інституту народної освіти на склографі за лекціями М. Калиновича) він
пише: "Все в світі змінює свої форми, – змінює їх з плином часу і кожна наука. Не
треба тому лякатися й того, що, проіснувавши лише одне сторіччя, порівняльне мовознавство декілька разів змінювало свій вигляд. Давайте ж приймемо все те, що в
ньому виявляється цікавим, і будемо працювати для сучасного і майбутнього мовознавства, не побоюючись того, що і його вигляд колись-то зміниться". По суті, у
цих рядках йдеться про те, що зараз називається зміною науково-лінгвістичних парадигм у мовознавстві. Вчений передчуває прийдешні переміни у мовознавчому
світогляді і розцінює це як позитивне явище, закликає працювати далі, засновуючись на плідних ідеях минулого. Мимоволі згадуються слова французького філософа мови П. Серіо: "у лінгвістиці (і загалом в гуманітарних науках) парадигми не
змінюють і не відкидають одна одну, а накладаються одна на одну, співіснують,
водночас ігноруючи одна одну".
М. Калинович, будучи ортодоксальним компаративістом-індоєвропеїстом, досить критично сприйняв "нове вчення про мову" Миколи Марра, яке у 30-40-і роки
минулого століття стало офіційною лінгвістичною доктриною. Порівняльноісторичний метод у його класичному вигляді заперечувався як методологічна основа мовознавчого дослідження. Мабуть, саме через ці обставини М.Я. Калинович
припиняє свої індоєвропеїстські студії, які не вписувалися у тодішній ідеологолінгвістичний контекст. На той час він був керівником великого наукового колективу, благополучне існування і плідна діяльність якого цілком і повністю залежали
від ідеологічної лояльності М. Калиновича як директора Інституту.
Акад. М. Калинович стояв у витоків формування й становлення української радянської лексикографії. За свідченням академіка Л.А. Булаховського, "… лексикографічна робота більш ніж що-небудь інше в лінгвістичній науці відповідала науковій природі Михайла Яковича". Проте саме цей аспект його діяльності висвічує ті
екстралінгвістичні труднації і протиріччя історичного часу, у який довелося жити і
працювати цьому непересічному вченому.
На початку 20-х років минулого століття розпочалася робота над створенням великого російсько-українського словника за редакцією академіка А.Ю. Кримського,
проте більшість його авторів зазнали репресій після процесу "Спілки визволення
України". М. Калиновичу (разом з В. Ярошенком) випало бути упорядником-редактором другого тому цього словника. Будучи глибоким знавцем української мови,
вчений намагався подавати до російських реєстрових слів найадекватніші українські
відповідники, вибудовував широкі синонімічні ряди, добирав найкращі, найсоковитіші мовленнєві ілюстрації з класичної та сучасної йому художньої літератури, фольклору, розмовної мови. З-поміж цитованих авторів були видатні українські письменники та поети, яких згодом було репресовано: В. Гжицький, Г. Епік, М. Зеров,
І. Микитенко та багато інших. Це стало однією з причин того, що в умовах сталінського терору словник зазнав нищівної критики в пресі, на різних обговореннях і нарадах, його авторів звинуватили в архаїзації української літературної мови, обласницт6
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ві, і навіть у неприховано ворожому ставленні до російської мови. Наслідком цієї
"об'єктивної оцінки" стало вилучення словника з обігу, його фактичне знищення.
Проте, як відомо, природа не терпить пустоти. Інститут мовознавства розпочинає створення нового російсько-українського словника, і у 1939 р. з'являється його
перша частина (літери А–З). Подальша робота над словником тривала у часи воєнного лихоліття та післявоєнної відбудови. Академіки Л. Булаховській, М. Рильський, М. Калинович напружено працюють над словником; його головним редактором призначають М. Калиновича. У 1948 р. академічний російсько-український
словник виходить друком. І за іронією долі редакторам цього словника висувають
протилежні попереднім критичні зауваження: йдеться про наявність у словнику
певної кількості русизмів. Проте зрозуміло, що невелика кількість русизмів у словнику 1948 р. була даниною тому тискові, який відчули на собі його автори у передвоєнний час. Тим не менше, створений словник заклав основи української двомовної перекладної лексикографії і витримав декілька видань, став в нагоді перекладачам і журналістам, науковцям і редакторам, вчителям і викладачам вищої школи.
Щодо всієї вищеописаної "лексикографічної епопеї", її перипетії могли б увійти до
глобальної книги "Вчений і влада: учора, сьогодні, завтра", якщо б знайшлася людина, яка б взяла на себе труд її створення.
М. Калинович залишив неабиякий творчий доробок і на ділянці літературознавчих студій. Сферою особливого наукового інтересу акад. М. Калиновича була давньоіндійська філологія. Більш за все його цікавив найдавніший період у розвитку
давньоіндійської культури – з третього тисячоліття до нашої ери до кінця першого
тисячоліття нашої ери. Надзвичайно цікавим є його аналіз творів давньоіндійських
драматургів (Шудраке, Кшемішвари, Калідаси), який міститься в його ранній, ще
дореволюційній розвідці "Природа и быт в древнеиндийской драме" (1916 р.). Аналізуючи художні особливості їхніх творів, вчений інтуїтивно намацує те, що зараз
ми називаємо культурно-семіотичним кодом певної культури. Він описує лінгвостилістичні особливості словесного втілення образів лотосу і жасмину, гранатового
дерева і кокосової пальми; слона і лебедя, лева і змії, вовка і мавпи; поетизує пори
року та частини доби. Подальшого розвою вже у теоретико-філософській площині
дістає цей підхід у праці 1928 р. "Концентри індійського світогляду", де автор подає широку ретроспективу розвитку давньоіндійської літератури протягом майже
трьох тисячоліть у контексті послідовної зміни взаємопов'язаних етапів міфологічного, релігійного і філософського світосприйняття. Вчений, сам того не усвідомлюючи, зазирає далеко вперед і робить висновки, яких дійшли вчені у рамках антропологічного підходу до витлумачення мовних фактів: 1) природне середовище
буття народу відіграє конче важливу роль у становленні й формуванні способу його
світосприйняття та світобачення, зумовлюючи характерні ознаки відповідної культури; 2) ці характерні ознаки культури різних етапів формування світоглядних настанов в давньоіндійській культурі (міфологічного, релігійного, філософського)
"можна легко прослідкувати навіть в історії словосполучень і складних слів санскриту – курсив мій – І.Г.". Таким чином, за сто років до оформлення лінгвокогнітології та лінгвокультурології як міждисциплінарних ділянок сучасного мовознавчого
знання М.Я. Калинович по суті звертає увагу на існування культурно зумовлених
7
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мовних форм, вербалізацію емоційних та етичних концептів у діахронії їх розвитку,
підходить впритул до феномена морально-ціннісної концептуалізації дійсності тощо.
М. Калинович залишив помітний слід в галузі літературознавства і художнього
перекладу. У 1924 р. побачило світ його монографічне дослідження "Шляхи новітньої французької поезії", яке було відзначено премією Комітету сприяння вченим
(1925 р.). З 1926 по 1937 рр. у жанрі передмов з'являються його коментарі до перекладів українською мовою творів західноєвропейських письменників: Г. Уелса,
Дж. Конрада, Р. Стівенсона, Д. Дідро; виходять друком його власні переклади творів М. Горького, А. Чехова, Дж. Конрада, Е. Золя та інших.
Походження прізвища Калинович можна вести від калини як символа української культури, а можна зануритися глибше, до можливих грецьких витоків цього антропоніма: καλός – "красивий, гарний, добрий" та ἡ νίκη – "перемога"; дослівно –
"добрий переможець". Як видається, і першу, і другу етимології у даному випадку
можна вважати вірогідними: це був добрий переможець на теренах України, людина великого Розуму і шляхетного Серця.
І.О. Голубовська – відповідальний редактор,
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології
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УДК 81-11
М.Я. КАЛИНОВИЧ; Л.А. БУЛАХОВСЬКИЙ; М.Т. РИЛЬСЬКИЙ
Булаховська Юлія Леонідівна,
д-р філол. наук, проф.
Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Про дружбу окремих письменників (побутово-родинну й творчу) або, навпаки,
запеклу ворожнечу пишуть досить часто, а от про дружбу науково-творчу видатних
науковців і письменників годі знайти будь-які нариси й спогади, тому зроблю
спробу написати про це я. Звичайно, не в тому широкому масштабі, як це стосується, наприклад, академіків-філологів Михайла Яковича Калиновича й Леоніда Арсенійовича Булаховського, якщо йдеться про порушені ними складні питання в галузі
загального мовознавства й словникарства і, зокрема, походження мов; не так масштабно, коли йдеться про лінгвостилістику (Калиновича й Булаховського) і про перекладацьку майстерність в галузі художньої творчості (маємо на увазі тут високу
літературну майстерність Максима Тадейовича Рильського); конкретну перекладацьку практику й літературознавчі студії М.Я. Калиновича в галузі західноєвропейських літератур і лінгвостилістичні розвідки Л.А. Булаховського, що стосувалися
мови письменників у першу чергу слов'янського світу, однак, і західноєвропейського їхнього контексту і, зокрема, проблеми художнього перекладу.
Я про все це кажу не випадково, адже збираюся зробити невеличку есеїстичну
"замальовку" на конкретному біографічному матеріалі усіх трьох друзів і колег у
науково-творчому плані, бо була безпосереднім свідком такого спілкування й напруженої творчої їхньої співпраці у мої дитячі роки, в Уфі (столиці Башкирії), у
1941–1942 роках, тобто під час евакуації і Великої Вітчизняної війни.
Хочу звернути увагу на те, що українська інтелігенція того часу (ті навіть, що не
були на фронті за віком і станом здоров'я) все одно напружено працювали (науково
і творчо). Наприклад, у невеличкій нашій уфимській кімнатці дуже часто збиралися
(саме з науково-творчою метою) родини: Калиновичів (дружина Михайла Яковича –
Маргарита Михайлівна була дуже освіченою людиною); Булаховських (моя мати –
Булаховська-Іванова Тетяна Данилівна була й відомою співачкою з консерваторською освітою, і філологом з університетською освітою: вона пізніше захистила навіть кандидатську дисертацію про прозу відомого французького письменника нашої доби – Луї Арагона), а мій батько, хоч і не говорив французькою практично, та
вільно читав французькою й залучав постійно аналіз творів саме французьких
письменників до своїх розвідок по лінії лінгвостилістики.
М.Т. Рильський перекладав якраз у той час на українську мову героїко-гуманістичну п'єсу відомого французького автора – Едмона Ростана "Сірано де Бержерак",
паралельно займаючись перекладами з громадянської лірики видатного польського
поета – нашого сучасника – Юліана Тувіма і "Каменного гостя" О.С. Пушкіна.
Рильський – не блискуче знав французьку мову, на відміну від своєї дружини –
Катерини Миколаївни, яка вільно володіла французькою й німецькою мовами: отже, її "поради" практично були доречними.
За дивним збігом обставин, досить добре знали французьку мову і двоє постійно
присутніх там дітей (це я і син маминої подруги – лікаря-онколога Галини Федорів-
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ни Дядюші – внучатої племінниці Марії Заньковецької – Зьозя (Георгій): він часто
жив у нас в Уфі у "робочу" відсутність матері – у медичних відрядженнях і батька –
на фронті). Знання французької мови давало нам із Зьозею можливість розуміти те,
про що дискутують дорослі.
Як відомо, п'єса Едмона Ростана "Сірано де Бержерак" – це водночас і комедія,
і трагедія про життєвий шлях справжньої історичної особи (з доби ХVІІ-го століття) – Сірано де Бержерака – вченого-винахідника; талановитого поета; людину виняткової порядності і хороброго вояка. П'єса написана віршем (це не відчувається
одразу її глядачем або читачем, настільки вона "жвава" й "правдива"). Вона привертала увагу численних перекладачів – найбільше російськомовних і польськомовних, тепер – українських (в особі М.Т. Рильського). Вона була видана ним у
1947 році, у Києві, у видавництві "Мистецтво" і презентована тоді ж моєму батькові із відповідним написом: "презентую Вам цю п'єсу, яку Максим Горький рівняв із
Сонцем і Шампанським, знаючи, що Ви, Леоніде Арсенійовичу, знайдете там чимало відхилень у наголосах. Не вбивайте мене за це!".
Такий напис – наслідок запеклих перекладацьких дискусій, що велися в Уфі між
кваліфікованими філологами: Л.А. Булаховським, М.Я. Калиновичем і М.Т. Рильським. Перше слово тут було за М.Я. Калиновичем як прекрасним знавцем саме
французької літератури (згадаймо його переклади з Дені Дідро; з Еміля Золя; його
монографію "Шляхи новітньої французької поезії" (1924-го року) тощо).
Свої думки в процесі обговорення висловлювали: і моя мама, і Катерина Миколаївна, і Маргарита Михайлівна; навіть ми з Зьозею.
Обговорення було не таким вже простим, адже йшлося про максимально наближений до оригіналу, досконалий поетичний переклад твору письменника кінця
ХІХ-го – початку ХХ-го століття, але і для нього на історичну тематику (із століття ХVІІ-го), де мова розмовна дійових осіб органічно переплітається з мовою салонною, навмисно "вигадливою" і де вставлено (за свідомим авторським задумом)
поетичні твори талановитого поета – Сірано де Бержерака: до того ж, і епіграматично-сатиричні, і зворушливо ліричні.
Крім всього, присутні мали справу із п'єсою (так і написаною, а не прозовим чи
поетичним епічним твором, згодом у п'єсу переробленим) і розрахованим не на
"елітне читання" у вузькому колі, а на сприйняття сучасного українського глядача,
який мав, однак, відчути і "подих" Франції ХVІІ-го століття, і все це зрозуміти, і
головному героєві та й головній героїні "поспівчувати". Тому дискусія щодо українського тексту твору велася запекла: йшлося не тільки про окремі деталі, а про
загальні, принципові проблеми художнього перекладу (які у плані науковому – між
лінгвістикою, літературознавством і фольклористикою і досі лишаються однією з
найскладніших проблем філології).
Шкода, що на початку 40-х років ніхто не вів тоді "протоколу" таких "засідань",
навіть "фахових нотаток", не кажучи вже про магнітофонні записи.
М.Т. Рильський був при цьому не просто талановитим "стихійним" поетомперекладачем, а й теоретиком перекладу (маю на увазі, скажімо, його сенсаційну доповідь про "міжслов'янський" переклад на ІV-му Міжнародному з'їзді славістів у Москві 1958-го року, де він висловив і сформулював декілька своїх провідних мистецьких
тез-настанов: що переклад має бути близьким до іноземного оригіналу, але й обов'яз10
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ково творчим, бо він розрахований на "рідного", а не іноземного читача; що перекладач (тим більш, поетичного твору) є рівноправним мистецьким суперником автора оригіналу; що він – перекладач – не має права при цьому нехтувати історичними реаліями
й довільно "міняти декорації" твору на свій власний смак і на смаки сучасного читача;
що перекладач повинен, звичайно, добре знати іноземну мову оригіналу, та ще краще
ту мову, на яку він перекладає, інакше вийде переклад штучний і для читача не цікавий. Йшлося (і тут на висоті був у першу чергу М.Я. Калинович) про мовні особливості
оригіналу (специфіку саме його лексики й фразеології, граматичної будови тощо).
Мого батька набагато більше цікавила у перекладі фонетика й акцентологія, які
він вважав головними для перекладу твору поетичного з його ритмомелодикою і
обов'язковим збереженням стилю й жанру оригіналу. Усі нюанси французької мови
серед присутніх знав найкраще, безперечно, М.Я. Калинович, хоча (зверніть увагу!)
перекладав сам він лише прозу, а не поезію: як французьку, так і англійську, й російську, а мій батько аналізував переважно якраз мову поетів, а не прозаїків (головним чином, російських і українських: О.С. Пушкіна, В.А. Жуковського, Т.Г. Шевченка і поетичні твори І.Я. Франка).
Треба мати на увазі і те, що присутні філологи-"дискусанти" багато часу й наукових зусиль приділяли "словникарству" і не лише на ниві російсько-українських
"мовних стосунків", а набагато ширше, бо справжнє "словникарство" потребує і
ґрунтовнішої філологічної орієнтації.
Щодо М.Я. Калиновича конкретно, то цікавою виглядає стаття Ю.О. Жлуктенка
"Діяльність академіка М.Я. Калиновича в галузі художнього перекладу" // "Теория
и практика перевода", (выпуск 14, 1987), а також праці самого М.Я. Калиновича,
скажімо, "Поняття окремого слова" (1935) і своєрідне дослідження – "Природа й
побут у давньоіндійській драмі" (1916).
Повертаючись до самого "Сірано де Бержерака" Едмона Ростана, зазначу, що
мені особисто доводилося бачити цю п'єсу тричі в "офіційному театрі", на "офіційній" сцені: у Москві – 1943-го року – це в театрі імені Ленінського Комсомолу (блискучу виставу) і поставлену саме так, як її написав Ростан; потім там же – у театрі
імені Вахтангова – в дуже "умовній редакції"; з довільними купюрами в тексті і умовними ж декораціями, наявно гротескними, що, можливо, й посилювало комедійносатиричний аспект п'єси, та знімало її "щиру людяність". Кілька років тому у Києві я
бачила її у постановці нашого "Молодіжного театру". Там режисерське трактування
було абсолютно довільним, так би мовити, лише "за мотивами" твору французького
автора. Епоха й декорації були якраз збережені, та змінено (принципово і дуже невдало) образ головного героя, котрий втратив увесь свій героїчний і життєстверджуючий ореол, а виглядав лише жалюгідною потворою-невдахою із величезним носом
і, звичайно ж, "відкинутим" Роксаною коханцем, з яким би не схотіла мати справу не
тільки красуня й розумниця Роксана, а й будь-яка звичайна, нормальна жінка. До того ж, п'єса починалася чомусь з кінця, тобто із смерті Сірано де Бержерака, а все
попереднє цікаве життя головного героя зводилося нанівець.
Гадаю, що "високі цінителі" французького оригіналу (і М.Я. Калинович, і Л.А. Булаховський, і М.Т. Рильський) навряд чи би схвалили таке надто вже "осучаснене" поводження із талановитою й відомою у культурному світі п'єсою французького автора,
хоча кваліфікована дискусія з цього приводу, гадаю, все одно попереду.
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Фундаментальні лінгвістичні розробки проблем зіставного вивчення романських
мов в основному мають на меті виявити системні зв'язки засобів і способів мовного
вираження. Дослідження Р.О. Будагова (1963), М.С. Гуричевої (1964), Н.А. Катагощиної і О.М. Вольф (1968), Л.І. Лухт (1970), В.Г. Гака(1966), М.А. Бородіної
(1973), Т.О. Репіної і М.А. Тарівердієвої (1996) є яскравою ілюстрацією цього напрямку романського мовознавства. До зарубіжних мовознавців до імен романістівкласиків Ф. Діц (1863), А. Мартіне (1963), А. Доза, Е. Бурсьє (1952) долучаються
сучасні дослідники: Р. Поснер(1996), Ж.-М. Клінкенберг i В. Бал (1999) та інші.
Основними питаннями цих досліджень є фонологічні, граматичні, лексичні, етимологічні, виявлення спільних та відмінних рис романських мов, починаючи з аналізу
їх індоєвропейських коренів.
Серед цих проблем, що потребують розв'язання, слід окремо виділити питання
дослідження системи словотвору романських мов. Але характерною рисою сучасного періоду є те, що формальне вивчення структурних особливостей щільно пов'язано з аналізом семантичних змін, що відбуваються у процесі словотвору. Цей напрямок наукових досліджень має давні традиції на матеріалі різних мов. Так, питання індоєвропейської афіксації розглядалися у роботах О.О. Потебні, А. Мейє,
Е. Бенвеніста, М.С. Трубецького, Ю.В. Откупщикова, Е.А. Макаєва, М.Д. Андреєва, Л.Г. Герценберг, Т.В. Гамкрелідзе, В'яч.Вс. Іванова. Дослідження словотвірних
систем у романському мовознавстві пов'язане з іменами таких лінгвістів, як
В.М. Ліндсей, М. Лойманн, А. Мейє, І. Вандрієс, Ж. Марузо, Д. Жюре, В. МейєрЛюбке, А. Доза, Е. Бурсьє, Х. Касарес та інші. Загальна тенденція цих досліджень –
аналіз закономірностей романського словотвору на тлі порівняльно-історичної граматики індоєвропейських мов.
Функціональне значення префіксів у латинській мові, як відзначають
О.М. Динніков і М.Г. Лопатіна, зводилось до того, щоб увести у вжиток більш повні форми слів замість тих, які здавалось зношеними і знебарвленими унаслідок
багатовікового вживання; вони неначе надавали зовнішньому фасаду слова нову
архітектурну деталь і, оновлюючи форму, сприяючи реставрації змістової яскравості [Дынников, Лопатина 1996, 93].
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У сучасній лінгвістичній літературі вивчення префіксального словотвору романських мов тісно пов'язує цю проблемою з вивченням превербів. І на це є певні історико-лінгвістичні традиції. Так, у першій, на нашу думку, спеціальній робіті з зіставного вивчення латинського дієслова трактаті Макробія "De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi", у якому автор аналізує деякі складні дієслівні форми, що mineris, nullam fere inveno apud Latinos praepositionem, quae nihil addat sensui, sicut apud Graecos saepe praepositio nullam sensus facit permutationem [Macrobius
1854, 119]. Це загальна тенденція античних граматиків (зокрема, римських), які не
виділяли окремо префікси й прийменники.
Серед сучасних розробок назвемо декілька: Ж.-П. Браше "Recherches sur les
préverbes latins de et ex" (2000), Ф. Tома "Recherches sur le développement du préverbes latin ad-" (1938), Б. Гарсiа-Хернандес "Les préverbes latins. Notions latives et aspectuelles" (1989) та "Synonymie et analyse fonctionnelle dans le système préverbale
latin" (1994), A. Соммерфельдт "De en italo-celtique" (1920), С.Вaн Лаер "La préverbation en latin: ad-, in-, ob- et per- dans la poésie républicaine et augusteenne" (2003).
Основними напрямками цих робіт є опис і класифікація лексичних значень превербів, визначення їх генетичної природи, реконструкція латинської системи латинських превербів, розгляд їх зв'язків з відповідними прислівниками і прийменниками,
вплив превербів на лексико-граматичні характеристики складних дієслів.
Розуміння природи превербів у романському і вітчизняному мовознавстві спільне: преверб – це префікс, що приєднується до дієслівної основи, що не змінює синтаксичну категорію похідного слова [Lavency 1997, 18-19]. За словником лінгвістичних термінів, преверб – префікс, що приєднується до дієслівної основи для вираження різних лексико-граматичних і граматичних значень [Ахманова 2004, 344].
До особливостей латинських префіксальних дієслів, як вказують А.-М. Боксю та
М. Лавансі, належить звичка вживати прості дієслова зі значенням складного у латинських поетів та деяких прозаїків: quaerere "шукати" вживається з значенням acquirere "досягати" [Boxus, Lavency 2007, 25]. Вони також дають перелік латинських
превербів (деякі з них зазнали фонетичних змін, переважно це була асиміляція): a
(ab, abs), ad, com (co), de, dis, ex (e, ef), in, im, o (ob), pro (prod), red (red), trans (tra)
[Boxus, Lavency 2007, 25]. Преверби мали локативне значення, вказуючи на локалізацію або напрямок діє, щo позначає основне дієслово. У латинській мові префікси відігравали значну роль у системі словотвору, більшою мірою дієслівного, ніж іменникового. Префікси, як і прийменники за походженням прислівники, тому мають переважно просторове значення. Зокрема, значення первинних префіксів чітке, моносемічне, що зумовлює їх широке використання для утворення нових слів. За значенням
вони збігаються: a (ab) – віддалення, ad – наближення, con – сумісність дії, de – віддалення, e (ex) – рух назовні, in – рух на поверхні чи в, prae – розташування попереду, pro – рух попереду, trans (tra) – рух через, тощо. Префікси re- (red-), dis-(di-) не
мають відповідниківх прийменників чи прислівників. Саме ці префікси К. Амеде називає дієслівними префіксами індоєвропейського походження [Amédée 1868, 14].
У сучасних романських мовах відбулося розширення кількості превербів. Так, у
Д. Амьo поряд з іншими мовознавцями, аналізуючи проблеми, що є префікси, а що
прийменники у французькій мові, пропонує таку класифікацію превербів: 1) мало13
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чисельна група re, de, in, a, які ніколи не існували у самостійній формі у французькій, як це було і у латинській мові, 2) преверби, що мали у латинській самостійне
існування, їх 15: ante, anti, co, extra, infra, inter, post, pre, sub, super, supra, trans, ultra, 3) не існували зовсім у латинській мові, але з'явилися у французькій (après, arriere, contre, entre, sans, sous, sur) [Amiot 2004, 68–69].
До робіт вітчизняних лінгвістів цього напрямку слід віднести досить ґрунтовне
дослідження О.А. Реферовської, де авторка детально аналізує латинські префіксальні дієслова віддалення пізньої латини і доходять до висновку, що у пізню латину
триває розвиток непрямих значень дієслів, префікси втрачають своє конкретне значення, одні префікси витісняють інші [Реферовская 1961, 74–75].
У кандидатській дисертації Н.Д. Численко досліджує семантику просторових
префіксів латинської мови, встановлює продуктивність префіксів архаїчної латини
[Численко 1973, 6].
Привертає увагу монографія М.Г. Сеніва "Прийменник у класичних мовах", де
автор вивчає словотвірні потенції дієслів на рівні лексико-семантичних груп руху і
просторової локалізованості і зазначає префіксально-прийменникову кореляцію, що
зумовлена їх спільним походженням і спорідненою функцією – виразників просторових відношень [Сенів 2005, 199]. Новаторство вказаної монографії полягає передусім в тому, що вперше розглядається словотвір певної лексико-семантичної групи – латинських дієслів просторової локалізованості. Пропонована стаття є спробою продовжити зазначену тенденцію і окреслити рамки досліджуваного мовного
матеріалу межами словотвірних гнізд.
Мета пропонованої статті – визначити і описати еволюцію латинського дієслова currere і його префіксальних похідних у латинській та сучасних романських мовах (французькій, іспанській, італійській).
Досягнення поставленої мети зумовлює розв'язання таких завдань:
9 визначити повний обсяг префіксальних дієслівних похідних від currere у романських мовах (латинська, французька, італійська, іспанська);
9 окреслити тенденції розвитку словотвірної структури префіксальних похідних від дієслова currere у романських мовах;
9 установити спільні та специфічні риси словотвору префіксальних похідних
від дієслова currere у романських мовах.
Предмет дослідження – особливості префіксального дієслівного словотвору у
романських мовах.
Матеріалом статті слугували префіксальні похідні від латинського дієслова
currere та відповідних дієслів у сучасних романських мовах: франц. courir, італ.
correre, іспан. correr, склад яких визначено за словниками латинської мови:
Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots;
французької мови: J. Dubois, H. Mittérand, A. Dauzat. Dictionnaire d'étymologie; іспанської мови: J. Corominas. Breve diccionario etimologico de la lengua castellana; італійської мови: Il dizionario della Lingua Italiana di Niccolo Tommaseo.
Об'єкт дослідження – префіксальні похідні мовні одиниці у латинській мові від
currere та відповідних дієслів у сучасних романських мовах: франц. courir, італ.
correre, іспан. correr.
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Методи дослідження: метод лінгвістичного спостереження для інвентаризації і
систематизації складних дієслів з префіксами, компонентний і дефініційний аналіз
для встановлення семантичної структури лексичних одиниць, структурний аналіз і
аналіз за безпосередніми складниками для дослідження морфологічної будови, метод кількісної обробки і статистичний метод для ідентифікації ступеня продуктивності словотвірних моделей.
Дослідження, проведене у кілька етапів, дозволило послідовно розв'язати вказані
проблеми. Так, на першому етапі встановлено кількісний і частиномовний склад
словотвірних гнізд з вершинами дієслово лат. сurrere, франц. courir, італ. correre,
іспан. correr.
Склад словотвірного гнізда з вершиною дієслово currere у кількісному плані достатньо великий: сurrilis, сurrere, currūlis, currus, cursātĭo, cursĭlĭtas, cursim, cursĭo,
cursĭtātĭo, cursitare, cursare, cursor, cursōrĭus, cursŭālis, cursūra, cursus; accūrere, accursus; concurrere, concursātĭo, concursātor, concursātōrĭus, concursĭo, concursere,
concursus; dēcurrere, dēcursĭo, dēcursōrĭus, dēcursus, dēcursus; discurrere, discursātĭo,
discursāto, discursim, discursĭo, discursare, discursor, discursus; excurrere, excursātĭo,
excursātor, excursĭo, excurso, excursor, excursus, excursus; incurrere, incursātĭo, incursax,
incursim, incursĭo, incursĭtare, incurso, incursus, incursus; intercurrere, intercursare,
intercursus; occurrere, occursācŭlum, occursātĭo, occursātor, occursātrix, occursĭo,
occursĭtare, occursare, occursor, occursōrĭus, occursus; percūrere, percursātĭo, percursĭo,
percursare, precursor, percursus; praecurrere, praecursātor, praecursĭo, praecursor,
praecursōrĭus, praecursus; prōcurrere, prōcursātĭo, prōcursātor, prōcursĭo, prōcursare,
prōcursōrĭus, prōcursus; rĕcurrere, rĕcursĭo, rĕcursĭtans, rĕcursare, rĕcursus; succurrere,
succursor; sŭpercurrere; transcurrere, transcursim, transcursĭo, transcursōrĭus, transcursus.
У романських мовах спостерігається тенденція до кількісного зменшення у порівнянні з латинською мовою.
В італійській мові: cursore, corrente, correntezza, corrivo, corridoio, corridore,
corriere, corso, corsia, corsiero, corsivo, accorimento, concorenza, concorso, decorrente,
decorenza, decorso, rincorsa, percorso, precorritore, precorritrice, precorso, precursione,
precursore, ricorrente, ricorritore, ricorrenza, ricorso, ricorsoio, rincorsa, scorreria,
scorrevole, scorribanda, scorridore, scorrimento, scorso, scorsereggiare, scorserella.
У французькій мові: concourir, concouriste, concours, coureur, cours, course,
courser, coursier, coursive, excursion, concurrement, concurrence, concurrence,
concurrent, concurrentiel, decours, encours, parcours, recours, secoueur, secourable,
secourisme, secours, secouriste.
В іспанській мові: corredera, corredor, correria, corretear, correteo, corrida,
corridoro, corriente, correntoso, corrimiente, correntoso, corso, corsario, cirso, cursillo,
cursive, acorro, concurrencia, concurso, concursar, decurso, discurso, discursivo,
discursar, escurribanda, excursion, excursionismo, incurso, precursor, socorrido,
concurrido, concurrir, concursante, concurso, escurridizo, escurrirse, incursion,
occurencia, occurente, occurirse, recorrido, recurso, socorro, transcurso.
Етимологічні словники вирізняються єдиною точкою зору на походження кореня аналізованого латинського дієслова. Основа інфекта curr – походить від і.-є. кореня *kers "бігти" [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 583];*k[h]rs-o- "бігти" [Pоkorny
15

Studia Linguistica. Випуск 2/2009

1959, 412], *krsō [Ernout, Meillet 2001, 60], curro < *kŗsō [Эрну 1959, 157].
Й.М. Тронський вказує на перехід -rs->-rz->-rr- [Тронский 1960, 123] і далі зазначає, що дієслова на -rro отримали дієприкметник на -rsus [Тронский 1960, 279],
тобто при утворенні дієприкметника мав місце зворотний процесс –rr- >-rs-.
Редуплікація основи перфекта cucurr- є продовженням і.-є.тенденції редуплікації
кореня (часткова редуплікація). Редуплікація у корені з u належить до особливих
типів, бо -u- у редуплікованій частині основи може відображати давній індоєвропейський голосний -u- [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 221]. М.Нідерман вказує на вимоги римських граматиків читати подвоєння приголосних як два звуки, як про оману слухового уявлення і невиправданою вимогою, пояснюючи це тим, що це один,
а не два звуки, хоча етимологічний аналіз доводить протилежне: -rs-> -rr- [Нидерман 1949, 113]. У народній латині форма перфекта зазнала змін: замість cucurri
вживалися *cursi або*currui [Сергиевский 1954, 121].
Латинське дієслово currere змогло розвинути семантичну структуру, оскільки
прямі його значення тісно пов'язані з трьома середовищами: землею, водою, повітрям. Сurrere слугувало вираженню швидкого бігу, поспішної ізди, швидкого оберту. Переносне значення відзначене в одному лексико-семантичному варіанті – позначення швидкого руху часу. Семантичною особливістю currere є те, що його похідні частіше вживаються у непрямому значенні, а саме значення бігу часто стерте,
а похідні від cursare зберігають своє конкретне значення [Тронский 1960, 160].
До дієслівних похідних, що утворилися приєднанням прийменників-префіксів до
незміненої форми дієслова, у латинській мові належать: accurrere, concurrere,
decurrere, discurrere, excurrere, incurrere, intercurrere, occurrere, percurrere,
praecurrere, procurrere, recurrere, succurrere, supercurrere, transcurrere. Таким чином,
похідні дієслова утворені за допомогою 15 префіксів, що мають просторове значення
(найбільш давні за походженням префікси, на думку Й.М. Тронського [Тронский
1960, 95], зберігають своє значення, на відміну від значення дієслова. Наприклад,
префікс prae- виражає значення "розташування предмета один перед одним". Відповідно praecurrere – "їхати попереду, виїжджати вперед, забігати наперед". Проте словотвірний процес іноді ускладнювався морфонологічними явищами. Як зазначає
С.І. Соболевський, при словоскладанні іноді фонетично змінювалися прийменникипрефікси. Так, у випадку з currere незміненими залишилися і мають життєстійкий
характер такі префікси: de, ex, in, inter, per, prae, pro, super, trans. Інші змінилися: ad
> ac (асиміляція з початковим приголосним основи), cum > con (при складанні асиміляція), trans > tra іноді перетворювалося [Соболевский 2003, 116].
Від латинського дієслова currere походять фреквентативні дієслова від основи
curs-: cursare "бігти безперервно, не зупиняючись"; cursitare "часто бігати, тудисюди", incursitare "нападати, робити набіг". Незважаючи на те, що у формі cursare
відсутній суфікс –ito (обов'язковий структурний елемент фреквентативних дієслів),
все одно його відносять до фреквентативних дієслів [Barrault, Gregoire, Doederlein
1853, 138]. Й.М. Тронський відносить появу цих форм до періоду архаїчної латині,
коли звичайним мовним засобом виступають підсилювально-частотні дієслова на tare, що були досить продуктивними [Тронский 1960, 138]. Результатом такого
процесу стали інтенсиви, коли прості дієслова витісняються ітеративними форма16

Альошина І.Г.

ми, які потім перейшли у романські мови: curro-curso-cursito. У пізню латину дієслово cursare набуває риси транзитивного дієслова, чого не знало дієслово currere
[Lewis, Short 1879, 123]
Щодо сучасних романських мов, то похідні від латинського дієслова currere мають у різних мовах свої особливості. У французьку мові перейшли тільки форми:
accourir, concourir, encourir, parcourir, recourir, secourir. Як відзначає М.В. Сергієвський, італійська мова зберегла основну масу латинського лексикону [Сергиевский 1954, 186]. Тому у порівнянні з іншими сучасними романськими мовами в італійській мові знаходимо набагато більше префіксальних дієслів: accorrere,
antecorrere, concorrere, decorrere, discorrere, incorrere, rincorrere, acorrere,
percorrere, precorrere, ricorrere, scorrere, socorrere, tracorrere. В іспанську мові фіксуються такі форми: acorrer, concurrir, discurrir, escurrir, incurrir, ocurrir, recorrer,
recurrir, socorrer, transcurrir.
Аналіз фонетичних змін, що відбулися у латинській формі currere в романських
мовах свідчить про те, що дієслово currere в іспанській та італійській мовах не зазнало значних фонетичних перетворень: currere > ісп. correr, > італ. correre. Найбільших змін зазнало аналізоване дієслово у французькій мові. З цього приводу існують пояснення у різних французьких джерелах. Першою спробою, на нашу думку, визначити похідні від латинського кореня curr- у французькій мові є пропозиція
Г. Анрі у французькій граматиці, де він вказує на існування старофранцузької форми, що утворена переходом сorre>courre [Henry 1812, 76]. Можливо, у цій формі
відбулася реконструкція архаїчного дифтонга ou, який у латинській мові у III ст. до
н.е. перейшов в ū: ou>ū [Сергиевский 1954, 129]. На нашу думку, ця фонетична
зміна пояснюється дифтонгизацією наголошеного голосного у третьому періоді
дифтонгизації на півдні Галлії, за визначенням А. Доза. В Італії та Португалії дифтонгізації зовсім не знали, пояснює А. Доза [Доза 2003, 48-49]. Ця форма існує у
сучасній французькій мові у термінах полювання для позначення переслідування
звіра або коневодстві: courre le lièvre, le cerf [Mazure 1863, 57]. Форма courre збереглася у сучасній провансальській мові, яка була і є багатою на дифтонги [Сергиевский 1954, 205], зі значенням "бігти". Форма courir сучасної французької мови виникла на базі старофранцузької courre.
Можливо, корінь сorr- був тією загальнороманською проміжною формою, що
розвинулася в іспанській та італійській мовах.
Окреслимо тенденції еволюції префіксальних дієслівних форм у романських мовах:
1) Повне зникнення первісної форми currere в усіх аналізованих романських
мовах з переходом її значення іншій: intercurrere, procurrere, supercurrere.
2) Зникнення форми в деяких романських мовах з переходом її значення іншій: лат. сursare, франц. сourser (рop.), іспан. сursar, італ.-.; лат. concurrere, франц.-,
іспан. сoncurrir, concursar, італ.concorrere ; лат. decurrere, франц.-, іспан. -, італ.
decorrere; лат. discurrere, франц.-, іспан. discurrir, італ. discorrere ; лат. occurrere,
франц.-, іспан. ocurrir, італ.-; лат. percurrere, франц. parcourir, іспан. -, італ.
percorrere.; лат. praecurrere, франц.-, іспан. -, італ. precorrere; лат. transcurrere,
франц.-, іспан. transcurrir, італ. tracorrere.
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3) Збереження форми і значення в усіх романських мовах: лат. accurrere, франц.
accourir, іспан. acorrer, італ. accorrere; лат. incurrere, франц. encourir, іспан. incurrir,
італ. incorrere; лат. recurrere, франц. recourir, іспан. recorrer, італ. rincorrere,
ricorrere; лат. succurrere, франц. secourir, іспан. socorrer, італ. scorrere, socorrere.
Результати спостережень над еволюцією латинського дієслова currere у романських мовах дають можливість зробити узагальнення:
1. Латинське дієслово currere та його префіксальні похідні характеризуються
різними напрямками еволюції і відповідно різним набором рефлексів у сучасних
романських мовах. Деякі похідні дієслова (intercurrere, procurrere, supercurrere) не
отримали подальшого розвитку у сучасних романських мовах.
2. Італійська мова вирізняється більшою консервативністю у порівнянні з іншими романськими мовами, оскільки зберегла практично всі лексичні одиниці, що
існували у латинській мові (за нашими підрахунками це складає понад 75%). У ній
утворено нові дієслова, як наприклад, antecorrere, за аналогією до існуючих в італійській мові antecedere та acorrere.
3. В іспанській мові спостерігається різноманітність коренів, похідних від латинських: curs-, cur-, cor-. До іспанської мови теж увійшла значна кількість латинських дієслів. За нашими статистичними даними рефлекси складають 71%. Спостерігаємо існування паралельних форм: concurrir та concursar.
4. У французькій мові нами зафіксовано найменшу кількість рефлексів латинських дієслів (усього 42%).
Перспективою подальших досліджень, пов'язаних з розвитком словотвірних тенденцій латинської мови у сучасних романських є структурно-семантичний аналіз
словотвірних гнізд, вершинами яких є відповідні для кожного історичного періоду
дієслова, та їх типологія.
В статье рассмотрены вопросы влияния основных тенденций индоевропейского словообразования
на латинский язык и развитие префиксального способа словообразования в романских языках. На
материале словообразовательных гнезд с глаголом-вершиной currere в латинском языке и соответствующих ему в современных романских языках определены основные тенденции эволюционных процессов префиксальных глагольных производных. Определены общие и специфические структурносемантические черты каждого из романских языков.
Ключевые слова: эволюция, романистика, диахрония, афиксация, преверб, асимиляция.
Le but de cet article est à la fois de dresser un bilan des recherches sur la dérivation et la composition du
verbe latin currere et de proposer les tendences de son évolution aux langues romanes (l'italien, le français,
l'espagnol). Après avoir examiné ce processus dans le domaine du verbe latin l'auteur propose l'explication
des changements structuraux et sémantiques des verbes romans (fr. courrir, ital. correre, esp. correr). Il est
évident qu'au cours de l'évolution des langues les mots changent de forme, mais aussi des sens. Mais en
formant des mots nouveaux des langues soeurs ont des des traits communs et des particularités spécifiques.
Mots-clé: évolution, formation des mots, familles des mots, préverbe, assimilation, structure sémantique.
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У статті розглянуто етапи створення першого у світі частотного словника арабської мови.
Розповідається про складнощі, які при цьому виникали, головною з яких було "рафінування" словника,
тобто виокремлення словоформ. Робота з рафінування ще повністю не завершена, але виконано найбільш дидактично важливу її частину – першу тисячу найчастотніших слів, з перекладом їх українською та англійською мовами.
Ключові слова: арабська мова, частотний словник, корпус, текстовий масив

Сприйняття мови неможливе без словника. При сприйнятті мови основною оперативною одиницею виступає СЛОВО. Із цього випливає, зокрема, що кожне слово
сприйманого тексту повинне бути ототожнене з відповідною одиницею внутрішнього
словника слухача (або читача). Природно вважати, що вже із самого початку пошук
обмежений деякими підобластями словника. Відповідно до більшості сучасних теорій
сприйняття мови, власне фонетичний аналіз тексту, що звучить в типовому випадку
дає лише деяку ЧАСТКОВУ інформацію про можливий фонологічний вигляд слова, і
такого роду інформації відповідає не одне, а певна МНОЖИНА слів словника; отже,
виникає завдання (а) виділити відповідну множину по тим або інших параметрах й (б)
у межах обкресленої множини (якщо воно виділено адекватно) зробити "відсіювання"
всіх слів, крім того єдиного, яке й відповідає щонайкраще даному слову розпізнаваного
тексту. Одна зі стратегій "відсіювання" – виключення низькочастотних слів. Звідси випливає, що словник для сприйняття мови – це частотний словник. Саме створення
комп'ютерної версії частотного словника арабської мови, як яскравого прикладу частотного списку східної мови і було нашим головним завданням.
Робота зі складання частотного словника вимагає насамперед терпіння, посидючості й певної лінгвістичної кваліфікації. Можна обмежитися чисто формальним
визначенням текстового слова, слововживання як ланцюжка букв від пробілу до
пробілу (як це прийнято зазвичай в статистичній лексикографії). Відповідно слово
(точніше, словоформа) словника даного тексту буде зовні повністю збігатися зі
слововживанням. Але слово (словоформа) – це одна з багатьох одиниць тексту,
тобто одиниця його словника, а слововживання – це одиниця самого тексту, одна із
всіх його одиниць. Тут довелося докладно пояснювати звичні для лексикографачастотника терміни, які нерідко бентежать філолога звичайного. Отже, якщо обмежитися тільки зовнішнім виглядом одиниці частотного словника, що прийнята до
уваги в тексті, то начебто немає ніяких проблем. Так що зробити хоч який-небудь
частотний словник в принципі не так вже й важко. Складніше зробити гарний частотний словник. Дійсно, підраховувати в тексті слова при такому підході просто
навіть і з записником, а комп'ютером й поготів. Наприклад, Дж.Чивер уже в 1964 р.
у своєму "Скандалі в сімействі Уогапотів" наділив одного з героїв роману, програміста військового НДІ, стомленого рутинними обов'язками, ідеєю використати
комп'ютерний комплекс для виготовлення частотного словника віршів Кітса, що
той і зробив цілком успішно. Зазначені навіть довжина всіх текстів і число різних
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слів (певно, словоформ у термінах "від пробілу до пробілу"), дорівнює 15 357 слововживанням й 8 503 словоформам відповідно.
Залишається лише вирішити, який саме текст (тексти) піддати аналізу, якою повинна бути довжина аналізованого тексту (або сумарна довжина, обсяг текстів) у
слововживаннях, а далі підуть питання, які вирішити без лінгвістичної підготовки
було б нереально. Справа в тому, що одиницею майбутнього словника може бути
не тільки словоформа безвідносно до її морфологічних і семантичних ознак у тексті: тоді доведеться враховувати лексико-граматичну (частини мови) і граматичну
(граматичні категорії) омонімію (омографію). Такою одиницею може виявитися
словникове слово, тобто слово в його вихідній, словниковій формі. Це може бути й
словосполучення – і доведеться вирішувати проблеми класифікації словосполучень. Це може бути термін, односкладовий або складовій. Не встигнувши визначити власну точку зору по тому або іншому питанню, доведеться зіштовхнутися з іншими, щодо яких у літературі немає однакових рекомендацій. Зрозуміло, крім базової філолого-лінгвістичної підготовки, майбутньому укладачеві частотного словника буде потрібно згадати елементарну математику для початкової школи, а зрідка
й дещо з матеріалів курсу середньої школи.
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА АРАБСЬКОЇ МОВИ.
Будь-який довготривалий процес може бути природно або штучно розподілений
на певні етапи. Створення частотного словника арабської мови забрало у автора
приблизно 2 роки. Цей період часу звичайно не можна порівнювати з попереднім
досвідом дослідників, коли цілі колективи дослідників вимушені були працювати
десятиліттями над обробкою величезних текстових масивів. Ця праця була б неможливою без технічної підтримки Рудого Б.А., та його авторської комп'ютерної програми Text Analyser [http://www.langs.com.ua].
Створення текстового масиву.
Корпус для частотного словника містить усього лише 120 тис. слів. Невеликий
обсяг пояснюється тим, що створення словника розпочиналося у рамках написання
студентської курсової роботи. Сучасні частотні словники мають корпуси деяких
мов (англійська, російська, німецька та ін.) обсягом понад 40 млн. слів. Але обсягу
у 120 тис. слів теж цілком досить для об'єктивної інформації про частотні слова мови, особливо верхньої частини списку.
Саме тут яскраве відображення знайшли менталітетні, психолінгвістичні особливості етносу. Яскравим прикладом тому – ранг і місце слів "Аллах", чи пари слів
"він-вона".
Автор використовував мережу Internet в якості поля для відбору інформації. Цей
вибір не випадковий – Internet наразі є полем де діалекти арабської мови почасти
ігноруються плюс мережа Internet як ніяке інше місце дасть нам саме сучасний, актуальний зріз мови.
Існують певні правила по відбору інформації. Загальний текст повинен складатися з уривків різних за тематикою довжиною не більше 500 слів. При складанні
масиву загальною довжиною в 200.000 слів дана пропорція дасть нам 400 уривків
різного тематичного забарвлення.
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Щонайменше 50% цих текстів повинні бути з художньої літератури (поезії і прози), інші – з медицини, технічних текстів, журналістики, юриспруденції, психології
тощо. Ці особливості (характерні при створенні) чітко проілюстровано в наступних
діаграмах і таблицях (див. Додаток 1 (статистика).
Обробка текстового масиву за допомогою програми Text Analyser.
Програма Text Analyser відрізняється від своїх аналогів здатністю працювати над
великими обсягами матеіалу – це й робить її незамінною при складанні частотних
словників. Програма має простий інтерфейс і при правильному ознайомленні дозволяє перетворитися на "обізнаного" користувача вже після нетривалого тренування.
Після завантаження до програми тексту вона автоматично починає його обробку.
Залежно від розміру оброблюваного тексту та потужності комп'ютера аналіз тексту
займає від кількох годин до кількох діб. В результаті ми отримуємо "сирий", необроблений список частотності в форматі Excel (див. Додаток 2 (зразок "сирого" списку).
Аналіз попереднього списку частотності.
Отриманий "сирий" список потребує подальшої обробки та глибокого аналізу.
Власне на даному етапі подальший розвиток процесу залежить від граматичних
особливостей мови тексту, що аналізується. Потрібно визначити нюанси на які необхідно звернути увагу, беручі до уваги зазначені особливості. Ці моменти знадобляться нам на наступному етапі.
Всі відомі нам частотні словники російської мови побудовані на обробці масивів
письмових (друкованих) текстів. Почасти із цієї причини, коли тотожність слова
багато в чому опирається на збіг формальний, графічний, недостатньо враховується
семантика. У результаті виявляються зміщеними, перекрученими й частотні характеристики; наприклад, якщо слова зі словосполучення "один одного" укладач частотного словника включає в загальну статистику вживання слова "один", то навряд
чи це виправдано: з огляду на семантику, ми повинні визнати, що в складі сполучення це вже інші слова, а точніше, що самостійною словниковою одиницею виступає сполучення в цілому.
"Рафінування" словника, виокремлення словоформ.
Даний етап є однім з найголовніших та найбільш кропітких, оскільки всю роботу потрібно виконувати власноруч.
У всіх існуючих словниках слова подані лише у своїх основних формах: іменники у формі одн., ім.п., дієслова у формі інфінітива й т.д. Деякі зі словників подають
інформацію про частотність словоформ, але звичайно роблять це недостатньо послідовно, не вичерпним образом.
Частотності різних словоформ одного й того самого слова свідомо не збігаються. Розроблювач же моделі сприйняття мови повинен ураховувати, що в реальному
перцептивному процесі розпізнаванню підлягає саме конкретна словоформа, "занурена" у текст: на базі аналізу початкової ділянки експонента словоформи формується безліч слів з ідентичним початком, причому початкова ділянка словоформи
не обов'язково тотожна початковій ділянці словникової форми. Саме словоформі
належить конкретна ритмічна структура – також надзвичайно важливий параметр
для перцептивного відбору слів. Нарешті, у підсумковому поданні розпізнаного
висловлення знов-таки слова представлені відповідними словоформами.
22

Бабак Б.Г.

Існує безліч робіт, у яких демонструється важливість частотності в процесі
сприйнятті мови. Але нам не відомі роботи, де використалася б частотність словоформ – навпаки, всі автори практично ігнорують частотність окремих словоформ,
звертаючись винятково до лексем. Якщо отримані ними результати не вважати артефактами, доводиться припустити, що носію мови якимось чином доступна інформація про співвідношення частотностей словоформ і словникової форми, тобто,
фактично, лексеми. Причому такого роду перехід від словоформи до лексеми, звичайно, неможливо пояснити природним знанням відповідної парадигми, оскільки
інформація про частотність повинна використатися ДО остаточної ідентифікації
слова, інакше вона просто втрачає сенс.
Можливо, варто визнати реалістичність кумулятивної частотності для всіх слів
(словоформ), однокорінних даному (даній). Тоді всім членам такого класу надавався б той самий індекс кумулятивної частотності.
При створенні арабського частотного словника укладачам у першу чергу довелося звернути увагу на арабський прийменник ""( "وі"), оскільки даний прийменник
почасти пишеться дуже близько до наступного слова і тому програма не завжди
могла його виділити. Проблему поглибив той факт, що велика кількість арабських
слів починається літерою ""و, яка є частиною слова, тому виділити ії автоматично
було неможливо.
Певну проблему також становили арабські присвійні займенники, котрі пишуться злитно з попереднім словом (в кінці слова). Таким чином їх виділення також перетворилося на екстра завдання для укладачів.
Необхідно було також виділити словоформи арабського дієслова, а також "ламану" множину арабського іменника.
Остаточно проаналізованими на даний момент залишаються лише перша тисяча
слів частотного списку арабської мови.
Таким чином виникла можливість зробити аналіз отриманих результатів.
Перші 100 слів покривають 29,5% середньостатистичного арабського тексту. А
50% покриваються приблизно 900-ма словами (так зване число N50). Для рафінованих
частотних словників такі цифри є рекордно малими. Для порівняння: для основних індоєвропейських мов N50 = 100–230. Це означає унікальність арабської мови серед мов
світу. Вона має особливо багато синонімів та винятків. Але, все ж і такий словник становить величезну дидактичну цінність (див. Додаток 3 (аналіз першої 1000).
Аналіз остаточного списку частотності.
Отримавши цей список частотності, автору залишається лише зробити остаточні
підрахунки й висновки. Так перша сотня слів частотного списку, виявляється, несе
в собі особливості не тільки лінгвістичні, але скоріше навіть лінгвокраїнознавчі, чи
навіть психологічні.
Частотні словники можуть слугувати яскравим прикладом того, як діалекти однієї і тієї ж мови можуть надзвичайно суттєво відрізнятися поміж собою (діалекти
китайської чи арабської напр.)
Висновки. У доповіді розглянуто етапи створення першого у світі частотного
словника арабської мови. Розповідається про складнощі, які при цьому виникали,
головною з яких було "рафінування" словника, тобто виокремлення словоформ.
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Робота з рафінування ще повністю не завершена, але виконано найбільш дидактично важливу її частину – першу тисячу найчастотніших слів, з перекладом їх українською та англійською мовами. Тепер постає необхідність у створенні підручника чи
принаймні розмовника на основі цієї лексики.
В статье рассмотрены этапы создания первого в мире частотного словаря арабского языка, рассказывается о трудностях, которые при этом возникали, главной из которых было "рафинирование" словаря, то есть вычленение словоформ. Работа над рафинированием еще полностью не завершена, но выполнена дидактически наиболее важная ее часть – первая тысяча наиболее частотных
слов с переводом на английский и украинский языки.
Ключевые слова: арабский язык, частотный словарь, корпус, текстовый массив.
In the article the author observes the steps of creation of the first frequency vocabulary of the Arabic
language. The article deals with the problem of the vocabulary's refinement. It is postulated that the first
thousand of Arabic words is refined and translated into English and Ukrainian.
Key words: the Arabic language, frequency vocabulary, frame, text aray.
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Додаток 1. Статистика
№

Назва

1. Художня література
2. Інше
Всього

Кількість
слів
72589
58914
131503

Статистика використаних
текстів (загальна)
58914;
45%

72589;
55%
1

№
Назва
1. Essays
2. Book reviews
3. Literature news
4. Literature articles
5. Prose(short stories)
6. Poems
Всього

Кількість слів
5716
6050
3473
12052
29776
15522
72589

Статистика використаних текстів
(художня література)
; 5716; 8%
; 6050; 8%

; 15522; 21%

; 3473; 5%
; 12052; 17%
; 29776; 41%

1
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2

2

3

4

5

6
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Додаток 2. Зразок "сирого" списку
Rank X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Word
يف
يف
،
نم
نم
ىلع
نأ
ال
ىلع
نأ
ﻩللا
و

f
1600
1570
1306
1264
1249
747
686
674
642
573
555
477

Rank X
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Word
ىلإ
عم
يتلا
ىلإ
نع
نع
وأ
ام
وأ
ام
يتلا
يذلا

f
457
339
336
334
320
319
309
290
290
287
248
239

Додаток 3. Аналіз першої 1000

Українська
і
в
з (напрямок дії)
на
ні
до (напрямок дії)
Аллах
про
що
котра
чи
був
цей
сказав
котрий
він
цей
ця
з (кимось)
що
вона
ним
ні

English
and
in
from
at, in, to
that
no
to
God (Lord)
about
pron. what
which (f)
or
was
this
said
which (m)
he
this
this (f)
with
that
she
by him
not
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Rank X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Слово
و
يف
نم
ىلع
نأ
ال
ىلإ
ﻩللا
نع
ام
يتلا
وأ
ناك
اذﻩ
لاق
يذلا
وﻩ
كلذ
ﻩذﻩ
عم
نإ
يﻩ
ﻩيلع
مل

f
5626
3398
2513
1471
1468
1029
970
893
789
753
675
623
553
524
498
489
481
477
456
440
419
410
384
378

УДК 81'42
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ОБРАЗ АВТОРА /
"СМЕРТЬ АВТОРА" В ЛІНГВІСТИЦІ ТЕКСТУ
Барбанюк Олеся Олександрівна,
асп.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
У статті йдеться про дискусійну проблему як термінологічної, так і поняттєвої неузгодженості щодо знакопозначення присутності/відсутності автора (його представника) у художньому тексті. Здійснюється аналіз наявних дефініцій та спроба їх диференціювати, пошук спільного в поглядах дослідників.
Ключові слова: автор, образ автора, імпліцитний автор, смерть автора, авторська свідомість,
суб'єкт мовлення.

Багатовимірність авторської присутності в тексті, наявність різних підходів до
розуміння проблеми автора значною мірою вплинули на існування термінологічної
дублетності, як-от: автор [Виноградов 1980; Бахтін 1975], авторська свідомість
[Корман 1971], образ автора [Виноградов 1980; Бахтін 1986; Валгіна 2004], абстрактний автор [Еко 2002] позиція автора [Успенський 2003] у знакопозначенні
різних іпостасей автора.
Вивченню проблеми автора у її термінологічному аспекті, вдосконаленню термінологічного апарату, уточненню поняття "образ автора" присвятили свої ґрунтовні
праці В. Виноградов [Виноградов 1980; 1971], М. Бахтін [Батін 1986], Б. Корман [Корман 1971; 1981]; розробці методики аналізу авторської свідомості у різних жанрових
формах – В. Виноградов [Виноградов 1980], Б. Корман [Корман 1981] та концепції
"зникнення", "смерті" автора – Р. Барт [Барт 1989], М. Фуко [Фуко 2002] та ін.
Актуальність дослідження передусім зумовлена необхідністю уточнення сучасного розуміння поняття "образ автора", трансформованого крізь призму постмодерністської епістемології.
Мета статті – проаналізувати характер співвідношення понять образ автора /
"смерть автора" на сучасному етапі розвитку лінгвістики тексту.
Завдання: – систематизувати наявні дефініції позначення "образу автора" у лінгвістиці тексту; – визначити спільні позиції дослідників у характеристиці категорії
"образ автора"; – проаналізувати засадничі положення концепції "смерті автора"
у розумінні ролі автора в цілому.
Об'єктом дослідження стали погляди мовознавців-текстологів з проблеми присутності/відсутності автора як ідеологічної фігури в художньому тексті.
Предметом дослідження є динаміка категорії "образ автора" в лінгвістиці тексту.
Наукова новизна дослідження полягає у виявленні бінарного характеру таких
понять лінгвістики тексту, як образ автора / "смерть автора".
Витоки проблеми авторського начала у художньому творі були осмислені ще у
XIX ст. передусім у роботах О.О. Потебні, проте формування теорії автора як цілісної та завершеної системи відбулося у XX ст. у працях В. Виноградова [Виноградов 1980; Виноградов 1971], Г. Гуковського [Гуковский 1959], М. Бахтіна [Бахтин
1975; Бахтин 1986], Б. Кормана [Корман 1971; Корман 1981]. Проте, як зазначав
Г. Гуковський, саме поняття про автора як "точки зору" (укр. позиції) та "образу"
складалося повільно, фрагментарно, під яким дослідник розумів утілення тієї свідо-
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мості, "точки зору …<….>…, що формувала ідейну спрямованість твору" [Гуковский
1959, 201]. Власне Г. Гуковський та В. Виноградов першими підкреслили, що автор –
це не простий суб'єкт мовлення, а "втілення суті твору", "фокус цілого" [Виноградов
1971], "утілення свідомості, що визначає зображуване" [Гуковский 1959].
Проблема авторської присутності набула нового потлумачення у постмодерністів до її крайнього висвітлення в концепції про "смерть автора" Ролана Барта [Барт
1989]. У класичному розумінні категорія "образ автора" не має чіткої дефініції і
визначається як "відображена у творі особистість автора-творця, яка знаходить свій
вияв у формі певної світоглядної позиції, що стоїть за всім зображеним у творі"
[Галич 2001], як багатофункціональне утворення, яке забезпечує взаємозв'язок і
взаємодію елементів художнього цілого [Виноградов 1971], як суб'єкт естетичної
діяльності [Бахтин 1986], як носій певної концепції [Корман 1971], як семантикостилістичний центр твору [Валгина 2004].
У роботі "Про теорію художнього мовлення" В. Виноградов розглядає "автора"
на лінгвістичному рівні як конкретну "художньо-мовну свідомість", "індивідуальну
словесно-мовленнєву структуру…" [Виноградов 1980, 203]. Категорія, у якій схрещуються всі інтенції твору, за В. Виноградовим, дістала назву "образ автора" [Виноградов 1971]. Учений неодноразово підкреслює нетотожність образу автора і суб'єкта мовлення, вказуючи на моменти художньої гри, літературного "акторства"
автора, який виступає у власному творі у різних ролях. Водночас В. Виноградов
вважав неприйнятним обмеження вивчення образу автора лише проблемами мови
та стилю, стверджуючи, що "ця категорія може вивчатись одночасно і наукою про
мову художньої літератури і літературознавством" [Виноградов 1971, 106]. Варто
звернути увагу і на той факт, що в колі наукових інтересів науковця перебувала радше проблема вивчення мови художнього твору, дослідження оповідної структури,
а, отже, розвязання проблеми автора, образу автора пов'язувалося в першу чергу з
питанням мовного вираження [там само]. На думку дослідника, зображення світу в
літературному творі розгортається через динаміку різних стилістичних шарів, форм
та типів мовлення [там само, 181]. Ось чому і образ автора визначається В. Виноградовим як складна мовленнєва структура, яка, синтезуючи усі стилістичні прийоми
художнього твору, виявляє єдність художнього стилю [там само, 151]. У концепції
дослідника образ автора є багатофункціональним поняттям, яке визначає експресивно-мовленнєві форми оповіді й прийоми словесного вираження, забезпечує взаємозв'язок і взаємодію елементів художнього цілого, виконує інтеграційну функцію,
оскільки "є концентрованим втіленням суті твору" [Виноградов 1971, 87, 151].
Проблему автора досліджував і Михайло Бахтін, який звернувся до неї у філософському аспекті. У своїх працях мовознавець не погоджується з підходом В. Виноградова, стверджуючи, що "творча свідомість автора ніколи не збігається з мовною свідомістю [Бахтин 1986, 16]; мовна свідомість, на думку М. Бахтіна, – це той
момент, матеріал, який керується лише художнім завданням" [там само]. М. Бахтін
розуміє автора як ієрархічно організоване явище, до складу якого входять "первинний"– не створений, "вторинний автор" – образ автора, створений первинним [там
само]. Первинний автор, за визначенням ученого, ніколи не може увійти у будьякий створений ним образ. Крім того, М. Бахтін виділяв також і біографічного ав27
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тора. Щодо термінологічного словосполучення "образ автора", то воно, на думку
М. Бахтіна, є суперечливим, адже "будь-який образ стає неодмінно результатом
творчої активності суб'єкта" [Бахтин 1975, 405; Бахтин 1986, 304]. "Образ автора"
доцільно вживати стосовно вторинного автора, оскільки він може бути лише результатом творчої дії митця, належним творові образом, що є внутрішньо текстовим елементом" [Бахтин 1986, 305]. Ось чому в понятті "образ автора" М. Бахтін
поєднав такі художні явища, як образ розповідача й образи, які вказують на позалітературну особистість митця – автобіографічних та ліричних героїв [там само, 304].
Автор у концепції ученого виступає передусім як суб'єкт естетичної діяльності, що
організує художнє ціле, зберігаючи позицію "позаперебування" щодо створеного
світу і виявляючись лише у художньому творі як цілому [Бахтин 1986; 1975].
Новий етап розробки та вивчення теорії автора та методики аналізу авторської
свідомості пов'язаний передусім з іменем Б. Кормана, який удосконалив термінологічний апарат, диференціюючи різноманітні вживання слова "автор": автор як реально існуюча людина, тобто біографічний автор; автор як творець, емпіричний автор; автор як носій концепції, певного погляду на дійсність, концепований автор;
автор у позначенні деяких явищ, характерних для окремих жанрів та родів [Корман
1971, 199]. У працях Б. Кормана проблема автора вивчається як власне проблема
авторської свідомості, опосередковано вираженої у тексті, позиції автора у художньому тексті, різних форм авторської присутності. Учений вважає, що потрібно закріпити за терміном "автор" значення "носій певної концепції; суб'єкт свідомості,
вираженням якої є весь твір або їхня сукупність" [Корман 1971, 201; Корман 1981,
41–53], і у такий спосіб уникнути ототожнення концепованого автора з автором
біографічним, або з різними суб'єктами оповіді, "виявами автора", характер яких
залежить від родової та жанрової специфіки твору [Корман 1982].
"Концепований автор" Б. Кормана та "образ автора" В. Виноградова співвідносяться з категорією "імпліцитного, абстрактного" автора, під якою сучасні науковці, зокрема І. Ільїн розуміє інтеграцію оповідних прийомів, або свідомість, в якій
усі елементи тексту набувають значення [Ильин 2001, 98–99]. "Імпліцитний автор"
у розумінні У. Бута – це авторське друге я, в якому він убачає передусім універсальну категорію на позначення авторської присутності у тексті і яка актуалізується у
формі персоніфікованого чи неперсоніфікованого, достовірного чи недостовірного
оповідача [Бут 1996, 141]. З цього приводу цікавим є погляд Т. Воропай, яка стверджує, що "імпліцитний автор" існує на межі між реальним автором та текстом, актуалізуючись у сприйнятті читача [Воропай 1999, 306]. Імпліцитний автор у розумінні М. Бал є інстанцією, що відповідає за "побудову наративного тексту", "продуцентом значень", "абстрактним автором", "втіленням семантичної структури тексту" [цит. за пр. Шмидт 2003, 51]. Натомість В. Шмідт з ним не погоджується, вважаючи автора продуцентом значень з погляду текстотворення, а результатом значення автор стає лише у процесі сприйняття, тому йдеться про "об'єктивну" та "суб'єктивну" основи однієї й тієї ж інстанції, яку дослідник пропонує називати "абстрактним автором" [Шмидт 2003, 45]. Така категорія, слідом за В. Шмідтом, є "семантичним центром твору", в якому сходяться всі творчі лінії тексту, образом, який
присутній у тексті й водночас реконструюється читачем [Шмидт 2003, 41].
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Узагальнюючи ідеї В. Виноградова, М. Бахтіна, Б. Кормана можливим видається
визначення певних загальних характеристик категорії автора: по-перше, авторській
активності належить провідна роль в оформленні й організації художнього твору,
по-друге, автор забезпечує взаємозв'язок та взаємодію елементів художнього цілого; по-третє, автор виступає смисловим центром або смисловим фокусом цілого.
У дослідженнях Б. Успенського [Успенский 2000] категорія "образ автора" розглядається дещо по-іншому. На перший план дослідник висуває поняття "авторської позиції", "авторського слова", "авторського мовлення" та ін. Аналіз авторської
позиції, слідом за Б. Успенським, – це визначення ракурсів (ідеологічного, просторово-часового, психологічного), з яких ведеться оповідь, і вивчення їхньої взаємодії. Категорія образ автора, на думку дослідника, включає в себе внутрішню та зовнішню "авторську" позицію, що дає ефект "авторського всезнання".
Образ автора визначається ще як особистісне ставлення до предмета зображення, яке втілюється в мовленнєвій структурі тексту (твору) [Валгина 2004, 123]. Визначення образу автора як "семантико-стилістичного центру літературного твору",
переконана Н. Валгина, є науково перспективним і може бути застосоване до текстів лише художньої організації, оскільки організація мовленнєвих засобів для передачі будь-якого змісту (наукового, естетичного) завжди здійснюється інтерпретаційно, авторськи односпрямовано [там само]. Цікавою з цього приводу видається
позиція Н. Бонецької, яка стверджує, що проблема авторського образу тісно пов'язана з проблемами сприйняття та інтерпретації [Бонецкая 1986]. Закінчивши читання, у свідомості реципієнта залишається певний слід, який дослідниця називає "образом автора", що з кожним новим прочитанням змінюється.
Одночасно з класичним підходом до вивченням проблеми автора, в якому уже закладені основи нового розуміння цієї категорії художнього твору, французький постструктураліст Р. Барт започаткував ідею "зникнення", "смерті автора". Найбільш цитованою і дослідженою в цьому аспекті є його робота "La mort de l'auteur" ("Смерть
автора") [Barthes 1973, 1994], в якій дослідник постулює, що автор не є споконвічною
та необхідною приналежністю літератури: наприкінці XIX – поч. XX ст. автор-Бог
втратив своє сакральне призначення та смислоутворювальні функції [Барт 1989].
Поява такої теорії, зумовленої впливом постмодерністської філософії [Барт
1989; Фуко 2002], що відстоювала відмову від розпізнавання авторських інтенцій,
не могла не вплинути на тлумачення і без того багатовимірного терміна "автор".
Вихідним постулатом Р. Барта є те, що автор утілюється в тексті і потім неминуче
помирає. "Чим скоріше автор відсторонюється, тим більш марними стають зусилля
"розшифрувати (декодувати) текст... Письмо повсякчасно породжує смисл, але
останній одразу зникає, відбувається систематичне вивільнення смислу" [Барт
1983, 321]. Структура тексту, зазначає Ж. Дерріда становить безліч прихованих цитат, культурних джерел, "гру знаків" [Деррида 1995, 171], отже, і нескінченні витлумачення. Р. Барт говорить про усунення автора на всіх рівнях. "Будь-який художній твір твориться тут і зараз, а автор заміняється скриптором, який народжується
одночасно з текстом, або читачем, кожен раз конструюючи текст по-новому" [Барт
1989, 389]. Заміна автора скриптором усуває будь-які претензії на однозначність
прочитання, встановлення єдиного смислу, ось чому "смерть автора" спричиняє
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"народження читача", що стає тим простором, де "відбиваються усі до єдиної цитати, з яких складається письмо" [там само], і фокусує множинність значень. Ця теорія виникла як шлях зупинити намагання дослідників тлумачити авторові думки і
переконання та приписувати письменникові погляди, які належать суб'єктам мовлення художнього твору.
Споріднені ідеї були висловлені і М. Фуко, який зазначав, що "маркер письменника тепер – лише своєрідність його відсутності" [Фуко 2002, 605]. Автор у його традиційному тлумаченні (невичерпне джерело знань) є ідеологічною фігурою, позбавленою статусу свідомого творця. Роль автора, за М. Фуко, полягає в тому, що він є
принципом "заощадження у множинності значень", тобто певним "функціональним
принципом, який перешкоджає вільній циркуляції, вільному маніпулюванню, вільній
композиції, декомпозиції чи рекомпозиції уяви" [Зубрицька 2002, 611–612].
Цікаві погляди з питання присутності/відсутності автора у тексті належать У.
Еко [Еко 2002], який стверджував, що єдиний автор, якого ми здатні бачити – це
"зразковий автор", який ототожнюється з "інтенцією тексту" [Еко 2002, 567]. Такий
зразковий автор суттєво відрізняється від емпіричного (первинного, за М. Бахтіним) автора, ось чому реальна особа письменника залишається поза межами досяжності для читача.
Висновки та подальші перспективи досліджень. Проблема автора і надалі залишається однією з найдискусійніших у сучасній лінгвістиці тексту. Різні витлумачення категорії образу автора – це спроба дослідників якнайточніше визначити
присутність/відсутність автора у тексті, простежити імплікацію суб'єкта в дискурсі.
Переосмисливши розуміння автора як суб'єкта творчості, М.Фуко та Р. Барт на його
місце ставлять фігуру письма, розуміючи останнє як деструкцію будь-якого голосу.
З огляду на проаналізовані визначення та трактування поняття автора, видається
коректною така дефініція: автор тексту – це образ, що не формується остаточно в
тексті, а інтерпретується у свідомості читача під час кожного прочитання твору.
В статье идет речь о дискуссионной проблеме как терминологического, так и понятийного несогласования относительно знакообозначення присутствия/отсутствия автора (его представителя) в
художественном тексте. Осуществляется анализ имеющихся дефиниций и попытка их дифференциации, а также поиск общего во взглядах исследователей.
Ключевые слова: автор, образ автора, имплицитный автор, смерть автора, авторское сознание,
субъект речи.
The article reveals the debatable problem of terminology inconsistency to denote the author's (his
representative) presence/absence in the text. The analysis of the existing definitions and the attempt to
differentiate them as well as the search for the common in the ideas of researchers are being carried out.
Key words: author, implicit author, image of an author, death of an author, author's consciousness,
subject of speech.
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УДК 81'42+811.11
ФРЕЙМОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА FAMILY
В ПЕРСОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ
Баржанская Анна Михайловна,
асп.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
В статье анализируется структура и средства вербализации концепта FAMILY в концептосфере
королевы Виктории на материале персонального дискурса. Концепт представлен в виде фрейма, состоящего из 5 слотов. Детально описывается каждый слот и его субслоты. Рассматриваются основные индивидуальные особенности концепта.
Ключевые слова: концепт, фрейм, слот, языковая личность.

Языковая личность находится в центре интересов многих современных лингвистов. В настоящее время одним из наиболее перспективных подходов к её изучению
является лингвокогнитивный подход, зародившийся на базе новой области языкознания – когнитивной лингвистики. Объектом исследования данной науки является,
в частности, концептосфера личности. Концепты, составляющие её, могут быть
представлены в виде фреймов. Данный подход получил развитие в работах многих
учёных (М. Минский, Ч. Филлмор, Т.А. ван Дейк, 3.Д. Попова, И.А. Стернин,
Е.А. Селиванова, С.А. Жаботинская, Г.М. Яворская, У.О. Карпенко и др.). Этим и
определяется актуальность данной статьи.
Целью настоящей статьи является фреймовый анализ, используемый для системного представления языковых единиц, вербализирующих концепт FAMILY в индивидуальной концептосфере королевы Виктории на материале её персонального
дискурса. Объектом является концепт FAMILY в её личном эпистолярии и дневниках. Предметом – его вербализация. Фреймовый анализ представляется нам наиболее целесообразным методом, позволяющим представить вербализацию и семантическую наполненность индивидуального концепта королевы Виктории FAMILY.
Наша задача заключается в том, чтобы выявить лексические единицы, вербализующие исследуемый концепт в персональном дискурсе Виктории. Это позволит реконструировать концепт FAMILY в индивидуальной концептосфере королевы Виктории, что определяет новизну исследования.
Е.А. Селиванова считает, что фрейм является компонентом концептосистемы и
включает в себя компоненты ментального лексикона, однако, не ограничиваясь ими
[Селиванова 1999, 75]. По мнению учёной, фрейм применяется в когнитивной науке для фиксации вербально-невербальной информации в виде структуры информационных данных, в которой отображены приобретённые эмпирическим путём знания о некоторой стереотипной ситуации и о тексте, который её описывает [Селиванова 2000, 101]. Фреймы, по определению В.И. Карасика, "…это модели для изменения и описания знаний (ментальных репрезентаций), хранящихся в памяти людей" [Карасик 2004, 127].
Персональный дискурс королевы Виктории представлен в нашем исследовании
частной перепиской и дневниками. Проанализировав корпус языковых единиц, вербализующих концепт FAMILY в персональном дискурсе королевы Виктории, мы
пришли к заключению о его значимости и актуальности в её индивидуальной кон-
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цептосфере. Об этом свидетельствует высокая представленность вербализующих
его лексем. Рассматриваемый индивидуальный концепт может быть репрезентирован в виде фрейма состоящего из 5 слотов. Рассмотрим каждый в отдельности в
порядке наибольшей рекуррентности.
Слот 1. Nuclear family. Как показало наше исследование, наиболее представленным слотом концепта в персональном дискурсе королевы Виктории FAMILY
является слот "Nuclear family" – 47,66 % в частном эпистолярии и 72,51 % в дневниках. В индивидуалистских культурах, к которым относится Великобритания
[Грушевицкая и др. 2003, 246], типичной является нуклеарная семья, включающая
только супругов/супруга и их/его/её детей [Longman Dictionary of English Language
and Culture 1998, 931]. Это даёт право заключить, что семья королевы Виктории
представляла собой типичную британскую нуклеарную семью. Слот распадается на
8 субслотов, характеризующихся разной представленностью.
Субслот 1. NUCLEAR FAMILY PROPER. Субслот вербализован в личном эпистолярии лексемами whole little family, ménage, my home, our happy domestic home и лексемой family в дневниках королевы и составляет 0,5 % от вербализации концепта
FAMILY в частном эпистолярии королевы и 0,25 % в дневниках. Виктория отмечает,
что именно благодаря своей счастливой семье она завоевала такую любовь своего
народа. …they say no Sovereign was more loved than I am (I am bold enough to say), and
that, from our happy domestic home – which gives such a good example [The Letters of
Queen Victoria V.II 1908, 27]. Низкую рекуррентность субслота можно объяснить тем,
что для Виктории нуклеарная семья – это, прежде всего муж, и с его уходом счастливая семейная жизнь заканчивается. Oh! what I suffered in the Chapel, where all that was
joy, pride, and happiness on January 25th '58, was repeated without the principal figure of
all, the guardian angel of the family, being there [Queen Victoria 1985,172].
Субслот 2. MARRIAGE. Смыслом жизни женщины Викторианской эпохи считалось замужество и рождение детей. Но как показывают письма и дневники Виктории,
она считала, что люди слишком часто женятся, называла брак — лотереей, и весьма
сомнительным счастьем для женщины. I think people really marry far too much; it is
such a lottery after all, and for a poor woman a very doubtful happiness [Queen Victoria
1985, 104]. Рекуррентность субслота в письмах составляет 2,43 % и 1,21 % в дневниках. В эпистолярии его вербализуют лексемы marriage, union, the Knot, connection,
married, coupled with, engaged, wedding day, marry, marriage-day, bridegroom, а в дневниках marriage, union, the Marriage Ceremony, our happy wedding morning, the
marriage service, couple … kneeling at the altar together, the Ceremony, coupled with,
engaged, wedding day, marry, marriage-day, sweet Bride, bridegroom.
Субслот 3. HUSBAND. Супруг Виктории, её кузен, принц Альберт, был для неё
смыслом жизни. В своём письме королю Бельгии Леопольду Виктория пишет:
...God knows how willingly I would always live with my beloved Albert and our children
in the quiet and retirement of private life, and not be the constant object of observation,
and of newspaper articles [The Letters of Queen Victoria V.II 1908, 5]. Всю силу любви
Виктории к мужу можно понять, прочитав следующие строки: All the numerous
children are as nothing to me when he is away; it seems as if the whole life of the house
and home were gone, when he is away [The Letters of Queen Victoria V.III 1908, 240].
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Из них ясно, что даже любовь многочисленных детей для неё ничто по сравнению с
любовью мужа, что, когда его нет рядом, жизнь для Виктории останавливается. Oh!
dear Uncle, I do feel so happy! I do so adore Albert! he is quite an angel, and so very,
very kind to me, and seems so fond of me, which touches me much [The Letters of Queen
Victoria V.I 1908, 191-192]. Подтверждается, что семья Виктории была типичной
нуклеарной, где главными являются отношения между супругами, а не родителями
и детьми [Грушевицкая и др. 2003, 246]. Репрезентация субслота – 32,9 % в письмах и 23,3 % в дневниках – подтверждает это. Королева называет мужа в письмах
Albert, husband, Angel, Papa, angelic dearest Father, dear grandpapa и Albert,
husband, Angel, my own Angel, the principal figure of all, the guardian angel of the
family, my beloved one, my guardian angel, the best of husbands and most noble of men,
Precious love в дневниках.
Субслот 4. WIFE. Субслот, представленный в частной переписке лексемами wife,
woman, lady и wife, little wife в дневниках, употребляется королевой Викторией с
частотностью 0,3 % в письмах и 1,5 % в дневниках. Она без присущего другим дамам своей эпохи трепета относилась к замужеству, называя его лотереей, и считая,
что бедные жёны — рабыни своих мужей в физическом и моральном отношении.
По её мнению, брак превращает весёлых, свободных, счастливых девушек в болезненных, страдающих жен. All marriage is such a lottery – the happiness is always an
exchange though it may be a very happy one — still the poor woman is bodily and
morally the husband's slave. That always sticks in my throat. When I think of a merry,
happy, free young girl – and look at the ailing, aching state a young wife generally is
doomed to – which you can't deny is the penalty of marriage [Queen Victoria 1985, 104].
Субслот 5. WIDOW. Смерть Альберта отняла у Виктории самое большое счастье
в жизни – семью, так как семья для неё – Альберт. The poor fatherless baby of eight
months is now the utterly broken-hearted and crushed widow of forty-two! My life as a
happy one is ended! the world is gone for me [Queen Victoria 1985, 157]. Горе королевы заставило её на долгие годы облачиться в траурное чёрное платье. Она с трудом
возвращалась к выполнению своих государственных обязанностей. Субслот представлен лексемой widow в письмах и лексемами widow, widow's weeds, in my 'sad
cap,' the widowed Queen, deep widow's mourning в дневниках и характеризуется рекуррентностью соответственно 0,5 % и 0,07 %.
Субслот 6. CHILDREN. Субслот CHILDREN представлен 4,94 % употреблений
лексем children, child, little baby(-ies), the little being, orphans, nombreuse famille, an
immortal soul в письмах и 11,7 % лексем children, child, little baby, babies, the little
being, orphans, grown-up child, our good children, little child, our little children в дневниках. Королева довольно нетипично для женщины своего времени высказывается
о маленьких детях. Она пишет дочери, что процесс "рождения бессмертной души"
уподобляет женщину корове или собаке. What you say of the pride of giving life to an
immortal soul us very fine, dear, but I own I cannot enter into that; I think much more of
our being like a cow or a dog at such moments [Queen Victoria 1985, 105–106]. По её
мнению, некрасивый малыш – в высшей степени неприятное существо, и даже самый милый малыш ужасен, пока не одет. An ugly baby is a very nasty object – and the
prettiest is frightful when undressed [Queen Victoria 1985, 112].
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Субслот 7. SON. Рекуррентность данного субслота составляет 3,47 % в письмах и
11,11 % в дневниках. Субслот вербализован в эпистолярии лексемами son(-s), Baby,
boy, little boy, child, young gentleman, le petit Frere, Albert (Albert junior, Bertie, B.),
Alfred (Affie), Leopold (Leo), Arthur (little Arthur) и son(-s), Baby, boy(-s), little boy, child,
young gentleman, little ones, gentlemen, little baby boy, little fellow, Albert (Albert junior,
Bertie, B.), Alfred (Affie), Leopold (Leo), Arthur (little Arthur) в дневниках. Королева
очень требовательно относилась к своим сыновьям. Особенную тревогу вызывала у
неё "праздность" наследника престола, Берти. Poor Bertie! – he is very affectionate and
dutiful but he is very trying…But his idleness and 'désoeuvrement', his listlessness and want
of attention are great, and cause me much anxiety [Queen Victoria 1985, 166].
Субслот 8. DAUGHTER. Субслот занимает 3,05 % в письмах и 22,94 % в дневниках королевы Виктории. Субслот актуализируется лексемами Victoria (Vicky,
Victoire, Vecto, Pussy, the Princess Royal, little Victoria, Pussette), Alice (Fatima),
Helena (Helenchen, Lenchen), Louise, Beatrice (baby), little girl, little lady, child, young
lady в письмах и Victoria (Vicky, Victoire, Vecto, Pussy, the Princess Royal, our first
born, my beloved one's great favourite, little Victoria, Pussette), Alice (Fatima), Helena
(Helenchen, Lenchen), Louise, Beatrice (baby, little engaging child, her precious father's
little pet), daughter, little girl, the girls, little lady, child, young lady в дневниках. У Виктории и Альберта было пять дочерей. Любимицей семьи была Вики: Dearest
Vicky's birthday – our first born, my beloved one's great favourite of whom he was so
proud. She, indeed, well deserves it, dear, warm hearted, highly gifted child! May God
bless and long preserve her [Queen Victoria 1985, 191].
Слот 2. Primary family. Совокупная рекуррентность слота в личном эпистолярии королевы – 30,83 % и 6,8 % в дневниках.
Субслот 1. PARENTS. Так как Виктория выросла без отца, в частных письмах
лексема parents употребляется с рекуррентностью 0,34 %, а в дневниках –1,8 %.
Виктория разделяла мнение мужа, что родители заново проживают свои жизни в
детях. Albert observed that it was always said that parents lived their lives over again in
their children, which is a very pleasant feeling [Queen Victoria 1985, 31]. Субслот 2.
MOTHER. Частотность субслота MOTHER – 2,04 % в письмах и 1,05 % в дневниках.
Вербализуют субслот лексемы mother, Mamma, Mama, mamma, dear Grandmama в
письмах и mother, Mamma, Mama, mamma в дневниках. Сдержанность в отношениях между матерью и дочерью объясняет сравнительно низкую рекуррентность данного субслота. Вся любовь Виктории к матери проявляется в письмах после её смерти. She is gone! That precious, dearly beloved tender Mother – whom I never was
parted from but for a few months – without whom I can't imagine life – has been taken
from us! It is too dreadful!... Alas! she never knew me! But she was spared the pang of
parting! [The Letters of Queen Victoria V.III 1908, 435].
Субслот 3. FATHER. Субслот FATHER представлен в 15,27 % случаев в письмах
и в 1,75 % в дневниках. Родного отца Виктория не помнила, так как он умер, когда
ей было восемь месяцев, поэтому субслот репрезентирован, в большинстве случаев
лексемой Uncle, а также лексемами papa, father в письмах и papa, father, 'il mio
secondo padre', or rather 'solo padre' в дневниках. Виктория пишет, что ей заменил
отца дядя Леопольд, которого она обожает. I love him so very very much; oh! my love
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for him approaches to a sort of adoration... He is indeed 'il mio secondo padre', or
rather 'solo padre'! for he is indeed like my real father, as I have none [Queen Victoria
1985, 19]! Несомненно, что повышенная рекуррентность этого слова в личной переписке королевы Виктории – свидетельствует о её глубокой привязанности к своему дяде и о том, что в её индивидуальном концепте FAMILY оно вербализует субслот FATHER. Пониженная по сравнению с частным эпистолярием рекуррентность
субслота в дневниках объяснима: Виктория вела с дядей многолетнюю непрерывную переписку, но виделись они довольно редко.
Субслот 4. BROTHER / SISTER. Субслот актуализируется в письмах в 1,58 %
случаев и в 2,2 % в дневниках лексемами brother, sister. Последнюю она употребляет по отношению к своей сводной сестре, Феодоре, так как у Виктории не было родных братьев и сестёр. Can I write it? My own darling, only sister, my dear excellent,
noble Feodore is no more [Queen Victoria 1985, 229]!
Слот 3. Extended family. Расширенная семья в британской культуре включает,
кроме нуклеарной семьи, супругов детей, кузенов, дядей, тётей [Longman Dictionary
of English Language and Culture 1998, 455]. Слот в совокупности составляет 19,37 %
концепта FAMILY в письмах и 7,2 % в дневниках и подразделяется на 8 субслотов.
Субслот 1. EXTENDED FAMILY PROPER. Данный субслот в эпистолярии Виктории актуализируется в 2,54 % случаев и в 3 % в дневниках. Вербализация субслота: family, all the family, all the Royal Family, the Royal Family, French family, the
whole the dear family, the whole family, our family, the Wurtembergs, the poor dear
Family, the Orleans Family, the numbers of families, a united happy family в письмах и
family, all the family, all my family, all the Royal Family, the Royal Family, near
relations, the whole family в дневниках. Расширенная семья Виктории насчитывала
десятки человек. Так, по её словам, за семейным столом собиралось порой 38 человек. Она же предпочитала обедать наедине с младшей дочерью. A family luncheon of
thirty-eight followed, in the Dining-room... I lunched alone with baby [Queen Victoria
1985, 174]. Отношения с расширенной семьёй ограничивались, в основном, письмами и телеграммами. Took tea with Beatrice, and telegraphed to all my children and
near relations [Queen Victoria 1985, 272].
Субслот 2. UNCLE. Субслот вербализован лексемой uncle, относящейся ко всем
дядюшкам Виктории, кроме Леопольда. Виктория наследовала престол, когда умер
её дядя, король Вильям IV. Королева пишет, что всегда будет вспоминать о его доброте к ней с благодарностью. Lord Conyngham then acquainted me that my poor
Uncle, the King, was no more, and had expired at 12 minutes p. 2 this morning, and
consequently that I am Queen [Queen Victoria 1985, 23]. Рекуррентность субслота в
письмах и дневниках – 0,96 % и 0,95 % соответственно.
Субслот 3. AUNT. Отношения Виктории с её многочисленными тётушками носят
скорее формальный характер. Это отражает представленность субслота в личных
письмах королевы – 1,69 % и дневниках – 0,7 %. Такая довольно высокая для субслота
рекуррентность в эпистолярии объясняется тем, что Виктория в своих письмах дяде
Леопольду регулярно передаёт приветы тёте Луизе, его жене. Pray tell dearest Aunt
Louise that I thank her much for her very kind letter, and will avail myself of her kindness and
not write to her this mail [Queen Victoria 1985, 126]. В письмах и дневниках субслот актуализируется лексемами aunt, dear Aunt, dearest Aunt Louise, Aunt Louisa.
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Субслот 4. COUSIN. Субслот представлен лексемами Cousin(-s), blind cousin,
little Cousin, my good cousins Ernest and Albert, helter-skelter cousin в письмах и
Cousins, cousins Ernest and Albert, my Cousin Albert, Ferdinand, Augustus в дневниках. Рекуррентность – 1,19 % в письмах и 0,75 % в дневниках. В переписке Виктории лексема cousin актуализируется чаще всего в связи с возможным браком с Альбертом. I cannot, therefore, delay any longer to inform you of my intended marriage with
my Cousin Albert, the merits of whose character are so well known by all who are
acquainted with him, that I need say no more than that I feel as assured of my own
happiness as I can be of anything in this world [Queen Victoria 1985, 193]. Таким образом, можно заключить, что в семье Виктории кузены общаются довольно тесно, но
редко, и не расположены принимать активное участие в личных делах друг друга.
Субслот 5. NEPHEW / NIECE. Данный субслот актуализируется лексемами niece,
nephew, в основном, лексемой niece как подпись в письмах дяде Леопольду. Now
farewell, my beloved Uncle. Give my affectionate love to my dear Aunt, and believe me
always, your devoted Niece, VICTORIA R. [The Letters of Queen Victoria V.I 1908, 89].
Частотность составляет 11,23 % в письмах и 0,35 % в дневниках.
Субслот 6. GRANDCHILDREN. Все тридцать четыре внука Виктории занимают в
письмах и дневниках Виктории не так много места – 1,04 % и 0,9 % соответственно. Он представлен лексемами little children; frail, little fairies; my sweet Alicky;
Georgie; Little A.V.; a perfect bijou; Vicky's eldest boy; little William; our new grandson;
children; Bernard; Bertie's dear little boys; little boy; the baby; granddaughters; little
grand-daughter; child; the first of our grand-children; grand-child в письмах и
granddaughters; Alicky; Louischen, Daisy, grandson(-s); Little A.V.; little Alfred; Vicky's
eldest boy; Drino; William; William and Dona, Charlotte, David, Eddy, Georgie;
children; a fine strong child, Bernard; young Arthur, and Thora; Bertie's dear little boys;
boy; the baby; grandchild, our little grandson; little baby boy; the first of our grandchildren; grand-child в дневниках. В своих письмах дочери Вики королева иронично
замечает, что четырнадцатый внук делает её семью похожей на семью расплодившихся кроликов. The baby – a mere little red lump was all I saw; and I fear the seventh
grand-daughter and fourteenth grand-child becomes a very uninteresting thing – for it
seems to me to go on like the rabbits in Windsor Park! [Queen Victoria 1985, 211].
Субслот 7. GRANDPARENTS. Актуализируют субслот лексемы Grandmother,
Grandparent, Grandpapa, grandmamma, Grandmama, Grandmamma, Grandmama в
письмах и Grandmother, a great-grandmother, the old grandmother, his dear great
father, Gangan в дневниках. Виктория считает забавным стать бабушкой в 39 лет и
при этом выглядеть и чувствовать себя молодой. I delight in the idea of being a
grandmama; to be that at 39 and to look and feel young is great fun, only I wish I could
go through it for you dear, and save you all the annoyance [Queen Victoria 1985, 106].
Рекуррентность субслота в письмах и дневниках – 0,3 % и 0,4 % соответственно.
Субслот 8. DISTANT RELATIVES. Субслот вербализован лексемами godmother,
little grand-niece, Little Chica, godfather, mother-in-law, brother-in-law, our poor
French relations, sister-in-law, E[ddy] в письмах и sons-in-law, daughters-in-law,
granddaughter-in-law в дневниках. Рекуррентность субслота – 0,42 % и 0,15 % соответственно. Среди дальних родственников Виктория никого особенно не выделяет.
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Отношения поддерживаются, в основном, ради общения, а не из-за глубокой душевной привязанности.
Слот 4. A social unit living together. Слот подразделяется на субслоты HOME и
SERVANTS. Общая рекуррентность – 1,42 % в письмах и 15,55 % в дневниках.
Субслот 1. HOME. В дискурсе королевы Виктории субслот HOME вербализован
лексемами home, house и family и означает всех, кто живёт в конкретном доме: семейство, домочадцев, домашних. Особенно чувствуется единение всех домашних
на праздники. The people had been drinking healths in whisky, and were in great
ecstasy. The whole house seemed in a wonderful state of excitement [Queen Victoria
1985, 134]. Рекуррентность этого субслота – 0,07 % и 0,1 % – может быть объяснена
тем, что в детстве, её семьей были скорее слуги, а семья для взрослой Виктории –
это Альберт, и без него семейная жизнь останавливается. All the numerous children
are as nothing to me when he is away; it seems as if the whole life of the house and home
were gone, when he is away! [The Letters of Queen Victoria V.III 1908, 240].
Субслот 2. SERVANTS. Субслот SERVANTS характеризуется рекуррентностью
1,35 % в письмах и 15,45 % в дневниках и вербализован лексемами Louis (Луиза Лехцен), Lehzen, governess(-es), coachman, Court, my suite, my Household, the Lady of the
Bedchamber, Groom of the Bedchamber, the people …about, ladies, gentlemen, ladies and
maids, servant, my factotum, groom, footman, page, confidential attendant, my dearest
Brown и Louis, Lehzen, governess(-es), my maid, servants, coachman, Court, all my suite,
my Household, Ladies of the Bedchamber, ladies, gentlemen, my factotum, groom, footman,
page, confidential attendant, our Scotch servants, J. Brown, an upper servant, and my
permanent personal attendant Brown, Indian servants, Abdul Karim, Abdul a munshi и т.д.
После смерти Альберта пустоту в душе Виктории заполнил слуга-шотландец Джон
Браун. После кончины Брауна Виктория говорит, что потеряла не только преданного
слугу, но и настоящего друга. Leopold came to my dressing-room, and broke the dreadful
news to me that my good, faithful Brown had passed away early this morning…It is the
loss not only of a servant, but of a real friend [Queen Victoria 1985, 280].
Слот 5. People descended from a common ancestor. Виктория с детства интересовалась своим происхождением. Оно имело для британского народа большое значение. Виктория пишет, что шотландцы преданны ей так же, как и династии Стюартов, потомком которых она является. …and I felt a sort of reverence in going over
these scenes in this most beautiful country, which I am proud to call my own, where there
was such devoted loyalty to the family of my ancestors – for Stuart blood is in my veins,
and I am their representative, and the people are as devoted and loyal to me as they were
to that unhappy race [Queen Victoria 1985, 173]. Субслот актуализируется лексемами
generations, ancestors, family, descendant(-s), successor, our line в письмах и
extraction, dynasty, the family of my ancestors, Stuart blood, their representative, race,
generations, ancestor, family, descendant и т.д. в дневниках. Рекуррентность слота в
частной переписке – 0,65 %, в дневниках – 0,4 %.
Таким образом, наибольшая репрезентация в персональном дискурсе королевы
Виктории слота Nuclear family и меньшая слотов Primary family и Extended family
говорит о традиционном британском понимании семьи Викторией. Индивидуальными особенностями концепта королевы Виктории FAMILY являются низкая реку38
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ррентность субслота MOTHER – 2,04 % и 1,05 % и замена традиционной вербализации субслота FATHER лексемой uncle. Наиболее значимым субслотом в персональном дискурсе королевы Виктории является субслот HUSBAND – 32,9 % в частной
переписке и 23,3 % в дневниках. Наше исследование подтвердило типичную для
британской семьи и семьи Виктории доминанту горизонтальных семейных отношений – отношений между супругами [Грушевицкая и др. 2003, 246]. Следующим
по представленности является субслот FATHER – 26,87 % и 1,75 %. Такое процентное соотношение объясняется тем, что, хотя с Альбертом она почти не расставалась, и у неё не было необходимости писать ему письма, Виктория постоянно пишет о своём муже. С дядей Леопольдом Виктория вела многолетнюю непрерывную
переписку, но встречались они редко.
Фреймовый подход при исследовании концепта представляется нам наиболее
оправданным, так как позволяет максимально верно реконструировать изучаемый
фрагмент индивидуального сознания языковой личности.
У статті аналізується структура й засоби вербалізації концепту FAMILY в концептосфері Королеви Вікторії на матеріалі персонального дискурсу. Концепт представлений у вигляді фрейму, що
складається з 5 слотів. Детально описується кожний слот і його субслоти. Розглядаються основні
індивідуальні особливості концепту.
Ключові слова: концепт, фрейм, слот, мовна особистість.
The article focuses on the structure and means of verbalization of the concept FAMILY in Queen
Victoria's personal discourse. The author reveals the concept's peculiarities of this language personality.
Key words: concept, frame, slot, language personality.
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ЛІНГВІСТИЧНА СТРУКТУРА ТЕКСТУ
Бекетова Олена Вікторівна,
канд. філол. наук
Національна академія державного управління при Президентові України
У пропонованій статті текст розглядається як рівноправний член і посередник в акті комунікації, однією з основних властивостей якого є цілісність, завершеність, внутрішня (семантична) зв'язність, яка здійснюється на рівні підтексту, має "семантичну природу" та являє собою цілісність як у
формальному або текстонічному відношенні (повтор лексичних елементів, а також синтаксичних
конструкцій), так і в змістовому чи контенсивному плані. Поєднання денотативних (тематичних) і
сигніфікативних (рематичних) елементів служить меті створення цільного когерентого тексту.
Ключові слова: текст, дискурс, семіотична перспектива тексту, синтаксичний рівень тексту,
прагматичний рівень тексту, семантичний рівень тексту.

Дослідження взаємозв'язку лінгвістики з психологією, логікою, риторикою дозволяє визначити новий, якісно відмінний рівень вивчення мовних явищ, краще
зрозуміти логіку побудови мови та її функціонування. Підвищення інтересу до тексту та категорій, що його формують, необхідність вивчення лексико-граматичних
характеристик лінгвістичної структури тексту зумовлюють актуальність та теоретичне значення дослідження.
Основною метою статті є визначення проблеми виду тексту з точки зору семіотичної перспективи тексту. Змістова структура тексту знаходить своє відображення
в його лінгвістичній структурі, що має відповідні лексико-граматичні характеристики, які становлять предмет вивчення лінгвістики тексту. Остання включає такі
аспекти як : 1) онтологічний (характер існування тексту); 2) гносеологічний (характер відображення об'єктивної дійсності в тексті); 3) психологічний (характер
сприйняття тексту); 4) прагматичний (характер відношення автора тексту до об'єктивної дійсності та до змістової структури тексту); 5) власне лінгвістичний (характер мовного оформлення тексту) [Tураева 1986, 5].
У нашому дослідженні надається перевага терміну "текст", а не "дискурс". Поняття "дискурс" ширше, так як охоплює лінгвістичний та екстралінгвістичний аспекти. Дискурс – це процес, в той час як текст – знятий момент процесу [Гальперин
1981]. Текст виступає важливою складовою дискурсу. Об'єктом цього дослідження є лінгвістичний бік такого складного явища, як текст публічного виступу.
Існує багато підходів до створення типології текстів, в основі яких лежать різні
критерії їх виділення та класифікації. З одного боку, це класифікації, в основу яких
покладені мовно-стилістичні характеристики, тобто інтралінгвістичні фактори (наприклад, класифікація текстів за нейтральним та експресивним, дієслівним і номінативним ознаками), класифікації з позиції зв'язку між реченнями. З іншого боку, є
класифікації, орієнтовані на екстралінгвістичні фактори, такі як інтенція промовця,
тема висловлювання, умови протікання комунікації. Ці групи критеріїв характеризуються двома підходами до вивчення тексту. У першому випадку вихідним є текст
як продукт мовленнєвої діяльності, як статичний об'єкт, в іншому – текст у процесі
його породження, як динамічна система вилучення та передачі інформації. Орієнтація на так звані екстралінгвістичні фактори дозволяє не тільки емпірично встано-
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вити лінгвістичні особливості різних типів тексту, але й пояснити їх з гносеологічної точки зору [Ризель 1975]. Існує кілька підходів до класифікації тексту, орієнтованих на екстралінгвістичні фактори: 1) класифікація текстів з врахуванням їх функціонування в певних сферах комунікації (наукові, публіцистичні, ділові та ін.); 2) класифікація текстів з погляду композиції (тексти описувальні, розповідні та ін.); 3) класифікація, що базується на відношенні: відправник мовлення-предмет висловлювання (нейтральні та емоційно забарвлені); 4) класифікація, в основі якої лежить відношення : відправник – адресат мовлення (інформативні); 5) поділ залежно від виду
комунікації (письмові, усні); 6) класифікація з точки зору форми комунікації (монологічні, діалогічні, полілогічні); 7) класифікація з врахуванням кількості учасників
комунікації (тексти інтерперсональної та масової комунікації) [Ризель 1975, 4].
Досить актуальною є класифікація текстів за їх належністю до одного функціонального стилю. Основним екстралінгвістичним фактором виділення текстів у цьому випадку є сфери функціонування текстів в різних галузях людської діяльності,
закріплених в свою чергу за різними формами суспільної свідомості. Існують також
й інші критерії побудови типології текстів. Перший засновується на аналізі типів
зв'язності тексту, в основі іншого лежить дослідження комунікативної настанови та
визначаючих нею структурно-семантичних особливостей тексту [Ейлер 1974, 105].
Типологія, що створюється за другим принципом, базується на моделі мовленнєвого акту, запропонованого засновником структуралізму Р. Якобсоном [Якобсон
1985, 197]. Залежно від того, на який компонент комунікативного акту орієнтований текст, створюються різні опозиції. Так, при орієнтації на відправника повідомлення виділяються тексти індивідуальні та колективні. До перших належить більшість художніх текстів. Колективними текстами можуть бути тексти, що стосуються наукової прози, ділової мови. При настанові на повідомлення виникає опозиція
текстів : художні/ нехудожні. Залежно від модулюючих відношень пропонується
ще ряд опозицій, які можуть бути основою однієї з можливих типологій текстів.
Так, Т. Ван Дейк пропонує наслідувати при визначенні типології текстів трихотомічний підхід, запропонований ще Аристотелем, тобто враховувати спосіб представлення матеріалу, манеру викладу, об'єкт репрезентації [Dijk 1972, 343].
М.Р. Майєнова будує типологію текстів, орієнтовану на структуру початку, характер подання початкової інформації [Майенова 1978, 429].
У нашому дослідженні ми дотримуємося типології текстів, об'єднаних за їх належністю до одного функціонального стилю. Ієрархічний характер функціональностильової системи та різноманітності підходів до її класифікації зумовлені варіативністю принципів, що лежать в основі будь-якого складного явища. Відносно поділу на функціональні стилі та жанри в дослідженні витриманий погляд, відповідно
до якого принципом поділу за функціональними стилями є мета та сфера комунікації, а за жанрами – форма комунікації. Найбільш адекватним пропонується поділ за
типами текстів залежно від комунікативної ситуації, тобто на основі екстраполяції
за теорією Р. Якобсона про компоненти мовленнєвого акту. Це породжує варіантність підходів до виділення виду тексту, який в нашому дослідженні визначається
як внутрішньожанровий різновид, що співвідноситься в своїх ознаках з певним функціональним стилем і жанром та має риси, зумовлені типом комунікативної ситу41
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ації. Фокусування уваги на одному з компонентів комунікативної ситуації створює
відповідну типологію текстів. Проблема виду тексту розглядається нами у подальшому в такій послідовності: семіотична перспектива тексту та її рівні: синтаксичний, прагматичний, семантичний.
Семіотична перспектива тексту. Текст розглядається в комплексі його знакової природи [Hartmann 1971, 10]. Як мовний знак він існує на трьох відповідних
рівнях: відношення знак-знак, знак-інтерпрет, знак-об'єкт. Це означає, що синтаксис тексту, прагматика та семантика тексту є рівнями семіотики, або інтегративної
лінгвістики тексту. Ми виходимо з положення про те, що кожна конституція або
підструктура тексту, визначається екстенцією (лат."extensio" – розширення), делімітацією (лат."delimitatio" – розмежування) та когеренцією (лат. "cohaerere" – взаємозалежність) [Plett 1975]
Синтаксичний рівень тексту. Синтаксична екстенція дає відповідь на питання,
як співвідноситься мовний знак "текст" з іншими мовними знаками. Залежно від
дистрибуції часткових знаків на одиничні текстові реалізати існують різні тексти та
види текстів [Gülich 1972, 1–5]. Усі знаки, за винятком фонем, представляють структурні одиниці, що містять у собі комбінації інших одиниць. Наприклад, морфема
складається з комбінації фонем, синтагма – з комбінації морфем. Вивчення одиниць, що розширюють межі синтаксичної теорії, вводять в неї як предмет дослідження одиницю більшу, ніж речення, а саме – складне синтаксичне ціле, або надфразову єдність. Ця галузь синтаксису (гіперсинтаксис) є однією з найменш досліджених питань лінгвістики тексту [Тураева 1986, 2; Москальская 1981].
Синтаксична делімітація тексту означає, що кожен текст завдяки додаванню
знаків може бути збільшений до нескінечності.
Синтаксична когеренція тексту показує, що комбінація часткових знаків підпорядковується певним правилам об'єднання [Vater 1992].
Прагматичний рівень тексту. З погляду прагматики текст є інструментом мовної комунікації відправника та адресата. Під прагматикою тексту розуміють аспект
функціонування мовних одиниць, вибір яких визначається інтенцією відправника,
який враховує умови акту комунікації та прийняті у певному функціональному
стилі норми мовленнєвого вживання, а під прагматичною спрямованістю – властивість тексту виявляти системний вплив. Ми базуємося на комунікатоцентричний
підхід у дослідженні прагматики тексту, при якому описування здійснюється в напрямку: інтенція – структурно-семантичні засоби її реалізації; та текстоцентричний
(вивчення взаємодії структурно-семантичних та інтенційних параметрів висловлювання, яке виступає як "інформаційний слід мовленнєвого акту".
Прагматична екстенція тексту вимірюється обсягом комунікативної єдності
одиниць. Остання позначається домінацією стратегії тексту або його іллокутивною
роллю [Austin 1962], функціональність якої підпорядковує інші ролі.
Прагматична делімітація тексту позначається через подвійне комунікативне переривання, яке виділяється за допомогою метапрагматичних сигналів на початку та
на кінці знакового потоку. Єдність комунікативної функції є конститутивною основою текстів та їх класів, а також умовою можливості їх зовнішнього та внутрішнього розмежування.
42

Бекетова О.В.

Прагматична когеренція тексту закладена в особистості учасників комунікації,
базується на пресуппозиції пропусків тексту, утворює його взаємозалежну послідовність; вона існує на рівні глибинної структури. Прагматичне поняття когеренції
показує, що текст становить процесуальне явище з різними рівнями розвитку
[Dieckmann 1975]. Прагматична екстенція, делімітація та когеренція є важливими
складовими тексту аргументативного характеру, які беруться в основу дослідження
макро- та мікроструктури тексту публічного мовлення.
Семантичний рівень тексту. З боку семантики текст є знаком, що позначає і виконує функцію заміщення. Семантика тексту містить номінативний та комунікативний компоненти. У тексті пересікаються комунікативна, когнітивна та емотивна
функції [Тураева 1986].
Семантична екстенція тексту дефінується через присутність референційних одиниць мовних елементів, що є підпорядкованими темі тексту та багатьом факультативним темам. Тема та часткові теми утворюють семантичну конституційну основу
для текстів та їх частин. Їх реалізація відбувається через семантичну експанцію,
тобто через конкретизуюче відхилення від теми [Dijk 1972; Dressler 1972].
Семантична делімітація тексту орієнтована на єдність тематичної референції.
Зміна теми означає зміну тексту. Така зміна сигналізується через метасемантичні
прояви (маркування абзацу, заголовок, тощо). Семантична когеренція тексту залежить від однакового денотативного відношення (кореференції), яке описується за
допомогою однакових семантичних ознак.
Отже, синтаксично знакоорієнтована лінгвістика тексту розглядає об'єкт свого
дослідження к мовний знак, мінімальною умовою конституції якого є закрита (емічна) та взаємозалежна (когерента) сиквенція двох чи більше речень. Текст розглядається як макролінгвістична знакова одиниця, що складається мінімально з двох
когерентних речень емічної структури. Лінгвістика, що конститує з синтаксичної
перспективи об'єкт свого дослідження – "текст" –, є кодеорієнтованою, тобто аналізує комбінаторику текстоутворюючих мовних знаків. Семіотична перспектива граматики досліджує текст як комунікативну функціональну єдність, конституційною
основою якої є продуцент (відправник) та реципієнт (адресат). Екстенція тексту
підпорядкована домінації функціональної стратегії повідомлення, що надає тексту
його специфічного комунікативного статусу. Такі стратегії тексту, або його іллокутивні ролі, мають характер прагматичних універсалей. Семіотична перспектива семантики досліджує текст як референційну одиницю значення.
Висновки та подальші перспективи досліджень. Отже, текст розглядається як
рівноправний член і посередник в акті комунікації, однією з основних властивостей
якого є цілісність, завершеність, внутрішня (семантична) зв'язність, яка здійснюється на рівні підтексту, має "семантичну природу" та являє собою цілісність як у
формальному, або тектонічному відношенні (повтор лексичних елементів, а також
синтаксичних конструкцій) так і в змістовому, чи контенсивному плані. Поєднання
денотативних (тематичних) і сигніфікативних (рематичних) елементів служить меті
створення цільного когерентного тексту. Не остаточно досліджений комплекс питань вивчення стилістичної специфіки текстів публічного мовлення з урахуванням
його прагматичної направленості, актуальних проблем функціонування мовних
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одиниць різних рівнів у тексті, проблем стилістики і лексикології зумовлюють перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку.
В предлагаемой статье текст рассматривается как равноправный член и посредник в акте коммуникации, одной из основных особенностей которого является целостность, а также внутренняя
(семантическая) связность, осуществляемая на уровне подтекста. Объединение денотативных (тематических) и сигнификативных (рематических) элементов служит цели создания цельного когерентого текста.
Ключевые слова: текст, дискурс, семіотична перспектива текста, синтаксический уровень текста, прагматический уровень текста, семантический уровень текста.
The article is devoted to the problems of linguistic structure of discourse. The research data prove that
discourse is an active participent in the act of communication. Its peculiarities are formed by internal
semantic coherence.
Key words: discourse, semiotic perspective, syntactic level of the text, pragmatic level of the text,
semantic level of the text.
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УДК 81'33
ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС МІФОЛОГЕМИ
(ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)
Белевцова Світлана Олександрівна,
асп.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
У статті на підставі огляду словникових статей і наукових розвідок обґрунтовано необхідність
уведення до сучасного лінгвістичного словника терміна "міфологема", зокрема запропоновано його
дефініцію.
Ключові слова: міфологема, базовий компонент, міфологічна концептуальна картина світу, лінгвістичний словник.

Для сучасної соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, що ґрунтуються на антропоцентричному розумінні мовних явищ, важливим є питання про
вияв механізмів взаємодії всієї сукупності знань про світ, що допомагають зрозуміти особливості культурного складу того чи іншого етносу. Вирішуючи посутні завдання, сучасне мовознавство (репрезентоване працями Ю. Апресяна, Н. Арутюнової, А. Вежбицької, В. Жайворонка, Ю. Лазебника, О. Левченко, Л. Лисиченко,
А. Мойсієнка, Л. Мацько, Т. Радзієвської, Н. Станкевич, Т. Цив'ян та інших) набуло
багатого досвіду в дослідженні мовної картини світу (зокрема й національної), яка розглядається у взаємодії з картиною світу концептуальною та з позамовною дійсністю.
Одне з першочергових завдань названих напрямів філології полягає у вивченні
вербальних засобів та способів збереження культурної "пам'яті", релевантної для
носіїв даної мови. В. Телія висуває гіпотезу про мовні одиниці як "ланку", яка з'єднує у своєрідний ланцюжок "тіло знака" та концепти, стереотипи, еталони, символи, міфологеми і подібні знаки національної, а поготів і засвоєної етносом загальнолюдської культури [Телия 1996, 215].
Сучасне мовознавство таким чином постало перед необхідністю послугуватися терміном для передачі змісту мовного знака, який би пояснював одиниці ментальних чи
психологічних ресурсів нашої свідомості, синтезував лексикографічну та енциклопедичну інформацію і в якому б органічно поєдналися філософські, культурологічні, етнографічні, логіко-психологічні й мовознавчі категорії. Науковці привертають увагу до
численності застосування дослідницьких методик, відповідно – до потреби розрізняти
використовуваний у них науковий апарат [Мацько; Тамерьян 2007, 262–263].
Найбільш розповсюдженими із протермінологічних новоутворень виявилися такі номінативні одиниці, як "концепт", "лінгвокультурема". Ці базові для когнітології та лінгвокультурології категорії охопили різні аспекти наукового дискурсу,
увійшли до спеціальних лінгвістичних словників (див., напр. [Селіванова 2006;
Стариченок 2008]), у чому деякі мовознавці вбачають їх життєздатність
(Н. Арутюнова, С. Воркачов, В. Карасик). Однак аналіз наукових праць показує, що
все більшої ваги набуває і термін "міфологема" (уживаний, до речі, і тими мовознавцями, які розглядають міфологему як різновид метафори), який поки що не входить до фахових мовознавчих словників. Відсутність чіткої дефініції міфологеми в
сучасній літературі ускладнює проведення практичних студій з означеної проблеми. Мета цієї статті – на підставі огляду словникових статей та етнолінгвістичних,
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лінгвокультурологічних розвідок висвітлити необхідність уведення до сучасного
мовознавчого словника терміна "міфологема", запропонувати його дефініцію.
В останні десятиліття через потужний розвиток міфологічних інтерпретацій
учені все частіше обговорюють проблему присутності міфологічної складової в мовній картині світу, визнають не тільки важливість "питання щодо ролі мови в передачі ритуалів, міфологічних схем, збереження слідів міфологічного мислення в конотаційній зоні окремих слів" [Сукаленко 1999, 4], а й необхідність послугування
спеціальним терміном для опису міфологічного компоненту концептуальної картини світу. У національній культурі виділяється етнокомпонент смислової структури
концепту для позначення етнічно орієнтованого ментального утворення, ''коли за
словом стоїть не лише реалія (скажімо, рослина, тварина, страва), а її образ або символ, що постають у тому чи тому етнокультурному просторі, це дає підстави розглядати відповідну мовну одиницю як етнокультурний концепт" [Жайворонок
2007, 10]. Поняття концепт, у якому суміщається семантика слова з досвідом певного етносу, складається з багатьох мікроконцептів, котрі в комплексі надають можливість створити узагальнений образ, вербалізований через відповідний звуковий
набір і сприйманий людиною на свідомому і підсвідомому рівнях посередництвом
пам'яті, мислення, пізнання тощо. Однак розширюється коло науковців, для яких
поняття етноконцепту видається зашироким. Так, аналіз індивідуально-авторської
міфопоетики змушує дослідників визнавати ''спадковість лінії міфологічних архетипів'' [Петриченко 1999, 88], закодовану в міфологемі, а зіставлення різнорідних
авторських систем з проекцією їх на загальноетнічну здатне через послугування
цією одиницею показати ступінь зумовленості авторських смислів етноміфологічними уявленнями. О. Колесник у своєму дисертаційному дослідженні пропонує
послугуватися терміном ''концепт-міфологема'', уведеним у сукупність міфологічних сценаріїв (стандартних ситуацій, що мають національно-культурну специфіку),
пов'язаних системно у динамічний міфологічний мегафрейм [Колесник 2003, 4].
За спостереженнями дослідників, лінгвістика початку ХХІ ст., запрограмована на
вибудовування моделей інтерпретації явищ мови, ставить за мету не стільки здійснити суб'єктивізацію дослідницьких методів, скільки досягнути об'єктивізації процедури дешифрування таких смислів, які сформувалися в процесі вторинного семиозису,
але, тим не менше, перебувають у радіусі дії раціональної інтуїції [Самигуллина
2008, 3]. Обрання предметом дослідження різних проявлень міфологеми дозволяє
якнайповніше представляти, інтерпретувати міфологічну когнітивну картину світу.
Провідним у розумінні особливостей семантики і функціонування міфологеми для
мовознавців, попри розбіжність їхніх поглядів на це цікаве, складне й недостатньо
вивчене явище, виявляється судження В. Кашкіна, С. Пьойхьонена про те, що "міфологема – одиниця міфологічної системи, через посередництво котрої організується
людська діяльність: згорнутий поетапний рух тут заміщується знаком, що слугує сигналом до дії, готовністю діяти. Міфологема не просто "багато що пояснює" (це, радше, властивість концепта), вона "багато що заміщує" і "багато що викликає", виступає в ролі своєрідного "тригера" (англ. trigger – спусковий гачок) [Кашкин 2000, 63].
Обираючи базовим терміном міфологему, дослідники, керуючись досвідом етнографів, антропологів, філософів, літературознавців, приймають до уваги розширення
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семантики міфу, відсутність його чіткої дефініції. Напевно, можна згодитися з міркуваннями Д. Пашиніної, яка, проаналізувавши різноманітні теорії міфу, доходить висновку: "Питання тільки примножуються, закриваючи собою наведені визначення й
роблячи їх все більш нечіткими. Виникає відчуття, ніби міф незрозумілим чином
ухиляється від визначень, хто б і з якого боку не підходив би до нього з цією метою.
Вибудування цілісної картини, закінченого образу міфу як такого, спроби дати міфу,
міфології, міфологічному мисленню визначення, здається, приречені на неуспіх"
[Пашинина 2001, 95]. Дослідниця стверджує, що саме такий неуспіх закономірно дозволяє помітити одну з основних рис міфу – його принципову невизначуваність.
Адже визначення передбачає деяку зупинку й обмеження означуваного. Міф же живе
постійною змінюваністю, пререродженням і перетіканням [Пашинина 2001, 95].
Можливо, саме ця ознака міфу зумовлює і певну невизначуваність, суперечливість
у дефініціях міфологеми. Як уже було зазначено, у словниках лінгвістичних термінів
годі шукати визначення й опис міфологеми. З означеної проблеми гуманітарна наука
користується лексикографічним набутком суміжних галузей – філософії, фольклористики, літературознавства тощо. Однак і тут, як показує аналіз словників, спостерігаємо
термінологічну невпорядкованість. Видається слушним прагнення Т. Іванової привернути увагу до причин активізації названого терміна (передовсім зв'язок із процесами,
що відбуваються в суспільно-політичній лексиці), до необхідності розрізняти терміни
"мотив", "міфема", "міфологема". Головне, на чому наголошує дослідниця, – наявність
у параметрі розмежувань означених понять генетичного аспекту: міфологема (як вірування) первинна щодо мотиву, це категорія узагальнюючого рівня [Иванова 2004]. (Зауважимо, що принцип спадковості як сутнісну ознаку міфологеми розглядають і мовознавці, зокрема Ю. Вишницька, О. Петриченко, Н. Слухай).
Словник одного з перших авторів термінологічної словникової статті, присвяченої міфологемі, А. Байбуріна, вказує на те, що зміст цього терміна не усталився, а в
порівнянні з мотивом це одиниця більш високого таксономічного рангу [Байбурин
1991, 78]. Сучасний вітчизняний словник з української фольклористики пропонує
таке визначення міфологеми: "Міфологема – мотив чи образ міфологічної системи,
який має певне власне значеннєве поле, власну семантику або з яким пов'язаний
ряд міфологічних уявлень… Під міфологемою у фольклорі і літературі розуміється
той мотив, образ, що зберігає свій міфологічний смисл. Тим вона відрізняється від
звичайного мотиву, семантика якого як складова системи мотивів того чи того сюжету може змінюватися, варіюватися (напр., мотиви суму, любові, ненависті та ін. в
різних сюжетних контекстах)" [Українська фольклористика 2008, 252]. Як бачимо,
останнє визначення може бути більш корисним і для лінгвістики, оскільки спрямовує на можливість розуміти під міфологемами такі образи, які відбивають міфопоетичну дійсність у дзеркалі індивідуальних уявлень, у свою чергу відбитих крізь
призму етнічних уподобань або культурного мегаконтексту, їх можна інтенсіонально структурувати [Слухай 1999, 151].
Міфологема змушує дослідника вийти за межі власне мовні, наприклад, метод
реконструкції протокультури через семантичний і структурно-граматичний аналіз
прамови охоплює протокультуру в широкому антропологічному сенсі, з екологією,
матеріальним і духовним світом його найдавніших носіїв включно, і таким чином
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реконструюється не стільки сама мова, скільки позамовний міф, відображений у
мовних даних. Проблема реконструкції міфологеми полягає в пошуку її парадигм,
тобто в осмисленні фоново-культурологічного і етнічного міфів на різних зрізах:
символів, хронотопів, психологічних асоціативів. У річищі подібних міркувань
учені звертають увагу на посутню рису міфологем у міфопоетичній картині світу:
"Безумовна домінанта міфопоетичних дескрипторів над фоново-енциклопедичними
демонструє можливості художнього мислення порівняно з іншими, спектр міфологічних дескрипторів – напрям художньо-образної категоризації універсуму, їхній
зміст та форми об'єктивації – якісні параметри відтворюваного художнім мисленням світу-космосу" [Слухай 1999, 151].
На нашу думку, досить вдалу спробу вивчити це поняття як лінгвістичне (на
відміну від літературознавчого трактування) здійснює Ю. Вишницька, використовуючи фактичний матеріал дослідження для встановлення особливостей міфологеми як мовознавчого терміну в структурі інтенсіональних полів образів, у їх дескрипторних наповненнях, у побудові концептуальних парадигм міфологем моделі артефактів. У її дисертаційній праці запропоновано розглядати міфологему як спресований мовний етнокод, що при дешифруванні проходить процес креативного відтворення закладеної культурологічної інформації: проекції мови культури на індивідуально-авторську художню мову [Вишницька 2003, 7].
Позитивним явищем для становлення лінгвістичної термінології в цілому й дефініції терміна "міфологема" зокрема вважаємо відбиття лексикографічних пошуків у електронних ресурсах. Так, вважаємо доцільним доповнити лінгвістичним наповненням,
персоналіями розробників терміна запропоноване універсальною енциклопедією визначення міфологеми: "Міфологема – термін для позначення стійких і повторюваних
конструктів народної фантазії, що узагальнено відображують дійсність у вигляді чуттєво-конкретних персоніфікацій, істот, які мислились архаїчною свідомістю як цілком
реальні… Цей термін загальновживана наукова лексика запозичила з психоаналізу
Юнга. Міфологема також використовується для позначення запозичених міфологічних
мотивів і перенесення їх у світ сучасної художньої культури" [Википедия].
Як показав здійснений нами огляд словників і аналіз спеціальної літератури, термін "міфологема" на зламі ХХ- ХХІ століть актуалізувався в нових напрямах сучасного мовознавства. Вітчизняна наука виробила цікаві підходи в його розробці і
стоїть перед необхідністю поповнити словник лінгвістичних термінів його дефініцією (на нашу думку, базовим для такої словникової статті може бути наведене
вище визначення Ю. Вишницької).
В статье на основании словарных статей и научных исследований обоснована необходимость
введения в современный лингвистический словарь термина "мифологема", а также предложена его
дефиниция.
Ключевые слова: мифологема, базовый компонент, мифологическая концептуальная картина мира, лингвистический словарь.
On the grounds of survey of dictionary articles and scientific researches the author of the work proves the
necсessity to introduce into modern linguistic dictionary such term as mythologema. The definition of the
term is suggested.
Key words: mythologema, basic component, mythological conceptual picture of the world.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНТАКТИ
ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
ПОЛІЕТНІЧНОГО РЕГІОНУ
Беспала Лілія Володимирівна,
асп.
Запорізький національний університет
Статтю присвячено дослідженню кореляції між характером контактування лінгвокультур та
формуванням мовної картини світу поліетнічного регіону. Засоби вербалізації іншомовного компонента та його вплив на процеси логіко-поняттєвої категоризації дійсності аналізуються на матеріалі
англійської мови країн Карибського басейну. Зокрема, розглядаються модифікації англомовної картини світу під впливом африканських лінгвокультур.
Ключові слова: лінгвокультурні контакти, мовна картина світу, поліетнічний регіон, іншомовний
елемент.

Вивчення мовних контактів має давні традиції як у вітчизняному, так і у зарубіжному мовознавстві (Т.П. Ільяшенко, У. Вайнрайх, Е. Хауген, В.Ю. Розенцвейг, С.В. Семчинський, Ю.О. Жлуктенко). Так, виявленими та дослідженими є причини міжмовної
взаємодії, її наслідки та типи. Проблема мовних контактів розроблялася у ракурсі традиційної лінгвістики [Черемська 2006], соціолінгвістики [Крысин 1993, Мечковская
2000, Суходоева 2005, Дружин 2006], психолінгвістики [Завьялова 2001], етнолінгвістики та лінгвокультурології [Нещименко 1994, Козлова 2001, Новикова 2005, Глобализация… 2006]. Попередні досягнення мовознавців створили міцний базис для подальшого вивчення даного явища. Залучення ж нових підходів дозволяє ще більш глибоко
проникнути у сутність проблеми, зокрема, виявити вплив лінгвокультурних контактів
на формування мовної картини світу поліетнічного регіону.
Під мовною картиною світу ми, вслід за І.О. Голубовською, розуміємо виражене
засобами даної мови світосприйняття та світорозуміння етносу, вербалізовану інтерпретацію мовним соціумом навколишнього світу і себе у цьому світі [Голубовська 2002, 6]. Мовні картини світу містять як сегменти універсального характеру,
так і ідіоетнічні компоненти. Специфіка мовних картин світу визначається дією численних факторів, серед яких важливе місце займають матеріальна та духовна
культура, особливості колективної етнічної свідомості носіїв мови [Голубовская
2002, 9]. Лінгвокультурні контакти у межах поліетнічного ареалу являють собою не
лише взаємодію різних мов, а й різних культур та ментальностей, і тому не можуть
минути безслідно для мовної картини світу.
Метою даної роботи є дослідження наслідків лінгвокультурних контактів у мовній картині світу поліетнічного регіону. Об'єктом дослідження є англомовна картина світу Карибського регіону (КР), а предметом – форми вербалізації таких її
сегментів, що етимологічно співвідносяться з привнесеною африканською лінгвокультурою. Матеріал дослідження – лексичні запозичення та кальки африканського походження (загальна кількість – 266 одиниць), відібрані з авторитетного регіонального словника [DCEU 1996].
Поліетнічність КР і, як наслідок, негомогенна лінгвокультура, зумовлені історією
заселення островів. Англійська мова (СЕ) з'являється у даному ареалі з початком коло-
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нізації (ХVII ст.). Автохтонні народи були незабаром винищені. Тривала трансатлантична работоргівля сприяла тому, що домінуючою групою населення КР стали нащадки
африканських народів. Негомогенність етнічного складу КР посилило прибуття на острови мігрантів з Португалії, Індії та Китаю. Постійний перерозподіл колоній між європейськими державами сприяв також англо-французьким, англо-іспанським та англоголландським етно-мовним контактам на територіях окремих країн КР.
Розглянемо особливості контактів між СЕ та мовами африканських народів. Характер даного контактування може бути визначений за традиційними критеріями: тип
міжмовного зв'язку, його тривалість, структурна близькість мов у контакті, ситуація
спілкування. Контакт СЕ – африканські мови був спричинений етнічним контактуванням у природній ситуації та являє собою перманентну внутрішньорегіональну
взаємодію різних за структурою мов. Характер контакту зумовив його наслідки – наявність у системі СЕ численних елементів, що етимологічно співвідносяться з африканськими мовами (Edo, Efik, Ewe, Fante, Fon, Grebo, Hausa, Ibibio, Igbo, Kikongo, KiYaka, Kru, Malinke, Mandingo, Nyanja, Twi, Yoruba). У лексичному складі СЕ дані
елементи представлені (а) лексичними запозиченнями (44 % від загальної кількості
африканізмів) – CE eddo(e) "a root vegetable" < Fante εdwo "yam", а також Ibibio edomo
"potato yam", CE vodu "a system of religious beliefs" < Ewe-Fon vodoun "a generic name
for certain types of deities"; (б) структурними та семантичними кальками (56 %) – СE
cut your eye after smb "to look rudely or angrily" < Igbo a wa la anya ("Don't cut eyes!")
"Don't be rude!", CE cold "any pain, ailment associated with pain or physical disorder of
any part of the body, and often with some fever" < Yoruba otutu "coldness, sickness".
Лексичні одиниці африканського походження сконцентровані переважно у таких семантичних сферах як "культура" – 22 %, "природа" – 19 %, "побут" – 18 %,
"людина" – 17 %, "мова" – 12 %, "абстрактні поняття та якості" – 11 %. Дані елементи сповнюють лакуни у системі номінативних засобів СЕ, спричинені природною
та культурною специфікою нового середовища існування мови: CE ackee "a
pendent, scarlet, pear-shaped fruit" < Kru a-kee; CE catta "a round pad of cloth or dried
leaves, placed on the head to ease the carrying of the load" < Congo nkata "a pad for the
shoulder or head", Twi ŋkata " a covering".
Зазначимо, що ономасіологічні завдання вирішуються також за рахунок елементів інших мов у контакті – автохтонних, французької мови (Fr) та франкоосновного
креола (FrCr), іспанської (Sp) та португальської мови, хінді (Hin). Це призводить до
варіативності СЕ у межах регіону. Наприклад, на позначення поняття "any of a
number of plants with edible succulent leaves which are cooked as green vegetables" носії СЕ використовують одиниці spinach [< GenE spinach] та calalu [< a number of
African languages, e.g. Malinke kalalu, Mandingo colilu], а також bhaji [< Hin bhaajii]
– у Гайані та Тринідаді, zèbaj [FrCr < Fr des herbages] – у Сент-Люсії, zépina [FrCr <
Fr des épinards] – на території Домініки. Проте, африканські елементи часто отримують найбільше поширення: 41 % лексичних запозичень та 80 % кальок з африканських мов функціонально співвідносяться майже з усіма ареалами КР.
Надання переваги саме африканському елементу у процесах поповнення словникового складу мови зумовлено екологією контакту, а саме такими факторами, як
органічність африканських мов та динамічний характер міжмовної взаємодії.
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Органічність африканських мов полягає у тому, що вони були етнічними мовами
переважаючої більшості населення КР. На сформовану у зв'язку з використанням
африканських мов "концептуальну матрицю" (термін – [Жлуктенко 1989, 35]) накладається номінативна сітка англійської мови. Лакуни ж у новій мовній системі
заповнюються одиницями рідних (африканських) мов.
Динамічність контакту передбачає його поетапність: співіснування → взаємодія →
гібридизація (утворення контактних мов) → витіснення африканських мов з вжитку.
Контактні мови утворюються внаслідок необхідності вирішення комунікативних завдань та неможливості опанувати мову-ціль (у нашому випадку – СЕ) у повному обсязі
на ранніх етапах міжетнічної взаємодії. Вважається що контактна мова утворюється
шляхом релексифікації [Lefebvre 1998, 12], коли мовці запозичують з чужої мови доступну для себе інформацію, наприклад, фонетичну репрезентацію лексичних одиниць. Семантичні та синтаксичні ж властивості лексем контактної мови походять від
субстрату. Такі особливості формування креолів пояснюють наявність у СЕ великої
кількості африканських кальок. Контактні мови, що містять у собі численні синтаксичні та семантичні моделі африканських мов, залучаються до контактної екосистеми КР
та сприяють перенесенню даних моделей до СЕ. Так, наприклад, продуктивна у СЕ
модель come and + verbal phrase (come and go along; come and get a child; come and take
five) потрапляє до СЕ з африканських мов опосередковано через креол.
Наслідки контактування лінгвокультур не можуть не вплинути на процеси
сприйняття світу і, відповідно, на процеси логіко-поняттєвої категоризації дійсності. Так, у CE ми спостерігаємо відсутність деталізації понять, наприклад, СЕ hand
співвідноситься з двома окремими одиницями загального фонду англійської мови
(GenE) hand та arm: СЕ hand "the whole arm from the shoulder to the fingers". Також
СЕ foot, що поєднує у собі значення GenE foot та GenE leg: СЕ foot "the whole or any
part of the leg". Фактично, семантика одиниць hand / foot у СЕ є наслідком розвитку
значення за метонімічною моделлю. Проте у даному випадку особливої уваги заслуговує не спосіб розвитку, а причини, що його зумовили. Мовна свідомість носіїв
африканських мов не розмежовує поняття hand та arm: Igbo aka "hand, arm", а також Twi nsa "hand, arm". Існують свідчення, що поняття foot та leg передаються однією лексемою щонайменше у 15 африканських мовах [DCEU 1996, 238]. Вибір
частини на позначення цілого свідчить про те, що в процесах номінації вирішальну
роль часто відіграє саме усвідомлення функцій об'єкта, а не його побудови. Очевидно, що ті частини руки та ноги, які позначаються термінами hand та foot сприймаються наївною свідомістю як такі, що несуть найбільше функціональне навантаження. Тому дані одиниці обираються на позначення об'єкта в цілому та залучаються до словотворчих процесів, які у СЕ також відбуваються за африканськими
моделями: СЕ foot-bottom "the sole of the foot" < Twi naʒ- ase ("foot-bottom") "sole of
the foot"; CE big-foot "an extreme swelling of the leg caused by a parasitic worm;
elephantiasis" < Grebo bo hwe ("big foot") "elephantiasis"; CE hand-middle "the palm of
the hand" < Twi nsa-yam ("hand inside") "palm of the hand".
Необхідно зазначити, що hand наділяється у мовній картині світу КР особливим
статусом. Усвідомлення важливості hand як здатності до праці, що забезпечує існування людини, сприяє аксіологізації даного поняття, на що вказує активна фразеологізація
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одиниці hand: be hand and foot to sb "to be of vital service to sb", to be sick / die on your
hand "to be a burden to you", to catch your hand "to earn some urgently needed money", to
have a good hand "to be successful in gardening", to left upon hand "to be left unmarried",
put in hand "to give much needed assistance". Таким чином, ідея hand асоціюється у носіїв СЕ з опорою, життєвою необхідністю, джерелом добробуту та вдачі.
Модифікації спостерігаємо і в системі термінів сімейної спорідненості. Зокрема,
для англомовної картини світу КР характерна нечіткість меж між категоріями "родичі" та "друзі". Так, у мовленні мешканців африканського походження СЕ cousin
позначує будь-якого віддаленого родича, а у сільських місцевостях вживається також як форма звернення до друга батьків та навіть до будь-якого темношкірого незнайомця, що має доброзичливий вигляд. Таким чином, у семантиці одиниці cousin
відбувається зсув від ознаки "такий, що є пов'язаним з Х спільним походженням"
до ознаки "такий, про якого Х гарної думки". Аналогічні модифікації відбуваються
з лексичними одиницями aunt та uncle, які у СЕ розширюють своє значення до відповідно "a respected female friend of any young person's family" та "any old male
person". Для того, щоб засвідчити спорідненість з певними aunt та uncle, у СЕ використовується стале словосполучення have to call sb aunt / uncle. Точні дані щодо
виникнення даного звороту відсутні, проте вважається, що він є калькою з мов африканських народів [DCEU 1996, 575].
Африканський елемент у лексичній системі СЕ впливає і на функціонування одиниці СЕ family, яка розширює сферу свого вжитку, позначуючи будь-яку віддалену
спорідненність – CE be family to "related to (even by distant ties of blood)", наприклад:
"'Me and him is family' means simply that we are relatives"; "Like many Barbadians and
other Caribbean peoples, I too, have family in Trinidad and Tobago" [цит. за DCEU 1996,
224]. Наївна свідомість носіїв англійської мови, за даними А. Вежбицької [Вежбицкая
2001, 166], не включає до family віддалену рідню. Активізації компонента "distant" у
лексичному значенні СЕ family сприяє відповідна семантика африканських виразів:
Yoruba jẹ ara ile ("be family house") та Edo ẹgbẹe ọkpe iran khin ("family one they be").
Очевидно, що причини такої специфіки термінів спорідненості треба шукати у
давніх етнокультурних традиціях та уявленнях носіїв мови. Для африканських народів на час етнічного зіткнення характерний родоплемінний устрій суспільства,
коли особлива значимість надається відношенню до роду, плем'я, а не безпосереднім сімейним зв'язкам. Можна припустити, що саме ці давні уявлення етносу про
родинні стосунки сприяли тому, що концепт family у карибській англомовній картині світу набуває інклюзивного характеру.
Внаслідок контакту культур картина світу КР сповнюється африканськими міфологемами, тобто такими специфічними поняттями, що відносяться до сфери міфічних сутностей та є породженими колективною свідомістю етносів. У лексичному складі СЕ дані поняття представлені унікаліями типу duppy / jumbie "a harmful,
invisible supernatural presence believed to be raised from the dead; an evil spirit that
sometimes talks". Етимологічно зазначені одиниці співвідносяться з більш ніж однією африканською мовою: СЕ duppy < Kikongo ndoki "sorcerer, bewitcher who takes
somebody's life by witchcraft", Fante adope "species of ape said to be so fierce as to kill
20 men at once". Одиниця СЕ jumbie становить особливий інтерес, адже у її внутрі53
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шній формі поєднанні ідеї "Бог" та "Диявол": СЕ jumbie < Kansandş (Mbangala)
nsambi "God" та nsumbi "Devil", Undaza (Kota) inşambi "God" та ndşumbi "Devil". Така внутрішня форма одиниці відбиває мотиви злиття добра та зла у єдину космічну
силу в африканських ритуалах, з якими асоціюється jumbie [DCEU 1996, 317].
Запозичені з африканських мов назви міфологем активно інтегруються до СЕ, залучаючись до процесів вторинної номінації та фразеологізації. Так, негативні конотації
пов'язані з duppy / jumbie сприяють тому, що дані одиниці розвивають значення "false,
misleading, dangerous, comical": duppy-pickney "(used as a teasing name in children's
games) the fool of the crowd". У флористичних назвах елементи duppy / jumbie слугують
засобом вербалізації ознак "wild", "inedible", "with unpleasant smell", "growing in waste or
shadowy places", "difficult to detect", "able to cause harm": duppy-basil " a small shrubby
herb…growing commonly in waste places", duppy-parasol / -umbrella/ -cap "an inedible
mushroom", jumbie-soursop / -chocho "the soft greenish-yellow fruit…having an unpleasant
smell when crushed", duppy-ridin(g)-horse "a praying mantis (which is difficult to detect)",
jumbie-bead "the hard, glossy, red seed (believed to bring misfortune if kept at home)". У
різноманітних композитах duppy / jumbie слугує засобом апеляції до концепту "death":
duppy-agent "an undertaker", jumbie-bird (associated with cemeteries), duppy-dust "dust
taken from inside the grave…for use in the practice of obeah" (obeah – система вірувань,
привнесена до КР африканськими народами).
Тенденції семантичного розвитку одиниць СЕ duppy / jumbie зумовлені впливом
міфологічних образів на процеси вторинної номінації. Мовні та міфологічні факти
нерідко залучаються до безпосереднього контакту [Топорова 2000, 14]. У даному
випадку міф (а також ритуал) задає мовним одиницям відповідні смислові параметри. Активність одиниць СЕ duppy / jumbie у лексичній системі СЕ пов'язана зі значимістю відповідних понять для культури регіону. Таким чином, засвоївши чужу
мову, народи африканського походження перенесли до неї ключові концепти власної культури, більшість з яких згодом стають спільним лінгвокультурним надбанням поліетнічного регіону.
Висновки. Результати дослідження свідчать про те, що африканський компонент
не тільки сповнює лакуни у системі номінативних засобів СЕ, а й приймає участь у
формуванні спільної мовної картини світу КР. Привнесені африканськими лінгвокультурами структурні та семантичні моделі впливають на процеси логікопоняттєвої категоризації дійсності. Інтеграція запозичених з африканських мов назв
культурних понять до лексичної системи СЕ пов'язана з їх значимістю у духовному
житті регіону. Глибока укоріненість африканського елемента у мовну картину світу
КР зумовлена екологією мовних контактів – органічністю африканських лінгвокультур та динамічним характером мовної взаємодії.
Перспективи подальших досліджень. Африканські мови є лише одним із компонентів, що утворюють складну лінгвокультурну екосистему КР. Метою подальших
досліджень є вияв внеску інших мов у контакті до карибської англомовної картини світу, а також факторів, що сприяють взаємодії та взаємопроникненню лінгвокультур.
Статья посвящена исследованию корреляций между характером контактирования лингвокультур и формированием языковой картины мира полиэтнического региона. Средства вербализации
иноязычного компонента и его влияние на процесы логико-понятийной категоризации действитель54
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ности анализируются на материале английского языка Карибского бассейна. В частности, рассматриваются модификации англоязычной картины мира под влиянием африканских лингвокультур.
Ключевые слова: лингвокультурные контакты, языковая картина мира, полиэтнический регион,
иноязычный элемент.
The aim of the article is to investigate the correlation between language contacts and the formation of
language model of the world. Caribbean English lexical system was analyzed to elucidate the ways of foreign
component verbalization as well as its influence on the processes of categorization. Special attention has been
paid to the modifications of language model of the world under the influence of African languages and cultures.
Key words: language and culture contacts, language picture of the world, polyethnic region, foreign element.
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УДК 81'373.1
УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
Білошицький Костянтин Миколайович,
студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються етапи укладання частотного морфемника корейської мови. Проведено
аналіз корпусу, на матеріалі якого було укладено частотний морфемник. Описано його роль і місце у
сучасній лінгводидактиці.
Ключові слова: частотний словник, корпус, корейська мова.

1) Частотні словники існують для багатьох мов світу. Їх ефективно використовують на практиці: у викладанні, при створені словників-мінімумів, підручників,
для розв'язання інших лінгвістичних задач. У навчанні мов ефективність такої методики неодноразово доведена [4].
При укладанні нових підручників з іноземних мов щораз звичайнішим стає вибір
словника на підставі частотних списків слів. Ця методика значно прискорює процес
вивчення мови порівняно з іншими. Укладання підручників з використанням частотності лексики, як основного критерію, успішно застосовують в Угорщині, Польщі,
Італії, Франції. Така методика дозволяє учням читати оригінальні тексти вже на першому семестрі навчання, що саме по собі свідчить про її високу ефективність.
Було проведено дослідження на основі частотних словників таких мов, як англійська, німецька, які показали, що читачеві, який хоче прочитати і перекласти іноземний текст зі спеціальності, яка його цікавить, зовсім не обов'язково володіти
усім багатством мови, якою написаний текст. Достатньо активно володіти певним
запасом службових, загальновживаних слів і граматичних морфем, а також пасивно
знати певну кількість менш вживаних ключових слів і зворотів. Причому досягти
перші дві мети якраз дає змогу частотний словник.
2) Для корейської мови дотепер не існувало частотного словника. А він потрібен
тому, що є незамінним матеріалом при вивчені іноземної мови, особливо на початковому етапі. Сучасною наукою встановлено, що запас у 1000 найуживаніших слів,
скажімо, для російської мови, забезпечує розуміння пересічного тексту на 76 % [1].
Першим етапом укладання частотного списку є відбір достатньо різноманітних
уривків тексту, які формують корпус майбутнього словника. Корпус для укладання
частотного словника корейської мови було сформовано за такими параметрами. Обсяг
вибірки становить 1 056 938 слововживань. Із 1500 відібраних джерел, було взято уривки текстів, жоден з яких за обсягом не перевищує 800 слововживань. Вибірка проводилася з використанням виключно Інтернет джерел [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17].
Об'єм корпусу відмінний від словника до словника. Як відомо, найперший статистичний словник мови був задуманий і одноосібно здійснений у Німеччині
Ф. Кедінгом ще у 1898 році на корпусі з 11 млн. слів, і включив тексти з 290 джерел
від художньої літератури до стенограм дебатів у парламенті [2].
Пізніші словники створені на значно менших за обсягом корпусах. Так, класичні
частотні словники англійської мови Е. Трондайка [8], російської мови К. Йосельсона [6] і Л.Н. Засоріної [1] побудовані на корпусі в 1 млн. словоформ. Російський
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словник Е. Штейнфельдт [5] і фінський П. Сауконена [7] – на корпусі в 400 тис.
словоформ.
Принципи формування корпусу також відмінні від словника до словника. Основною вимогою залишається жанрова різноманітність корпусу. До корпусу прийнято
включати тексти з художньої прози, публіцистичні, комунікативні, наукові, газетно-інформаційні. Проте конкретна частка кожного жанру досить відмінна в залежності від словника.
Співвідношення жанрів письмових текстів у корпусах різних частотних словників (рис. 1):
Частотний словник російської мови
під редакцією Г. Йоссельсона

Частотний словник російської мови
під редакцією Е. Штейнфельдт
публіцистика – 25 %

художня проза – 37,5 %

літературна критика – 14 %

художня
проза – 59 %

Журнальні
статті – 20 %

радіопередачі – 25 %

драматургія – 12,5 %

Драматургія – 7 %

Частотний словник корейської мови

Частотний словник російської мови
під редакцією Л.Н. Засоріної
драматургія – 27,2 %

публіцистичні
і наукові тексти – 27,6 %

комунікативні тексти – 14 %

новини –
10 %

художня
проза – 53 %

наукова література – 12 %
газетні
та журнальні
фонди – 23,8 %

художня проза – 25,4 %

публіцистика – 11 %

Рис. 1

До корпусу частотного словника корейської мови було включено уривки текстів
з художньої літератури – 53 %. Іншу половину майже порівну поділили між собою
публіцистика – 11 %, наукова література – 13 %, новини – 10 % і комунікативні тексти – 14 %. Основне ядро комунікативних текстів склали дебати, різного типу обговорення і просто діалоги та інтерв'ю.
Часовий діапазон текстів корпусу обмежено матеріалами 1990-2008 років.
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Таким чином, було створено презентабельний корпус корейської мови, який відображає її сучасну письмову норму.
3) Укладання частотних списків слів корейської мови на основі сформованого
корпусу проходило в два етапи. На першому етапі отримано частотний словник
словоформ, на другому – частотний реєстр морфем, з яких вони складаються.
Для створення списку словоформ було використано авторську програму
Б.А. Рудого Text analyzer [3]. За допомогою цієї комп'ютерної програми було опрацьовано мільйонний масив тексту, і отримано реєстр словоформ, упорядкованих за
спадною частотністю.
Половину всіх слововживань у корпусі сумарно покриває більше ніж 2 тис. одиниць нерафінованого списку. З цілком зрозумілих причин цей показник, порівняно
з частотними словниками лексем є низьким. Для лексем він коливається в межах
230 слів. Цей список є лише проміжним етапом дослідження. Словоформи не можуть мати прямої цінності для навчання, бо віддзеркалюють відразу дві характеристики, вжитих у текстів мовних засобів – частотний словник і частотну граматику.
Другим етапом укладання словника стало створення списку морфем. Щоб відрафінувати список необхідно залишити основи і видалити формативи. Для розв'язання цієї задачі, на підставі нормативної граматики, було укладено список граматичних морфем корейської мови. Їх виявилося 1095. Вони були занесені до програми Text analyzer і послідовно відділені від основ, після чого тотожні основи зведені
в лексему з вказівкою частоти вживання. Таким чином було отримано два нові списки: частотний список основ слів і частотний список граматичних формативів, реально вжитих у корпусі. При цьому з'ясувалося, що зі списку у 1095 граматичних
морфем 356 не зустрілося жодного разу у нашому корпусі з мільйону слів. Більша
половина з усіх граматичних морфем не подолали бар'єру у 20 вживань. У такий
спосіб вперше було отримано статистичні вірогідні дані для корейської мови про
частотність граматичних морфем, що має першорядне значення для обґрунтування
відбору граматичних тем при укладанні підручників корейської мови.
У підсумку було отримано три частотні списки: реєстр словоформ, і створені на
його основі реєстр основ слів і реєстр граматичних морфем.
Ці списки були відредаговані вручну. Кожну основу було ідентифіковано, зведено в один список всі випадки вживання у списку словоформ приплюсовано до
аналогічних основ і розміщено у спадному порядку у реєстрі. Після цієї оброки
список набуває завершальної форми.
У процесі редагування списку серед першої тисячі основ було виявлено декілька
ієрогліфів. Як відомо, китайська ієрогліфіка використовується в корейських газетах. Слова, зображені ієрогліфами, вважаються порівняно часто вживаними. Такі
випадки ієрогліфічного написання замінені написанням корейським алфавітом (хангилем) і зберегли свої місця у реєстрі. Кількість вживань даного слова, записаного
ієрогліфом плюсувалася до кількості вживань того ж слова у стандартному записі
хангилем, тим самим підвищуючи його позиції у частотному списку.
На рис. 2 показано фрагмент відредагованого рафінованого списку. Для порівняння фрагменти частотних – словників інших мов: української, англійської,
російської.
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* – корінь слова "робити";
** – корінь слова "бути";
*** –корінь слова "ставати".
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Рис. 2

Отже, на основі презентабельного корпусу, що відображає сучасну письмову
норму корейської мови, було укладено перший частотний морфемник корейської
мови. На основі виведеного списку словоформ опираючись на зведений реєстр граматичних структур було укладено частотні списки граматичних та лексичних морфем які мають особливу цінність для досягнення дидактичних цілей та вирішення
багатьох лінгвістичних задач. Постає питання про укладання підручника корейської
мови на принципі частотності, використовуючи як базу частотний словник.
В статье расматриваются этапы составления частотного морфемника корейского языка. Проведен анализ корпуса, на материале которого он был составлен. Рассмотрена роль и место частотного словаря в современной лингводидактике.
Ключевые слова: частотный словарь, корпус, корейский язык.
Article observes all the stages of composing of the frequency dictionnary of the Korean language, its role
in modern linguistic didactic in comparison with other languages and the analysis of the corpus on which the
frequency dictionary was made.
Key words: frequency dictionary, corpus, Korean language.
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УДК 81'37:811.1
СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ПРОСТОРОВОЇ НОМІНАЦІЇ
В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ
Богуцький Вадим Миколайович,
викл.
Київський національний університет внутрішніх справ
Статтю присвячено вивченню соматичної лексики у процесах мовної концептуалізації просторових відносин в українській, англійській, іспанській мовах. Основну увагу зосереджено на метафоричних та метонімічних використаннях соматизмів. Проаналізовано основні аспекти використання соматичної лексики у фраземах із просторовим значенням, охарактеризовано їх міжмовну та національно-специфічну образність.
Ключові слова: міжмовні кореляції, просторова номінація, соматизм, соматична фразема, антропоцентрична / антропометрична / антропоморфна метафора, метонімія.

Простір є однією з центральних категорій людської свідомості і культури, одним
з тих "фундаментальних понять", що "підлягають лексикалізації в усіх мовах світу"
і "вказують на спільний поняттєвий базис, на якому ґрунтуються людська мова, мислення і культура" [Вежбицкая 1996, 321–322]. Як "найважливіша форма світу і
життя в ньому людини" [Верещагин 2000, 107], простір широко й розмаїто концептуалізований у людській свідомості, мові, культурі. Серед засобів мовної рефлексії
просторових відносин помітне місце посідають соматизми (від грецьк. soma – тіло)
– лексичні одиниці на позначення частин тіла людини, що є одним з найяскравіших
проявів засадничого для мови і людського мислення антропоцентричного принципу, згідно з яким людина виступає "мірою усіх речей", Цей принцип виявляється у
створенні "людино орієнтованих еталонів, чи стереотипів" (В. Телія), котрі визначають кількісні та якісні вектори сприйняття дійсності, оскільки "для багатьох мовних значень уявлення про людину (у т.ч. й семантика людського тіла – В. Б.) виступає як зрозуміла точка відліку" [Апресян 1986, 31].
Відтак, цілком логічною видається наявність в різних мовах великої кількості
відсоматичних утворень і відповідних семантичних дериватів, а також спровокована цією обставиною поява чималої низки наукових досліджень відповідного спрямування, у тому числі й у лінгвістиці країн східнослов'янського регіону (Ю. Долгополов, Н. Лобур, В. Русанівський, Е. Солодухо, Н. Стрілець, Т. Чайко, А. Шамота). Однак попри це, питання міжмовних кореляцій соматичної лексики просторового значення залишається недостатньо вивченим. Тому саме ця лексикосемантична група (ЛСГ) стала об'єктом нашого дослідження.
У межах даного наукового викладу ми поставили за мету заакцентувати ключові аспекти стосовно особливостей використання соматизмів для номінування просторових відносин в мовах, що належать до різних груп індоєвропейської мовної
сім'ї – східнослов'янської, германської, романської, – українській, англійській та
іспанській і як такі увиразнюють особливості етнічних уявлень про простір у тій чи
тій мовній свідомості.
Для початку зазначимо, що соматична лексика на загал становить широко використовувану базу для вторинної номінації, одним з основних засобів якої В. Русанівський вважав антропонімізацію явищ природи (у т.ч. й шляхом актуалізації
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семантики соматизмів), приписування живій і неживій природі процесів і дій, пов'язаних з діяльністю людини, з функціями її організму, уподібнення її частинам
тіла людини [Русанівський 1984, 93].
Т. Чайко у своєму дослідженні відзначила, що на основі соматизмів відбувається
творення лексики, котра належить до різних тематичних груп, таких, зокрема, як: а)
знаряддя праці та їх частини; б) будівлі та їх частини; в) транспортні засоби та їх
частини; г) рибальське знаряддя і його частини [Чайко 1974, 100]. Досить активно
лексика на позначення частин (органів) людського тіла використовується, як ми
вже зазначали, і для номінування просторових відносин.
Універсальним засобом поповнення лексики (незалежно від групи) вважається
метафоризація. Дослідники, що вивчали цей вид процесів тропеїзації (В. Іванов,
В. Телія, С. Гусєв та ін.), одностайно визнавали, що найбільш характерним параметром метафори є саме її антропоцентризм, спричинений прагненням людини порівнювати усе нове зі своєю подобою, проявами свого психічного світу, моторикою
тощо. Таким чином, метафора, як слушно зауважила В. Телія, виконує роль своєрідної "призми", у якій нове пізнається через уже пізнане, зафіксоване у відповідній
мовній одиниці, у т.ч. й такій, що називає частини / органи людського тіла або їх
функції і значення якої є абсолютно зрозумілим для усіх представників мовного
соціуму. Таке перенесення спричиняє, як відомо, розвиток полісемії, котра широко
представлена в українській, англійській, іспанській мовах. Анторопоцентричні, антропометричні, рідше – антропоморфні метафори виступають найбільш характерними засобами організації в їх лексичній частині. В якості продуктивних засобів
творення нових найменувань, у тому числі й на базі соматизмів, виступає також
метонімія та її різновид – синекдоха.
Загальновідомо, що метафора як троп ґрунтується на асоціативних механізмах.
При цьому унікальність тіла людини в осяжному Всесвіті, універсальний, всезагальний характер когнітивних процесів і мисленнєвої діяльності людини стали тими факторами, що обумовили спорідненість образних асоціацій, властивих для багатьох народів світу, у т.ч. й європейських, і, як наслідок, існування міжмовної образності та
аналогічного семантичного наповнення одиниць соматичної лексики, у т.ч. й тих, що
використовуються для мовного вираження просторових відносин чи номінації об'єктів простору. Так, практично однакові асоціації відображені у номені на позначення
місця впадіння річки (у іншу річку, озеро, море): в українській мовній свідомості ця
геопросторова реалія ідентифікується як "гирло" (від "горло"), у близькоспорідненій
російській – "устье" (від "уста"), в англійській – "mouth" ("рот"), в іспанській –
"bоca" ("рот, уста; вхід в закрите приміщення"). Як бачимо, попри незначні відмінності, у названих відсоматичних утвореннях синтезовано одні й ті ж самі функціональні та візуальні (анатомо-морфологічні) характеристики позначуваного ними органа. У цьому cенcі показовим є й іспанське відсоматичне "desembocadero", що, також
позначаючи місце впадіння річки, конотується і як "кінцева ділянка чогось".
Аналогічним прикладом може слугувати і спосіб номінування, скажімо, нижньої
частини гори чи пагорба, що у МКС багатьох народів світу, у т.ч. й українській,
англійській, іспанській (як таких, що становлять предмет нашого безпосереднього
наукового інтересу) презентується відсоматичними дериватами, етимологічно по62
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в'язаними з лексемами нога, ступня, що на рівні фрейму тотожне семантиці "основа,
опора, підґрунтя". Пор.: укр. підніжжя; англ. foot ("нога, стопа") of mountain; ісп. pie
("нога, ступня") de la montaña. Як бачимо, у даних відсоматичних утвореннях в усіх
мовах мовна свідомість "закарбувала" передусім функціональну тотожність.
При цьому дослідники неодноразово наголошували на тому, що для метафори
образна відповідність є більш питомою, ніж відповідність реальна (візуальна, функціональна тощо). Тому асоціації, що визначають "задум" метафори, можуть бути
абсолютно "випадковими", якщо дивитися на них з точки зору логіки. У зв'язку з
цим А. Шамота зазначала, що у різних мовах один і той самий предмет чи об'єкт
довкілля може асоціюватися з різними людськими органами і попри легкість і частоту використання одиниць цього шару лексики для називання інших предметів,
"не можна виділити якогось єдиного спрямування у переносному вживанні слів"
[Шамота 1971, 114]. У якості прикладу дослідниця наводить "вушко голки" (рос. ушко
иголки), форма якого у представників іншого – зокрема, англійського, як актуального
для нас у даному випадку, мовного соціуму асоціюється з антропометричними характеристиками людського ока, а не з анатомічною будовою вуха: needle's eye. Додамо,
що в іспанській мові ця частина предмета також асоціюється з оком ("ojo"), хоча, як
бачимо, і в одному ("вушко"), і в другому ("вічко") способі найменування цієї деталі
на перше місце виступає візуальна образність як більш антропометрична ознака, тобто така, яка швидше западає в око і краще запам'ятовується.
Не менш промовистим прикладом з точки зору використання відсоматичної лексики є і номінування просторової віднесеності частин корабля. Так, в українській та
іспанській мовах передня частина човна чи судна називається "носом" / "nariz". Цілком зрозуміло, що в основі цієї метафори лежить візуальна подібність, оскільки
ніс є тією частиною людського тіла, котра максимально винесена уперед. Однак у
англійській НМКС ця ідея виявляється неактуальною (попри незаперечні культурні
зв'язки, передусім, Іспанії й Великої Британії, а також їх успіхи у мореплавстві, вислідом яких стало їх суперництво на морі): в англійській мовній свідомості передня
частина корабля номінується за допомогою лексеми "bow", яка має основне значення "лук, самостріл; дуга; веселка; арка". Можливо, за допомогою цієї лексеми актуалізовано випуклу, округлу форму, яку мала передня частина суден у той період,
коли у мові закріпилася ця метафоризована назва.
Для номінування просторових реляцій можуть використовуватися і лексеми на
позначення фізичних паталогій людини. Так, в українській та російській мовах віддалене від людей, безлюдне місце позначається за допомогою прикметника "глухий" (наприклад, ліс, місцевість чи закуток), тобто такий, де не чути людського гомону і суб'єкт ситуації наче "глохне". Нерідко ця, вже звична, "стерта", метафора
набуває й додаткової семантики – "безвихідне становище" ("глухий кут"). Цікаво,
що, наприклад, в англійській мові ця просторова реляція корелює з соматизмом
"heart" ("серце"), що ретранслює (попри значення центру) ідею невидимості для
зовнішнього погляду, захованості в глибині, в нутрощах, а також почасти із соматизмом "neck" ("шия"): "neck of the woods" – "лісове селище, глушина".
Як засіб транслювання просторових реляцій, соматизми активно використовуються в процесах фразеологізації, утворюючи так звані соматичні фраземи. Під со63
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матичною фраземою сучасні дослідники розуміють "двовершинну (що складається з як мінімум двох повнозначних слів) непредикативну фразеологічну одиницю,
ключовим ономасіологічним компонентом якої є соматизм (назва частини чи органу тіла)" [Стрілець 1997].
Як і при творенні метафоризованих найменувань, у процесі фразеологізації також часто-густо виникає спільна образність, яка пояснюється універсальністю фізіологічних функцій частин тіла чи органів людини і реалізується насамперед за рахунок метонімії, а також, як було зазначено вище, синекдохи як специфічного її
різновиду. При цьому, як наголошують дослідники, у соматичних фраземах метонімія часто використовується поряд з антропоцентричною, антропометричною та
антропоморфною метафорою.
Велика група соматичних фразем, що в українській, англійській, іспанській мовах ретранслюють просторові реляції, базується на ономастичному компоненті рука / hand / mano. Численність цієї групи фразеологізмів на загал пояснюється, як
стверджує у своєму дослідженні Н. Стрілець, "високим ступенем ідіоматизації завдяки функціональній полівалентності" цього поняття [Стрілець 1997]. Дослідниця
справедливо наголошує, що переносні значення, які виникли в процесі ідіоматизації виразів з цим соматизмом, ґрунтуються в основному на таких поняттях як, праця, власність, влада, допомога, чистота, сумління / чесність, свобода, джерело (інформації), щедрість / щирість, авторство, посередництво, сила / насилля, приблизність, вправність, навики [там само]. При цьому, однак, чомусь не заакцентовано
активність цієї лексичної одиниці у фраземах з просторовим значенням.
У зв'язку з цим зазначимо, що в якості засобу "маркування" просторових орієнтацій фраземи з компонентом "рука" мають значення безпосередньої близькості до
людини, яке зумовлене особливостями розташування і функціями цієї частини
людського тіла. Пор.: укр. – рукою подати; під рукою тощо.; англ. – at hand; close
(near, ready) at hand; next one's hand; ready to hand (to hands); амер. – on hand ("близько, напохваті, під руками" [АУФС, 49]); ісп. – a la mano. Значення безпосередньої
близькості у даних мовах передається також при посередництві соматизма "локоть": почуття ліктя (укр.); at one's (the) elbow (англ.); codo a codo (ісп.).
Аналогічне значення, щоправда з деяким відтінком іронії, мають українські фраземи з соматизмом "ніс", Наприклад: (робити щось) під (самим) носом (у ворога,
влади, начальства тощо), (вкрасти) з-під (самого) носа. Негативну аксіологічну
навантаженість фраземи з даним компонентом мають і у тому випадку, коли передають ідею світоглядної обмеженості суб'єкта ситуації, його неспроможності вирватися за межі власного індивідуалізму: (бачити) не далі свого носа, тобто "виявляти обмеженість у своїх поглядах, діях і т.ін." [ФСУМ, 237]).
Специфічна конотація питома й для англійської фраземи at arm's length ("на достатній відстані"). Попри близькість закладеної у ній образності до семантики поданих вище виразів, презентованої прямим значенням на відстані руки, у переносному смислі вона означає "(тримати) на належній, достатній відстані (звич. вжив. з
дієсловами to hold, to keep, to take)" [АУФС, 46].
В українській мові просторова семантика притаманна і фраземам, до складу
яких входить соматизм "око". За його допомогою концептуалізується зазвичай та
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частина простору, що дана людині у безпосередньому відчутті і може контролюватися її органами зору. Таку егоцентричність О. Яковлєва вважає проявом архаїчної
моделі простору, "оскільки вона відображає сприйняття простору давньою людиною, а саме – тієї частини простору, яку вона здатна безпосередньо сприйняти, тією
чи іншою мірою самостійно освоїти та пізнати" [Яковлева 1993, 60]. Наприклад,
око бачить далеко, а розум ще далі. Численні українські фраземи за участю соматизма "око", "маркуючи" простір, який охоплюється зором людини, передають
значення його генералізації – "скрізь, усюди, на всьому просторі": куди око сягає;
скільки осягне око; скільки кинеш оком; охопити оком; куди не кинь оком; куди не
гляне око. Так само активно лексема "око" – поряд з соматизмом "ноги" використовується в українських фраземах зі значенням невизначеності простору (куди очі
поведуть; куди очі бачать; куди ноги несуть; світ за очі). Для порівняння зазначимо, що у фразеосистемі англійської мови аналогічна семантика передається за
допомогою соматизму "hand" ("рука"): at (on) every hand (тж. on all hands; заст. of
all hands) – "скрізь, всюди, звідусіль, звідусюди, з усіх боков" [АУФС, 48]. У запереченому, антиномічному за своєю структурою фразеологізмі "ні перед очима, ні за
плечима", соматизм "очи", з огляду на розташування органу зору людини винятково симетрично на передній частині людського тіла (на відміну від деяких представників тваринного світу), виступає знаковим еквівалентом просторової орієнтації
"спереду", "попереду", що увиразнюється синонімічним виразом "ні спереду, ні
ззаду". У відповідному контексті зазначена антиномія просторових орієнтацій (перед – зад) набуває відтінку темпоральності, як символічне вираження уявлень про,
відповідно, майбутнє і минуле.
Просторова семантика у фраземах може транслюватися і за допомогою щойно
згаданого соматизму "ноги" / "нога", що видається абсолютно закономірним з
огляду на функціональне призначення цієї частини людського тіла – переміщення у
просторі. У складі фразеологічних одиниць ця лексема здебільшого використовується в структурі метонімій (переважно синекдохи) для номінування різноманітних
просторових орієнтацій. Так, наприклад, фразема "куди людська нога не ступала"
позначає глуху, дику, не освоєну людиною місцевість. У англійській мові аналогічний локус позначається за допомогою іншого концепту – "back" ("спина, зад"): at
the back of beyond ("на краю світу").
Окрім цього, виступаючи в структурі синекдохи, соматизм "нога" в український
мові забезпечує аксіологізацію вектора "близко", яка є позитивною, коли йдеться
про людські стосунки (родинні, сімейні тощо): стати на близьку (коротку) ногу,
тобто "зійтися, порозумітися, зріднитися" [ФСУМ, 860]; на короткій нозі – "у приятельських, товариських сосунках" [ФСУМ, 556].
Номінування просторових реляцій у фраземіці відбувається і на основі функціональної асиметрії лівої і правої частин людського тіла. Антиномія векторів праворуч /
ліворуч на підставі метонімізації соматизмів репрезентує відповідно позитивну (укр.:
права рука – "перший помічник, довірена особа у кого-небудь" [ФСУМ, 764]; англ.:
right hand, right-hand man – "перен. права рука, головний помічник" [АУФС, 821]; подати правицю – "духовно поєднатися, побрататися з ким-небудь" [ФСУМ, 659]; праве
око – "найближча комусь людина у справі, що вимагає пильності, спостережливості,
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обачності тощо" [ФСУМ, 585] та негативну оцінність (укр.: вставати на ліву ногу (лівою ногою, з лівої ноги) – "бути в поганому, роздратованому настрої" [ФСУМ, 155];
свояк з лівої щоки – "ірон. нерідна, чужа людина" [ФСУМ, 790]; англ.: left-handed oath –
"клятва, присяга, якої не збираються додержувати" [АУФС, 600]; left-handed person –
"перен. незграбна людина" [АУФС, 600] (пор. з укр. мати дві лівих руки).
Вектор правий асоціюється з правдою, справедливістю як ціннісними преференціями будь-якого етносу, що підтверджується розвитком метафоричного значення в
лексемі "правий". В українських фразеологізмах-антонімах прикметник "правий"
(синонімічне "чистий") опозитивний атрибутиву "лихий": ходити правим (чистим)
робом, тобто "діяти, робити, поводитися як належить, як прийнято, посправедливому" [ФСУМ, 932); ходити лихим робом – "діяти несправедливо, чинити
погане, недобре" [ФСУМ, 931].
З огляду на кордоцентризм українського народу, що знайшов своє вираження в
українській національній "філософії серця" (Г. Сковорода, П. Куліш, М. Костомаров, П. Юркевич та ін.), в українській фраземіці достатньо широко представлений соматизм "серце", який в поєднанні з вектором близько передає значення співчуття, переживання, що відбиває таку особливість українського національного характеру, як переважання емоціонального начала над раціональним: брати (приймати) близько до серця ("болісно сприймати, переживати що-небудь; пройматись
чимось, співчутливо ставитися до чого-небудь" [ФСУМ, 56]).
Таким чином, проведений контрастивний аналіз особливостей номінування просторових реалій за допомогою соматичної лексики у мовах, що належать до різних
груп індоєвропейської мовної сім'ї (східнослов'янської, германської, романської),
досить чітко увиразнює особливості уявлень про простір у мовній свідомості того
чи того мовного соціуму. По-перше, виділяються явища міжмовної та міжкультурної симетрії, що ґрунтуються на спільності асоціацій представників різних лінгвокультур, які виникають внаслідок універсальності феномену людського тіла і спільного модусу його використання в якості найпростішої, найдоступнішої, зрозумілої усім системи просторових координат. Поряд з цим, мають місце явища іманентної ізосемії, спричинені особливостями національно-культурних, національноісторичних, національно-побутових реалій.
Статья посвящена изучению соматической лексики в процессах языковой концептуализации пространственных отношений в украинском, английском, испанском языках. Основное внимание направлено на метафорическое и метонимическое использование соматизмов. Проанализированы основные
аспекты использования соматической лексики во фраземах с пространственным значением, охарактеризирована их межъязыковая и национально-специфическая образность.
Ключевые слова: межязыковые корреляции, пространственная номинация, соматизм, соматическая фразема, антропоцентрическая / антропометричная / антропоморфная метафора, метонимия.
The article deals with the problem of somatic lexic used for expressing the space relations in Ukrainian,
English and Spanish languages. Main attention is paid to metaphorical and metonymical aspects of somatic
lexical units. The features of somatisms used in phraseological units with space meaning have been
examined, as well as their universal and specific national figurative semantics.
Key words: interlanguage correlates, nomination of space, somatic lexics, anthropocentrical /
anthropometric / anthropomorphical metaphor, metonymy.
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ВУЛЬГАРИЗМИ І ПЕСТЛИВІ СЛОВА ЯК ІННОВАЦІЯ Г.В. КАТУЛА
У ЛАТИНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
Борбенчук Ірина Миколаївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена творчості римського поета Г.В. Катула. В ній розглядаються впроваджені
Катулом нові виражальні засоби – вульгарні й пестливі слова, та досліджується роль експресивної
лексики у віршах, її вплив на латинську поетичну мову.
Ключові слова: вульгаризми, демінутивна лексика, експресивна лексика, зменшувальні суфікси, інновація, латинська поетична мова, пестливі слова, похідні іменники, римська література, словотвір
іменника.

Творчість та особистість римського поета Гая Валерія Катула цікавила науковців у всі часи. Вивчення життєвого шляху поета та ролі в світовій літературі, критика текстів та поетичної майстерності призвели до відсутності дослідження віршів
власне лінгвістичного характеру. Відомі в літературознавстві та лінгвістиці дослідження творчості Катула дають підставу вважати, що ефективне вивчення віршів
поета можливе на підставі детального розгляду виражальних засобів латинської
поетичної мови. З огляду на це, мета нашої праці полягає в концептуальному аналізі експресивної лексики, а також у науковому обґрунтуванні особливостей вживання вульгарних і пестливих слів у віршах Катула. Об'єктом дослідження послужили латиномовні тексти віршів римського поета. Предметом дослідження є лексика на позначення вульгаризмів та демінутивна лексика.
Під вульгаризмами Н.Г. Корлетяну розуміє народнолатинські елементи, які співіснували в текстах поруч з літературною мовою. Науковець виділяє лише Петронія, який писав свідомо виключно літературною латиною. Тому вульгаризми представлені в текстах різних жанрів письменників – комедіографів, сатириків, епіграфістів і т.д., крім того, в наукових працях, перекладах, приватній переписці. [Корлэтяну 1974, 104]. Як зазначає великий тлумачний словник сучасної української
мови, вульгаризм – грубе слово або вираз, що перебуває поза нормами літературної
мови. Саме цей критерій ми використали при визначенні вульгарності мови при
дослідженні творів Катула.
Латинські автори (Квінтіліан, Ціцерон та ін.) літературну мову називали bona
consuetudo чи urbanitas, тобто відповідною говірці міста Рим, й протиставляли не
літературним формам – rusticitas, тобто сільським говіркам. Античні письменники
включали в поняття літературної норми певний лексичний відбір, граматичне значення, визначені особливості вимови. Про цей розподіл у своїх працях наголошував
Квінтіліан. [Тронский 1953, 184–185] Таким чином, зусиллями письменниківкласиків була створена досконала система латинської літературної мови, оснащена
стилістично-експресивними засобами.
Катул знав норми літературної латини, більше того, дотримувався їх у поезії до
коханої Лезбії (вірші "До Лезбії", "До горобця Лезбії", "Про Квінтію і Лезбію"), при
описах природи, богів, рідного маєтку (вірші "До Діани", "До свого маєтку"). У
творах, присвячених братові та друзям, весільних піснях (епілій "Весіллля Пелея і
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Феміди", елегія "Коса Береніки") немає навіть натяку на непристойність чи грубість. Однак вірші до ворогів, літературних суперників, військових, покровителів
рясніють численними вульгаризмами. Їх ми будемо класифікувати як окремо взяті
слова-вульгаризми та вирази-вульгаризми.
Серед слів-вульгаризмів найчастіше зустрічаються лексеми на позначення розпусного життя людини. Так, жінку він називає meretrix – блудниця, scortium – повія, moecha – розпусниця, lupa – блудниця, проститутка, pessima puella – погана
дівчина, в значенні легкої поведінки. Щодо чоловічого роду, зустрічаємо іменники:
fossor – розпусник, senex recoctus – старий волокита, adulter – коханець; субстантивовані прикметники: cruditulus – знаючий толк в любовних справах, infacetus – вульгарний, impius, pathicus, cinaedus, impudicus, morbosus – розбещений, паскудний.
Особливого значення надає Катул гульвісі (mentula), добирає різні епітети на змалювання його вад: mentula dives – гульвіса багатий, mentula minax – гульвіса жахливий,
mentula mocheatur – гульвіса розбещується. Крім того, Катул висміює розумові та
фізичні вади: caprimulgus – козодой, rus – селюк, vorax – ненажера, perfidus – віроломний, falax – лукавий, salaputium – карапузик (в значенні жалюгідної людини).
Вирази-вульгаризми мають грубіше значення, й характеризують певну людську
ваду: 1) quod quisque minxit, hoc sibi solet mane, dentem atque russam defricare
gingivam, ut, quo iste vester expolitior dens est, hoc te amplius bibisse praedicet loti
(XXXIX) – що хтось помочився, і має звичку собі рукою зуби й ясна до почервоніння цим натирати, і тим зуб у вас чистіший, чим більше ти напився сечі; 2) et erit
rustice semilauta crur (LIV) – і був по-сільськи з немитими стегнами; 3) qui ipse sui
gnati minxerit in gremium (LXVII) – хто сам своєму сину помочився у карман; 4) valle
sub alarum trux habitare caper (LXIX) – в ямці під пахвами дикий козел проживає(про неприємний запах поту); 5) aIllm affligit odore, ipse perit podagra (LXIX) –
сморідом душить її, сам від подагри кричить; 6) possis culos et crepidas lingere
corpatinas (XCVIII) – ти зміг би лизати сідниці й шкіряне взуття; 7) Fecundum semen
adulterio (CXIII) – розпуста плідна насінням. Як бачимо, Катул не скупиться на непристойності, звертаючись до жінок легкої поведінки та гульвіс. Він з презирством
ставиться до провінціалів, називаючи їх селюками, козодоями, висміює їх неохайний зовнішній вид. Якщо раніше в літературі про це замовчувалося, то Катула цікавить будь-яка дрібничка з життя людини (неприємний запах, неохайний одяг, жадібні повії, юнаки-розпусники). Нажотт наголошує, що "особливо незрозумілим при
цьому витонченому, делікатному таланті може видатись його лихослів'я, якщо не
бачити в ньому відображення римського суспільства, яке завжди залишалось брутальним під своєю витонченістю" [Нажотт 1914, 372]
Щодо експресивних засобів латинської мови, перш за все слід відмітити широке
використання зменшувальних слів з їх додатковим семантичним забарвленням (пестливість, презирство, співчуття, іронія, поблажливий тон тощо). Зменшувальні
суфікси відіграють велику роль в сільській лексиці. Їх використовують для назв
рослин, тварин та частин їх тіла при співставленні з рослинами і тваринами більшими за розмірами. Вони втратили своє експресивне забарвлення. Однак експресивність присутня в родинній лексиці (fraterculus, matercula, socorcula, uxorcula). У
Плавта знаходимо зменшувальні прикметники: argenteolus, aureolus, breviculus,
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commodulus, dulciculus, grandiculus, mendiculus і т.д.(близько 50 слів) і зменшувальні форми, утворені від ступенів порівняння: plusculus, maiusculus, minusculus,
grandiusculus. Проте експресивна сила прикметників у Плавта невелика. Він не використав всі мовні можливості для різноманітності тональності, а метафоричні можливості прикметника майже не використовуються. Такі ж явища спостерігаємо і в
працях Катона Старшого. [Тронский 1953, 137]
Катул зумів розкрити мовний потенціал латинської мови. Його вірші рясніють
демінутивними словами. Є. Нажотт стверджує, що Катул "… зловживає зменшувальними словами; ними він зобов'язаний, звичайно, кількома прекрасними віршами,
але іноді ними ж псує найтрагічніші моменти" [Нажотт 1914, 372 ].
Як відомо, в латинській мові при словотворі іменників із зменшувальним значенням використовуються суфікси -lus, -olus, -ulus, -culus. У віршах Катула наявні
всі перераховані форманти, причому утворюють нові прикметники та іменники.
Розглянемо спочатку прикметники із зменшувальними суфіксами: aureolus золотенький утворений від прикметника aureus золотий, turgidulus надутенький – turgidus
надутий, molliculus м'якенький – mollis м'який, misellus нещасненький – miser нещасний, pusillus крихітний (про хлопчика) – pusus хлопчик, turpiculus негарненький –
turpis негарний, parvulus малесенький – parvus малий. Катул для більшої експресії
створює кілька пестливих прикметників від зменшувальних форм: tenellulus ніжнісінький походить від tenellus дуже ніжний, що в свою чергу утворений від tener ніжний; mollicellus м'якесенький – molliculus м'якенький – mollis м'який. Серед іменників можна виділити такі групи: 1) іменники із зменшувальними суфіксами, що
втратили свою експресивну семантику. Це лексеми на позначення частин тіла, побутових речей, приміщень: palmula кисть руки утворилось від palma рука, medullula
ніжний кістковий мозок – medulla мозок, brachiolum ручка – brachium рука,
solaciolum невеличка втіха – solacium втіха, lucellum невеликий прибуток – lucrum
прибуток, hortulus садочок – hortus сад, cubiculum кімната– cubile ложе, sicula маленький кинджал – sica кинджал, capsula скринька – capsa скриня. Форма lecticulus
кушетка походить від іменника із демінутивним суфіксом lectulus ліжко, що утворилося від lectus ліжко; 2) іменники, утворені із суфіксом -culus: versiculus віршик –
versus вірш, ponticulus місточок – pons міст, flosculus квіточка – flos квітка, auricula
вушко– auris вухо, latusculum тільце – latus тіло, munuscula подаруночок – munus дар;
3) іменники, утворені із суфіксом -lus: libellus книжечка – liber книжка, lapillus камінчик – lapis камінь, villula маєточок – villa маєток, vetula старенька (у значенні ''бабуся'') – vetus стара, sarcinula вузлик – sarcina вузол, amiculus дружок – amicus друг,
codicillus дощечка – codex доска, pupulus хлопчик – pupus хлопець, puellula дівчинка
– puella дівчина, zonula поясочок – zona пояс, pupula дівчисько – pupa дівчина.
Зменшувально-пестливі слова надають віршам певного емоційного забарвлення
– відтінку ніжності, ласки. Катул свідомо вживає демінутивну лексику, причому в
одних віршах це поодинокі слова, що підкреслюють ніжне ставлення мовця до особи чи предмету (I, XIV, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXV, XLII, LVI), а в інших –
часте повторення одних і тих же слів, чи вживання зменшувальних слів із різним
значенням (XVI, XVII, XXV, LXI, LXIII, LXIV).
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Таким чином, вульгаризми і експресивна лексика розширили мовні можливості
латини. Легкість, з якою латинська мова утворює і використовує зменшувальні імена
збагатила її словниковий склад. Латинська лексика стала більш гнучкою. Вульгарні,
народні слова Катул підняв до рівня поезії й збагатив літературну латину. Вульгаризми і пестливі слова є інновацією Катула в латинській поетичній мові, внесли сутнісні зміни у вживанні латини, підвищили результативність її функціонування. Гай Валерій Катул надав імпульс потенційним можливостям виражальних засобів та забезпечив якісно нові результати функціонування латинської поетичної мови.
Статья посвящена творчеству римского поета Г.В. Катулла. В ней рассматриваются внедренные Катуллом новые выразительные средства – вульгарные и ласкательные слова, и исследуется
роль экспрессивной лексики в стихах, ее влияние на латинский поэтический язык.
Ключевые слова: вульгаризмы, деминутивная лексика, експрессивная лексика, уменшительные суффиксы, инновация, латинский поэтический язык, производные существительные, римская литература, словообразование существительного.
This article is devoted to works of the Roman poet G.V. Catul. It describes new means of expression
introduced by Catul such as vulgarisms and endearment words. The research covers the role of expressive
vocabulary in verses and its influence on Latin language.
Key words: Vulgarisms, diminutive vocabulary, expressive vocabulary, diminutive suffixes, innovation,
Latin poetic language, derivative nouns, Roman literature, word-formation of nouns.
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ФІННО-УГОРСЬКІ СУБСТРАТНІ ЕЛЕМЕНТИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ
Борщевський Сергій Вікторович,
асп.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
У статті висвітлено результати дослідження лексики невідомого походження сучасної польської
мови. Припускається належність виявлених лексичних одиниць до гетерогенних доіндоєвропейських
субстратів. Автором запропоновано оригінальні етимології на базі виявлених польсько-фінноугорських паралелей, а також постульовано участь фінно-угорського компонента в етногенезі поляків та диференціації польської мови.
Ключові слова: лексика невідомого походження, доіндоєвропейський субстрат, гетерогенність,
польська мова, фінно-угорський компонент.

Аналіз етимологічних словників сучасних та класичних європейських мов [Етимологічний 1982–2006; Мосенкіс 2001; Светличная, Толок 2003; Фасмер 1986–1987;
Этимологический 1974–2007; Янко 1998; Barnhart 1988; Brückner 1974; Ernout, Meillet
1932; Concise 1986; Klein 1971; Kluge 1989; Oxford 1966; Skeat 1984; Sławski 1952–
1982; Walde, Hofmann 1954; Weekley 1967] дає підстави стверджувати, що вони містять потужний шар лексики, яка задовільно не етимологізується на індоєвропейському мовному ґрунті. Для більшої частини таких лексем авторитетні лінгвісти припускають остаточно не з'ясоване доіндоєвропейське (праєвропейське, альпійське, карпато-балканське, егейсько-кавказьке, середземноморське, малоазійське) походження
з давніх неіндоєвропейських мов середземноморського басейну, що є аргументом на
користь підтримуваної значною частиною вчених тези про виникнення індоєвропейських мов унаслідок накладання мови індоєвропейців, котрі розселялися, на неоднакові доіндоєвропейські субстрати (мови-підоснови) [Мосенкіс 2002, 6]. Мовні субстрати, пов'язуючи сучасні мови з попередніми мовами тих чи інших територій, відбивають у собі історичну наступність мов і культур, що в кожному конкретному випадку потребує ретельного і всебічного вивчення шляхом синтезу лінгвістики з історією, археологією, антропологією та іншими суміжними науками [Ткаченко 1989, 4].
Що стосується доіндоєвропейського субстрату в західнослов'янських і германських мовах, то його існування, як правило, визнають, щоправда, протягом останніх десятиліть недостатньо досліджують на конкретному мовному матеріалі.
Метою статті є привернення уваги до специфічних фонетичних явищ, а також генетична ідентифікація гіпотетично доіндоєвропейських субстратних елементів у лексичному складі сучасної польської мови – мови народу, історія якого тісно
пов'язана з історією нашої держави, а отже, становить для майбутнього етимолога
неабиякий інтерес з точки зору доіндоєвропейського субстрату, що допоможе глибше зазирнути у сиву давнину й краще зрозуміти наші витоки.
Предметом дослідження визначено особливості прояву та функціонування гіпотетичного доіндоєвропейського субстрату в лексичній системі польської мови.
Об'єкт вивчення становить лексика остаточно не з'ясованого походження сучасної польської мови.
Завдання статті: – проаналізувати останні дослідження, що їх присвячено
проблемі давніх неіндоєвропейських субстратів слов'янських мов, зокрема польсь-
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кої; – виявити слова невідомого походження за лексикографічними джерелами
(етимологічними словниками польської мови); – знайти паралелі до праслов'янських діалектизмів, що не мають надійних індоєвропейських відповідників, у мовах
інших сімей, а також науково обґрунтувати можливість таких зближень у контексті
теорії доіндоєвропейського субстрату.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше неетимологізована лексика
сучасної польської мови піддається системному розгляду на предмет виявлення доіндоєвропейського субстрату й визначення його можливої генетичної належності.
Ідея наявності в сучасних слов'янських мовах слідів давніх неіндоєвропейських
субстратів пройшла довгий і складний шлях від розпливчастих гіпотетичних тверджень окремих учених першої половини ХХ ст. (А. Брюкнер, В. Махек, К. Оштір та
ін.) до чітко структурованих етноцентричних концепцій останніх 10–15 років
(Ю.Л. Мосенкіс, О.В. Маловічко, С.В. Конча), що змушують докорінно переглянути низку постулатів сучасної індоєвропеїстики.
Так, відомий славіст, автор "Етимологічного словника польської мови" А. Брюкнер припускає доіндоєвропейське, або, за його власною термінологією, "передарійське" походження для назв вола, цапа, барана, Вісли тощо [Brückner 1974, 53].
Набагато обережніше до цього питання підійшов проф. Ф. Славський [Sławski
1952–1982], розкритикувавши значну частину етимологій А. Брюкнера, а також у
деяких випадках піддавши сумніву переконливість аргументів В. Махека, С. Младенова та К. Оштіра, котрі, як відомо, теж були прихильниками теорії доіндоєвропейського субстрату.
У сучасній полоністиці значну увагу приділяють усебічному вивченню такої
особливої у мовному та етнокультурному відношенні історичної області Польщі як
Мазовія [Falińska 1989; Falińska 2000]. Предметом пожвавлених дискусій залишається час і причини виникнення типового для північно-східного (мазовецького) діалекту польської мови явища "мазуріння" – регулярного переходу шиплячих приголосних у свистячі, напр. вимова jeszcze /jε∫t∫ε/ як /jεstsε/ [Mazurzenie 1998, 137].
І.О. Бодуен де Куртене, А. Брюкнер, Й. Розвадовський та інші провідні славісти
вважали мазуріння явищем допольським або таким, що сягає праслов'янської доби
[Тищенко 2006, 81]. Існує думка, що цей феномен, який може мати давнє субстратне походження, слід датувати більш пізнім періодом, із чим ми не погоджуємося.
Український мовознавець О.В. Царук слушно зазначає, що "досить пізнє датування,
зокрема, багатьох фонетичних явищ зумовлено саме орієнтацією на писемні джерела", а "писемні пам'ятки дозволяють незаперечно встановити факт давності того чи
іншого мовного елемента, однак одночасно вони аж ніяк не можуть розглядатися як
пункт означення початку його функціонування в мові" [Царук 1998, 123].
Не викликає сумніву той факт, що неіндоєвропейські мови, які збереглися у периферійних районах Європи (баскська, фінно-угорські, кавказькі), в далекому минулому мали набагато більше поширення і кількісно їх також було більше. Можна
впевнено стверджувати, що сучасна наука має у своєму розпорядженні значну кількість свідчень суміжних з лінгвістикою дисциплін, які є аргументом на користь колишнього поширення в передісторичній Європі неіндоєвропейських етносів. Ідеться передусім про автохтонні доіндоєвропейські мегалітичні культури (максимальна
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концентрація загадкових поховальних споруд спостерігається у середземноморсько-егейсько-кавказькому регіоні [Марковин 1978], тобто в районі найдавнішого
поширення неіндоєвропейських мов), а також про новітні дослідження у галузі
краніологічної антропології та генетики, якими встановлено належність кельтів
Британських островів до фіннонордичного антропологічного типу [Тищенко 2006,
56]. Фінський вплив може бути засвідчено механізмами гармонії голосних в ірландській і гельській мовах. Деякі західні дослідники вважають, що типологічно фінська мова найближче стоїть до італійської за ступенем вокалічності (часткою голосних у потоці) мовлення. Крім того, явища спірантизації та леніції у романських
мовах неможливо пояснити внутрішніми тенденціями індоєвропейських мов. Існує
думка, що ці риси засвоєно (переважно через кельтське посередництво) з доіндоєвропейського субстрату [там само, 67].
Сенсаційними стали відкриття колективу західноєвропейських генетиків на чолі з
проф. Д. Голдстайном: ученими виявлено матеріальну і статистичну тотожність хромосоми Y, що успадковується від батька до сина, у валлійців, ірландців і басків. За
влучним висловом К.М. Тищенка, отримано "перший прямий доказ генетичної близькості по батьківській лінії басків та кельтомовних народів Британії як нащадків дорільничого населення палеолітичної Європи" [там само, 58]. З іншого боку, італійські
генетики констатували спорідненість популяцій басків, сардів та етносів Кавказу щонайменше у двох базових генетичних компонентах [там само, 89]. Крім того, авторитетні українські дослідники неодноразово відзначали басксько-слов'янські аналогії у
культурі й етноментальності, а також кореляцію лексичних даних зі слідами субстратних фонетичних впливів фінських мов у слов'янських, балтійських, германських і
навіть романських мовах [Тищенко 2001; 2003; 2006]. Зокрема, К.М. Тищенко, ігноруючи існування неіндоєвропейської точки зору на мову трипільської культури [Мосенкіс 2001] і не пов'язуючи (на відміну від Ю.Л. Мосенкіса) праслов'янську відкритоскладовість з давньокрітськими писемностями, догрецьким чи дошумерським
(прототигрським) субстратом, пише про фінський фонетичний вплив як один із головних чинників диференціації праслов'янської мови [Тищенко 2006, 78]. Участь фінно-угорського компоненту в етногенезі росіян та диференціації російської мови переконливо доведено авторитетними дослідниками [Бубрих 1926; Востриков 1990;
Серебренников 1955; Ткаченко 1979; Ткаченко 1985; Ткаченко 1989]. Залучення західнослов'янського лексичного матеріалу дозволяє дійти аналогічних висновків.
Опрацювання нами етимологічних словників [Brückner 1974; Sławski 1952–1982]
дало змогу виявити понад 50 лексем, які не мають відповідників за межами польської мови й відзначаються значним ступенем автохтонності (особливо це стосується
перших трьох тематичних груп, що їх було виокремлено за [Brückner 1974]). Архаїчний характер назв, пов'язаних з позначенням рельєфу місцевості, а також реалій
флори і фауни, неодноразово підкреслювали дослідники [Вагапов 1994, 38; Ткаченко 1989, 44, 50], що на тлі відсутності індоєвропейських праформ дає підстави розглядати таку лексику в контексті теорії доіндоєвропейського субстрату.
Вартим уваги є той факт, що низка таких слів має як досить яскраві паралелі, так
і часткові відповідники у фінно-угорських мовах. Наприклад:
1) Польськ. chabeta "шкапа" – естон. kõbide "(стара) відьма, карга".
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Припущення А. Брюкнера про походження назви шкапи від польськ. (s)chaby
"кістки" [Brückner 1974, 175] не видається нам переконливим з кількох причин. Поперше, польський учений сам сумнівається у слов'янському походженні польськ.
schab(y) [там само, 483]. По-друге, за schab закріплено тільки значення "свиняча
грудинка" [Юрковський, Назарук 2003, 787], яке аж ніяк не асоціюється з кощавістю шкапи. По-третє, "шкапа" визначається як "поганий (часто старий – С.Б.), заморений, слабосилий, худий кінь" [Великий 2007, 1623; Ожегов 1985, 240], тож очевидно, що обидва слова (як польськ. chabeta, так і естон. kõbide) містять негативні
конотації. Розвиток значення міг відбутися через спільну сему "старий, рихлий, нікчемний, а отже поганий". Цю думку підтверджує історично засвідчене естон.
kobe(da) "рихлий, м'який, нещільний", фонетична типологія якого (наявність лише
відкритих складів, рівномірне чергування приголосних і голосних повного творення) майже ідентична польськ. chabeta. Аналогічний семантичний розвиток спостерігається і в інших групах мов. Приміром, для англ. jade зафіксовано значення
"1) жінка, особливо брутальна й аморальна (= шельма, негідниця; хвойда, повія);
2) старий виснажений кінь (= шкапа)" [Longman 2003, 701]. Пор. також угор. gebe(t)
"шкапа", hab(ot) "піна, мило (на коні)". Певна нестабільність консонантизму в усіх
фінно-угорських паралелях не є, на нашу думку, перешкодою для запропонованої
етимології, оскільки явища спорадичного одзвінчення та спірантизації вибухових p,
t, k досить поширені в різних мовних сім'ях, у тому числі серед носіїв фінноугорських мов [Лыткин, Гуляев 1970, 9, 14].
2) Польськ. hyl (hel, hela) "відкрите місце" – угор. hely "місце(вість)"; можливо,
сюди ж естон. küla "село, селище".
У польських формах hyl, hel могла відбутися редукція і, як наслідок, утрата короткого ненаголошеного голосного. Нестабільність вокалізму та його відмінність
від складу голосних у фінно-угорських паралелях свідчить про те, що польськ. hyl
є не пізнім запозиченням, а, швидше за все, субстратним елементом, у якому відбулося звуження значення від "будь-яка місцевість, місце взагалі" до "відкрите
місце або простір".
3) Польськ. kieszeń "кишеня" – комі кизь "1) ґудзик, застібка; 2) зав'язка, шнурок;
3) шмат тканини; 4) (удмурт.) міцний вузол" до спільнопермськ. * kuž'з- "шмат тканини для з'єднання країв одягу (взуття) через зав'язування на вузол" [Лыткин, Гуляев 1970, 123].
Зауважимо, що, на відміну від А. Брюкнера, автори "Етимологічного словника
української мови" не вважають лексему kieszeń польським запозиченням до слов'янських мов східної та західної підгруп і реконструюють прасл. * kyšenja, припускаючи утворення від kyšьka "кишка" з первісним значенням "гаман з кишки". Думка
про зв'язок слова з тюркізмом kese "мішечок", висловлена Ф. Міклошичем і В. Махеком, не знайшла підтримки [Етимологічний 1982–2006, ІІ, 440; пор. Brückner
1974, 229]. Ми пропонуємо врахувати можливі фінно-угорські паралелі (до зазначених на початку цього пункту можна додати фін. kesi "шкурка; оболонка"), про
давність яких свідчить багатозначність, а також наявність спільної праформи. Не
виключеною є кореляція фінно-угорських лексем із вищезгаданим тюркізмом kese,
щоправда, не в контексті теорії доіндоєвропейського субстрату, а в аспекті віддаленої генетичної спорідненості.
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4) Польськ. locha "свиноматка, свиня" – фін. loka "бруд; сльота"; сюди ж, очевидно, естон. lohakas "неохайний, нечепурний, розхлябаний".
Польське locha зіставляється з чеськими і словацькими експресивними формами, а також порівнюється деякими вченими з нім. Lose "свиня, розпусниця (про жінку)" [Етимологічний 1982–2006, ІІІ, 348]. Упадає у вічі той факт, що до лексикосемантичної структури аналізованого слова в переважній більшості мов входить
значення, яке обов'язково містить негативні конотації на зразок "товста", "безсоромна", "легковажна", "розпусна", "бідна", "дурна", "ледача", "жадібна", "підла",
"брудна" (про людину) тощо. Цю думку підтверджують останні психолінгвістичні
дослідження на матеріалі компаративної фразеології [Мізін 2008], що разом з вищенаведеними аргументами дають підстави розглядати фін. loka як джерело західнослов'янських слів і, можливо, німецької паралелі. Показово, що саме в північнозахідній частині слов'янського мовного масиву свиня асоціюється з брудом (фізичною неохайністю або моральним занепадом). У порівнянні з основною індоєвропейською назвою тварини świnia "свиня" праслов'янський діалектизм locha є, без
сумніву, побічним експресивним утворенням, що може свідчити про більшу архаїчність останнього та його походження з субстратної фінно-угорської мови.
5) Польськ. pacwa "лихо" – фін. patto "злочин", угор. patvar "сварка".
Ще одне експресивне утворення, яке зазнало генералізації значення в польській
мові. Відправним пунктом у семантиці слов'янського слова та фінно-угорських паралелей є спільна сема "щось погане, лихе, недобре".
6) Польськ. piarg "щебінь" – угор. pergetni "сипати (зерна, горошини)".
А. Брюкнер обережно порівнює piarg з pierzga "перга" (= пилок у бджолиних
вуликах), що має індоєвропейське походження [Brückner 1974, 405, 410–411]. Ми
пропонуємо звернути увагу на угорську паралель: польське piarg цілком може бути
віддієслівним іменником, котрий утворився на базі фінно-угорського дієслова, архаїчна семантика якого бере початок від аграрно-магічних звичаїв носіїв доіндоєвропейських давньоземлеробських культур карпато-дунайського ареалу.
7) Польськ. warga "губа" (з уточненням "виключно польське, давнє" [Brückner
1974, 602] – ерзян. kurgo "1) рот; 2) гирло (пор. рос. "устье")"; сюди також
kurgovar'a "ротовий отвір".
Правомірність семантичного зближення слів є очевидною: у польському слові
відбулося звуження значення ("рот" → "губи, уста"). Труднощі формальнофонетичного плану знімаються за умови припущення протетичної природи початкового w- у warga і реконструкції * arga / argo / urgo, фонетичного варіанту успадкованого із субстратної мови kurgo. Утрата задньоязикового к- в анлауті спостерігається в північних діалектах російської мови, напр. кирба – ирба, Ксенофонт –
Синофонт [Козлова 1997, 101], тобто в районі давнього поширення фінноугорських мов, а щодо розмаїття вокалічних рефлексацій перед плавними сонантами r / l знаходимо переконливе обґрунтування на широкому слов'янському матеріалі [там само, 22, 67]. Пор. також комі ворга "жолоб; русло", яке не викликає формальних заперечень, але потребує семантичного обґрунтування.
Залишається нез'ясованим відношення польськ. warga до спільнопермськ. * vor
"мовлення; дар слова (мови)", що має рефлекси у мові комі.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, вищенаведені мовні факти, які мають надійну позамовну опору у вигляді новітніх системних
даних суміжних з лінгвістикою дисциплін, є черговим аргументом на користь наявності в сучасних слов'янських мовах слідів давніх неіндоєвропейських субстратів.
Проаналізований західнослов'янський матеріал дозволяє говорити про участь фінно-угорського компоненту в етногенезі поляків та диференціації польської мови.
В статье представлены результаты исследований лексики неизвестного происхождения современного польского языка. Допускается принадлежность выявленных лексических единиц к гетерогенным доиндоевропейским субстратам. Автором предложены оригинальные этимологии на базе выявленных польско-финно-венгерских параллелей, а также определено участие финно-венгерского компонента в этногенезе поляков и дифференциации польского языка.
Ключевые слова: лексика неизвестного происхождения, доиндоевропейский субстрат, гетерогенность, польский язык, финно-венгерский компонент.
In the article results of the research of unknown origin lexical units of modern Polish are reflected. It is
presupposed that the vocabulary specified belongs to heterogeneous pre-Indo-European substrata. Original
etymologies on the basis of revealed Polish-Finno-Ugric parallels are put forward. The participation of
Finno-Ugric component in ethnogeny of Poles and differentiation of the Polish language is postulated.
Key words: vocabulary of unknown origin, pre-Indo-European substratum, heterogeneity, the Polish
language, Finno-Ugric component.
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КОЛЛОКВИАЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА
Бушев Александр Борисович,
канд. филол. наук, доц.
Филиал ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет" в городе Твери
Статья посвящена формированию такого важного компонента первичной и вторичной языковой
личности, как разговорность. Предпринята попытка исчислить языковые и риторические средства
разговорности в языке. Показан лингводидактический потенциал исследования разговорности в деле
обучения естественному вербальному поведению.
Ключевые слова: языковая личность, коллоквиальность, перевод.

Актуальность изучения объекта нашего исследования – языковой личности
переводчика – связана с совершенствованием подготовки переводчиков в новых
условиях – в условиях расширения жанрово-стилевой палитры речи, появления новых "фактур речи" (Ю.В. Рождественский). Среди важных компонентов языковой
личности существенное место занимает разговорность. Исследование коллоквиальности уже имеет свою историю, но преимущественно с интересом к описательным
характеристикам лексики и синтаксиса отдельных языков, вопрос о детализации
языковых и риторических средствах коллоквиальности в отдельных жанрах остается открытым. В этом видится новизна исследования.
Предметом настоящего исследования является такой компонент языковой личности, как коллоквиальность. Цель исследования – исчислить языковые средства
коллоквиальности, показать ее лингводидактический аспект в обучении естественному вербальному поведению, в том числе в условиях профессионального говора
при спецпереводе.
Коллоквиальность (разговорность) речи есть несомненно одна из наиболее
сложных способностей, подлежащих освоению языковой личности. Она особенно
актуальна при установке на работу в условиях устной коммуникации, неформальное общение. Разговорная речь – разновидность устной литературной речи, обслуживающая повседневное обиходно-бытовой общение и выполняющее функции
общения и воздействия. Как форма существования литературного языка разговорная речь характеризуется основными его признаками (наддиалектностью, устойчивостью, нормативностью, многофункциональностью).
В филологии сравнительно давно изучается взаимодействие разговорной речи с
разговорным типом письменно-литературного языка в художественных произведениях (А.Н. Островский, Н.С. Лесков, В.М. Шукшин, М.М. Зощенко, В.П. Астафьев,
А.И. Солженицын, А.А. Галич, С.Д. Довлатов), где речь разговорная "олитературивается" (В.В. Виноградов).
Неподготовленность, линейный характер, непосредственный характер речевого
акта – параметры, отчетливо выделяющие разговорность. Коллоквиальность проявляет себя на лексическо-стилистическом и синтаксическо-стилистическом уровне.
Особенностям кололоквиального синтаксиса посвящены работы Ю.М. Скребнева
[напр., 2]: описательная и сокращенная номинация, парцелляция, присоединение,
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антиципация, добавление темы-уточнителя, прерванные структуры, вопросноответные единства, повторы, стяжения, перифразы.
Естественность и спонтанность общения и перевода предполагает свободное и
активное владение жанрами устной речи, предполагающими коллоквиальность.
Неформальные жанры, спонтанная бытовая, разговорная, сниженная речь являют
собой предмет интереса в этой связи.
Одно дело, скажем, язык науки и совсем другое – обыденная разговорная речь.
Велико вторжение в разговорный язык общего жаргона (термин и понятие разрабатывались Е.А. Земской в связи с созданием соответствующего словаря на материале русской разговорной речи). Трюизмом стала мысль о том, что при помощи языковой игры, сленга национальный язык пытается защититься от своей всеобщности
в ее обедненной прагматической интернациональной версии.
Просторечие вместе с народными говорами и жаргонами составляет устную некодифицированную сферу общенациональной речевой коммуникации – общепонятный народно-разговорный наддиалектный язык. Литературное просторечие – служащее границей литературного языка с народно-разговорным языком – особый
стилистический пласт слов, фразеологизмов, форм, оборотов речи, объединяемых
яркой экспрессивной окраской "снижености", грубоватости, фамильярности. Недаром сленг называется поэзией обыденного языка. Наряду с просторечными словами
входят и диалектизмы и жаргонизмы, утратившие свою локальную и социально
ограниченную прикрепленность.
Приведем примеры эквивалентных соответствий сниженных (типичных для
просторечья) и разговорных явлений:
Накось – выкуси = No frigging away = You can whistle for it=Like hell I will = Fat
chance;
За семь верст киселя хлебать = To go all that way on a wild goose chase;
Хоть кол на голове теши = It's like talking to a brick wall, а не дословный перевод
Not even if you hew a fence picket on his/ her head. Возможен вариант: There's no way
to beat it into his thick skull.
Фразеологизм дать стрекача имеет эквивалент to take to one's heels = to beat a
hasty retreat;
Пора и честь знать будет выглядеть как You ought to know where to stop= your
time is up= Enough is enough;
To wet one's whistle = пропустить рюмочку, а to like one's drop = прикладываться к рюмке.
Мы справедливо выделяем коллоквиальность на уровне слова (пигалица, подишь-ты, портки, клевый, a snag = загвоздка) и на уровне речения (Don't overdo a
good thing = хорошенького понемножку).
Широко число случаев наличия ряда эквивалентных соответствий с разными
техниками передачи коллоквиальности:
Хрен вам = Fat chance = You can whistle for it = I'll see you in hell first;
Показать кузькину мать= To make things hot for sb =To show sb who's boss;
Хрен с тобой = To hell with…= Who the hell cares…;
Как ни крути = Like it or not = Like it or lump it = There's no getting around it;
Помилуйте = For heaven's sake = Dear me = Why, no;
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Скажите = You don't say! The idea! Fancy that now! Well, I'll be hanged! How do
you like that!
Должному обсуждению в связи с проблемой разговорности подвергаются вульгаризмы, грубости, обсценизмы, общий жаргон.
В лингводидактике мы традиционно обращаем внимания на средства создания
колловиальности:
9 Общий жаргон:
When it comes to drinking, he's a real pro = Не дурак выпить.
9 Синтаксические:
Пиши пропало = You can forget it You've had it = It's as good as lost;
Ты у меня смотри = Careful what you do or else.
9 Лексические:
Ишь ты, шустрый какой = Aren't you smart!
Ишь! See! Fancy that!
Шалишь! It won't work! Snooks! Nuts to you!
9 Ирония:
Хорошенькое дело I like that = Isn't that just dandy = A fine state of affairs.
9 Метафорические:
Чего зубы скалишь = What are you snickering at?
Цап-царап его, голубика = They'll up and grab the dear old;
Где тебя нелегкая носит = Where the hell have you been;
Руки коротки = Sb's reach is too short.
9 Тавтология:
Слушайся без никаких = Do as you are told.
9 Паремиологические:
Шила в мешке не утаишь = Murder will out;
Какими судьбами = What wind brings you?
Без мыла в душу влезет = to worm one's way into sb's good graces;
Назвался груздем – полезай в кузов = In for a penny, in for a pound.
Интерес представляет овладение всеми формами коллоквиальности – прежде
всего лексической.
Goof off = халтурить, филонить;
This is a fine place to goof off = Работа здесь – не бей лежачего.
Второе значение, особенно в американском языке Goof off= дурачить, морочить
голову.
Халтурить в значении "создавать некачественную, халтурную продукцию" =
potboil;
Халтурить в значении "сачковать, уклоняться от обязанностей" = skive.
Жлоб будет иметь множество эквивалентов с разными оттенками redneck,
hillbilly, hick, yahoo, country bumpkin.
Важен регистр неформального языка, – те слова и выражения, которых избегают
в письменной речи. Как специально применяемые слова, так и особые значения
общеупотребительных слов buy в значении believe, pick up в значении нахвататься.
В устной речи встречается насыщенная идиоматика: Sam is a cool cat. He never
blows his stack and flies off the handle. What's more he knows how to get away with things.
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Так, при поиске жаргонных и просторечных эквивалентов слова "пьяный" находим более сотни соответствий, чаще образованных с участием метафорического переосмысления: activated, alky, all in, having ammunition, annihilated, antifreezed, aped,
awash, in the bag, baked, balmy, banjaxed, barreled up, batty, battered, batted, belted,
bent, bent out of shape, binged, blasted, blimped, blind drunk, blissed out, blitzed out,
blocked, blowed away, blown up, blue, bombed out, boozed, boxed up, bust, buzzy, corky,
crocked, cross-eyed, clear, dead drunk, dinged out, dipsy, elbow-bending, elevated,
electrified, geed up, half-canned, half-backed, half-cocked, hard up, heeled, high и т.д.
Характерные военные устноречевые специфические словосочетания традиционно
выделялись и заучивались в условиях спецперевода: to be quick on the draw = мгновенно реагировать; to have sand in one's hair = иметь опыт действия в пустыне;
marshal's baton= маршальский жезл; good beginning is half the battle = хорошее начало – половина дела; no joy = цель не обнаружена; my feet are dry = лечу над сушей;
mayday = сигнал о помощи; Roger = понял; target One Five miles – dead ahead = цель
15 миль – прямо по курсу; to lift fire= переносить огонь в глубину; to shift fire = переносить огонь по фронту; to hold a position = удерживать позицию; to hold the enemy
in position = сковывать противника; to provide protection = обеспечивать прикрытие;
to get into close contact = входить в непосредственный контакт; to provide a perimeter
of wire = обеспечивать проводной связью внешний обвод круговой обороны.
Сюда же относятся и команды типа first company, forward = первая рота. вперед;
gas reconnaissance = произвести химическую тревогу; general alarm = общая тревога; target does not develop = цель не появляется ; target seen = цель обнаружена.
В данной связи находится в военном языке и проблема военного арго в разговорной
речи военнослужащих. Приведем ряд примеров: sack = разг. гражданская одежда; to hit
the sack = отбой; pot = разг. дымовая шашка, жарг. каска; hot poop = новейшая информация; 'golden gun' mentality = разг. концепция разработки дорогих систем вооружения; cat's eyes blackout = разг. затемненная задняя фара (машины в колонне); troopic =
разг. рядовой; Green machine = разг. сухопутные войска; Doom's day machine, Judas
plane = ЛА лазерного целеуказания (код); mammoth major = большегрузное транспортное средство; middleman = УКВ радиорелейная аппаратура(код); midnight = переход с
непосредственного на циркулярное управление(наведение) (код); mill = разг. гауптвахта; baby mine = разг. минитаюрная мина; mole = крот, секретный агент глубокого внедрения; music = радиопомехи (код при перехвате); military muscle, Musclemen = военная
сила; hornet's nest = разг. район ожесточенного обстрела, аэродром, yellow nose= разг.
осколочно-фугасный снаряд; over-and-out = конец передачи.
Списки жаргона артиллеристов, летчиков, военнослужащих спецконтингента во
Вьетнаме представлены сегодня в Интернет и могут подвергаться системному изучению, прежде всего в свете познания динамики вокабуляра, семасиологии языка.
Современные наблюдения над современным языком – суммированы в работе [1]: "Академическая подготовка совершенно не подходит к закусочной, улице,
бейсбольной площадке".
Интерес представляет овладение всеми формами коллоквиальности – прежде всего
лексической. Незначительное внимание должно уделяться и изучению обсценизмов:
Get up, Michael, it's time – Shit.
Fuck! Why did yah not shoot?! I was pretty fucked up. It's my first combat. Get up,
your screw around is over.
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Современные электронные технологии (аутентичное видео и аудио, интернет)
демонстрируют дотоле невиданные учащемуся жанры речи. Для преподавания это
неоценимое подспорье образцов вербального поведения, законов жанров, риторико-стилистических особенностей, изучения коллоквиальности. Такого материала в
достаточной степени лишена даже художественная литература, особенно художественная классика, освоению языка которой, жанрового своеобразия долгие годы
отдавался справедливо приоритет в обучении иностранному языку.
Приведем пример – представленный на одном из электронных форумов, посвященных риторике, анекдот о Маргарет Тэтчер
Through some cosmic fluke, Reagan, Thatcher, and Gorbachev all died on the same
day. Off they went to the gates of Heaven. Peter, seeing that these were all VIPs, sent
them straight off to the Almighty.
God, sitting on his throne, called up Reagan.
"Ronald, my son, what have you to say for yourself?"
"I tried to improve the US economy," replied Reagan, "and I did my best to benefit the
nation".
"Very well, my son, come up and sit beside me at my right hand".
And so Reagan sat at his right.
God then called up Gorbachev.
"Mikhail, my son, what have you to say for yourself?"
"I tried to make Soviet society more open," replied Gorbachev, "and I did my best to
improve the Soviet economy".
"Very well, my son, come up and sit beside me at my left hand".
And so Gorbachev sat at his left.
God then called up Thatcher.
"Margaret, my daughter, what have you to say for yourself?".
"Only two things," replied Thatcher. "First of all, I'm not your daughter. Secondly, get
out of my chair!"
Итак, выше рассмотрены задачи и возможности обучения коллоквиальному естественному вербальному поведению, дана характеристика языковых средств коллоквиальности, показана необходимость системного изучения коллоквиальности, в том
числе в новых фактурах речи для формирования языковой личности переводчика.
Стаття присвячена формуванню такого важливого компонента первинної й вторинної мовної
особистості, як розмовність. Почато спробу виявити мовні й риторичні засоби розмовності в мові.
Продемонстрований лінгводидактичний потенціал дослідження розмовності в навчанні природній
вербальній поведінці.
Ключові слова: мовна особистість, колоквіальність, переклад.
The paper enumerates the techniques of colloquial behavior existing in the language, thus shedding light
upon the complex phenomenon of colloquialism. The latter is of great importance in developping the skills of
translation and interpretation, especially in modern types of discourses.
Key words: language personality, verbal behavior, colloquial language, education of interpreters.
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ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ В ПРИРОДНИЧИХ ТЕРМІНОСИСТЕМАХ
Вакуленко Максим Олегович,
канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуті причини та особливості виникнення синонімії в природничих терміносистемах. Проведена класифікація термінів-синонімів, перелічені їх функції у термінології та даються
рекомендації щодо їх уживання.
Ключові слова: термінологія, терміносистема, синонім, формальна синонімія, змістова синонімія, уточнення поняття, лексичний запас, термінологічний дублет, тлумачення терміна, домінанта,
статистичний метод, аналітичний метод.

Актуальність теми визначається тим, що в сучасних природничих терміносистемах наявна велика кількість синонімів, а це вимагає вироблення послідовного
наукового підходу до цього явища. Метою цієї праці є дослідження причин і особливостей виникнення синонімії в природничих терміносистемах і вироблення рекомендацій щодо вживання синонімів у науковому стилі. Предметом дослідження
є терміни-синоніми, об'єктом – природничі терміносистеми. Наукова новизна роботи полягає в тому, що виявлені об'єктивні причини та особливості виникнення
синонімії, а також показані функції синонімів у природничих терміносистемах і
сформульований послідовний науковий підхід до вирішення проблеми синонімії. У
цій роботі ми з'ясуємо причини та закономірності існування синонімії, а також
окреслимо роль синонімів у природничих терміносистемах.
Розвиток термінології як науки чи як певної терміносистеми тісно пов'язаний із
проблемою синонімії. Явище синонімії в термінології досліджували відомі зарубіжні
та вітчизняні мовознавці: Л.Л. Кутіна, Д.С. Лотте, В.П. Даниленко, В.М. Лесин і
О.С. Пулинець та багато інших. Хоча Л.Л. Кутіна та Д.С. Лотте є противниками
cинонімiї, проте вони визнають, що відсутність синонімів можна розглядати лише як
тенденцiю i що синонiми нaвiть бажанi на етапi розвитку наукової мови [Кутина
1966, 266] i в навчальному процесi [Лотте 1982, 72]. Привертають особливу увагу
дослідження В.П. Даниленко. Вона зауважує, що про необхідність однозначності та
відсутність синонімів у словах-термінах пишуть у всіх посібниках, у кожному ГОСТі
та в багатьох працях, присвячених термінології. У стандартах ставлення до синонімів
категорично заперечне. Але, незважаючи на це, навіть тут з'являються "замасковані"
синоніми: це взятий у дужки термін, наявність короткої форми складеного терміна (у
тому числі інтернаціоналізми та слова, утворені від тієї ж основи, що входить у повну форму терміна), фамільні терміни як варіанти найменувань за класифікаційною
ознакою, терміни з використанням символів і т.д. [Даниленко 1972, 11–13].
Наявність такої великої кількості синонімів навіть у стандартах наштовхує на логічний висновок про неминучість синонімії в термінології [Даниленко 1972, 14]:
"У термінології (в окремій терміносистемі) немало причин і передумов для виникнення та співіснування варіантних форм найменування одного поняття. Звичйно, синоніми не можуть бути правилом, але вони надто частий виняток, щоб так категорично їх забороняти. Думається, що реалістичніше говорити про бажаність, необхідність одного стандартизованого терміна для одного поняття. Категорична ж заборона
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синонімів у жанрі ГОСТів (необхідно відзначити більш гнучку політику стосовно синонімів, яка реалізується в збірниках рекомендованих термінів, що підготовляє Комітет
науково-технічної термінології АН СРСР), де вона все одно фактично не витримується,
вступає в суперечність із практикою вживання цих термінів в інших жанрах (власне
науковій літературі, термінологічних словниках та ін.), де синонімів не уникнути, і в
результаті не досягається кінцева мета – повне викорінення синонімії з термінології".
Автори "Словника літературознавчих термінів" [Лесин, Пулинець 1965, 59] відзначають, що в науковому стилі, всупереч тенденції до того, щоб "кожному поняттю
відповідав один термін", виникає "чимало паралельних назв того самого поняття".
Таким чином, явище синонімії притаманне будь-якій терміносистемі і зумовлюється низкою об'єктивних причин. Ці причини зручно викладати за допомогою філософських категорій форми та змісту.
Отже, з одного боку, в терміносистемах наявна так звана формальна синонімія,
що є наслідком різноманітності та розвиненості мовних засобів. Ця синонімія може
бути граматичною – яка базується на зіставленні афіксів і граматичних категорій
(напр., зал – зала; зоря – зірка; зудар – співудар; дейтрон – дейтон; уземлення – заземлення; дальність польоту – далекість польоту; заселеність рівня – населеність
рівня; термогальваномагнітний ефект – гальванотермомагнітний ефект; пористий – поруватий; фокусний – фокальний; рівноважитися – перебувати в рівновазі;
відхил – відхилення – відхиляння – відхилювання) – і лексичною, яка виходить зі значення слова (напр., вогнетривкість – вогнестійкість – вогневідпірність; густина –
питома маса – маса одиниці об'єму; вимушені коливання – силувані коливання; вільний рівень – незаповнений рівень; шаруватість – листкуватість; відпочинок металів – повернення металів; власні коливання – вільні коливання; двоколекторний двигун – двоколекторний електродвигун; дебаївський радіус – дебаївський радіус екранування – дебаївська довжина – довжина Дебая – радіус Дебая; пучок – жмуток;
зона нечутливості – нейтральна зона – мертва зона; віддача полум'я – зворотний
удар полум'я – зворотне займання – зворотне завогнення; обернення часу – Твіддзеркалення; а також національно-інтернаціональні термінологічні дублети: відсоток – процент; двигун – мотор; обрій – горизонт; випаровувач – евапоратор;
випромінювання – радіація; висотомір – альтиметр; гравітація – тяжіння; решітка – гратка; строк – термін; сурядна – координата; означення – дефініція; параметр – сумірник; пірофор – вогненосець; прозірка – діапозитив; частинка – корпускула). Часто до терміна за класифікаційною ознакою додається його синонім, в
утворенні якого застосовані компоненти-символи: діркова область – p-область,
електронна область – n-область, область власної провідності – i-область. Іноді
до назви, що відображає належність до певного класу понять, додається окремий
паралельний термін: Бозе-частинка – бозон; оператор Лапласа – лапласіан; взаємний зв'язок – взаємозв'язок; оптичний ізомер – енантіомер; бокова поверхня – бічниця; поперечна смуга – пересмуга; фізика металів – металофізика. Часом трапляється, що достатньо точний та гнучкий термін є багатозначним словом і тому вимагає додаткового уточнення у вигляді хоч і менш вдалого, але семантично вужчого
відповідника-синоніма (напр., аргумент – незалежна змінна; вихідні дані – початкові дані; імпульс (механічний) – кількість руху). Рідко коли не мають синонімів
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складені терміни. Це пояснюється тим, що у мові існують семантично рівноправні
граматичні конструкції, що зумовлює й рівноправність відповідних зворотів: ефект
поля – польовий ефект; обертання за годинниковою стрілкою – правий напрямок
обертання; величина струму – сила струму.
З іншого боку, існує так звана змістова синонімія, яка відображає різні аспекти
явища, процесу, речовини чи поняття: лінза Френеля (названа на честь винахідника)
– ступінчаста лінза (відображає суть винаходу); ефект Едісона – явище електронної емісії; стала Планка – квант дії; єдиний час – всесвітній час – грінвіцький середній час; глюбол – глюоній; магнітний стержень – стержневий магніт; магнітометр – гауссметр – вимірювач магнітної індукції; парадокс часу – парадокс
близнюків – парадокс годинників; Молочний шлях – Чумацький шлях; ізотопний індикатор – мічений атом; енергія Гіббса – термодинамічний потенціал Гіббса –
ізобарно-ізотермічний потенціал – вільна ентальпія; заряд електрона – елементарний заряд; блокувальний розрядник – захисний розрядник – обмежувач перенапруг;
температура замерзання – точка замерзання; ковалентний зв'язок – гомеополярний зв'язок – полярний зв'язок – міжатомний зв'язок – атомний зв'язок – електронний зв'язок. Мicтo Київ – конкретний i єдиний у своєму poдi географiчний об'єкт –
називають i столицею України, i матiр'ю мicт руських, i найбiльшим мiстом на
Днiпрi, i т.п. Формулу води прочитуємо "аш-два-о" (а не "водень-два-о"), а водень
називаємо ще й протієм або елементом номер один.
Науковий пошук чи технологічні розробки також можуть відбуватися різними
шляхами, кожен із яких дає поштовх для виникнення свого терміна-синоніма. Так,
у фармакологiї один i той же препарат (xiмiчна сполука з цiлком визначеною формулою) має десятки назв – для кожної фiрми своя. А компанія Microsoft зіткнулася
з таким явищем: кожен підрозділ, який створює програмне забезпечення, дає свій
термін на одне й те ж поняття, тобто створює синоніми, – і навіть виникла нагальна
потреба створити спеціальний відділ, який би упорядковував ці терміни. Отже, науково-технічний та культурний прогрес неодмінно породжує синоніми.
Недаремно у 75-тисячному англійсько-німецькому фізичному словнику [Sube,
Eisenreich 1987] одне й те ж явище в англійській та особливо німецькій мовах означується іноді 15-20 відповідниками.
І таких прикладів синонімії дуже багато.
Отже, синонімія в термінології нездоланна та невідворотна – адже термінотворення без синонімів неможливе. Боротьба з ними – це Сізіфова праця. І справді науковий підхід полягає в тому, щоб навчитися тверезо їх сприймати і правильно з
ними поводитися.
У термінології синоніми виконують такі семасіологічні функції.
1. Уточнення та розмежування понять – тобто звуження семів – за допомогою
вдалішого лексичного відповідника чи більш адекватної граматичної форми. У науковій літературі, що тяжіє до точності та однозначності, синоніми використовуються, зокрема, як засіб контекстуального уточнення. Як відзначено в "Словнику
літературознавчих термінів" [Лесин, Пулинець 1965, 58], синоніми "дають можливість вибрати найточніше, найпідхожіше слово з синонімічного ряду, щоб якомога
краще передати ту чи іншу думку. Особливо важлива така риса в діловому, науковому й публіцистичному стилях".
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Синонімія є противагою найнебажанішому явищу в термінології – полісемії. Багатозначний термін уточнюється за допомогою синоніма: аргумент – незалежна
змінна; двійник – двійниковий кристал.
Завдяки гнучкості та розвиненості українських словотвірних засобів, саме національні терміни відіграють важливу роль у функції розмежування понять. Наприклад, терміни вiдхил, вiдхилення, вiдхиляння, вiдхилювання позначають відповідно явище, а також разову, тривалу та повторювану дії – що не розрізняються в російській та інших
мовах. Відображення тонких смислових відтінків понять особливо важливе в природничих науках і сприяє розвитку та вдосконаленню відповідних терміносистем.
2. Синоніми, які являють собою лексичне багатство мови, дозволяють урізноманітити, збагатити наукову мову. Розвинена синонiмiя дaє змогу влучно i красиво
висловити думку, уникаючи в науковому викладi разпоразногo повторення одних і
тих же лексичних одиниць. Володiння словниковим запасом та засобами мовного
вiдображення явища є невiд'ємною ознакою iнтeлiгентноcтi. Недарма у cвiтi вища
oсвiтa поєднує природничу та гyмaнiтapну.
3. У термінологічних дублетах тяжіння – гравітація, частинка – корпускула та
ін., де вихідний термін національного походження є домінантним, його інтернаціональний відповідник використовується для утворення похідних термінів: гравітаційна взаємодія, корпускулярно-хвильовий дуалізм і т.д.
4. Важливою запорукою поступального розвитку терміносистем є створення перспективного лексичного запасу до гніздової домінанти (плазма – вогниця, енергія
– снага). Такі "запасні" синонiми можуть у майбутньому дати назву новим, ще не
вiдкритим явищам, і стати повноцінними заголовними термінами. Ось тут i знадобиться накопичений, але досi не зaдiяний термiнологiчний матерiал. Це особливо
важливо для точних наук, якi швидко розвиваються – а українське походження таких термінів зайвий раз засвiдчить прiоритет вітчизняної науки. Sic venit gloria
mundi (так приходить cвiтoва слава).
5. Тлумачення іншомовного терміна, прояснення семантики незрозумілого слова. Цю роль відіграють насамперед лексеми українського походження. І. Шелудько
та Т. Садовський у вcтyпi до "Словника теxнiчної термiнологiї" [Шелудько, Садовський 1928, 10] пишуть: "Лiтеральний переклад <...> "барбаризмiв" дає певне уявлення про фyнкцiї означуваних речей: ірригація – обвoднювання, контакт – дотик,
aнeмоскоп – вiтpoвказ, рефлeктор – вiдбивач".
Рiдна мова не буває зайвою, якщо ми тiльки не манкурти. Рiднe слово є найсильнiшим чинником формування ментальнocтi (способу мислення), яка великою
мiрою спирається на iнтyїцiю – тому поети й вiддають перевагу рiднiй мові. Бiльшу
частину iнформацiї людина сприймає i переробляє пiдсвiдомо; а те, що записано в
її генетичнiй пам'ятi, дає їй змогу розкритися сповна. Ось так "мiжнародний"
тepмiн нiби й не зовсiм помiтно, але icтoтнo обмежує науковий пошук, який неможливий без iнтyiцiї та карколомних асоцiацiй. Вiдкриття в нayцi – це насамперед
величезна робота пiдсвiдомocтi: згадаймо хоча б Менделєєва, Бора чи Ейнштейна.
Лише слова рiдної мови сприймаються на такому глибокому piвнi мислення – у
цьому й криються їx кодовi властивостi. Скажiмо, гарний i вдалий тepмiн плазма
все ж чужий для yкpаїнцiв – адже його сприйняття вiдбувається лише на
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рaцiональному piвнi. А вогниця – природнiший i зрозyмiлiший, бо в нашiй генетичнiй пам'ятi закладене прадавне слово вогонь. Мало хто глибоко розyмiє запозичений тepмiн турбулентнiсть – а насправдi це не що iнше, як бурхливiсть. Так само мероморфний – це дробоподiбний, адгезія – прилипання [Вакуленко 1996; Вакуленко, Вакуленко 2008]. Недостатнє розyмiння значення тepмiнa може призводити i
до штучного (а також не завжди виправданого) збільшення числа синонімів, коли
одне й те ж явище в рiзних роздiлах науки називають по-своєму: xiральнiсть (спотворений варiант – кiральнicть) – енантiоморфiзм.
Усі перелічені функції виконують насамперед поняттєві, або ідеографічні, синоніми, які пов'язані, як пише В.В. Виноградов, із "диференціацією відтінків одного й
того ж значення" [Виноградов 1965, 69]. Стилістичні ж синоніми нехарактерні для
наукової термінології, яка вживається переважно в межах лише наукового стилю.
Oтже, розвиток науки термiнологiї (і, зокрема, вiдбiр найпридатнішого тepмiнa)
повинен iти через збагачення i подальше уточнення словникового запасу. А намагаючись зменшити кількість синонімів, слід позбавлятися насамперед від невдалих,
явно скалькованих і неграмотних термінів (датчик, накачка, несучий, біжучий, розсіюючий, бакбендинг, консалтинг, гелікоптер, дрототяг, безкоштовний тощо). Наступний крок – звуження семантичного поля термінів, прагнучи до точнішого означення поняття. Саме в цьому й полягає, на нашу думку, перспектива подальших
наукових досліджень цього питання.
Для забезпечення точності посилань і означень слід правильно розміщувати терміни-синоніми у фахових словниках. На першому місці має стояти заголовний термін (домінанта), який є основним. Усі посилання повинні йти саме на домінанту.
Далі наводяться синоніми (якщо такі є): це терміни, які підтверджені статистичним
методом і вживаються в друкованій літературі та усному науковому мовленні
(включаючи науковий жаргон), а також терміни, складені за допомогою аналітичного методу, які точно відображають зміст поняття або є вдалими у словотворенні.
Таким чином, у термінології є ряд об'єктивних причин для виникнення синонімії. Скорочуючи кількість термінів на позначення одного й того ж поняття за рахунок вилучення невдалих чи неграмотних синонімів, не слід штучно знищувати ті
терміни-синоніми, які відіграють необхідну роль у розвитку терміносистеми та термінології як науки. Куди важче, але важливіше завдання – це знайти відповідне
місце в терміносистемі для кожного вдалого і грамотного терміна.
В статье рассмотрены причины и особенности возникновения синонимии в естественнонаучных
терминосистемах. Проведена классификация терминов-синонимов, указаны их функции в терминологии, даны рекомендации по их употреблению.
Ключевые слова: терминология, терминосистема, синоним, формальная синонимия, смысловая
синонимия, уточнение понятия, лексический запас, терминологический дублет, толкование термина,
доминанта, статистический метод, аналитический метод.
In this article the causes and special features of synonyms in natural terminological systems are
investigated. Classification of synonymical terms is carried out, their functions in terminology are indicated,
and recommendations on their use are given.
Key words: terminology, terminological system, synonym, formal synonymy, notional synonymy, notion
circumstantiation, lexical fund, terminological doublet, term interpretation, dominant, statistical method,
analytical method.
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ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ТА ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ-СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Велика Ольга Юріївна,
студ.
Дніпропетровський університет економіки та права
Стаття присвячується актуальній науковій проблемі синонімії в англійській маркетинговій термінології. Розглядається поняття терміна в сучасній лінгвістиці та класифікація термінів, а також
аналізуються причини виникнення синонімії в термінології. Досліджуються шляхи перекладу термінів-синонімів ділової англійської мови.
Ключові слова: термін, синонімія, синонім.

Українська маркетингова термінологія належить до тієї групи сучасних терміносистем, що перебувають ще на стадії розвитку. В наш час велика кількість маркетингових термінів, які раніше були невідомими, тепер використовуються в професійному спілкуванні (мікс-маркетинг, позиціонування, аналіз бізнесу-портфеля, генерація ідей, пабліситі, директ-мейл та ін.). Маркетингові терміни також вийшли за
межі професійної сфери вживання, і стали загальновживаними одиницями (бренд,
дистриб'ютор, банер, спонсор, слоган, імідж марки, інтернет-маркетинг тощо). На
початку ХХ століття відомі вчені Р. Батлер, Т. Бекман, П. Конверс та ін. вперше
почали трактувати маркетинг як науку. В країнах Східної Європи, Росії та в Україні
маркетинг поширився лише на початку 90-х років ХХ ст. Тому цілком зрозуміло
чому саме англійська маркетингова термінологія стала джерелом системного запозичення в цій сфері для інших мов, у тому числі й для української. Усі ці чинники
зумовлюють актуальність дослідження, ціллю якого є вивчення проблеми синонімії в термінології маркетингу ділової англійської мови.
Слід зазначити, що синонімія термінів є однією з найскладніших і найважливіших проблем, яку розв'язують лінгвісти, працюючи над унормуванням будь-якої
галузевої термінології. Як відомо, синоніми в термінології – явище небажане, адже
вони порушують одну з основних вимог до терміна – однозначність. Про небажаність цього явища, навіть про заборону синонімів у термінології пишуть багато дослідників. Вчені зробили вагомий внесок у розв'язання даної проблеми, проте вона
залишається дискусійною, а отже й актуальною. Хоч і існує багато дослідницьких
робіт стосовно перекладу технічної та наукової термінології, але проблема перекладу специфічної термінології, зокрема маркетингової розкрито недостатньо. Недостатньо також розкрита проблема перекладу термінів-синонімів. У цьому й полягає новизна даної дослідницької роботи.
Метою роботи є визначення поняття терміну в сучасній лінгвістиці, класифікація термінів та аналіз перекладу термінів з англійської мови на українську. Розгляд
терміну "синонімія", та вивчення причин утворення термінів-синонімів. Особливості перекладу термінів-синонімів ділової англійської мови. Об'єкт вивчення – сучасна англійська маркетингова термінологія, що використовується при написанні
економічних статей та підручників. Предмет дослідження – особливості перекладу
англійських економічних термінів на українську мову.
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Проблемами термінології глибоко займались такі лінгвісти як Винокур Г.О., Реформатський А.А., Ахманова О.С., Даниленко В.П., Котлова Н.З., Гринєв С.В. та інші. Більшість дослідників признає, що термінологічність – одна з основних стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мов науки. Під терміном, зазвичай, розуміється мовний засіб вираження спеціального поняття. Ахманова О.С.
визначає термін як "слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.)
мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів" [Ахманова 1957, 95–96]. Арнольд І.В. терміном називає слово або словосполучення, яке служить для чіткого вираження поняття, специфічного для якої-небудь галузі знання, виробництва або культури, та яке
обслуговує комунікативні потреби в цій сфері діяльності людини [Арнольд 1991, 81].
Мостовий М.І. дає таке визначення терміна: термін – це слово або словосполучення з
історично умотивованим чи умовно закріпленим значенням, що відбиває одне поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва [Мостовий 1993, 191].
Відповідно до положень "Енциклопедичного економічного словника" економічні
терміни поділяються на два різновиди по ознаці "зрозумілості" тій або іншій частині
населення: 1) загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються
в повсякденному змісті і зрозумілі усім; до цієї групи термінів відносяться, наприклад: brand (бренд), consumer (споживач), sale (продаж), market (ринок); 2) спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (ці терміни повинні бути зрозумілі економістові, що є ще і фахівцем в
іншій) наприклад: payback period (термін повернення капіталовкладення), planned
economy (планова економіка), safety stock (гарантійні запаси), segmentation (сегментація ринку), stagflation (економічний застій при одночасній інфляції).
Багато авторів, що досліджували терміни, робили спробу класифікувати ці одиниці. Усі терміни по своїй будові Коваленко А.Я. поділяє на:
1) Прості, які складаються із одного слова: product – товар, purchase – купівля,
sale – продаж, advertising – реклама;
2) Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: priceconscious – той, хто розуміє динаміку цін, storyboard – рекламна розкадровка,
product design – дизайн, зовнішній вигляд товару.
3) Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів:
concentrated marketing – концентрований маркетинг, consumer franchise – привілейоване положення в очах споживача, deceptive advertising – реклама недоброякісних
товарів, demand curve – крива попиту, diffusion of innovations –розповсюдження новинок, battle of the brands – війна марок, top-selling brand – бренд, найпопулярніша
(торгова) марка [Коваленко 2001, 258].
Арнольд І.В. висуває певні вимоги до терміну. Він каже, що такі вимоги були
сформовані ще в 30-х роках в роботах засновника радянської термінології Лотте Д.С. Діяльність цього вченого була в першу чергу пов'язана з упорядкуванням та
стандартизацією руської наукової та технічної термінології, його внесок в теорію
терміна та в практику робіт по стандартизації має велике значення. Лотте Д.С.
[Лотте 1981, 57] показав, що однозначність не виникає в термінології сама по собі.
Він висунув та обґрунтував наступні вимоги: короткість, однозначність, вмотиво92
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ваність, простота, погодження з іншими термінами, які є в терміносистемі, тобто
системність, перевага руським терміном перед іншомовними. Сукупність перелічених ознак, як показує практика, існує лише в ідеалі для невеликої кількості термінів. У дійсності ж та чи інша ознака або відсутня, або існує у послабленому стані.
Звідси й випливають основні проблеми, пов'язані з перекладом термінології.
В ідеалі термін не повинен мати синонімів, але через ряд обставин в термінології існує явище синонімії. Що ж таке синонімія? Синонімія – це збіг за основним значенням
морфем, слів, фразеологічних зворотів і синтаксичних конструкцій при наявності в них
різних змістових відтінків і стилістичного забарвлення [Ганич, Олійник 1985, 251]. Євгеньєва А.П. так характеризує синоніми: "Синонімом слід вважати таке слово, яке
визначилось у відношенні до свого еквівалента (до іншого слова з тотожним чи максимально близьким значенням) і може бути протиставленим йому за якоюсь лінією:
за тонким відтінком у значенні, за вираженням експресії, за емоційним забарвленням,
за стилістичною приналежністю, за сполучуваністю, і, відповідно, займає своє місце
в лексико-семантичній системі літературної мови " [Евгеньева 1970, 11].
Чому ж в термінології виникають синоніми? Наука постійно розвивається, і так
часто буває, що різні науковці в різних наукових школах або й різних країнах приходять до одного поняття одночасно. Тому, виникають синонімічні поняття та терміни.
З часом звичайно зміст і обсяг нового поняття уточнюється, з'являється можливість
відділити найхарактерніші ознаки поняття і створити або вибрати з наявних термін,
який відповідає поставленим вимогам. І так як раніше було зазначено, що маркетингова термінологія знаходиться на початковому етапі розвитку, то уникнути синонімії
практично неможливо. Другою причиною синонімії є запозичення терміну. Ось тут
все залежить від майстерності перекладача, його поглядів, знання рідної мови та мови оригіналу, розуміння терміну та галузі в якій він вживається. Перекладач може
скористатися різними шляхами перекладу, він може вибрати: дослівний переклад,
пряме запозичення оригінального терміна чи створення відповідника з використанням образних засобів своєї мови. До суто мовних причин та джерел виникнення синонімії наприклад в українській термінології відносимо: 1) паралельне вживання
українського та іншомовного терміна; 2) вживання декількох найменувань, які були
запозичені з різних мов для позначення одного поняття; 3) свідоме утворення рівнозначного українського терміна як відповідь на виникнення запозиченого терміна;
4) функціонування повного та короткого варіантів одного і того ж терміна.
Синонімія в термінології має риси, які відрізняють її від синонімії в загальновживаній лексиці. Так, дефінітивність терміна передбачає чітке виділення його семантичних меж. У загальновживаній лексиці доволі часто межі між синонімами нестійкі.
Для термінології характерна дублетність, тобто, називання того самого поняття різними за походженням словами, тоді як у загальновживаній лексиці, насамперед, розрізняють близькозначні слова з різними відтінками значень (тобто, понятійні синоніми) або лексеми, що різняться стилістично (стилістичні синоніми). Звідси й пріоритет генетичного принципу при класифікації термінів-синонімів і перевага понятійностилістичних відтінків слова при поділі на групи близькозначних загальновживаних
слів. Між дублетами не має тих відносин які формують синонімічні ряди, не має
емоційно-експресивних, стилістичних або відтінкових опозицій. І якщо в загальнолі93
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тературній мові існування синонімів виправдано тим, що вживання тих чи інших з
них впливає на змістовність мовлення, або міняє стилістичний відтінок, або надає
йому особливий відтінок, то дублети ні в загальній мові, ні в науковій не володіють
цими ознаками і їх наявність представляє собою явище небажане та навіть шкідливе.
В основу класифікації загальномовних синонімів зазвичай кладуть семантикостилістичний критерій, поділяючи синоніми на понятійні, стилістичні та понятійностилістичні. Оскільки терміни-синоніми переважно є назвами одних і тих же понять, в термінології доречніше використовувати генетичну класифікацію, з урахуванням різних джерел походження назв того самого наукового поняття. При перекладі для передачі значення терміну можуть використовуватися декілька термінів,
що є частковими або абсолютними синонімами. Абсолютні синоніми – синоніми,
які повністю збігаються за значенням, тобто не різняться ні відтінками значень, ні
емоційним забарвленням, ні сполучуваністю. Здебільшого абсолютні синоніми
трапляються в термінології. Наприклад: type of merchandise – item (тип товару), sale
of goods – distribution of goods (продаж товару), to invest– to put up (вкладати гроші),
profit – earnings (прибуток), investor –depositor (вкладник), mail order – post order
(замовлення по пошті) start-up costs – start-up expenses (витрати на заснування нового підприємства). Часткові синоніми – синоніми, які не повністю збігаються. Вони можуть різнитися відтінками значень, емоційно-експресивним забарвленням,
стилістичними функціями. Відповідно серед них виділяють семантичні, стилістичні
й семантико-стилістичні синоніми. Наприклад: make – produce – manufacture (виробляти), conduct – carry out (здійснювати), formula – method –scheme (схема), collapse
– decrease – decline – turn-down (спад), valuable – expensive – costly – precious (дорогий), competitor – opponent (конкурент), bankrupt – insolvent (банкрот).
Сутність синонімів визначається наявністю в них різних відтінків значення. В
залежності від того, якими ознаками синоніми відрізняються один від одного, вони
поділяються на ідеографічні й стилістичні. Ідеографічні (значеннєві) синоніми відрізняються відтінками значення (failure, collapse, ruin, downfall, crash, wreckage). Ці
синоніми забезпечують можливість передавати відтінки того самого поняття, оскільки на його позначення існує кілька слів: failure – провал, невдача; collapse – різке
падіння, провал дії; ruin – загибель, крах; downfall – падіння, крах, загибель; crash –
крах, падіння, банкротство; wreckage – крах надій. Стилістичні синоніми характеризуються закріпленість за певним стилем і більш або менш виразним емоційним
забарвленням. З-поміж синонімів purchaser, customer та buyer (покупець) перше
слово книжне, друге нейтральне, третє розмовне. Фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття. Так, поняття
advertise (рекламувати) має такі варіанти: trump up, beat the drum, carry a torch for.
Останні два види синонімів не вживаються в термінології, так як вони служать для
надання мові експресивності та різних відтінків, а термін це емоційно-нейтральна
одиниця. В термінології зустрічаються синоніми контекстуальні. Слова, які зближуються за своїм значення і вступають в синонімічні зв'язки лише в умовах певного контексту. Поза контекстом слова to get і to buy не усвідомлюються як словасиноніми, але вони синонімізуються, коли вживаються як означення до дієслова to
purchase. Також існує територіальна класифікація синонімів, наведемо приклади з
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British English та American English: company – corporation, ordinary share – common
stock, running expenses – operating expenses, redundancy – layoff.
Багато вчених виділяють основні прийоми перекладу термінів. Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів
англійською мовою і знання термінології рідною мовою. У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи: 1) з'ясування значення терміну у контексті; 2) переклад
значення рідною мовою. Задача перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення
будь-якого терміна. Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент – постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі.
Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування.
Транскодування – це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Даний прийом являється рідким виключенням в практиці технічного перекладу (наприклад, гіпермаркет (hypermarket),
брокер (broker), банер (banner), контролінг (controlling), слоган (slogan). При перекладі способом транслітерації не слід забувати й про "фальшивих друзів перекладача" (таких, як contribution, data, instance, stimulation, etc.), транслітераційний спосіб
перекладу яких призводить до грубих викривлень смислу.
Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу – калькуванню – передача не звукового, а комбінаторного складу слова, коли складові частини
слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом застосовується при перекладі складних за структурою
термінів. Наприклад: самовизначення (self-concept), життєвий цикл продукту
(product life cycle), конкурентна перевага (competitive advantage); диференціація
пeрсоналу (personnel differentiation); вибір цільових ринків (selecting target markets).
При калькуванні можуть використовуватися граматичні і лексичні трансформації:
dilutive effect – ефект розводження (заміна частини мови: ім'я прикметник – іменник); translation risk – ризик трансляції (заміна частини мови: іменник – ім'я прикметник); valuation allowance – оцінний резерв (заміна частини мови і лексична заміна) і тому інше. При калькуванні безеквівалентних складених термінів можуть
використовуватися і лексико-граматичні трансформації – зокрема, експлікація єднальних компонентів або декомпресія одного з терміноелементів: customer
acceptance – прийнятність товару для покупця; sale-leaseback transaction –операція
з продажу майна на поворотного лізингу; termination income benefit – грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору.
Також переклад термінів можливий шляхом опису значення. Цей прийом вживається як у випадку відсутності відповідного за значення слова в рідній мові, так і
при поясненні слова у словнику. Приклад: holding gain – дохід від збільшення вартості активів; listed company – компанія, акції якої продаються на фондовій біржі,
inessentials – предмети не першої необхідності, предмети розкошів.
Деякі інші трансформаційні прийоми перекладу термінів вимагаються в тих випадках, коли значення того чи іншого терміну для української мови являється новим
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або у випадку, коли словник не дає точного еквівалента тому чи іншому терміну, або
ж коли застосування калькування, транслітерації чи описового перекладу недоречне.
Отже, синоніми в термінології – явище неоднорідне. Лотте Д.С. писав, що існування двох чи кількох термінів для позначення одного поняття приховує ту небезпеку, що
один із цих термінів може звузити або розширити свою семантичну структуру, і врешті-решт почати позначати цілком інше поняття. З цим цілком можна погодитися, та
можна виступати за повне викоренення синонімів із термінології. Але це можливо лише в теорії, так як зазначалось раніше, поява нового поняття викликає часто появу не
одного а відразу кількох термінів, створених у різних місцях різними людьми. Через
деякий час залишається в ужитку лише один термін, а решта синонімів до цього поняття поступово зникають. Таким чином, наявність термінів-синонімів у термінології є і
небажаним, і неминучим наслідком бурхливого розвитку науки.
Статья посвящена актуальной научной проблеме синонимии в английской маркентинговой терминологии. Рассматривается понятие термина в современной лингвистике и классификация терминов, а также анализируются причины возникновения синонимии в терминологии. Исследуются способы перевода терминов-синонимов делового английского языка.
Ключевые слова: термин, синонимия, синоним.
The article is devoted to the relevant problem of synonymy in business English marketing terminology
and ways of the translation of English marketing terms into Ukrainian. Types of synonyms and terms are
analyzed and examples of English terminology are provided as well as their translation into Ukrainian.
Key words: term, synonymy, synonym.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ НАЗВ ЗА МОВНИМ СКЛАДОМ
У ЗООЛОГІЧНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ (КЛАС INSECTA)
Воскобойник Галина Миколаївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
На матеріалі 1168 лексичних одиниць назв різних груп комах у аспекті мовного походження виявлено вагому частку назв грецького походження (36,7 %) у латиномовній зоологічній номенклатурі, де
власне латинських – 44,3 %. Встановлено загальну закономірність переважання лексики латинського
походження у назвах видової групи (64,6 %), а лексики грецького – у назвах родової групи (76,1 %).
Показано незначну частку наявності грецьких назв, що є від назв метеликів втричі меншою в назвах
бджіл і вдвічі більшою в назвах кровосисних, – у номенклатурі яких присутність слів грецького походження в ХХ столітті суттєво зросла.
Ключові слова: мовне походження, зоологічна номенклатура, класичні мови, назви комах.

Зоологічна номенклатура (ЗН), за визначенням міжнародного кодексу зоологічної номенклатури (МКЗН) – латиномовна, тобто грунтується на латинській лексиці
та граматиці, але поряд з власне латинською у ній широко використовується лексика з інших мов, особливо з грецької.
Як зазначає Е.А. Вартан'ян, ще давньоримські автори визнавали грецьку лексику
більш розвиненою і широко використовували її у своїх працях. Наприклад, поетфілософ Тіт Лукрецій Кар у поемі "Про природу речей" писав, що не знаходить у
латинській мові відповідника грецькому слову атом і тому використовує його без
перекладу. Всього у латинській мові налічують близько 7 тисяч грецьких запозичень [Вартан'ян 1987, 83–84], що судячи з достатньо повних латинських словників
(50 тисяч), становить 14 %.
У номенклатурі слова грецького походження використовуються особливо широко, звертають на це увагу і зоологи, наприклад, Е. Майр з співавторами: "родовые
названия обычно основаны на греческих или латинских словах, чаще всего это –
латинизированные названия греческого происхождения" [Майр, Линсли, Юзингер,
1956, 298], а також Ф.Д. Мордухай-Болтовськой [2005]. Публікація останньої з цих
праць лише в 2005 році, написаної ще в 1963 р. і присвяченої походженню назв ракоподібних, може свідчити, що нарешті з'явилася потреба розуміти етимологію і
семантику такмономічних назв.
Співпадіння вражень різних авторів є вагомою підставою вважати значну роль
грецької лексики у ЗН. Однак ані кількісного її підтвердження, ані навіть спеціального аналізу у літературі не знайдено. І тому для доведення переконливості цієї тези і обгрунтування можливих практичних наслідків видається доцільним провести
оцінку мовної належності таксономічних назв на матеріалі різних груп комах.
Мета роботи: з'ясування закономірностей співвідношення назв за мовним походженям загалом, у таксонах різного рангу та у діахронії; порівняння цих закономірностей у назвах різних груп комах.
Об'єктом дослідження є назви різних груп комах України.
Вибір біологічного об'єкту визначився наявністю компактних зведень по кожній
з різних груп комах, таксономічно та екологічно віддалених, що містять як достат-
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ній об'єм матеріалу різноманітного за мовним походженням, словотвірними засобами та семантикою, так і потрібні для тлумачення назв відомості з будови та життєдіяльності об'єкту.
Предмет роботи полягає у визначені лінгвістичних закономірностей лексики різного мовного походження на матеріалі ЗН.
Наукова новизна дослідження: вперше на конкретно визначеному матеріалі
встановлено загальне співвідношення лексики різного мовного походження, його
зміни протягом понад двох столітть.
Актуальність полягає у тому, що робота виступає як додатковий, важливий
чинник при створені інтернаціональної, латинської номенклатури, а також як вагомий фактор необхідності (важливості) вивчення класичних мов.
Матеріалом роботи є всі назви родової і видової групи деяких кровосисних комах, зокрема вошей (Anoplura), бліх (Aphaniptera) та ґедзів (Tabanidae); двох родин
(Colletidae, Andrenidae) диких бджіл, які наведені у відповідних монографіях серії
"Фауни України" [Сергієнко 1974, Юркіна 1961, Бошко 1973, Осичнюк 1970, 1977],
а також найбільш повний, на час виконання роботи по даній групі (2005), список
назв денних метеликів або булавовусих (Rhopalocera) [Плющ 1988]. Загалом всі ці
назви нараховують 1168 лексичних одиниць (ЛО) без врахування повторних видових назв у межах групи.
Основним критерієм при визначенні мовної належності назв з класичних мов
правив словник відповідно латинський [Дворецкий 2002] чи грецький [Древнегреческо-русский словарь, 1958]. Хоча відомо, що в латині слова грецького походження мають ряд ознак, але спеціального викладу їх не знайдено, окрім деяких співставлень грецьких і латинських літер, випадків (типів) транслітерації, особливостей
латинізації грецьких слів [Закалюжний, Паласюк 2004, 295–301, Звонська-Денисюк
1997, 16–18, Звонська, Шовковий 2003, 12–13, Соболевский 2003, 8–10].
Відсутність як у грецькому, так і у латинському лексиконах певного слова чи
принаймні графічно йому близьких, споріднених було підставою визнавати їх походження з сучасних (інших) мов. Лише у частині з останніх випадків цю належність вдавалось конкретизувати, наприклад до польської (mlokossewiczi,
mokrzeckyi), німецької (Blüthgeni, Schwarzi, muehlfeldi, taschenbergi). Як видно з наведених прикладів можливість такої ідентифікації стосується переважно назв, що
походять від власних імен.
Ця робота є результатом кількарічної праці [Воскобойник 2006, 2007, Воскобойник, Піндрус 2006], яка почалася з аналізу мовного походження назв денних метеликів (342 ЛО), де встановлено вагому, навіть пріоритетну частку назв грецького
походження 63,7 % при 23,7 % латинських [Воскобойник 2006, 382]. Результат цей
згодом був перевірений на матеріалі назв диких бджіл (470 ЛО), при чому дані показали принципову відмінність (21,5 % при 54,3 %) [Воскобойник 2007].
Оскільки аналіз назв був проведений лише на двох абсолютно (таксономічно
та екологічно) різних групах комах, цим, як видається, і зумовлено отриманий
результат. Вбачається доцільним перевірити отримані висновки на назвах ще хоча
б однієї групи.
Результати аналізу мовного походження представлені у таблиці.
98

Воскобойник Г.М.

Розподіл назв за мовним походженням
Назви
Anoplura
(воші)
Aphaniptera
(блохи)
Tabanidae
(ґедзі)
Разом
Кровососні
Метелики
Дикі бджоли
Сукупно

Всього
81
100 %
135
100 %
140
100 %

Грецькі
31
38,3 %
51
37,8 %
28
20 %

Латинські
41
50,7 %
54
40,0 %
86
61,4 %

Мішані
2
2,4 %
8
5,9 %
5
3,6 %

Новомовні
6
7,4 %
22
16,3 %
21
15 %

Невизначені
1
1,2 %
–
0%
–
0%

356
100 %
342
100 %
470
100 %
1168
100 %

110
30,9 %
218
63,7 %
101
21,5 %
429
36,7 %

181
50,8 %
81
23,7 %
255
54,3 %
517
44,3 %

15
4,2 %
3
0,9 %
32
6,8 %
50
4,3 %

49
13,8 %
24
7,0 %
79
16,8 %
152
13,1 %

1
0,3 %
14
4,1 %
3
0,6 %
18
1,6 %

Розподіл назв за мовним походженням у трьох групах кровососних комах дещо
відрізняється, частка латинської лексики у назвах вошей займає проміжне місце
між назвами бліх та ґедзів, частка грецької у бліх та вошей приблизно однакова і
майже вдвічі більша ніж у ґедзів, мішаних – досить близька у всіх групах, а новомовних у назвах бліх та ґедзів помітно більша (вдвічі) ніж у вошей. Подальший
аналіз у різних аспектах мовного складу проводиться для цих груп разом.
Аналіз мовної належності по назвах всіх груп кровососних показав, що результати проміжні між назвами метеликів та бджіл, але в більшості ближчі до бджіл.
Проте загальна картина у всіх групах однакова, тобто перевага латинської лексики
особливо над доволі вагомою часткою грецької.
Як видно з таблиці, у назвах метеликів майже втричі переважає грецька лексика
порівняно з латинською та новомовною. У назвах бджіл же навпаки, більшість, хоч
і незначна (більше половини) належить латинським, значно вагоміше представлені
новомовні назви (16,8 % проти 7,0) і особливо мішані (відповідно 6,8 та 0,9 %). Грецьких же назв у бджіл порівняно з метеликами майже втричі менше (21,5 %). Назви
кровососних за мовним складом ближчі до бджіл, і тому результати по кровососним порівнюються лише з назвами метеликів. Грецьких назв на матеріалі назв кровососних наполовину менше порівняно з назвами метеликів, латинських же – майже удвічі більше, так само як і у назвах бджіл. Більш значна частка лексики з сучасних мов у назвах кровососних порівняно з часткою у назвах метеликів (13, 8 %
проти 7, 0 %), аналогічно і з мішаними назвами (відповідно 4,2 % та 0, 9 %).
У назвах кровососів по кожній з чотирьох груп мовного походження показники
мають проміжні значення порівняно з назвами метеликів та бджіл і ближчі до
останніх.
Істотна різниця виявлена між видовими і родовими назвами за мовним складом,
яка підтверджується на назвах інших груп комах. Підрахунок підтвердив вказане попереднє враження [Воскобойник 2007], а саме загальну закономірність переважання
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латинської лексики (64,6 %) над грецькою (16,0 %) у видовій групі назв, і навпаки – у
родовій групі (76,1 % проти 9,1 %), що виявляється у кожній групі окремо.
У назвах вошей серед родової групи (23ЛО): грецьких – 17 (74,0 %), що значно
більше ніж латинських – 1 (4,3 %), у видовій групі навпаки, серед 58 ЛО латинських – 40 (69,0 %), а грецьких всього 14 (24,1 %). Серед родової групи назв бліх
(44ЛО): грецьких 36 (81,8 %) проти 4 (9,1 %) латинських, і навпаки у видовій
(91ЛО), латинських – 50 (54,9 %) проти 15 (16,5 %) . Аналогічно і серед назв ґедзів,
у родовій групі (21ЛО) грецьких 14 (66,7 %), а латинських всього 3 (14,3 %); серед
119 назв видової групи, латинських – 83 (69,7 %), грецьких – лише 14 (11,8 %).
Така ж закономірність була виявлена у назвах диких бджіл, де серед 93 назв родової групи грецьких – 59 (63,4 %), що майже вп'ятеро більше ніж латинських – 13
(14,0 %), то у видовій групі навпаки, серед 377 ЛО латинських – 242 (64,2 %), а грецьких всього 42 (12,5 %).
Отримані результати, за мовним складом назв по окремих таксономічних рангах,
засвідчили переважання лексики грецького походження у родовій групі назв і незначне її функціонування у видовій. Це суттєво різниться з аналогічними даними по
денних метеликах, де грецька лексика домінує у назвах обох цих рангів, відповідно
79 з 97 (81,4 %) і 123 з 196 (62,8 %) і лише у назвах підвидів суттєво поступається –
всього 7 з 35 (20 %).
Отже, кількісна оцінка по назвах різних груп комах підтвердила єдину загальну
особливість розподілу назв за мовним походженням у співвідношені за рангами,
зокрема переважання лексики латинського походження у назвах видової групи, а
лексики грецького походження – у назвах родової групи.
Неабияку цікавість становить аналіз змін розподілу назв за мовним походженням в
історичному аспекті. Виділено кілька досить умовних, але мотивованих періодів.
При аналізі назв метеликів періодизація визначалась формально, по сторіччях і
лише назви, дані Ліннеєм, були виділені в окрему групу, навіть незважаючи на перекривання у часі його робіт з іншими авторами XVIII століття. Тут же періодизація безпосередньо грунтується на історії досліджень даної групи. Первинним, і
найбільш вагомим критерієм, правив кількарічний розрив у часі між описанням видів. З цим безпосередньо пов'язано і другий критерій – приналежність трудів певного автора до одного періоду, але він підпорядковується першому і, оскільки творчість деяких авторів охоплює кілька десятиріч, невелика частина даних ними назв
потрапляла до іншого періоду, особливо, коли проміжок нетривалий. Третім міркуванням була достатня для статистичного аналізу кількість назв у кожний період,
тобто приблизно рівномірний їх розподіл по періодах.
Первинно періодизація робилась для кожної з трьох груп назв кровососних комах окремо на підставі першого критерія, через що граничні терміни у них різнилися, але наявність часових проміжків у кожній з них дозволила сумістити всі три періодизації фактично без застережень і перекриття, лише ціною скорочення проміжків між періодами.
Найперше тут довелось відмовитись від виділення у самостійну групу назв, наданих Ліннеєм, оскільки у цій групі таких небагато (18), тоді як для метеликів їх
частка була співмірна до інших періодів. Друга особливість полягає в тому, що до
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першого періоду (XVIII ст.) віднесено ще й перші кілька перших років XIX ст.. Це
зумовлено перш за все продовженням у цей час роботи багатьох тих самих дослідників, тому його межі 1758 – 1807 рр.
На другий період (1815 – 1883 рр.) припадає більшість назв, що надали Meigen
(22) та Loew (16 з 17), тоді як до наступного, третього (1890 – 1966 рр.) відносяться
лише 1 назва останього автора, також певну роль у номінації відіграли Burmeister
(9), Kolenat і Brauer (8 та 7) та Curtis, Nitzsch (по 6) тощо. Найбільш плідний автор
3-го періоду Wagner, який надав 34 назви. Доволі продуктивні автори цього періоду: Jordan (18), Fahrenholz (11), Rotschild (10 з 11), а також по 8 назв надали – Ioff,
Krober, Olsufjew, Enderlein тощо.
Оскільки у цій групі назв кровосисних комах найбільшу частку (більше половини – 50,8 %) складають назви латинського походження, саме вони можуть бути визначальними у динаміці загалом. У всі три періоди, тобто до кінця ХХ ст. характеризуються істотним переважанням у номенклатурі назв латинського походження, у
середньому 51,9 % з помітним поступовим зменшенням (82,0 – 62,6– 37,2 %).
Частка грецької лексики загалом має тенденції протилежні до латинської. У всі
часові періоди вона значно поступається латинській і сукупно становить 30,5 % з
сталим зростанням (17,9 – 26,9 – 36,0 %).
Мішані назви, тобто складні слова, утворені з різномовних морфем, мають найбільш виявлену закономірність і сталу тенденцію. Протягом трьох періодів їх частка незначна однак зростає від 0 до 6,1 %, хоч і залишається найменшою. Всі вони,
за винятком двох назв, є греколатинськими та латиногрецькими. Виділення їх в
окрему групу зумовлене по-перше тим, що лексичний аналіз проводиться з точки
зору оцінки значення класичних мов, а по-друге, тому що для цієї оцінки такі назви
можуть бути показовим критерієм. Справа у тім, що вони не відповідають вимогам
МКЗН, за якими кожна назва повинна утворювалась зі слів тільки однієї мови
[МКЗН]. Отже, з одного боку, ця група дає внесок на користь значення класичномовної лексики, а з іншого свідчить про низький рівень володіння нею.
Першим трьом групам, які складають сукупність класичномовних назв, протистоїть четверта – назви з будь-яких інших мов, належність до певної з котрих не
конкретизувалась. На встановленій періодизації виявлено стале зростання цієї групи (0 – 6,2 – 20,1 %).
Також слід врахувати ті назви (38), в яких не знайдено рік їх описання.
Дана періодизація не співпадає з попередньою для назв бджіл, і взагалі інша для
назв метеликів, це не може бути перешкодою для співставлення, оскільки оцінюється лише загальна тенденція. Найбільш загальна у цьому відношенні особливість
полягає у відсутності однозначних закономірностей, які можуть бути добре пояснені на підставі досить тривіальних обставин, а також у назвах бджіл наявність дуже різких перепадів не лише кількості, але й напрямку її змін.
Другу особливість становлять вже конкретні суттєві відмінності у діахронії
окремих мовних груп. Перш за все це стосується грецької мови, частка назв з якої у
назвах метеликів перші три періоди була дуже великою, становлячи близько третини і до того ж зростала, а у ХХ ст. суттєво знизилась. У назвах бджіл же навпаки, за
майже такі самі три перші періоди, що закінчуються лише на 10 років раніше част101
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ка грецьких назв досить низька і стало зменшувалась, а от потім досить суттєво
зросла. На відміну від частки грецької лексики у назвах кровососних, де чітко помітне її поступове зростання (від XVIII до XX ст.).
Протилежна, порівняно з назвами метеликів, і динаміка частки латиномовної лексики, що там за три періоди зменшувалась, а у ХХ ст. дещо зросла, то на матеріалі
назв кровососів, так само як і на матеріалі назв бджіл, її частка поступово зменшувалася, залишаючись пріоритетною. Як загальна тенденція подібність спостерігається лише у зростанні (особливо у XX ст.) частки лексики запозиченої з некласичних мов, а також у мішаних назвах групи кровососних та бджіл, мішані назви метеликів не розглядаються, оскільки їх частка надто незначна 0,9 % (3).
Найпершим висновком з отриманих даних є суттєва відмінність складу назв у
цих групах за мовним походженням та підтвердження переважання лексики класичних мов (сукупно), та якщо у метеликів абсолютна більшість грецького походження (63,7 %), то у назв кровососних – 30,9 %, а у бджіл лише 21,5 % за переважання латинських (у перших – 50,8 %, а у других – 54,3 %).
У діахронії для бджіл про певні закономірності та тенденції взагалі говорити
важко через різкі та різноспрямовані зміни [Воскобойник 2007, 134], проте у назвах
кровососних спостерігається помітне стале зростання грецької лексики, хоч і незначне (від 17,9 до 36,0 %) та зменшення частки латиномовної лексики (82,0 –
37,2 %). Найсуттєвіша схожість мовного розподілу – переважання грецьких назв у
таксонів родової групи, що простежується у всіх розглянутих групах комах.
Відмінності розглянутих груп комах за багатьма параметрами мовного складу
назв потребує принаймні спроби свого пояснення. Перш за все, варто звернутись до
аргументів, що наводились для пояснення отриманих результатів по назвах метеликів. Оскільки причини, та й саме усвідомлення факту можливе лише через порівняння з його свого роду альтернативою.
У мовному розподілі таксономічних назв метеликів головна відмінність стосується істотних змін у ХХ ст. порівняно з попередніми, відносно сталими періодами,
з чим пов'язувалась і різниця між назвами окремих таксономічних рангів. Пояснення цих особливостей бачиться у втраті спочатку уваги до класичних мов, а зрештою
і взагалі вміння ними користуватись.
Ця причина стосується класичних мов сукупно у їх протиставленні до інших,
нових мов, а у цьому відношенні результати по всіх групах комах співпадають і
отже не потребують пояснень. Стосовно ж саме грецької мови таке пояснення можливе лише при додатковому припущенні, що без вивчення біологами латини грецька лексика виходить з вжитку у першу чергу як менш зрозуміла, доступна. Ця причина узгоджує між собою факти, з одного боку більшої частки грецьких назв у метеликів, а з другого – що вони отримували назви раніше, коли знання класичних
мов, зокрема грецької було кращим.
Проте правомірності цих пояснень суперечать інші більш вагомі обставини.
Перш за все, частка назв грецького походження, втричі менша у назвах бджіл, і понад як удвічі – у назвах кровососних порівняно з метеликами, зберігає низький рівень весь час, а на ХХ ст. припадає навіть суттєве підвищення. Звідси випливає, що
напрямок змін протилежний до очікуваного за вище вказаною причиною, тому саме
потребує спеціального пояснення, вимагаючи пошуку інших причин та пояснень.
102

Воскобойник Г.М.

Аналіз матеріалу за іншими аспектами дає підстави вважати основною причиною відмінностей мовного складу у даних групах комах певну традиційність надання назв, через тяжіння до певних лексико-семантичних груп [Воскобойник 2007,
135]. Це судження було сформульовано при аналізі назв бджіл, яке підтвердилося з
дослідженням ще однієї групи комах.
Так серед метеликів 109 назв походить від міфонімів, з яких лише 2 латинські, тому на цю лексико-семантичну групу припадає майже половина з 218 грецьких назв і
лише за її рахунок загальна частка грецьких є суттєво більшою, оскільки у бджіл їх
всього 2, а у кровососних – 4, з них 3 – грецькі. Навпаки, почесні і географічні назви,
де домінує новомовна лексика, у метеликів трапляються значно рідше (сукупно
0,7 %) ніж у назвах бджіл (16,8 %) та кровососних (майже 19,7 %), що визначає ще
одну складову встановленої різниці. Ще одна лексико-семантична група специфічна
відносно мовної належності – за кормовою рослиною, де у метеликів з 24 назв 20 латинські, а у кровососних – за об'єктом живлення з 42 назв 29 латинські, і лише 11
грецькі. Характеристичні назви (за будовою, розміром і забарвленням), які особливо
численні у бджіл (42,0 %) та кровососних (41,0 %) виключно класичномовні, з переважанням латинських, а у метеликів навпаки дещо більше грецьких.
Отож, при аналізі мовного складу назв різних груп комах встановлено такі закономірності, як домінування класичномовної лексики; загальне переважання лексики латинського походження у назвах видової групи, а лексики грецького походження – у назвах родової групи; відмінність у співвідношені кожної групи назв
загалом за мовним складом, так і зміни цих співвідношень у часі. Останнє пояснюється традицією використання різних лексико-семантичних груп, що пов'язано з
особливостями будови, забарвлення та життєдіяльності об'єктів при відображенні
певних їх рис у назві.
На материале 1168 лексических единиц названий различных групп насекомых в аспекте языкового
происхождения выявлена существенная часть названий греческого происхождения (36,7 %) в латиноязычной зоологической номенклатуре, где собственно латинских названий – 44,3 %. Установлена
общая закономерность доминирования лексики латинского происхождения в названиях видовой группы (64,6 %), а лексика греческого – в названиях родовой группы (76,1 %).
Ключевые слова: языковое происхождение, зоологическая номенклатура, классические языки, названия насекомых.
Basing on the material of 1168 lexical units of different insect group names in the aspect of language
origin, the significant part of names of Greek origin (36.7 %) was discovered in the Latin-language
zoological nomenclature, while real Latin names make up 44.3 %. The common regulatory of prevailing
words of Latin origin in species group names (64.6 %) and lexics of Greek origin in genus group names
(76.1 %) is also fixed. The small part of Greek names is three times lower in bee names and in two times
higher in sanguinivorous in nomenclature of which the number of words of Greek origin grew up
significantly in the XX-th century.
Key words: language origin, zoological nomenclature, classic languages, insect names.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСКУРСУ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗМІ
Гапотченко Надія Євгеніївна,
канд. філол. наук, доц.
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
У статті розглядаються основні тенденції формування та функціонування дискурсу засобів сучасної
масової комунікації; аналізується їхня жанрова класифікація; типи текстової організації, а також мовленнєві й немовленнєві прийоми, що залучаються авторами для створення дискурсу французьких ЗМІ.
Ключові слова: масова комунікація, дискурс, текст, жанр, типи текстів, мовні засоби, немовні
засоби, візуальне оформлення, дейксис.

Сьогодні матеріали ЗМІ є окремим видом дискурсу з численними індивідуальними характеристиками та жанрами, що є зумовленими соціальним та комунікативним потенціалом повідомлень, розрахованих на масового адресата.
Дослідники ретельно вивчають прагматичний потенціал дискурсу ЗМІ у зв'язку
з жанрово-стильовою приналежністю текстів (Г.П. Апалат, М. Жаме, В.О. Карпенко, К. Кербрат-Орекіоні, О.К. Мелещенко, М.П. Подолян, Г.Я. Солганік, П. Шародо та ін.). При дослідженні чинників мовлення у сучасних ЗМІ лінгвістів також
цікавлять стилістичні засоби, що їх наповнюють (Н.Г. Гуменюк, М.К. Бісімалієва
А.В. Кікало та ін). Дискурсивні чинники сучасних французьких ЗМІ постійно розвиваються та змінюються, про що свідчать окремі розвідки мовознавців (Ж. Мьошлер, А. Ребуль, Е. Руле та ін.).
Слід зазначити, що спроби глибокого аналізу комунікативної та прагматичної
значущості засобів різної природи у повідомленнях масової комунікації французькою мовою останнім часом не є поширеними. Це визначило мету нашої статті –
розглянути основні тенденції формування та функціонування дискурсу у сучасних
ЗМІ французькою мовою. Мета дослідження зумовила необхідність вирішення наступних завдань: проаналізувати чинники, що є тісно пов'язаними з авторським
баченням дискурсу та, відтак, добору засобів різної природи для їхньої актуалізації
у повідомленнях ЗМІ, функціональні та комунікативні чинники дискурсу ЗМІ, які
стосуються питань його внутрішньої організації та зовнішніх актуалізацій, тобто
функціонування у соціумі та розуміння з позиції читача.
Розглянемо передусім узагальнені стратегічні напрями розвитку різних типів текстів у межах публіцистичного дискурсу. Найбільш глибоке дослідження проблем
та особливостей дискурсу можна спостерігати в лінгвістичних працях Ж.М. Адама,
Р. Барта, Д. Менґьоно, П. Рікьора та, безумовно, Т.А. Ван Дейка. Можна вважати,
що у французькій лінгвістиці аналіз дискурсу отримав визнання з появою у 1969
році номера лінгвістичного наукового журналу "Langages", присвяченого саме цьому новітньому на той час мовознавчому витку. Сьогодні кожен дослідник додає до
вчення про дискурс своє індивідуально зумовлене бачення [Maingueneau 2001].
Проте у кожній теорії дискурс базується на тексті, актуалізованому між комунікантами в окремій соціокультурній ситуації в усній або писемній мовленнєвій формі з
визначеними правилами та нормами [Селіванова 2002, 36–41].
Згідно з теорією функціональних стилів, у дискурсі ЗМІ добір мовних засобів
висловлення думки співвідноситься з публіцистичним стилем. Проте, у сучасному
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французькому мовознавстві поняття функціонального стилю поступається популярністю та частотністю вивчення феномену дискурсу. Це пояснюється передусім
тим, що аналіз дискурсу є мовознавчим напрямом, побудованим на багатьох міждисциплінарних зв'язках з іншими науками (соціологією, психологією, теорією комунікації, історією тощо), які є допоміжними у вивченні контексту та змісту усного
й писемного мовлення. Розгляд ЗМІ як дискурсу (а не текстів) дозволяє вийти за
межі структури та змістовного боку, дослідити форми презентації конкретного мовленнєвого журналістського твору та його позалінгвістичні чинники.
Аналіз будь-якого дискурсу складається з дослідження компонентів змісту та
структурних елементів залежно від жанрової приналежності. Наприклад, серед жанрів французьких друкованих ЗМІ можна виокремити інформаційні (замітка, інформаційний звіт, інформаційне інтерв'ю, бліц-опит, репортаж тощо); аналітичні
(аналітична кореспонденція, бесіда, коментарій, соціологічне резюме, анкета, рецензія, стаття тощо); художньо-публіцистичні (нарис, фейлетон, памфлет, пародія,
легенди тощо). Джерелом інформаційного дискурсу у ЗМІ є емпіричні практичні
спостереження, що характеризуються, як правило, досить простою структурною
організацією та презентацією матеріалу. Аналітичні жанри мають витоки на теоретичному рівні пізнання та відрізняються більш глибоким вивченням причиннонаслідкових зв'язків, оцінних відносин предметів, більшою аргументованістю тощо.
Художньо-публіцистичний дискурс є продуктом паралельної реалізації художніх та
раціональних методів пізнання [Карпенко 2002, 4–12].
У французьких ЗМІ можна знайти приклади практично з усіма відомими формами організації текстів (наративні, інформативні, дескриптивні, пояснювальні,
інжонктивні, аргументативні тощо). Проте, як і функціональні стилі, форми організації текстів є поняттям дещо умовним, тому, як правило, тексти, що публікуються
у сьогоднішніх ЗМІ є сполукою кількох форм. Розглянемо вищезазначене твердження на прикладі тексту "Mozart écrase les prix". У тексті подається інформація
про фантастично низькі ціни на продукцію одного з видавництв, що пропонує диски-перевидання записів відомих творів. Крім того, автор статті аналізує можливі
наслідки подібної політики видавництва:
Tout Mozart – ou presque – en 170 CD, pour 99 euros ! C'est ce que propose l'éditeur
néerlandais Brilliant Classics, spécialisé dans la réédition d'enregistrements historiques
à prix modique. Mais 60 centimes l'unité, quand on sait qu'une nouveauté peut coûter
jusqu'à 26 euros, c'est du jamais vu ! Et n'allez pas penser qu'il s'agisse de fonds de
tiroir: les interprétations réunies dans cette intégrale – qu'on pense aux symphonies
dirigées par Jaap ter Linden ou aux grands opéras sous la baguette de de sir Charles
Mackerras – sont parmi les meilleures. L'acheteur peut donc se frotter les mains et fêter
en fanfare la future année Mozart (pour le 250е anniversaire de sa naissance) [...]
Cette aubaine pour le consommateur (déjà dix mille coffrets vendus en France)
appelle quelques remarques. D'abord, elle consacre un type d'éditeur qui ne se met plus
au service d'artistes en activité ou d'un répertoire, mais exploite des catalogues déjà
existants. Elle marque ensuite la marchandisation absolue du disque classique [...]. Car
tout cela, naturellement, a un coût.
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Alors sommes-nous en train de vivre un moment historique dans l'histoire du disque
compact classique? Sa dématérialisation devient désormais inéluctable, comme pour les
autres musiques, tout comme l'achat en ligne et le téléchargement (plus ou moins) légal
[Télérama, 30 novembre 2005].
Наявними у наведеному тексті є окремі риси аргументативного дискурсу, як-от
логічні оператори послідовності та логічності mais, et, déjà, ensuite тощо; теперішній час, який підкреслює актуальність проблеми та об'єктивний теперішній час сюжету [Ilie 1999, 980–993]. Головними, на наш погляд, є теза автора про наявність
можливості отримання гарних записів за символічною ціною та антитеза про зменшення за таких ринкових умов ролі, а відтак, й кількості дисків як носіїв інформації, як окремої соціокультурної реалії. Слід підкреслити, що у дискурсі ЗМІ уживаються різні види логічних конекторів, які висловлюють поєднання, включення, порівняння тощо, та відіграють значну комунікативну й прагматичну роль. Завдяки
конекторам автор логічно та послідовно реалізує у дискурсі комунікативну інтенцію, наголошує на важливій інформації, тобто упливає на стан, поведінку та позицію читача. Аргументи у дискурсі ЗМІ мають на меті не тільки ознайомити читача з
інформацією, але упевнити останнього в її вірогідності.
У наведеному вище автентичному прикладі з тексту ЗМІ мають також місце
окремі ознаки інформативних текстів (відсутнє посилання на мовця, присутні кількісні дані, антропоніми, лексичні одиниці, що передають соціальні реалії). Експлікативні чинники тексту спрямовані на те, щоб не тільки познайомити читача з новою інформацією, а й пояснити можливі наслідки (це демонструється передусім завдяки
уживанню значної кількості вставлених конструкцій на рівні словосполучень та речень, використання логічних артикуляторів, які підкреслюють поступовий процес
пояснення – d'abord, alors). Крім того, текст містить окремі компоненти, властиві інжонктивному дискурсу. Наприклад, речення Et n'allez pas penser qu'il s'agisse de fonds
de tiroir [...] у наказовому способі є рекомендацією, порадою автора читачам, що спонукає останніх до адекватного, відповідного реальності сприйняття інформації.
Очевидними є також експресивні чинники тексту, які пов'язані з висловленням
стану подиву автора щодо цін, за якими продаються диски. На мовленнєвому рівні
експресивна насиченість передається окличними реченнями, авториторичним запитанням наприкінці тексту, в якому присутня стилістична фігура тавтології un
moment historique dans l'histoire du disque compact classique; лексичними одиницями
з експресивною забарвленістю тощо.
Обов'язковим складником аналізу ЗМІ, що заслуговує на прискіпливу увагу дослідників, є прийоми мовної та мовленнєвої реалізації цього різновиду дискурсу.
Пошук мовленнєвих стилістичних засобів, доцільних у кожній окремій комунікативній ситуації, реалізується передусім на лексичному, морфологічному, синтаксичному рівнях та серед потенційно можливих у контексті стилістичних фігур. У ЗМІ з
усним каналом подання інформації (телебачення, радіо, кіно) необхідним є аналіз
фонетичного аспекту дискурсу.
У дискурсі ЗМІ добір лексичних засобів здійснюється залежно від загального
тематичного напряму тексту. Крім того, у публіцистичному дискурсі немає обмежень щодо регістру мовлення, до якого належить те чи інше слово. Проте, необхід107
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ною є відповідність залучених термінів, запозичень, топонімів, антропонімів фоновим знанням потенційних читачів. Тому у друкованих ЗМІ уживаються переважно
лексичні одиниці, семантичний аспект яких є знайомим читачам та може бути адекватно сприйнятим. Якщо автори використовують окремі неологічні лексичні одиниці, вони частіше за все на початку повідомлення дають пояснення (розшифровують скорочення, перекладають запозичення, тлумачать мало відомі топоніми тощо). Це пов'язано з тим, що кожний текст ЗМІ має відповідати тезаурусу, фоновим
знанням та загальній комунікативній підготовці аудиторії.
При аналізі дискурсу слід обов'язково звернути увагу на індивідуальні для кожної
комунікативної ситуації об'єктивні та суб'єктивні характеристики комунікантів, загальну семантику повідомлення, окремі маркери часу та простору повідомлення. Дейктичні форми, які виконують роль показників на лінгвістичному та логічному рівнях,
можуть бути подані завдяки стилістичному уживанню морфологічних категорій
окремих частин мови. Важливим фактором формування дискурсу ЗМІ є орієнтація
автора на читача у доборі мовних засобів відображення дійсності. Мовні засоби є
розповсюдженим шляхом фокусування уваги читата на найважливіших складниках
тексту. У наведеному далі прикладі вказівний прикметник перед назвою країни дозволяє читачеві зосередитися на дейктичному показнику простору, наголошує на виокремленні Монголії на тлі інших країн, сприяє підкресленню антитези:
Dans cette Mongolie, où l'énergie est un luxe quotidiеn, ils imaginent la France
plongée dans les ténèbres. Et ils s'inquiètent [Ça m'intéresse, novembre 2007].
Іншим інформативним чинником дискурсу ЗМІ є, наприклад, стилістичне використання категорії часу дієслів, яке у наступному уривку дозволяє актуалізувати
динамічне висвітлення подій, ще раз пережити читачам моменти з минулого разом
з головною героїнею статті:
Une directrice de recherches au CNRS nous raconte son aventure : tombée brutаlement
dans le coma, elle se réveille 15 jours plus tard, paraplégique et ayant perdu une partie de
ses souvenirs. Le nom de l'AT2, [...] sur lequel elle travaillait, ne lui dit plus rien! Avec
humour et sans jamais s'apitoyer sur son sort, Clara Nahmias nous fait partager ses doutes,
ses douleurs, ses espoirs, bref, son retour à la vie. Un témoignage émouvant pour mieux
comprendre la fragilité du bonheur [Ça m'intéresse, novembre 2007].
Проте навіть у друкованих ЗМІ інформація подається не тільки у вигляді знаків
мовлення, зафіксованих писемно з метою їх можливого візуального сприйняття у
будь-який проміжок часу у будь-якому місці. Мовленнєва інформація у пресі здебільшого супроводжується різноманітним візуальним оформленням.
Спосіб подання мовленнєвої інформації (шрифти, типографічні чинники) та візуальне оформлення мають сприяти полегшенню читання та сприйняття публіцистичного дискурсу.
Наукові результати. Висновки та перспективи подальших досліджень. Розглянуті у статті основні комунікативні традиції та тенденції подання інформації у
французькому дискурсі ЗМІ спонукають до окремих висновків. Фактично під час
аналізу дискурс розглядається як окрема комунікативна соціально значуща реалія,
яка має підґрунтям текст. В одному тексті французьких ЗМІ можуть поєднуватися
кілька форм подання інформації. Перспективним є вивчення феномену інтертексту108
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альності як комунікативно вагомого компоненту дискурсу французьких ЗМІ, оскільки для публіцистики є типовим посилання на прецедентні тексти.
В статье рассматриваются основные тенденции формирования и функционирования дискурса
средств современной массовой коммуникации; анализируется их жанровая классификация; типы
текстовой организации, а также речевые и неречевые приемы, привлекающиеся авторами для создания дискурса французских СМИ.
Ключевые слова: массовая коммуникация, дискурс, текст, жанр, типы текстов, языковые средства, неязыковые средства, визуальное оформление, дейксис.
L'article examine les tendances générales de la formation et du fonctionnement du discours dans la
communication de masse. La classification des genres, les types de l'organisation textuelle, ainsi que les
procédés linguistiques et non-linguistiques, employés par les auteurs afin de créer le discours des mass
media français y sont aussi analysés.
Mots clés: communication de masse, discours, texte, genre, types de textes, moyens linguistiques, moyens
non-linguistiques, arrangenment visuel, signes déictiques.
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УДК 81:39
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ:
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСТУЛАТЫ И МОДУЛИ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Голубовская Ирина Александровна,
д-р филол. наук, проф.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Настоящая статья посвящена изложению теоретико-методологических основ исследования
культурно обусловленных языковых феноменов. Определяется содержание современного понятия
"национально-языковая картина мира" в контексте гумбольдтовского понятия "языковая форма".
Обосновывается тезис о манифестации национально-культурных особенностей определённого языкового коллектива на всех без исключения уровнях языковой структуры.
Ключевые слова: антропологическая парадигма, национально-языковая картина мира, культурный концепт

Рубеж тысячелетий в лингвистике ознаменовался очередной сменой моды на ракурс рассмотрения языковых явлений, появлением и реализацией в лингвистических исследованиях иного "стиля мышления", задавшего новые параметры постановки и разрешения научных языковедческих проблем. Если принять в качестве исходной предложенную Ю.С. Степановым [Степанов 1985] трёхчленную схему эволюции теоретических представлений в лингвистике: "философия шимени" (семантическая парадигма) ↔ "философия предиката" (синтаксическая парадигма) ↔
"философия эгоцентрических слов" (прагматическая парадигма), то, исходя из приоритетных стратегий лингвистики сегодняшнего дня, нетрудно предположить, что
мы находимся на третьей ступени поступательного развития философских воззрений на язык, когда в центр лингвистического внимания перемещён субъект, познающий мир, мыслящий, оценивающий, чувствующий, детерминированный определённой культурой – пользователь языком. Появление новой научной парадигмы в
языкознании (в смысле господствующего в данную эпоху взгляда на язык), как и в
любой другой области знаний, следует признать событием естественным и даже
прогрессивным, отвечающим духу научного поиска: "В истории лингвистики неоднократно происходило концентрирование фокуса внимания на той или иной отдельно взятой ипостаси языка, что обычно обеспечивало прорыв в понимании соответствующих его характеристик..." [Кибрик 1996, 232]. Известный американский
учёный Дж. Брунер, формулируя в своей монографии "Акты понимания" собственное представление о сдвиге в научной парадигме, подчёркивал, что в лингвистике и
психологии вопрос о ментальных сущностях и состояниях, о воле, интенции, представления о внешнем мире, сформулированные конкретной культурой, уже нельзя
считать запретным. Науки о человеке, по его мнению, "лишь теряют от того, что
при конструировании своих предметов они забывают о детерминированности человека прежде всего историей и культурой..." [Цит. по Фрумкина 1996, 79 –80]. Кризис имманентно-семиологического подхода к изучению языка доказал правоту
Э. Бенвениста, который пророчески предсказал возможность создания новой лингвистики на основе триады терминов – язык, культура, человеческая личность.
Ю.С. Степанов, рассматривая различные "образы языка" в лингвистике XX века
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("язык как язык индивида", "язык как член семьи языков", "язык как структура",
"язык как система", "язык как тип и характер" и т.д.), приводит в качестве результирующего определения, сложившегося к концу ушедшего столетия, такую его дефиницию: "язык как пространство мысли и дом Духа" [Степанов 1995, 30 – 31].
При таком подходе к осмыслению сущности языка далеко на задний план отходит
"инструменталистское" понимание этого сложнейшего феномена (язык как средство познания, мышления и коммуникации), уступая первое место гумбольдтовским
идеям о языке как "эманации духа" народа, что в современной науке обретает следующие формулировки: "Язык – дом бытия человеческого существа" [Хайдеггер
1988, 354); "Язык – дом бытия духа" [Степанов 1995, 32]. Именно в ракурсе такого
понимания содержательное наполнение понятия "мировоззрение народа" может
получить максимально широкое толкование – как осмысление, переживание и оценка мира тем или иным этносом, воплощённые в языковых национально- специфических формах: "... язык есть орган внутреннего бытия, даже само это бытие, насколько оно шаг за шагом добивается внутренней ясности и внешнего воплощения"
[Гумбольдт 1984, 47]. Можно без преувеличения сказать, что гипотеза лингвистической относительности в наши дни обретает контуры теории. Напомним, что в
соответствии с постулатами гипотезы Сепира – Уорфа, разработанной в тридцатых
годах прошлого столетия, логика мышления, специфика мировидения и характер
познания действительности тем или иным этносом предопределяется языком общения данного социума. Гипотеза декларирует безоговорочный примат языка над
категориями мышления и сознания: "Формирование идей является не независимым
процессом, строго рациональным в старом смысле, а частью определённой грамматики (Курсив мой – И.Г.)... Мы расчленяем природу по линиям, предложенным
нашим родным языком, ... организуем её в понятиях и приписываем ей значения
так, как мы это делаем в значительной степени потому, что мы являемся участниками соглашения организовать его таким образом – соглашения, которое предлагает нам наше языковое сообщество и приводится в систему по образу нашего языка.
Соглашение, конечно, неявное, незаключённое, однако его условия являются абсолютно обязательными" [Уорф 1960, 184–185]. Гипотеза Сепира-Уорфа возникла не
на пустом месте, а как логическое продолжение идей Гумбольдта о различных языках как различных способах видения мира и интерпретации его человеческими сообществами. Всякий язык, по Гумбольдту, созидает для пользующегося им народа
картину мира, как бы обводя вокруг него некий магический круг определённых
представлений и образов: "В каждом языке заложено самобытное миросозерцание.
Как отдельный звук встаёт между предметом и человеком, так и весь язык в целом
выступает между человеком и природой, воздействующей на него" [Гумбольдт
1984, 80]. Выйти за рамки этого круга можно только путём изучения другого языка,
"вступления в другой круг", т.е. через проникновение в систему мировидения, запечатлённую иным языком. Таким образом, различия между языками проявляют
себя как нечто большее, чем просто языковые различия, являясь, по сути, разными
видениями мира: "Языкам, достигших высоких степеней совершенства, свойственны собственные мировоззрения" [Гумбольдт 1984, 322]. "Промежуточный мир"
(Zwischenwelt), т.е. язык, фактически подчиняет себе человека, предопределяя его
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практическую деятельность: человек обращается с предметами так, как их преподносит ему язык, ведёт себя в обществе так, как предписано языком, мыслит так, как
это предопределено языком. Идеи основоположника общего языкознания и антропологического подхода к языку В. фон Гумбольдта были возрождены в XX столетии в рамках лингвистического направления, получившего название неогумбольдтианства, которое оформилось двумя основными разновидностями – европейской
(Л. Вайсгербер, Й. Трир, П. Хартман) и американской (Э. Сепир, Б. Уорф).
Культурно-философская интерпретация языка, безусловно, не противопоставлена
инструменталистской, находясьc с ней в отношениях, если можно так выразиться,
дополнительной, а не контрастной дистрибуции. Очевидно, целостное представление
о языке может дать исследование его проявлений во всех отведённых ему ролях:
язык как код (знаковая система); язык как средство познания; язык как инструмент
коммуникации; язык как "дом бытия духа народа". Таким образом, как нам представляется, утверждение в лингвистике новой точки зрения на язык не приводит к отказу
от предшествовавших теоретических наработок, а лишь к их кратковременному забвению. Позволим себе в поддержку высказанного выше привести слова французского философа языка П. Серио: "... в лингвистике (и вообще в гуманитарных науках)
парадигмы не сменяют и не отрицают друг друга, но накладываются одна на другую,
сосуществуют, в одно и то же время игнорируя друг друга" [Серио 1993, 52].
Перемещение человека и всего человеческого в центр лингвистического внимания, осознание языка как воплощённой духовной энергии народа привело к пересмотру многих, казалось бы незыблемых, аксиом языкознания, в частности, к ревизии лингвосемиотических и семантических догматов.
Как известно, Ч. Моррис выделял три семиотических аспекта: семантику, синтактику и прагматику, подразумевавших, соответственно, отношение знака к предмету обозначения, отношение между знаками в данной системе, и отношение к знакам
тех, кто ими пользуется. Будучи справедливым для искусственных знаковых систем, это членение начинает "хромать" применительно к языковой системе как семиотической системе особого рода. Фердинанд де Соссюр формулировал основные
положения знаковой теории языка, отталкиваясь от того общего, что существует
между знаковыми системами, включая и язык как особую знаковую систему. По
Соссюру, лингвистика является лишь частью семиотики (или семиологии в терминах Соссюра), находясь с последней в видо-родовых отношениях включения, где
семиология выступает родовым по отношению к лингвистике понятием. Таким образом, своеобразие языка как особой знаковой системы, созданной человеком с целью обеспечения познавательной и коммуникативной деятельности, в период господства "имманентной лингвистики" не могло, естественно, стать предметом серьёзного научного интереса: "на протяжении долгого времени лингвистика изучала не
язык как таковой, в единстве его телесного и духовного аспектов, а лишь грамматический, синтаксический и семантический скелет языка. Именно по этой причине
не удавалось перекинуть мостик от языка к мышлению, нащупать их связующее
начало. Между тем не скелет, а душа языка, т.е. опредмеченное в нём мировоззрение, идеология, система ценностей, напрямую связывают его с душой говорящего
субъекта, его внутренним миром, мышлением" [Борухов 1991, 116].
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В рамках структурной лингвистической парадигмы были развиты семасиологический (форма ⇒ значение) и ономасиологический (значение ⇒ форма) подходы к
исследованию языка, которые могли реализовываться как в своей функциональной,
так и структурной разновидностях [Даниленко 1990]. Формулировка же принципов
антропоцентричности и антропоморфности языка задалa не просто новый аспект
лингвистических изысканий, но и привелa к новым пониманиям и трактовкам. Так,
А. Вежбицкая пишет: "Сама природа естественного языка такова, что он не отличает экстралингвистической реальности от психологической и от социального мира
носителей языка" [Wierzbicka 1991, p.16]. Коль скоро это так, все языковые значения являются субъективными и этноцентричными, а семиотическое аспекты взаимоотношений между знаками, выделенные Ч. Моррисом (семантика, синтактика,
прагматика), оказываются несостоятельными как методологическая основа исследования естественного языка – знаковой системы особого рода. Осознание функциональной синкретичности языка, а также его ориентированности на выражение мировидения определённого этноса привело к радикальному пересмотру всех существовавших ранее концепций лексического значения (предметной, отображательной,
релятивной, образной, функциональной и др., см. подробнее Голубовська 1995, 8–
13). Как известно, именно серьёзные расхождения в толковании природы лексического значения слова стали краеугольным камнем в размежевании старой структурной парадигмы и новой когнитивной. Если структуралисты-семантики утверждали
отображательно-обобщающий характер лексического значения слова, понимая его
как совокупность объективно присущих денотату отличительных признаков [Панфилов 1977, 79 – 80; Уфимцева 1986, 29], то представители когнитивной лингвистики сосредоточились на его субъективизме, антропоцентричности, культурной обусловленности и энциклопедизме. В русле идей когнитивной лингвистики лексическое значение выступает актом интерпретации фрагмента мира человеком, не сводимым к отношению между знаком и реалией, т.е. к референции. Будучи ментальной
сущностью, способной обретать своё истинное бытие только в человеческом сознании, значение входит составной частью в структуры знаний об окружающем мирe, с
чем и связан его энциклопедический характер. Исследовать семантику слова для лингвиста-когнитолога значит, прежде всего, дать описание эталонного ментального
образа, находящегося в сознании человека и соответствующего слову, а вовсе не очерчивать условия и границы денотации. Фокус внимания учёных-семантиков, таким
образом, переместился с внешнего мира, где присутствует лишь реальный объект, на
сознание говорящего как место "прописки" образа, вместилище прототипических
представлений, вербализируемых словом. При этом языковые категории трактуются
как составная часть когнитивного аппарата человека: "Оказывают им честь или нет,
называя их "концептуальными", языковые категории – это категории нашей когнитивной системы, и исследование всех категорий нашей когнитивной системы должно
включать также и исследование языковых категорий" [Лакофф 1988, 47].
Коль скоро значение не есть отображение объективных признаков предмета, а
только тех, что выделены человеком как важные ввиду специфики его контакта с
предметом [Wierzbicka 1991, p.16; Падучева 1996, 5-6), теряется, нейтрализуется
противопоставление семантики как одного из трёх семантических аспектов и праг113
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матики. Напомним, что в рамках структурно- семантической парадигмы коннотативный, прагматический компонент значения противопоставлялся предметнопонятийному значению как базовой семантике словесного знака. Кроме того, когнитивисты отрицают особый характер грамматической семантики по сравнению с
семантикой лексической, сводя первую и вторую к семантике как таковой1. Позволим себе привести цитату из А. Вежбицкой в подтверждение и развитие вышеприведённых рассуждений: "Язык является интегрированной системой, где всё предназначено для выражения значения: слова, грамматические конструкции, различные
"иллокутивные" средства (включая интонацию). Таким образом, можно поспорить
с тем, что лингвистика распадается на три части, которые можно назвать лексической семантикой, грамматической семантикой и иллокутивной (прагматической)
семантикой... В естественных языках значения выступают интерпретациями человеком окружающего мира. Значение субъективно, антропоцентрично, во многом
культурно обусловлено, отражая как культурно обусловленные типы социального
взаимодействия, так и объективные черты окружающего мира как такового" (Пер.
с англ. мой – И.Г.; Wierzbicka 1991, p. 16–17).
Таким образом, на рубеже веков наметилась коренная смена базисной научнолингвистической парадигмы, произошёл переход к неофункционализму (неонеклассицизму), представленному когнитивным и коммуникативным направлениями,
что привело к пересмотру многих традиционных положений семантики и лингвосемиотики. Определилась и утвердилась установка на рассмотрение языковой формы как отражения структур человеческого сознания, мышления и познания. Языкознание нового времени включило в сферу своей компетенции нетрадиционные для
лингвистики содержательные сущности: юнговские архетипы, культурные концепты, концептуализированные области, картины мира. Для молодой парадигмы языкознания характерны новые установочно-познавательные параметры: широкая экспансия в другие науки, антропоцентризм и функционализм в изучении языковых
явлений, учёт всех функций языка, объяснительный характер толкования языковых
феноменов [Кубрякова 1994 б, 5]. Лингвисты, действующие в рамках заданных
приоритетов, пытаются вскрыть глубинную связь когнитивных структур человеческого сознания с языковыми формами, проследить "модус" отражения характера
познания и восприятия мира в глубинных вербально-невербальных ментальных
образованиях, относящихся к сфере бессознательного. Широкая палитра работ последнего времени (А.Вежбицкой, Н.И. Сукаленко, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телии,
Е.С. Яковлевой, В.Н. Топорова, Т.И. Вендиной, Е.В. Урысон, Г.И. Берестнева,
О.А. Корнилова, О.В. Тищенко, Г.М. Яворской, Т. В. Радзиевской и многих-многих
других) выполнена в культурно-антропологическом ракурсе. Их авторы стремятся
исследовать "язык культуры" реконструировать языковое этническое сознание, выявить культурно-языковые национальные стереотипы, определить взаимовлияние
языка и духовной культуры. Фронтальность подобных исследований, а также раз1

Вспомним в связи с этим категорическое требование У. Вейнрейха, следовавшего логике "Синтаксических структур" Н. Хомского, исключить семантические соображения из грамматического описания
и описывать грамматику автономно по отношению к семантике [Вейнрейх 1970, 167].
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нообразие используемых в них стратегий поиска "человека через язык" позволяет
говорить о том, что антропологическая парадигма в лингвистике уже в общих чертах сложилась и набирает силу.
Утверждение в лингвистике нового образца постановки и разрешения научных
проблем привело к необходимости пересмотра утвердившихся в отечественном языкознании под влиянием марксистcко-ленинской теории отражения модулей осознания специфики взаимодействия языка и мышления, языка и сознания, к поиску новых методологий и подходов в исследовании семантического континуума естественного языка.
Одним из центральных понятий нового когнитивно-культурологического подхода к изучению языковых явлений стало понятие языковой картины мира.
Эту красивую и довольно точную метафору можно встретить в трудах
В. Гумбольдта и его последователей – неогумбольдтианцев Л. Витгенштейна,
Л. Вайсгербера, Й. Трира, Б. Уорфа. В украинской и в российской лингвистике активное использование этого понятия приходится на начало второй половины
ХХ века, когда на первый план в лингвистических исследованиях выдвинулась проблема описания внешней и внутренней структурации лексико-семантических полей
и установления системных отношений между ними. (См. работы семидесятых годов Ю.Н. Караулова, А.И. Кузнецовой, Ф.А. Никитиной, А.А. Уфимцевой,
Г.С. Щура и др.). Широко употребляясь в современных культурологических и лингвистических исследованиях, данная метафора, похоже, уже в значительной степени утратила свою образность, стремясь к обретению терминологического статуса.
По нашему глубокому убеждению, императивом для современной антропологической лингвистики должно стать расширительное толкование термина "языковая картина мира", отталкивающееся от того содержания, которое Гумбольдт вкладывал в
понятие "формы языка". Будучи неповторимо индивидуальным образованием для
каждого языка, выражая духовность народа, "форма языка", по Гумбольдту, представляет собой объединение отдельных языковых элементов в едином целом. Различая два типа языковой формы – внутреннюю и внешнюю, Гумбольдт отводит
внутренней форме первостепенную роль, разумея под ней внутреннюю структуру
языка в целом, глубинный принцип его порождения. Внешняя форма языка, манифестируя и воплощая внутреннюю, запечатлевает её в звуковой и семантической
(лексико-грамматической) языковых субстанциях.
В лингвистике семидесятых-восьмидесятых годов на вооружение было взято узкое понимание картины мира, к чему, очевидно, располагала бытовавшая в то время "мода" на межъязыковые исследования лексико-семантических полей [Trier
1973; Супрун 1988; Уфимцева 1986 и др.]. Ю.Н. Караулов, заложивший своей знаменитой монографией "Общая и русская идеография" основы изучения лексикосемантических полей в советской лингвистике, понимал под языковой моделью
мира "…способ существования лексики (словаря) в сознании носителя" [Караулов
1976, 274]. С ним солидарен Г.А. Брутян, определяющий языковую картину мира
как "…знание, закреплённое в словах и словосочетаниях конкретных разговорных
языков" [Брутян 1973, 109]. В рамках лингвострановедческой теории слова национальная специфика языка виделась исследователям также только на лексическом
уровне [Верещагин, Костомаров 1980].
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По нашему глубокому убеждению, лингвистика сегодняшнего дня нуждается в
широком осмыслении понятия "языковая модель мира". С точки зрения австралийского лингвиста А. Вежбицкой, национально-культурная специфика ментальности и
характера этноса находит своё выражение не только на лексико-семантическом, но и
на морфологическом и синтаксическом уровнях языковой структуры [Вежбицкая
1996]. Подобный взгляд разделяет и проф. В.Н. Телия, считающая, что языковая картина мира создаётся не только красками конкретной лексики и опредмечиванием
процессуальных значений, но также "…использованием синтаксических конструкций, изначально отображавших отношения между элементами предметно воспринимаемой действительности…" [Телия 1988, 178]. Таким образом, традиционный подход к интерпретации языковой картины мира как конструкта, сопряжённого прежде
всего и главным образом с лексикой конкретного языка, можно в определённой степени считать лингвистическим анахронизмом. Мы исходим из следующего утверждения: субстанционально-идеальное пространство языка, будучи единым и непрерывным, моделирует специфические черты национального мировосприятия и национального склада мышления фактически на всех стратификационных уровнях языковой
системы посредством дознаковых, знаковых и супразнаковых языковых величин.
Как известно, основными функциями любого естественного языка считаются
коммуникативная и познавательно-отображательная1. Если благодаря первой язык
выступает средством общения и обмена информацией, вторая делает возможным
хранение и организацию знаний об окружающем мире. Познавательноотображательная функция языка получила в языкознании ещё несколько названий:
номинативная (от лат. nomen – имя, название), конститутивная (от лат. constitutus –
определённый), ментальная (от лат. mens, mentis – разум). Расшифруем и сведём
воедино имплицитные смыслы приведённых наименований познавательноотображательной функции языка: обозначая языковыми знаками впечатления, инициированные фрагментом реального мира, данным этносу в непосредственном восприятии, "этнический человек" пытается определить (вскрыть) сущность предметов
и явлений. Будучи оязыковлёнными, представления и понятия определённого языкового коллектива вступают как бы в обратную связь с мыслительным процессом
этноса в целом, направляя его по национально детерминированному руслу: "Язык
можно уподобить своеобразной когнитивно-этнической вакцине, а сам процесс усвоения этого языка – когнитивно-этнической иммунизации, через которую непременно проходит каждый новый член этнического сообщества. Важнейшее следствие такой иммунизации состоит в придании языковой личности свойственной данному этносу когнитивной ориентации, в приобщении её к непрерывной культурной
традиции соответствующего народа" [Морковкин, Морковкина 1997, 47–48]. Таким
образом, язык оказывается не просто хранителем информации, накопленной языковым социумом на долгом историческом пути развития: с помощью языковых форм
запечатлевается способ мировидения этноса, вгляд на мир через "вуаль" национа1
Вопрос о языковых функциях нельзя отнести к малоизученным: по этой проблеме существует обширная литература, тем не менее, количество и содержательное наполнение функций у разных авторов представляется по-разному: в различных источниках количество функций колеблется от одной до
двадцати девяти [Тер-Минасова 1998, 7].
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льно-культурных представлений и образов, что делает национальный язык важнейшим этногенным фактором, по сути дела, главным средством "этнической социализации" индивидуума.
Взаимодействие коллективного языкового сознания, реального мира и языка как
средства фиксации знаний о мире приводит к формированию особого феномена –
национально-языковой картины мира (национально-языковой модели мира). По
словам В.И. Постоваловой, картина мира ни в коей степени не является стенограммой знаний о мире, она "не есть зеркальное отображение мира и не открытое "окно" в мир, а именно картина, т.е. интерпретация, акт миропонимания… она зависит
от призмы, через которую совершается мировидение" [Постовалова 1988, 55].
Обобщая все имеющиеся подходы к определению данного понятия, но не углубляясь в их детальное рассмотрение, можно принять в качестве "рабочего" следующее определение: национально-языковая картина мира есть выраженное этносом
средствами данного языка мироощущение и миропонимание, вербализированная
интерпретация языковым социумом окружающего мира и себя самого в этом мире.
В качестве факторов, детерминирующих онтологию национально-языковых картин мира, следует назвать реальный мир (вернее, его фрагмент, данный этносу в
его непосредственно-чувственном восприятии), а также коллективное этническое
сознание, сохраняющее опыт предшествующих поколений и отражающее реальный мир в поступательном процессе познания. В поле непосредственных ощущений этноса вовлекалась прежде всего природная среда обитания этноса, а позднее, в
ходе исторического развития и самоидентификации этноса – и материальная рукотворная среда. По меткому выражению Г.Д. Гачева, "национальный образ мира
есть диктат национальной природы в культуре..." [Гачeв 1988, 431]. Национальноспецифические ощущения, материализуясь в ткани языка, порождают ту особую
для каждого языка субстанцию, каковая в современной антропоцентрической лингвистике получила название национально-языковой картины мира (далее – НЯКМ).
Логика подсказывает, что центральную её часть составляет тот единый понятийный
базис человеческого сознания, на котором и зиждется, в терминах А. Вежбицкой,
"психологическое единство человечества". Вот как рассуждает по этому поводу создательница теории семантических примитивов как универсального метаязыка семантического описания: "...Наряду с огромной массой понятий, специфических для данной культуры, существуют также некоторые фундаментальные понятия, подлежащие
лексикализации во всех языках мира... Языковые и культурные системы в огромной
степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором основываются человеческий язык, мышление и культура..." [Вежбицкая 1996, 321–322]. Таким образом, общий базис выступает центральной частью НЯКМ, представляя собой набор
языковых универсалий, отражающих единство различных языков и культур. Нет сомнений в том, что эта часть НЯКМ наименее интересна учёному, вознамерившемуся
исследовать национально-специфические доминанты языкового сознания этноса,
инкарнированные языковыми формами: ведь національно-языковая специфика возникает при проецировании на единый логико-понятийный каркас различных НЯКМ
этно-специфических нюансов мироощущений, мироосмыслений и мирооценок. Сое117
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динение универсального с национальным в языковой субстанции и творит "лицо"
национального менталитета, прорисовывая его в языковых формах.
Особенности концептуализации "вещного" мира языком проявляются и в таких
абстрактных семантических категориях, как модальность, каузация, оценочность;
особенности вторичного означивания в метафорической сфере языка также подпадают под действие данного фактора и т.п. Известный лингвист Е.В. Падучева пишет
в предисловии к книге А. Вежбицкой "Язык. Культура. Познание": "...языки существенно различаются степенью тщательности разработки вполне абстрактных семантических полей – таких как ... агентивность, сфера эмоционального... Та или иная концептуализация внешнего мира заложена в языке и не всегда может быть выведена из
различий в "условиях его бытования" [Падучева 1996, 21]. Если природные и факторы материальной культуры оказываются нерелевантными при объяснении национально-специфического в языках, тогда "в игру" может вступить фактор национального
характера или – шире – национальный менталитет как этно-психический феномен.
Суммируя вышесказанное, сформулируем основные теоретико-практические
положения, на наш взгляд необходимые и достаточные для проведения сопоставительного лингвокультурологического исследования.
Первое. Понимание разных культур как качественно отличных модусов восприятия
одной и той же реальности позволяет трактовать культуру в терминах особенного типа
знания, которое отражает сведения о рефлексивном самопознании человека в процессах его жизненных практик. Язык выступает в двойной функции формы сохранения и
формы воспроизведения культуры, то есть духовным инструментом формирования
специфики мировидения своего носителя – народа. Изучение языка как культурного
феномена в единстве трёх семиотических аспектов: семантики, синтактики и прагматики способствует выявлению лингвокультурем, то есть тех "культурнонагруженных"
языковых единиц, которые воплощают результаты взаимодействия языка и культуры.
Причём культурная информация "разбросана" по всему формально-семантическому
языковому континууму, не образуя онтологически реальной системы.
Второе. Исходя из природы двух факторов порождения национально-самобытных концептов в рамках национально-языковых картин мира (естественная
природная среда обитания этноса и национальный способ мышления, национальная
ментальность), лексика конкретного национального языка может быть поделена на
две больших группы: 1) концепты реальных объектов внешнего мира; 2) концепты
коллективного этнического сознания. Слова, принадлежащие первой группе, распадаются на три подгруппы: 1а) номены, обозначающие одинаковые для разных
языков понятия, которые отличаются степенью детализации и содержательным наполнением значений; 1б) номены, обозначающие специфические, уникальные для
определённого языкового ареала понятия (безэквивалентная лексика); 1в) номены,
обозначающие близкие понятия разной прототипической отнесённости (слова з разным лексическим фоном). В рамках второй группы лексики выделяются следующие три подгруппы: 2а) культурно обусловленные слова-концепты, обозначения
абстрактных специфических понятий; 2б) номены, имеющие в своей структуре
оценочно-ценностный коннотативный компонент; 2в) слова, которые принадлежат
сфере мифических категорий, порождение коллективного сознания этноса.
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Третье. Культурные концепты, или "ключевые слова культуры" толкуются как
культурно обусловленные ментальные образования, которые имеют непосредственное отношение к ценностям, идеалам, установкам этносов и в которых находят
своё наиболее полное отображение особенности национального характера и восприятия мира. Концептуальный анализ как способ исследования культурно детерминированных понятий нуждается во всесторонней процессуальной объективизации.
Адекватной выборке слов-культурных концептов могут способствовать шесть основных принципов: 1) принцип словарной (культурной) разработанности; 2) принцип частотности употребления; 3) принцип высокой словообразовательной разработанности; 4) принцип распространённости в рамках фразеологических единиц
языка; 5) принцип облигаторности аксиологической маркированности; 6) их "ключевой" характер для духовности определённого лингвокультурного ареала.
Четвёртое. Специфику этнической ментальности наиболее рельефно воплощают слова-культурные концепты (например: укр. воля, доля, лихо; рус. тоска, удаль,
воля, судьба, правда, пустота; англ. self, individualism, privacy; франц. savoir vivre;
кит. qi (мировая энергия), yin (женское начало), yang (мужское начало), ming (судьба), которые выступают фундаментальными понятиями определенной духовной
культуры и часто не имеют соответствий в других языках. Межъязыковое сопоставление, на первый взгляд, однопорядковых концептов (например, укр. доля – рус.
судьба; укр. воля – рус. воля) обнаруживает их существенные расхождения, предопределенные как сугубо лингвистическими, так и экстралингвистическими, историко-психологическими факторами.
Пятое. Взаимовлияние среды обитания языкового социума (естественной и рукотворной), этнического сознания и духовной культуры этноса создаёт лингвокультурное содержание определенного языка, единичным проявлением которого является лингвокультурний факт ("культурный концепт", "лингвокультурема", "логоэпистема"). Лингвокультурный факт является воплощением отчуждённой языком реальности, в виртуальном пространстве которой объективно существующие предметы и явления обретают субъективную оценку.
В триаде отношений окружающая среда – этническое сознание – язык этноса
фактор естественной среды играет важнейшую роль в формировании лингвокультурного содержания языка, одной из основных составляющих которого являются
образные эталонные стереотипы восприятия и осмысления действительности. Источником их образования является определенный набор референтов, специфика
которого задаётся тем фрагментом естественной среды обитания, который дан этносу в непосредственном восприятии. Вторичная образная или символическая категоризация присуща, как правило, лишь тем референтам, которые распространены
на территории проживания этноса. Источником образных эталонных стереотипов
могут выступать флора и фауна, климат, ландшафт, природные ископаемые, характерные для географического ареала, где проживает определенный этнос.
Номены животных (домашних и диких) и растений (полевых и культивированных) в их вторичном "антропоморфном" означивании позволяют исследовать работу гностико-ассоциативно-оценочного аппарата этнического языкового сознания.
Специфика распределения эмоциональных оценок-коннотаций между одинаковы119
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ми референтами в разных языках проливает свет на систему национальнокультурных преференций и ценностей, формирование которой, как представляется,
в значительной степени принадлежит сфере коллективного подсознательного.
Уникальность национального эмотивно-образного осмысления животного предопределяется несколькими факторами: 1) географической и культурной отдаленностью языковых регионов; 2) "жизнью" животного в национальном фольклорномифологическом и литературном контексте; 3) значимостью животного в культурно-хозяйственной деятельности этноса (домашние животные), а также его распространенностью в естественной среде обитания этноса (дикие животные).
Шестое. Паремии (пословицы и поговорки) выступают той частью национальной
фразеологии, которая наиболее ярко выражает национально обусловленные ценностные представления народа об окружающем мире и о своем бытии в нём. Аксиологическая значимость паремиологических единиц позволяет рассматривать их как продукт
морально-ценностной концептуализации действительности языками. Паремиологический корпус любого языка отображает не только универсалии общечеловеческого жизненного опыта, но и демонстрирует неповторимые образцы национальной логики и
мирооценки, что способствует выявлению ментальных особенностей этносов.
Седьмое. Анализ представлений разных этносов о жизни и смерти, работе и времени, богатстве и бедности на паремиологическом материале с применением понятия
ценностной информемы (идеологемы) предоставляет возможность делать определённые обобщения относительно этической оценки вышеперечисленных феноменов
как проявлений традиционной народной морали разноязычных этносов.
Восьмое. Выбор определённого явления действительности в качестве объекта
паремиологической детерминации свидетельствует о его значимости для носителей
этнического языка и культуры. Психологически и культурно важные для этнической ментальности феномены "стихийно" подвергаются количественной маркировке
на языковом уровне, что создаёт некий индекс содержания культуры, который зачастую указывает на относительную приоритетность разных аспектов этнической
культуры для её носителей.
Девятое. Берясь за кросс-культурное исследование, ученый должен руководствоваться этическим принципом "презумпции непонимания", сформулированным
московским исследователем Георгием Гачевим: лингвист-культуролог обязан не
только нивелировать привычные схемы восприятия и понимания, навязанные ему
родным языком, но и преодолеть свой подсознательный этноцентризм для достижения максимальной объективности при интерпретации лингвокультурних фактов
языков, носителями которых выступают разные этносы.
В заключение хотелось бы привести слова Ю.М. Лотмана: "человек обречён
жить в культуре так же, как он живёт в биосфере" [Лотман 1992, 9], из чего логически следует: язык, обслуживающий ту или иную культуру, воссоздаёт прежде всего
образ пользователя этой культурой и языком – образ этнической языковой личности. Самореализуясь в бесчисленных актах языкового словотворчества, этнический
человек задаёт определённые параметры квантования ментально-культурного пространства языка, характер которых детерминируется особенностями его восприятия
и оценки мира. Номинативные и пропозициональные акты, материализующиеся в
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национально-языковых формах, могут дать ключи к пониманию того, каким именно способом культура включена в язык, на каких контрапунктах культурная семантика интенсивнее всего взаимодействует с языковой.
Статтю присвячено викладу теоретико-методологічних засад дослідження культурно зумовлених мовних феноменів. Визначається зміст сучасного поняття "національно-мовна картина світу" в
контексті гумбольдтівського поняття "мовна форма". Обґрунтовується теза про маніфестацію
етно-культурних особливостей певного соціуму на всіх без винятку щаблях мовної структури.
Ключові слова: антропологічна парадигма, національно-мовна картина світу, культурний концепт.
The present paper is dedicated to the theoretical basement of research of culturally determined language
phenomena. The notion of "language world model" is being determined. A parallel is drawn between
Humboldt's "language form" and up-to-date linguistic concept of "language world model". The thesis about the
manifestation of national and cultural features of ethnic community on all levels of language structure is being
put forward. Main postulates concerning possible ways of contrastive culturological analysis are presented.
Key words: anthropological paradigm, language world model, concept.
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ПОЛЬСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна,
канд. філол. наук, доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Великий інтерес мовознавців до проблеми переймання лексичних полонізмів та їх адаптації до системи мови-реципієнта зумовлений значною кількістю цих запозичень в українських писемних пам'ятках XVI–XVII ст. Зауважимо, що польські лексичні елементи простежуються вже у найдавніших
писемних пам'ятках української мови, зокрема у грамотах XIV–XV ст. Серед зафіксованих пам'ятками XVI–XVII ст. польських запозичень переважають іменники (50 %). Обстежені українські пам'ятки досліджуваного періоду демонструють ідеографічну різноплановість польськомовних лексичних
запозичень, які уможливлюють моделювання структури мовної картини світу, вирішення проблеми:
чи розширюють запозичення поняттєву структуру мови чи лише розширюють засоби вираження
наявних у мові сформованих давніше понять.
Ключові слова: запозичення, полонізм, мова-реципієнт, мовна картина світу.

Мова – вічно відновлюваний цвіт усього духовного життя народу, що починається далеко за межами історії. Покоління народу проходять одне за одним, але результати життя кожного з них залишаються у мові – у спадок нащадкам. Мова –
найважливіший і найміцніший зв'язок, що з'єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу в одне велике історичне ціле.
Важко не погодитися із твердженнями Ф. де Соссюра, висловленими у "Курсі
загального мовознавства" про те, що історія мови та історія нації, раси і цивілізації
переплітаються і взаємно впливають одна на одну. Звичаї нації відбиваються у мові, а з іншого боку, саме мова … формує націю. Вчений наголошує, що варто не
забувати про тісний зв'язок між мовою та політичною історією. Адже великі історичні події типу римського завойування мали безмежну кількість наслідків для цілого ряду лінгвістичних фактів.
На тісний зв'язок мови з історією культури та суспільства вказував і Гердер у
своєму "Дослідженні про походження мови" (1770), підкреслюючи, що мова пов'язана за своїм походженням із культурою (і, зокрема, з поезією); розвиваючись, удосконалюється, як і суспільство; тісний зв'язок мови з культурою і суспільством робить її найважливішим компонентом національного духу.
Пізнаючи навколишню дійсність, людина через мислення створює загальну картину всесвіту. Мова виступає як своєрідний спосіб закріплення набутих і осмислених знань про світ у процесі практичної (фізичної) діяльності людини. Мова стає
своєрідною звуковою книгою, у якій відбиті усі шляхи понятійного сприйняття світу людиною на різних історичних щаблях її розвитку. На думку Г. Колшанського,
становлення мовної картини світу в історичній перспективі проходить складний
шлях від початкової точки пізнання (міфологічної, наївної) до наукової, що створює відносно адекватне уявлення людини про світ [Колшанский 1990, 22].
Саме словниковий склад мови, на відміну від її звукової системи та граматичної
будови, більш тісно пов'язаний з історією виробництва, побуту, культури, науки,
суспільних відносин та інших сфер життя суспільства. В той час як фонетичні та
граматичні елементи мови кількісно обмежені, а їх організація відзначається високим рівнем стабільності, лексико-семантичний рівень містить незрівнянно більшу,
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а головне, практично необмежену кількість окремих елементів. Невизначеність меж
словника зумовлюється безперервністю його розвитку, рухливістю і мінливістю, постійним його поповненням новими словами і втратою застарілих слів, а також різноманітністю і неоднорідністю складу лексики, якою послуговуються різні носії мови.
У розвитку української літературної мови важливе місце займають лексичні запозичення; як відомо, процес запозичення є одним із шляхів поповнення словникового складу будь-якої мови упродовж усієї історії її існування. В. Коломієць [Коломієць 1973] стверджує, що відносна кількість запозичень у кожній мові приблизно однакова. Особливо це помітно на матеріалі іменників, з яких у кожній мові
приблизно третина припадає на запозичення.
Мова
Російська
Українська
Білоруська
Польська
Чеська
Словацька
Болгарська
Сербо-хорватська

Кількість зафіксованих
неологізмів-іменників
2709
1143
432
1529
1157
982
828
351

Кількість запозичень
812=30 %
384=33,59 %
125=28,93 %
485=31,72 %
384=33,2 %
430=43,78 %
260=31,4 %
167=47,57 %

Зауважимо, що серед прикметників і дієслів запозичення трапляються значно рідше; переважна більшість неологізмів, належних до цих частин мови, творяться у слов'янських мовах власними словотворчими засобами від своїх чи від запозичених слів.
Об'єктом дослідження даної роботи є польські лексичні запозичення, які зафіксовані в українських писемних пам'ятках XVI–XVII ст. Зауважимо, що для цього
періоду характерною була боротьба двох тенденцій: утвердження національної мови і прагнення до багатомовності, з чим було пов'язане входження України до європейського культурно-просвітницького ареалу.
У цей період в Україні була надзвичайно складна, "найскомплікованіша в Європі (якщо не в усьому світі) мовна ситуація" [Німчук 1980], на чому наголошувало
багато дослідників, зокрема, П. Житецький [Житецький, 1889], В. Перетц [Перетц
1926, 67–84], І. Огієнко [Огієнко 1930], Л. Булаховський [Булаховський 1956],
П. Плющ [Плющ 1958], М. Толстой [Толстой 1962, 230–272], В. Німчук [Німчук 1985],
В. Лев [Лев 1988, 169–184] та ін.; одночасно функціонували мови, належні до відмінних мовних систем, з різною структурою, які відрізнялися походженням та характером
використання; це були: українська (руська), церковнослов'янська (слов'янська),
грецька, латинська, гебрайська та ідиш, вірменська, турецька, кипчацько-татарська,
польська, німецька, угорська, молдавська, італійська, французька та інші мови.
Не випадково, що впливи окремих мов на українську та їх результати – запозичення – стали предметом вивчення мовознавців, зокрема польських, які визначають
це поняття як: "Zapoźychenie językowe. Element przejęty z obcego jęz. Najczęściej
jest nim wyraz (np. pol. afera z franc. affaire), rzadziej prefiks lub sufiks (por. pol.
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arcydzieło z prefixem arcy- pochodzącym z grec. άρχι-, pocałunek z sufiksem – unek
przejętym z niem., por. niem. -ung)" [Encyklopedia 1995, 616]
Запозичення – надзвичайно складне, протяжне у часі, а тому й мінливе явище.
Вчені роблять спроби осмислити його різні етапи та характерні риси, виокремлюючи при цьому свій предмет дослідження як самодостатній. Зокрема, вплив польської мови на сучасну українську мову досліжувала Д. Будняк [Будняк 1991]; окремий хронологічний зріз побутування польської мови в Україні, а саме XVII ст., досліджувала О. Лазаренко [Лазаренко 2005]; лексичні полонізми в актовій мові привернули увагу М. Худаш [Худаш 1960]. Українські лексичні запозичення в польській мові стали предметом дослідження В. Русанівського [Русанівський 1963]. Великий інтерес мовознавців до проблеми переймання полонізмів та їх адаптації до системи мови-реципієнта зумовлений значною кількістю польських лексичних запозичень в українських писемних пам'ятках досліджуваного періоду. Попередній аналіз
5740 запозичень, зафіксованих українськими писемними пам'ятками XVI-XVII ст.,
засвідчив таке співвідношення інтенсивності іншомовних впливів:
Запозичення

Мови-посередники

Польські
Латинські
Латинські
Німецькі
Німецькі
Чеські
Французські
Латинські
Латинські
Німецькі
Латинські
Грецькі
Німецькі
Грецька
Ініші запозичення

–
–
Польська
–
Польська
Польська
Польська
Німецька
Німецька > польська
Італійська
Італійська
Латинська
Чеська > польська
Польська
Різні мови-посередники

Кількість
Число
%
4327
75,38
196
3,41
622
10,84
239
4,16
110
1,92
38
0,66
21
0,37
12
0,21
10
0,17
14
0,23
11
0,19
18
0,31
18
0,31
15
0,26
89
2

Попередні статистичні дані щодо інтенсивності запозичення свідчать про лідирування польськомовного впливу на українську писемну мову XVI–XVII ст., що
було зумовлено культурно-історичними подіями, зокрема цей період в історії України відзначається "релігійно-національним і культурним відродженням... і обмежується двома подіями, значення яких в історії України важко переоцінити. 1569 р. –
Люблінська унія, яка означала включення основної частини українських земель до
складу шляхетської Речі Посполитої. 1648 р. – початок українсько-польської війни і
поєднаного з нею соціально-політичного руху, що вже в ході першого етапу цієї війни завершився утворенням Української козацької держави" [Історія 2001]. Звертаючись до пам'яток XVI-XVII ст. ми можемо часто натрапити на опис історичної ситуації на Україні зазначеного періоду. Зокрема, "Волинський релігійний вільнодумець"
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так характеризує становище українців у "своїй хаті": "… той же нынh гнhв божий
постиг руси за тое, як тогды жидову, и выдал их тым же ляхом в неволю, що и землю их за неволники мают, же и вhру их в них кгвалтят" [Волинський 1905].
Українська мова активно реагувала на всі зміни, які відбувалися в суспільстві,
про що свідчать писемні пам'ятки досліджуваного періоду, які рясніють польськими запозиченнями. Зауважимо, що "польські лексичні елементи простежуються вже
у найдавніших писемних пам'ятках української мови. Наприклад, ще в українських
грамотах XIV–XV ст. засвідчені такі лексичні полонізми, як бискупь, велможний,
воить, волность, визнанье, грошь, личба, пань" [Сучасна 1973].
Однак більшість полонізмів виявляють пам'ятки ділового й полемічного стилю
XVI–XVII ст. Зауважимо, що серед зафіксованих українськими пам'ятками польських запозичень переважають іменники, про що свідчать дані таблиці.
Всьго полонізмів
Іменники
Прикметники
Дієслова
Прислівники
Числівники
Службові частини

956
478
194
209
60
8
7

Спробуємо проаналізувати польські запозичення, зафіксовані українськими писемними пам'ятками XVI-XVII ст., за їх ідеографічною віднесеністю (хоча ми свідомі того, що кожна класифікація має умовний характер). Зауважимо, що насичення різних ідеографічних груп лексикою є нерівномірним, окремі групи представлені
поодинокими лексемами, зокрема, тваринний світ (батантъ "фазан" (стп. baźant);
базилишок "злобна (злісна) тварина" (стп. bazyliszek) та ін.); якість і стан (актуальный "чинний, фактичний, правдивий" (пол. aktyalny); гукъ "гомін, крик, буча, вереск" (пол. huk); бадливый "допитливий, цікавий" (пол. badliwy) та ін); міра, число,
кількість (банъ "шеляг, назва дрібної монети" (стп. ban, хорв. ban); полчварта "три
з половиною" (пол. polczwarta); осмерга "восьмеро" (пол. osmierga); килкакротне
"декілька раз" (пол. kilkokrotnie); двунасте "дванадцять" (пол. dwunaście); двойго
"двоє" (пол. dwojgo); чворако "вчетверо" (пол. czworako); чтири "чотири" (пол.
cztyry) та ін.), тощо – є досить розгалуженими, чисельними. До таких належать:
• людина як член суспільства: абревіаторъ "автор скороченого варіанта великого твору" (стп. abrewiator); арфіста "арфіст" (стп. arfista); пахолокъ "хлопець, молодик; лакей, слуга" (пол. pacholek); забойца "вбивця" (пол. zabójca); голдовникъ
"той, хто голдує кому; васал, підданий" (пол. hołdownik); жебракъ "старець, убогий, той, хто просить милостиню" (пол. źebrak) та ін.;
• людина і праця: загальні положення: оправца "палач" (пол. oprawca); бавити
"лишатися, провадити, точити час, гаяти, марнувати час; затримувати, зволікати"
(пол. bawić), бавитися (пол. bawić się); оскаржатель "обвинувач, той, хто доповідає" (пол. oskarzyciel) та ін.;
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• емоції людини, її мораль: балушити "верещати, галасувати" (пол. baĺuszyć);
барбарськый "тиранський, нелюдський, дикий" < барбара "нагайка" (пол. barbara);
грозба "загроза" (пол. groźba); жартовникъ "жартівник" (пол. źartownik); жарливость "гарячкуватість; пильність, щирість" (пол. źarliwość); жалость "жалість"
(źałość); опилство "п'янство" (пол. opilstwo); отуха "надія, сподівання, мужність"
(пол. otucha); ошукане, ошуканье "обман" (пол. oszukanie); кламца "брехун" (пол.
kłamca) та ін.;
• побут людини: анкерокъ "дубова бочка на 6-9 гарців" (пол. ankierek); барбара
"груба довга линва, яку використовували при річковому транспортуванні; нагайка"
(пол. barbara); бавелна, баволна "бавовна" (пол. bawełna, стч. bavlna < нім.
Вaumwolle); бавелница "тканина, хустка, килим з бавовни" (пол. bawełnica); бавелняный "бавовняний" (пол. bawełniany); пасокъ "поясок" (пол. pasek); парфумы "духи, парфуми" (пол. perfumy); гуня "верхня, тепла, проста одіж з овечої шкури або з
овечої шерсті, козиної чи верблюжої" (пол. gunia); охендожство "прикраса" (пол.
ochedozetwo) та ін.;
• назви дій, спрямованих на державно-адміністративне унормування: актыкація "подання документів, щоб їх вписали до актів" (пол. aktykacja); актыкованье
"вписування до актів"; актыковати "вписати до актів" (пол. aktykować); баніованьє
"засуд до вигнання з певного місця із забороною туди повертатися" (пол.
baniowanić); баниция "позбавлення людини громадянських прав і вигнання її з країни" (стп. banicja, фр. bannir, слат. bannitio) та ін.;
• назви державно-адміністративних документів: артикуль "параграф, пункт,
артикул (частина, розділ будь-якого офіційного документа, статуту, договору, угоди, розпорядження); статут, кодекс, припис, настанова, зібрання правил, інструкцій,
положень" (стп. artykuł, стч. artykul < лат. articulus) та ін.;
• релігія: арцибискупъ "архиєпископ, найвищий біскуп" (пол. arcybiskup); арцибискупство "уряд, гідність арцибіскупська; дієцезія арцибіскупова, церковноадміністративний округ" (стп. arcybiskupstwo); арциофhрникъ "головний жрець,
священник, піп" (пол. arcyofiarownik); балванъ "бовван, великий шмат дерева; дерев'яний образ; поганський божок" (пол. bałwan); балвохвалство "поганство, честь,
що дається болваном; ідоловірство, ідолопоклонство" (пол. bałwochwalstwo); балвохвалца "ідоловірець, ідолопоклонник" (стп. bałwochwalca); офhрникъ, офhровникъ
"жрець, священник" (ofiarnik, ofiarownik) та ін.;
• наука: абецадло "польська абетка" (пол. abecadło); алембикъ "приладдя для
дистиляції" (ар. al-ambik); алембиковый, алембикова водка "чиста горілка" (< пол.
alembikowa wodka); аритметикъ "той, хто займається арифметикою" (пол.
arytmetyk); аритметичный; артикуль "невеликий твір полемічного або іншого характеру" (стп. artykuł, стч. artykul < лат. articulus); баданьє "вивчення, дослідження,
дошукування, вивідування; заглиблення, проникнення" (пол. badanje); баданєся
"т.с." (пол. badanie się); бадати "вивчати, досліджувати, дошукуватися, вивідувати"
(пол. badać); бадатися (пол. badać się); бадачъ "дослідник" (пол. badasz) та ін.;
• мистецтво: алцhста "той, хто співав альта" (пол. alcista); арфіста "арфіст"
(стп. arfista) та ін.;
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• військова справа: алябарта, галябарда "алебарда, вид старовинної зброї" (стп.
alabarta, halabarda, halabarta, фр. hallebarde, свн. helmbarte); дренчити, дренчыти,
дреньчыти "мучити, катувати" (пол. dręczyć). (Наприклад: "... козаки, въехавъши в
место Четвертню, што застали, брали, жаковали и люде дренчыли, били и мучыли" (Луцьк, 1649), або ж в іншому архівному документі знаходимо: "... а о тых козакохъ, которым таковоє сваволєнство вчинили, достаточнє ся довєдал и нам о
томь ведати дал"); гуфь, гухвь, гуфець, уфець "військовий загін" (стп. huf, uf,
hufiec); гермекь, кгермекь "зброєносець" (стп. giermek); драґань, дракгань, дараґань,
даракгань "драгун, кінний воїн" (стп. dragan) (напр.: "Львівський літопис 1498–
1649" фіксує цю лексему: " ... наказано им гєтмана собh обирати ... а при каждом
полку трыста нhмцов // дракганов для остроги лhпшєh"); драґання, драгкання,
драгання "загін драгунів" (стп. dragania); гаковица, гаковниця, гаковьница "вид
зброї, гаківниця, рід довгої на дерев'яній підставці рушниці, що вживалася по фортецях" (cтп. hakownica); бардабушка "рід стрільби, гаркебуз" (пол. berdebuska); вербунокъ "вербування до війська" (пол. werbunek); абшитован(н)ый "відправлений зі
служби" (пол. abszytowany); боєвати "точити бій, битися, боротися, воювати" (пол.
bojować); боєвиско "місце, де б'ються, пляц бойовий" (пол. bojowisko); брочити
"заливати кров'ю, кривавити" (пол. broczyć); варовати "боронити, ховати, стерегти,
пильнувати, уміцнювати, забезпечувати" (пол. warować); варовный "уміцнений,
уфортифікований" (пол. warowny); варта "військова сторона" (пол. warta); вексовати "знущатися з когось, мучити" (пол. weksować) та ін.
Обстежені пам'ятки демонструють ідеографічну різноплановість польськомовних запозичень. Зауважимо, що саме лексичні запозичення уможливлюють моделювання структури мовної картини світу, вирішення проблеми: чи розширюють
запозичення поняттєву структуру мови чи лише розширюють засоби вираження
наявних у мові сформованих давніше понять. Важко не погодитися зі словами
польської дослідниці Р. Гжегорчикової про те, що "незаперечно найважливішими
[для з'ясування мовного образу світу – С.Г.] є явища лексичні, а найбільше – група
словникового складу, що становлять своєрідний класифікатор світу"
[Grzegorczykowa 1990, 45].
Большой интерес языковедов к проблеме заимствования лексических полонизмов и их адаптации к
системе языка-реципиента обусловлен значительным количеством этих заимствований в украинских
письменных памятниках XVI–XVII ст. Заметим, что польские лексические элементы можно проследить уже в древнейших письменных памятниках украинского языка, в частности в грамотах XIV–
XV ст. Среди зафиксированных памятниками XVI–XVII ст. польских заимствований преобладают
существительные (50 %). Обследованные украинские памятники исследуемого периода демонстрируют идеографическую разноплановость польскоязычных лексических заимствований, делающих
возможным моделирование структуры языковой картины мира.
Ключевые слова: заимствование, полонизм, язык-реципиент, языковая картина мира.
Great interest of linguists to problem of acceptance of lexical polonisms and their adaptation into system
of language-recipient is caused by large quantity of theses adoptions inside Ukrainian literate sources of
XVI–XVII centuries. We should notify that Polish lexical units are observed from the oldest literate sources of
Ukrainian language, in particular, in documents of XIV–XV century. Nouns are the larger part (about 50 %)
among Polish adoptions that had been fixed in sources of XVI–XVII centuries. Discovered Ukrainian sources
of the period in interest demonstrate ideographic diversity of Polish lexical adoptions that allow modeling
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structure of the image of the language world model, solving the following problem: do adoptions enlarge
structure of language concepts or do they just widen mеthods of concepts language convey, that already
present in language and had been formed in the past.
Key words: adoption, polonism, language-recipient, language world model.
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ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ
У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Гулей Марина Дмитрівна,
канд. філол. наук, доц.
Донецький національний університет
У статті йдеться про лінгвістичні аспекти аргументації у сучасному французькому політичному
дискурсі, розглянуто витоки аргументації, визначено сутність теорії аргументації, і на її основі
ідентифіковано конкретні аргументативні стратегії дискурсу мовної особистості сучасного французького політика.
Ключові слова: аргументація, аргументативний дискурс, політичний дискурс, мовна особистість, аргументативні стратегіїі.

Проблема вивчення аргументації не є новою. Свої витоки вона має в античній
риториці, яка виникла як мистецтво переконання співрозмовника у правильності
своєї думки. Про взаємозв'язок риторики з політикою говорив ще Аристотель, який
зазначав, що суспільно-державний устрій прямо пов'язаний із змістом і дієвістю
мовлення [Аристотель 1983, 375]. У ХХ сторіччі риторика отримала "друге дихання", але вже під назвою "неориторика". У другій половині минулого століття неориторика стала синонімом терміну "лінгвістична прагматика", основні ідеї якої
походять від класичної риторики. У класичній семіології/семіотиці поняття "прагматика" і "неориторика" синонімічні. Риторичне походження має і теорія мовленнєвих актів Оксфордської лінгвістичної школи разом із теорією мовленнєвої імплікації Х. Грайса. У сучасному мовознавстві неориторика ототожнюється з теорією
аргументації Х. Перельмана і Л. Ольбрехт-Титека. Всупереч формально-логічному
підходу до аргументації лінгвістика порівняно недавно почала займатися її вивченням і описом. Неможливо описати ментальні процеси самі по собі, але їх можна
змоделювати, спираючись на їх відображення в природній знаковій системі – людському мовленні. Такий підхід став можливим завдяки розумінню мови як цілеспрямованої соціальної діяльності – дискурсу. Дослідники аргументації нового покоління дійшли висновку, що аргументація як засіб мислення не існує іманентно, подібно до математичних рівнянь, які потребують лише підставити конкретні дані. В
новому уявленні аргументація – це вербальна, соціальна й розумова діяльність,
спрямована на переконання співрозмовника в прийнятності/неприйнятності даної
вираженої ідеї за допомогою висунення певних сполук пропозицій (аргументів),
розрахованих на доведення (спростування) висловленої думки.
Саме діяльнісна уява про аргументацію лежить в основі нашого дослідження.
Вербальна діяльність, яка складає суть аргументації, – це виконання макромовленнєвого акту аргументації. Існування макромовленнєвого ілокутивно-актового комплексу аргументації подібно до елементарних мовленнєвих актів в теорії Дж. Серля
і Д. Вандервекена доводиться наявністю ідентифікуючих його параметрів [Серль,
Вандервекен 1986, 387]. Однак розуміння аргументації як сукупності елементарних
мовленнєвих актів, особливим чином структурованих і регламентованих, пов'язано
певним чином із особливим полем цієї діяльності – аргументативним дискурсом. Аргументативний дискурс – це мовний простір соціальної взаємодії, який містить сис-
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тему мови, тобто код (у термінах теорії інформації), учасників дискусії і предметноподійну сутність дискусії. А.Д. Белова поділяє аргументативний дискурс на такі види: політичний, юридичний, рекламний, релігійний, побутовий [Белова 1997].
Центр інтересів нашого дослідження знаходиться в пункті, де перетинаються всі
три параметри політичного дискурсу, відбиті через призму інтенційності одного з
його учасників. Розуміння політичного дискурсу як мовленнєвої репрезентації інтеракції індивідів дозволяє розглянути співвідношення логічного і емоційного, загального і часткового, об'єктивного і суб'єктивного в аргументації. Поняття "мовна
особистість", яке суттєво відрізняється від правової, суспільної та інших "особистостей", виступає в ролі кінцевого інваріанту мовленнєвих стратегій мовця (з урахуванням аргументативних стратегій). Саме інтенційний стан мовної особистості,
як випадковий, так і той, що є характерним для неї постійно, надає індивідуальну
форму мовленнєвій поведінці індивіда.
Наше дослідження є спробою описати індивідуальне стратегічне маневрування мовця в політичному дискурсі. Результатом аналізу політичного дискурсу конкретного
французького політика повинно стати виділення й опис його аргументативних стратегій, підтверджених мовними проявами. Аргументативні стратегії розглядаються нами як складні утворення, які включають до свого складу багато елементів, що відносяться до двох класів: контекстно незалежні, тобто процедурні, і контекстно залежні,
тобто сутнісні. Аргументативні стратегії описуються як стійкі цілісні типи риторичного стратегічного маневрування в діалектичному просторі політичного дискурсу.
Актуальність нашого дослідження пояснюється недостатньою розробкою особистісного фактору в аргументації, незважаючи на наявність більш, ніж достатньої
кількості досліджень у сфері аргументації в цілому.
Наукова новизна розвідки міститься в розробці й апробуванні необхідного і достатнього понятійного апарату для задовільного аналізу аргументативних стратегій
мовної особистості.
Об'єктом дослідження є дискурс Президента Французької Республіки Ніколя
Саркозі, представлений транскриптами промов.
Предметом вивчення є експліцитні й імпліцитні особистісні аргументативні
стратегії Ніколя Саркозі, які містяться в його політичному дискурсі і аналізуються
завдяки обраному дослідницькому апарату.
Метою нашого дослідження є розробити дослідницький апарат для ідентифікації аргументативних стратегій і описати особистісні аргументативні стратегії Ніколя Саркозі.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:
1. Описати концепцію мовної особистості, необхідної для досягнення поставленої мети.
2. Виокремити параметри жанрової категоризації дискурсу й виділити жанри в
дискурсі Ніколя Саркозі.
3. Визначити сутність теорії аргументації і на її основі ідентифікувати конкретні
аргументативні стратегії в дискурсі Ніколя Саркозі.
Отже, в нашій роботі ми спираємось на таке визначення мовної особистості:
"мовна особистість – це іманентна ознака особистості як носія мови й комуніканта,
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що характеризує її мовну й комунікативну компетенцію та реалізацію їх у породженні, сприйнятті, розумінні й інтерпретації вербальних повідомлень, текстів, а
також в інтерактивній взаємодії дискурсу" [Селіванова 2006, 370]. Спираючись на
вищезазначене, мовну особистість французького політика Ніколя Саркозі можна охарактеризувати як таку, що керована цільовою настановою мовного спілкування на зміну поведінки, психологічних станів, свідомості аудиторії, оцінки нею
певного явища. У зв'язку з тим, що Ніколя Саркозі є шостим Президентом П'ятої
Республіки, цілком виправданим є той факт, що в його політичному дискурсі, в
якому, безумовно, велику роль відіграє особистість, індивідуальність аргументатора, використовуються такі спеціалізовані техніки переконання як агітація і пропаганда, які є засобами маніпуляції свідомістю широких мас за допомогою мови.
Політичний дискурс Ніколя Саркозі вирізняється як помітною апеляцією до ціннісної системи, існуючої в суспільстві, так і до тієї, яку він намагається нав'язати. Наголосимо, що політичний дискурс Ніколя Саркозі не є однорідним за жанром.
Окрім авторського тексту (книг, статей і т.п.), транскриптів промов, бесід і лекцій,
існує також неавторський оброблений текст (інтерв'ю).
В усному політичному дискурсі найбільш частотними є подійні, діалогічні жанри. При цьому спостерігається трансформація традиційних жанрів (наприклад, дебати перетворюються на теледебати), які іноді обумовлюють появу жанрових модифікацій, зокрема жанру інтерв'ю (за типом згортання, за типом синтезу або за
типом імітації). Еволюція жанрів проявляється також і в появі нових жанрів ("пряма лінія"). Оскільки ми досліджуємо політичний дискурс Ніколя Саркозі, то зазначимо, що в його жанровому плані відбулися трансформації. Поряд із більш традиційними жанрами, як-от: промова, інтерв'ю, лекція, прес-конференція, в його дискурсі виникають нові, а саме: інтернет-конференції, прямі лінії. Невід'ємною складовою політичного дискурсу Ніколя Саркозі є мовленнєва дія апеляції. По-перше,
найбільш уживаною стратегією у дискурсі Ніколя Саркозі є аргументативна кооперативна стратегія, тому що найчастіше політичний дискурс Президента Франції
спрямований на встановлення контакту, який сприяє позитивному впливу на аудиторію й створенню образа "голови держави". Другою за своєю значущістю є некооперативна (конфронтаційна) стратегія. Але в цій статті розглядається тільки перша
стратегія. Аналіз мовного матеріалу, а саме дискурсу Ніколя Саркозі, доводить, що
простий (елементарний) аргументативний дискурс може бути представлений такими
комунікативно-прагматичними різновидами мовленнєвих послідовностей:
1. "Апеляція + твердження 1+ твердження 2 (підтвердження)".
2. "Твердження + апеляція 1 + апеляція 2".
3. "Твердження + апеляція + пропозиція".
Ускладнений дискурс Ніколя Саркозі має поширену мовленнєву структуру,
представлену більш ніж трьома мовленнєвими актами. Як у простому (елементарному), так і в ускладненому аргументативному дискурсі, є такі види апелятивних
мовленнєвих дій мовця:
9 апеляція до конкретних властивостей і ситуативних характеристик окремих
речей або індивідів;
9 апеляція до конвенційних норм і суспільних настанов; до авторитетів; до 'его' мовця.
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Наприклад, в комунікативній ситуації, коли 6 листопада 2007 року Ніколя Саркозі виступав у Білому домі перед Президентом Сполучених Штатів Америки і його дружиною, він сказав: "On s'y sent bien dans cette maison, mais je sais, George, que
vous avez l'habitude de dire qu'on y est que de passage! C'est une règle qui s'applique
pour chacun de nous" " У цьому домі відчуваєш себе дуже добре, але я знаю,
Джордж, що у вас є звичка говорити, що Ви тут тільки тимчасово! Саме це
правило стосується кожного з нас". Ніколя Саркозі наголошує, що вони з Президентом Сполучених Штатів Америки займають рівні позиції, тому що і пан Саркозі,
і пан Буш обіймають виборні посади президентів: вони обидва в державних резиденціях "тимчасово" (апеляція до конкретної властивості посади президента демократичної держави, яка міститься в її виборності). У подальшій промові Ніколя Саркозі зазначає: "Je viens à Washington avec un message très simple, un message que je
porte au nom de tous les Français: je veux reconquérir le coeur de l'Amérique, et
reconquérir le coeur de l'Amérique de façon durable!" "Я приїхав до Вашингтону з
дуже простим повідомленням, повідомленням, яке я приніс від імені всіх французів:
я хочу знов завоювати серце Америки, і завоювати його на тривалий час". Отже,
Президент Франції апелює до конвенційних норм і суспільних настанов; до авторитету, яким, безумовно, є французький народ. Об'єктивним станом речей є бажання
мати тривалі дружні відносини Франції із США, тобто "reconquérir le coeur de
l'Amérique de façon durable", а для того, щоб стовідсотково домогтися цього результату і запевнити в щирості своїх намірів американського колегу Ніколя Саркозі знов
посилається на авторитети, розповівши таку історію: "Аu Président John Adams qui
recevait Lafayette dans ces mêmes murs pour son 66ème anniversaire, et qui, rompant avec
le protocole de l'époque, proposait au général français de "porter un toast au 22 février et
au 6 septembre ", qui étaient l'anniversaire de George Washington et de Lafayette.
Lafayette dit "il ne faut pas porter un toast à mon anniversaire ou à celui de Washington, il
faut porter un toast au 4 juillet, parce que le 4 juillet, c'est l'anniversaire de la liberté et
pour nous tous, la liberté c'est l'idée que nous nous faisons de l'Amérique éternelle". "Президенту Джону Адамсу, який приймав Лафайета в цих самих стінах у свій 66-й день
народження, і який, незважаючи на тогочасний протокол, запропонував французькому генералові "проголосити тост за 22 лютого і 6 вересня" – дні народження
Джорджа Вашингтона і Лафайета, Лафайет сказав: "Не треба проголошувати
тост ні за мій день народження, ні за день народження Вашингтона, треба промовити тост за 4 липня, тому що 4 липня – це річниця свободи, а для нас всіх свобода –
це ідея, яку ми постійно пов'язуємо з Америкою" (маніпулятивна стратегія).
Отже, при проведенні дослідження в усному політичному дискурсі Ніколя Саркозі виокремлено такі комунікативні стратегії: самопрезетація, формування емоційного настрою адресата, а також інформаційно-інтерпретативна, агітаційна й маніпулятивна стратегії. Основою для класифікації є комунікативна мета, яку розуміють як уявлення про результат, який має бути досягнуто по відношенню до адресата, а також набір і типи тактик, які використовують для досягнення мети. На жаль,
обмеження аркушату не дозволяє зосередитись на всіх вищезазначених стратегіях,
але це планується зробити в подальших дослідженнях.
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В статье рассматриваются лингвистические аспекты аргументации в современном французском политическом дискурсе. Выявлены истоки аргументации, определена сущность теории аргументации, а также на ее основе идентифицированы конкретные аргументативные стратегии дискурса
языковой личности современного французского политика.
Ключевые слова: аргументация, аргументативный дискурс, политический дискурс, языковая личность, аргументативные стратегии.
Dans cet article il s'agit des aspects linguistiques de l'argumentation dans le discours politique français
de l'époque, on a envisagé les origines de l'argumentation, on a déterminé le sens de la théorie de
l'argumentation, et à la base de cette théorie on a identifié les stratégies argumentatives concrètes du
discours de la personnalité linguistique du politique français moderne.
Mots clefs: argumentation, discours argumentatif, discours politique, personnalité linguistique, stratégies
argumentatives.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ І ПЕРЕКЛАДУ ЕЛІПСІВ
У ШТАБНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ НІМЕЦЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ДІЛОВОДСТВА
Дзісь Богдан Андрійович,
наук. співроб.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Для штабних документів бундесверу характерним є вживання еліптичних (вкорочених) речень.
Вживання такого роду речень сприяє забезпеченню лаконічності і наглядності висловлювань. Деякі
знаки пунктуації (питальні і окличні знаки) в тексті штабних документів можуть виконувати особливу смислову функцію. Упущені члени речення повинні бути переданими при перекладі. Відтворення
упущених членів речення еліптичного речення призводить до збільшення текстової частини при його
перекладі українською мовою.
Ключові слова: штабна документація бундесверу, штабні документи німецького військового діловодства, еліпси, еліптичні речення, односкладні речення.

Після возз'єднання НДР і ФРН німецька військова мова зазнала значних змін.
Великий пласт східнонімецьких військових термінів увійшов у вжиток разом з західнонімецьким варіантом, що спричинило неуніфікованість і розбіжності у значені
багатьох військових термінів. Нова військова доктрина возз'єднаної Німеччини
знайшла своє відображення у статутній і штабній документації зі зміненими нормами писемної мови німецького військового діловодства.
Сьогодні, у період стрімкого розвитку міжнародних військових відносин між
Україною і Німеччиною, участь України у спільних міжнародних миротворчих операціях та протистоянні антитерористичним загрозам разом з підрозділами збройних
сил Німеччини спостерігається гостра потреба у точному перекладі різноманітної
штабної документації, бойових наказів і розпоряджень для досягнення чіткості їх виконання під час спільних операціях та маневрах, а отже, й у дослідженнях прийомів
перекладу та наданні практичних рекомендацій щодо передачі певних мовних особливостей німецької військової штабної документації українською мовою. З огляду на
майже цілковиту відсутність таких праць і досліджень в Україні була обрана ця тема
дисертаційного дослідження. Адже саме теоретичне освоєння цих проблем допоможе
знайти можливості їх розв'язання, здійснити систематизацію вже існуючих знань та
полегшити роботи перекладачів-практиків при передачі даних мовних явищ німецької військової штабної документації українською мовою.
Ґрунтовні дослідження у даній галузі військового перекладу проводилися в 60-х
– 70-х рр. відомим мовознавцем Стрелковським Г.М. Ним було розроблено теоретичні та практичні підходи до перекладу даної документації.
Актуальність та необхідність такого дослідження зумовлюється тим фактором,
що норми писемної військової штабної мови з часом змінюються, чиниться значний вплив розмовного жанру, тяжіння до економії, стислості висловлювання. З цією метою вживаються слова, що замінюють цілі речення або словосполучення, відповідники яких не існують в українській мові. Іноді автори німецької військової
документації вдаються навіть до вилучення таких повнозначних і самостійних частин мови, як іменник чи прикметник, тоді в українському перекладі необхідно вдаватися до певних граматичних трансформацій, зумовлених нормами цільової мови.
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Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити особливості вживання еліпсів у
штабній документації німецького військового діловодства, вживання еліпсів зі знаками пунктуації (питальні і окличні знаки), що виконують особливу смислову функцію, здійснити їх докладний перекладознавчий аналіз і надати практичні рекомендації та конкретні прийоми перекладу еліпсів з німецької на українську мову.
Для досягнення зазначеної мети дослідження були поставлені і вирішені такі завдання:
а) виявлення особливостей вживання еліпсів у сучасній штабній документації
бундесверу;
б) характеристика вживання еліпсів зі знаками пунктуації (питальні і окличні
знаки) в текстах штабних документів, що виконують особливу смислову функцію;
в) здійснення перекладознавчого аналізу, надання практичних рекомендацій та
конкретних прийомів перекладу еліпсів з німецької на українську мову.
Об'єктом дослідження є мовні особливості сучасної документації німецького
військового діловодства.
Предметом дослідження особливості вживання еліпсів у штабній документації
бундесверу та їх передача українською мовою.
Попри свою усталену, шаблоновану структуру документація німецького військового діловодства зазнала і зазнає певних змін, передовсім у структурі та своєму лексичному складі. Це пояснюється по-перше об'єднанням двох дивергентних держав –
соціалістичної НДР і демократичної ФРН та впливом цього історичного процесу на
військовий вокабуляр сучасної німецької мови та по-друге розвитком та вдосконаленням форм ведення бою, введенням нових систем озброєння та застосуванням новітніх технологій. Тому наукова новизна даної роботи полягає у тому що:
9 досліджується особливості вживання еліпсів саме у сучасна документація німецького військового діловодства;
9 здійснюється вперше в українському перекладознавстві детальний аналіз даних мовних особливостей штабної документації бундесверу;
9 надаються практичні рекомендації з наведенням конкретних прийомів перекладу еліпсів з німецької на українську мову.
У штабній документації німецького військового діловодства, а особливо в наказах, складні речення зустрічаються порівняно рідко, часто вживаються неповні речення, тобто речення без присудка або підмета. Прикладом типового речення без
підмета й присудка в штабному документі може бути:
Erkundungskommando für Marschstraße durch PzPiKp 70 [NATO-Standardbefehlsmuster 1996, 124]. 70-й саперній роті вислати групу рекогносцировки для
розвідки місцевості.
Як ми бачимо, у перекладі доводиться вводити відсутні в оригіналі головні члени речення, керуючись загальним змістом висловлювання.
Еліпсисами прийнято називати вкорочені речення, в яких опущений один з головних членів речення. Вживання вкорочених речень в штабній документації бундесверу сприяє забезпеченню лаконічності висловлювань. Речення такого типу, як
правило, вживаються в наказовій частині штабного наказу, що надають висловлюванню окрім лаконічності ще й наглядність. Еліптичні речення також дуже часто
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зустрічаються в різних донесеннях. Частіше всього – це речення без присудка або
без його відмінюваної частини. Упущені члени речення повинні бути переданими
при перекладі німецького тексту українською мовою. Переклад здійснюється в такому випадку з опорою на контекст [Винокуров 1984, 11], наприклад:
5. Забезпечення управління і зв'язок
5. Führungsunterstützung
а. Drahtverbindungen von KpGefStd
а. Встановити дротові лінії зв'язку від
zu ZgGefStd I. und II. Zug
КП роти до КП 1-го 2-го взводів.
b. Funkverbindung: Sendeverbot für
б. радіозв'язок: робота радіостанцій
Funk
на передачу забороняється
c. Meldungen über Stand der
с. Про хід рятувальних робіт доповіRettungsarbeiten alle 15 min ab 0230 дати кожні 15 хвилин, починаючи з 02.30.
[STANAG 2014 1992, 97]
Необхідно мати на увазі, що відтворення упущених членів речення еліптичного
речення призводить до збільшення текстової частини наказу при його перекладі
українською мовою, наприклад:
Besondere Anweisung – in die S1 [ZDv 64/1 1992, 83]. Передати розпорядження
по спеціальним питанням у відділення по особовому складу.
Die 2./PzGrenBtl 612 bis auf weiteres dem PzGrenBtl 614 für die Versorgung
unterstellt [Ефимов 1985, 38]. Поставити 2-у роту 612-го мпб на постачання 614го мпб до особливого розпорядження.
RVersStff WESTERHOLZ [ZDv 64/1 1992, 87]. Тиловий пункт постачання обладнати у Вестерхольц. Також типовий приклад перекладу з розгортанням еліпсиса.
Іноді зустрічаються однослівні речення, що закінчуються знаком питання або
окличним знаком, які несуть особливе смислове навантаження. Окличний знак в
цих випадках означає, як правило, наказ, а питальний – припущення [ZDv 64/1
1992, 87]. Наприклад:
Funkstille! Робота радіостанцій на передачу забороняється!
Наявність окличного знаку в еліптичному реченні підкреслює особливу важливість дії (об'єкту), при перекладі це передається словом "особливо".
Achtung auf linke Flanke! Особливу увагу звернути на лівий фланг.
Bezugsdokumente! Зверніть особливу увагу на документи посилання!
Die Geländeverhältnisse (Engen!) lassen keinen Angriff auf breiter Front zu.
Умови місцевості (врахувати наявність дефіле) не допускають наступ на широкому фронті.
Der Bruckenkopf jenerseits des Flußes (Schnellstrom!) kann nicht erobert werden. Плацдарм на протилежному березі річки не може бути захоплений (дуже швидкий плин).
Panzer? Можлива наявність танків.
Aus Richtung N. weitere fdl Panzergrenadiere (Btl?) im Vorgehen nach Südwesten
[Abfassen von Sprüchen in der NATO 1996, 53].
В південно-західному напрямку з району Н. висуваються нові підрозділи мотопіхоти противника (орієнтовно до одного батальйону).
Якщо окличний знак стоїть не в кінці речення, а всередині, після слова, що стоїть в дужках, то це значить, що на це слово також потрібно звернути особливу увагу [Стрелковский 1970, 115]. Наприклад:
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Sendeverbot. Робота радіостанцій на передачу забороняється. Цей термін
доводиться перекладати описово, оскільки в українській мові відповідного терміну немає.
При перекладі еліптичних конструкцій необхідно враховувати загальний стиль
певного пункту наказу. Одна і та сама конструкція в різних пунктах наказу може
бути перекладена по-різному. Наприклад: еліптична конструкція Sendeverbot für
alle у 3-му пункті "Виконання" штабного наказу мала би переклад: підрозділам не
використовувати радіостанції на передачу, а в 5-му пункті "Забезпечення управління і зв'язок" штабного наказу коректний переклад даної конструкції виглядав би
наступним чином: Робота радіостанцій на передачу всім підрозділам забороняється. В даному випадку, спонукальна конструкція для цього пункту наказу була б
недоречною, так як ця заборона виходить не від командира підрозділу, який віддає
наказ, а від вищої командної інстанції і стиль мови даного наказу має не спонукальний, а стверджувальний характер [Кривуля 1994, 85].
На даному прикладі добре видно, що при перекладі описової і наказової частин
бойового наказу використані різні мовні форми.
Das Vorgehen auf SPz, auf geeigneten Höhen Beobachtungshalte. Рух на бронетранспортерах із зупинками для спостереження на вигідних висотах. В оригіналі –
складносурядне речення з еліпсисом в обох частинах. В перекладі обидва однорідні
речення сполучено в одне, але еліптична конструкція збережена, оскільки значення
легко з'ясовується із загального контексту.
Meldungen: durch Kompanien – nach Techn. Halt, nach Eintreffen im
Verfügungsraum. Доповідати: ротам – після технічної зупинки и після прибуття в
район зосередження. Еліптична конструкції оригінала передана спонукальною
конструкцією з інфінітивом.
BtlGefStd – nach Eintreffen in DIERSBÜTTEL [Oestmann 1998, 137]. КСП батальйону буде розгорнутий після прибуття в Дірсбюттель.
На даних прикладах видно як часто штабних наказах бундесверу використовується еліптична конструкція для вираження категоричного ствердження. Еліптичні
речення необхідно перекладати з відновленням повнозначної дієслівної форми присудка, узгоджуючи з загальним змістом кожного пункту наказу. Еліптичні речення
характерні як для усних, так і письмових наказів, так як в них перераховуються
окремі конкретні вказівки, які особливо лаконічно можна виразити, використовуючи визначений порядок слів у реченні [Щербакова 2001, 212].
Необхідно мати на увазі, що відтворення упущених членів речення еліптичного
речення призводить до збільшення текстової частини наказу при його перекладі
українською мовою.
Отже, для синтаксису штабних документів характерні еліптичні (вкорочені) речення, а також односкладні речення. Деякі знаки пунктуації (питальні і окличні
знаки) в тексті штабних документів, зокрема в наказах можуть виконувати особливу смислову функцію, а саме окличний знак в цих випадках означає, як правило,
наказ, а питальний – припущення.
Теоретичне значення результатів дослідження полягає перш за все у тому, що
вони поглиблюють розуміння мовно-трансформаційних процесів, що відбуваються
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під час передачі еліпсів штабної документації бундесверу українською мовою на
лексичному, граматичному та стилістичному рівнях.
Практична цінність роботи полягає у можливості широкого застосування матеріалів дослідження для викладання теорії та практики військового перекладу у
вищих навчальних закладах, використання прийомів та зразків перекладу перекладачами-практиками.
Для штабных документов бундесвера характерным является употребление эллиптических предложений. Использование такого вида предложений способствует лаконичности и наглядности высказываний. Некоторые знаки пунктуации (вопросительные и восклицательные знаки) в тексте штабных документов могут выполнять особенную смысловую функцию. Опущенные члены предложения
должны быть переданы при переводе. Возобновление опущенных членов эллиптического предложения
приводит к увеличению текстовой части при его переводе на украинский язык.
Ключевые слова: штабная документация бундесвера, штабные документы немецкого военного
делопроизводства, эллипсы, эллиптические предложения, односоставные предложения.
Staff papers of Bundeswehr are characterized by use of elliptic (shortened) sentences. The usage of such
sentences provides brevity and clearness of utterances. Some signs of punctuation (interrogative and
exclamatory signs) can execute the special semantic function in staff papers. The omitted parts of sentence
must be transmitted during a translation. The transmission of omitted parts of elliptic sentence causes the
increase of text portion during its translation into Ukrainian.
Key words: staff papers of German armed forces, Bundeswehr staff papers, ellipses, elliptical sentence.
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АСЕРТИВИ У КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ СТРУКТУРІ
МОВЛЕННЯ СУДДІВ
Доценко Олена Леонідівна,
канд. філол. наук, доц.
Академія управління МВС
Статтю присвячено актуальній проблемі сучасної юридичної лінгвістики – визначенню комунікативно-прагматичних особливостей мовлення учасників судового дискурсу. Розглянуто один із типів
висловлень за ілокутивною силою – асертивні конструкції.
Ключові слова: судовий дискурс, ілокутивна сила, асертив.

Однією з найактуальніших проблем сучасної лінгвістики є дослідження дискурсів різних типів: політичного (П. Серіо, І.В. Ковалевська, І.В. Стецула, Г. Крес та
ін.), наукового (Г.М. Яворська, Е. Хесс-Литіч, Р. Стрілманн та ін.), медичного
(Р. Відеман, А. Цикурел), національного (А.М. Баранов, Е. Берендт, Н. Діттмар та
ін.) тощо. Привертає увагу дослідників і юридичний, зокрема судовий дискурс
(Д. Майлард, Р. Водак, О.С. Александров), який відрізняється від інших тим, що
регламентується не лише мовними та соціальними нормами, а й правовими. Це, з
одного боку, робить мовленнєві дії учасників судового дискурсу більш прогнозованими, а з другого – ускладнює комунікацію необхідністю дотримуватися букви закону. Чи не найважче за таких обставин доводиться суддям, адже вони повинні
правильно і законно організувати власне мовлення та мовлення інших учасників
судового процесу. Цим визначена практична потреба у дослідженнях особливостей
організації комунікативного процесу в судовому засіданні, ефективність якого великою мірою залежить від уміння служителів Феміди реалізувати у власному мовленні закони права, закони мови і закони спілкування.
Судді чи не найбільше потерпають від неуваги лінгвістів, які чомусь вважають
активними комунікантами зацікавлених учасників судового процесу, тобто тих,
хто, реалізуючи принцип змагальності українського судочинства, в ході судових
слухань чинять комунікативний вплив на інших зацікавлених і незацікавлених учасників судового дискурсу, зокрема й на суддів, з метою переконати їх у слушності
власного бачення проблеми, що стала об'єктом судового розгляду, визначити ступінь вини обвинуваченої особи, обрати міру покарання тощо. Однак комунікативна
функція судді є пріоритетною. По-перше, саме суддя (голова в судовому засіданні)
відповідно до чинного законодавства повинен організувати судовий дискурс. Це
передбачено ст. 162 Цивільного процесуального кодексу України ("Головуючий
керує судовим засіданням, спрямовуючи судовий розгляд на забезпечення повного,
всебічного і об'єктивного з'ясування обставин справи, усуваючи з судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи, а також забезпечує належний виховний рівень судового процесу... Головуючий вживає необхідних заходів до забезпечення в судовому засіданні належного порядку") та ст. 260 Кримінально-процесуального кодексу України ("Головуючий в судовому засіданні керує
судовим засіданням, спрямовуючи судове слідство на забезпечення здійснення сторонами своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується розглядуваної справи, і забезпечує належний високий рівень судового процесу"). По-друге,
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судді мають низку привілеїв порівняно з іншими учасниками процесу, наприклад,
ставити запитання для уточнення і доповнення відповідей свідка, підсудного та потерпілого протягом усього їх допиту (ст. 300, 303, 308 КПК України). Ці правові
засади визначають особливості комунікативної поведінки суддів, зокрема й ілокутивні характеристики їх мовлення, і, перш за все, ілокутивну силу.
Дж. Р. Серль виділяв такі типи висловлень за ілокутвною силою: асертиви ("ми
повідомляємо іншим про стан справ" [Серль 1986, 194]), директиви ("ми намагаємося змусити інших учинити щось" [Серль 1986, 194]), комісиви ("ми беремо на
себе зобов'язання вчинити щось" [5, 194]), експресиви ("ми виражаємо свої почуття
і відношення" [Серль 1986, 194]), декларативи ("ми за допомогою висловлень вносимо зміни в світ" [Серль 1986, 194]). І.П. Сусов дещо конкретизував цю класифікацію. Він, аналізуючи інтенційний (ілокутивний) компонент як один з головних у
комунікативно-прагматичній структурі висловлення [Сусов 1986, 8], виділив такі
типи комунікативних актів за ілокутивною силою: 1) акт констатації (чи ствердження) певного реального стану речей (констатив, асертив); 2) акт спонукання
співрозмовника до вчинення певних дій (директив); 3) акт запиту у співрозмовника
інформації, якої не вистачає (інтеррогатив, квестив, еротетив); 4) акт обіцянки (комісив); 5) акт вираження свого ставлення до співрозмовника й урегулювання взаємин з ним (експресив); 6) акт проголошення змін у статусі співрозмовника чи іншого учасника комунікативної ситуації волею мовця, наділеного відповідними повноваженнями (декларатив) [Селіванова 2006, 110]. Усі ці ілокутивні характеристики
по-різному виявляються в комунікативних актах суддів залежно від регламентацій
процесуального законодавства та рівня професійної компетенції самого судді.
Д. Вандервекен виділив шість компонентів у ілокутивній силі: ілокутивна мета,
спосіб її досягнення, пропозиційний зміст, підготовчі умови й умови щирості, показник щирості. Аналіз мовлення суддів за окресленими показниками дозволить
встановити якість організації комунікативного процесу в судовому засіданні, виявити позитиви та прорахунки у мовленні професійних учасників судового дискурсу, вплив цих чинників на якість ухвалених рішень.
Асертиви є чи не найуживанішими в судовому дискурсі, адже "кожна зі сторін,
маючи у правовій суперечці протилежний інтерес, намагається пояснити свою поведінку з людського, життєвого погляду і з цих позицій створює та підтримує той чи
інший словесний образ ситуації, що підлягає юридичній кваліфікації" [Губаева 2004,
95]. Однак це стосується передусім мовлення зацікавлених учасників судового дискурсу, які ставлять собі за мету навести якомога більше аргументів на підтвердження
власної правової позиції в конкретному судовому процесі, та незацікавлених учасників (свідків, експертів), завданням яких є поінформувати суд про відомі їм факти, що
стосуються справи. Отже, у першому випадку ми маємо справу з переконуванням,
яке полягає в наведенні аргументів, які б довели або спростували відповідне положення. С.І. Недашківська справедливо зауважує, що "локалізований цей вид в основній частині (середині) промови і характерний для таких тематичних блоків, як "Аналіз зібраних у справі доказів", "Юридична кваліфікація злочину", "Індивідуалізація",
"Думки про міру покарання" (Слід зазначити, що той чи інший вид мовленнєвого
впливу наявний у всій промові в цілому, в кожній її композиційній частині. Ми виді141
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ляємо лише ті, для яких певний вид є основним, первинним). У таких аргументативних блоках автором розглядаються й аналізуються матеріали справи, розкривається
чи цитується зміст конкретних статей КК, наводяться показання свідків, очевидців,
дані експертизи тощо. У решті решт усе це вже відомо складу суду, оскільки саме
судді є тими, на кого перш за все спрямовано переконувальний ефект промови, однак
залежно від того, ким проголошується промова, адвокатом чи прокурором, інформація виявляється в дещо зміненому вигляді" [Недашковская]. Слід зауважити, що тут
ідеться переважно про наведення фактів, невідомих комусь із учасників процесу або
присутніх в залі суду. У цьому виді комунікації актуалізується фактор адресата: "Через свою специфіку цей мовленнєвий жанр має чотирьох адресатів (склад суду, процесуальний опонент, підсудний, громадяни, присутні в залі суду), тому характер інформаційного впливу для кожного з них буде різним. Так, щодо суддів, підсудного й
опонента судового оратора, то для них інформування не є принципово новим, оскільки ці учасники процесу певною мірою вже знайомі з обставинами справи. Новизна
інформації для них може полягати в оцінці справи мовцем, в інтерпретації вже відомих фактів з погляду позиції, яку займає оратор. Щодо громадян, присутніх на судовому розгляді, представників преси, а також присяжних засідателів, то для цих учасників кримінального процесу інформативний вплив виявляється повною мірою, оскільки вони здебільшого не знайомі з матеріалами справи заздалегідь" [Недашковская].
Аналіз асертивних комунікативних актів свідчить, що судді є не стільки їх продуцентами, скільки реципієнтами, адже всі учасники судових слухань відповідно до
чинного процесуального законодавства зобов'язані звертатися до суддів і наводити
інформацію, яка сприяла б ухваленню справедливого рішення. У мовленні суддів
асертивні висловлення реалізуються лише в підготовчій частині судового засідання
під час перевірки явки учасників судового розгляду, роз'яснення перекладачеві його обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу, роз'яснення свідкові та потерпілому їх прав і обов'язків тощо. Асертивні висловлення також використовуються відповідно до норм статті 178 Цивільного процесуального кодексу на
початку розгляду справи по суті: "Розгляд справи по суті починається доповіддю
одного з суддів", напр.: На розгляді Верховного Суду знаходиться справа за скаргою довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі кандидата на
пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича Катеринчука Миколи
Дмитровича на бездіяльність Центральної виборчої комісії, дії по встановленню
результатів повторного голосування з виборів Президента України 24 листопада
2004 року та на рішення про оголошення Президентом Віктора Януковича. В указаній скарзі мова йде про порушення принципів, засад виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента України 21 листопада 2004 року в територіальних округах, які знаходяться в Донецькій та Луганській областях. Разом
з тим грубі системні порушення принципів, засад виборчого процесу при повторному голосуванні мали місце в територіальних округах, які знаходяться в інших
областях, зокрема в Запорізькій, Харківській, Миколаївський, Одеській, Дніпропетровській, а також в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, що підтверджується поясненнями і доказами, які додаються до матеріалів справи. Отже, вказані в поясненнях факти системного і грубого порушення принципів і засад
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виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента України
21 листопада 2004 року в територіальних округах в Запорізькій, Харківській, Миколаївський, Одеській, Дніпропетровській областей, а також в Автономній Республіки Крим та місті Севастополь з огляду на значну кількість виборців, які проживають на їх територіях, не дають можливості достовірно встановити результати волевиявлення виборців в цілому у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі. Вказаний висновок підтверджується Постановою Верховної Ради
України від 27 листопада 2004 року "Про політичну кризу у державі, що виникла у
зв'язку з виборами Президента України". Так, в пункті 1 указаної Постанови Верховна Рада України як єдиний загальнодержавний представницький орган в Україні
постановила: "Визнати недійсними результати повторного голосування з виборів
Президента України 21 листопада 2004 року, що відбулося з порушенням виборчого законодавства і не відображає повною мірою волевиявлення народу". Крім того,
слід зазначити, що вимоги, викладені в пунктах 3, 4 резолютивної частини скарги
слід обґрунтовувати діями конкретних членів дільничних виборчих комісій, які передбачені статтею 158 Кримінального кодексу України. Отже, в разі залишення
вимог в редакції, викладеній в скарзі, необхідним є встановлення в даній справі фактів, вчинення яких є злочинами. Однак відповідно до вимог частини 1 статті 62
Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
бути підданою кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. На підставі викладеного та
відповідно до статей 8, частина друга статті 124 Конституції України, статей
99, 103, 235, 243 з значком 10 Цивільного процесуального кодексу України, пункту 5
статті 94, пункту 1 статті 96 Закону України "Про вибори Президента України"
змінює вимоги скаржника, а саме викладає їх у наступній редакції: 1) визнати дії
Центральної виборчої комісії по встановленню результатів голосування з виборів
Президента незаконними, а протокол Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів Президента України від 24 листопада
2004 року недійсним, скасувати постанову Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 року № 1264 "Про результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року та обрання Президента" як незаконну; 2) скасувати постанову
Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 року № 1265 "Про оприлюднення результатів виборів Президента" як незаконну; 3) встановити, що факти
системного грубого порушення принципів і засад виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента України 21 листопада 2004 року є такими, що
унеможливлюють достовірно встановити результати волевиявлення виборців у
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі по виборах Президента України;
5) визнати обраним Президентом України кандидата, який за підсумками голосування
від 31 жовтня 2004 року набрав найбільшу кількість голосів виборців; 6) постановити
окрему ухвалу про незабезпечення Центральною виборчою комісією принципів виборчого процесу, закріплених у статті 11 Закону України "Про вибори Президента України", та порушення конституційних прав громадян, закріплених у статтях 3, 5, 6, 8, 21,
38, 55, 69, 81, 103 Конституції України, які є несумісними з основними принципами
діяльності Центральної виборчої комісії, зазначеними в статті 2 Закону України
143

Studia Linguistica. Випуск 2/2009

"Про Центральну виборчу комісію", направити окрему ухвалу Президенту України
та Верховній Раді України для вжиття заходів на усунення порушень Центральної
виборчої комісії шляхом припинення повноважень всіх її членів. Заява підписана
довіреною особою в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі Катеринчуком.
Питомою ознакою асертивних актів у судовому дискурсі є їх докладність, адже в
суді факти повинні бути викладені так, щоб кожне висловлення всіма учасниками
процесу було сприйняте однозначно (саме так, як його розуміє мовець).
Асертиви можуть стосуватися суті справи, що розглядається судом (як у наведеному вище прикладі), та процесуальних дій учасників дискурсу, напр.: [голова в
судовому засіданні:] Суд може задавати [запитання] [вставка наша. – О.Д. ] в любий момент.
Асертивні акти реалізуються і на тих етапах судових слухань, де в мовленні суддів домінують інші види комунікативних інтенцій, наприклад, під час розгляду
справи по суті, коли відбувається вивчення матеріалів справи і, відповідно, судді
реалізують інтеррогативні або директивні висловлення. У таких ситуаціях використовуються асертиви-тлумачення з відповідними лексичними маркерами, напр.:
1) [представник скаржника:] Ваша честь, відповідаючи на Ваше запитання, якщо Ви
звернули увагу, мої пояснення стосувалися пункту першого і пункту другого зазначених змін. [Суддя:] Тобто Ви надаєте право іншим представникам давати пояснення
(використано асертивний маркер тлумачення тобто); 2) [представник скаржника:]
Відповідаючи на запитання суду, я зазначив, що мої пояснення стосуються пункту
першого і пункту другого вимог, викладених у скарзі. Питання, яке зараз задається,
стосується пункту третього цих вимог. Якщо суд буде наполягати, я можу свою
думку висловити, але… [Суддя:] Будь ласка, слідуюче питання. Це означає про те,
що він не може відповісти. Різновидом асертивів є тлумачення висловлення учасника судового дискурсу йому самому, напр.: [суддя:] Шановний представник, не треба
коментувати: всім зрозуміло. Ви хочете з'ясувати, на якій правовій підставі він
стверджує те, що він говорить. Для чого нам коментувати, скільки представників
чи народних депутатів голосувало за цей закон? Нам це все відомо; [зацікавлений
учасник процесу:] …по-друге, я ще раз звертаю Вашу увагу на те, що зараз, даючи
пояснення, я торкався лише питання першого і другого, а весь час представники
ЦВК і представники зацікавленої особи задають питання по інших блоках. Колега
Полудьонний, який спеціально підготував пояснення з цього питання, буде готовий
ґрунтовно і чітко відповісти на всі ваші запитання з цього приводу. Якщо є потреба
знов-таки далі… [Суддя перебиває доповідача:] Ну, будь ласка, Ви відповіли, що я не
можу на це питання, буде відповідати слідуючий. Такі асертиви-тлумачення зазвичай вживаються в директивних контекстах, які мають на меті виправити помилку,
якої припустився співрозмовник. Це відрізняє їх від власне асертивів і дозволяє визнати слушність того, що О.О. Селіванова, слідом за Дж. Остіном, виділяє їх як
окремий тип мовленнєвих актів – експозитив ("тип мовного акту за ілокутивною силою; згідно з класифікацією Дж. Остіна, є виявом пояснення, доведення, визнання,
припущення, тлумачення" [Селіванова 2006, 139]).
Тлумачення фактів, що мають юридичне значення, має бути максимально об'єктивним. Однак судді у таких мовленнєвих актах іноді вдаються до суб'єктивних оцінок,
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напр.: [представник заявника:] Шановний Роман Михайлович, скажіть, будь ласка,
чи має право Центральна виборча комісія розглядати те… ті питання, які не проголосовані у порядку денному? Це стосовно шістдесят чотири звернення. [Суддя:]
Будь ласка. [Представник заявника:] Шановний високий суд, якщо буде думка високого суду про те, що відповідь… моя відповідь на це питання необхідна для того, щоб
встановити об'єктивно і неупереджено обставини цієї справи, я можу дати відповідь, але я привертаю увагу вашого суду, що шановний представник Центральної
виборчої комісії просить мене виконувати повноваження Конституційного Суду
України: надати тлумачення закону. [Суддя:] Ні. Роман М…, мова не йде про це.
Ставиться питання, чи мала право Центральна виборча комісія розглядати скарги,
тоді коли це питання не внесене у порядок денний? От, я так зрозумів. Такі формулювання не можна вважати неприпустимими, однак вони є некоректними, особливо з
боку голови в судовому засіданні, оскільки він, відповідно до норм процесуального
законодавства, має забезпечувати об'єктивність судового розгляду.
Аналіз прикладів дозволяє стверджувати, що, на відміну від виступів зацікавлених учасників судового дискурсу, у виступах суддів практично не представлені
ствердження та заперечення як види асертивних висловлень, а використовується
лише констатація, метою якої є інформувати слухачів, та тлумачення, покликане
пояснити, конкретизувати інші висловлення. Не реалізуються в асертивних висловленнях суддів сугестивні засоби впливу на аудиторію. Інформація переважно стосується фактичних обставин справи, з'ясованих до початку судових слухань, і нормативної бази. Такі висловлення зазвичай не є спонтанними, вони готуються заздалегідь і читаються. Цим зумовлені особливості їх мовного оформлення: 1) використання мовних засобів, типових для офіційно-ділового стилю; 2) часте використання
термінів (переважно юридичних) та номенклатурних назв; 3) домінування складних
речень; 4) вживання логічних зв'язок, типових для вираження причиннонаслідкових зв'язків; 5) дотримання норм української мови (зрідка трапляються орфоепічні, акцентуаційні та граматичні огріхи); 6) рубрикація тексту (номери рубрик
озвучуються, а самі рубрики оформляються відповідними інтонемами).
Отже, мовлення суддів за ілокутивними характеристиками є багатогранним, однак процесуальне законодавство й особливості комунікативної поведінки учасників
судового процесу визначають часту реалізацію в ньому директивів, декларативів,
інтеррогативів та асертивів і майже цілковиту відсутність експресивів та комісивів.
Директиви і декларативи у мовленні учасників судового дискурсу через обмежений
обсяг статті будуть нами розглянуті в наступних публікаціях.
Статья посвящена актуальной проблеме современной юридической лингвистики – определению
коммуникативно-прагматических особенностей речи участников судебного дискурса. Рассмотрен
один из типов высказываний по иллокутивной силе – ассертивные конструкции.
Ключевые слова: судебный дискурс, иллокутивная сила, ассертив.
The article is devoted to the problems of modern legal linguistics – determination of communicative
pragmatic features of the participants of judicial discourse. One of utterances" types is looked upon
considering illocutive force – assertive constructions.
Key words: judicial discourse, illocutive force, assertives.
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В статье продемонстрировано, как словоформа gotten меняет свой статус в трех вариантах английского языка: она является реликтовой в американском английском 17–18 вв. и в британском английском того же периода. В карибском варианте стандартного английского языка она является
инновацией.
Ключевые слова: реликт, инновация, вариант, норма.

Развитие лексико-семантической системы современного английского языка определяется факторами, связанными с его поливариантностью, взаимодействием национальных вариантов [Зацный 2001, 87]. Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающим интересом к проблемам пространственной вариативности языка,
недостаточной изученностью территориального варьирования английского языка в
развивающихся странах и механизмов формирования вариантных языковых систем.
Объектом исследования является функционирование словоформы gotten в ее
акциональных значениях в американском (АЕ), британском (ВЕ) вариантах английского языка и в карибском варианте стандартного английского языка (СКА).
Остановимся на нерешенных проблемах, которым посвящается данная статья.
Ранее не исследовалась проблема изменения видов дистрибуции (свободной или
дополнительной) в применении к словоформе gotten в ее глагольных употреблениях в связи с различными территориальными вариантами английского языка с точки
зрения синхронно-диахронного подхода.
Предметом исследования являются лексические заимствования в карибский
вариант стандартного английского языка из других территориальных вариантов
английского языка.
Новизна данного исследования определяется тем, что в статье рассматривается
проблема изменения языкового знака с точки зрения пространственной вариативности английского языка (территориальные варианты английского языка).
Цель данного исследования – показать, как словоформа gotten в ее акциональных значениях была транспортирована из одного территориального варианта английского языка в другой.
Достижению данной цели подчинено разрешение следующих задач:
1. Выявить лексические, морфологические особенности функционирования словоформы gotten в ее акциональных значениях в американском, британском и карибском вариантах английского языка.
2. Выявить территориальный вариант английского языка, из которого словоформа gotten в ее акциональных употреблениях была заимствована в карибский вариант стандартного английского языка.
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3. Выявить изменения в лингвистическом статусе словоформы gotten, которые
имели место в американском, британском и карибском вариантах английского языка.
Одним из различительных признаков АЕ ХХ века является употребление причастия
II gotten в акциональных значениях. Для английского языка Америки колониального
периода, т.е. ХVII–XVIII веков характерно то, что словоформа gotten используется в
четырех синтаксических функциях и четырнадцати акциональных значениях.
Анализ материала выборки АЕ XX века и американского английского XVII века
показал, что в XX веке словоформа gotten проявляет признаки сужения сферы своего
употребления. Старая форма действует в новой сетке отношений. В общем, можно сказать, что в АЕ XX века происходит специализация значений словоформ gotten и got.
Рассмотрим вопрос о специализации значений словоформы gotten более детально.
Замечено, что формы have, have got и have gotten ведут себя не одинаково при
перестановке позиций косвенного и прямого дополнений, если таковые имеются в
предложении. Иными словами, наличие в предложении прямого и косвенного дополнений после формы gotten можно рассматривать в качестве ее диагностирующего контекста. По мнению Р. Бердана [Berdan 1980, 382], ни have, ни have got не допускают перестановки косвенного и прямого дополнения в предложениях типа:
I have a bear for Bill. " У меня есть медведь для Билла". I have got a bear for Bill. "У
меня есть медведь для Билла". Трансформированные варианты исходных предложений оказываются не грамматичными: *I have Bill a bear; *I have got Bill a bear.
Однако же, при наличии в предложении have gotten, такая перестановка, перемена позиций прямого и косвенного дополнений становится грамматически допустимой: I have gotten a bear for Bill. "У меня есть медведь для Билла". I have gotten
Bill a bear. "У меня есть медведь для Билла".
Поскольку Р. Бердан в цитируемом источнике не объясняет причину приемлемости данной диагностической трансформации для have gotten, попытаемся разобраться,
чем объясняется то, что при наличии исследуемого глагольного образования have
gotten допустима перестановка позиций прямого и косвенного дополнений, а при наличии have и have got такая перестановка недопустима. Заметим, что в классификации глаголов по значениям, предложенной Р. Квирком глагол have относится к группе статических глаголов, т. е. глаголов, обозначающих состояние, а глагол get, в значении "приобретать" относится к группе динамических глаголов [Quirk 1982, 46].
Далее глагол get обладает двоякой природой: в одних значениях он является динамическим, например, в have gotten, а в других статическим, например, в have got в значении "имеется, есть". Кроме того, в значении "приобретать" глагол to get является
двупереходным глаголом. Известно, что двупереходные глаголы – это синтаксически
эквивалентные глагольные лексемы с диагностической дистрибутивной формулой,
содержащей три субстантивных элемента, синтаксически непосредственно связанных с глаголом и непосредственно не связанных между собой [Львов 2002, 3]. Поскольку глагол get в значении "приобретать" является двупереходным глаголом, он
обладает синтагматической способностью притягивать два правосторонних адъюнкта в пределах активной конструкции. Этим объясняется то, что в АЕ XX века возможны предложения: I have gotten a toy for Peter. "У меня есть игрушка для Пита" с его
трансформом: I have gotten Peter a toy."Я достал игрушку для Пита".
148

Дроздов В.А., Дроздов А.В.

С другой стороны, have got, как известно, эквивалентно статическому глаголу
have. Форма have got, будучи эквивалентным глаголу have, может притягивать только один правосторонний беспредложный адъюнкт – прямое дополнение. Этим
объясняется то, что в АЕ XX века возможны предложения:
I have got a toy for Peter; I have a toy for Peter."У меня есть игрушкa для Пита" и
невозможны их трансформы: I have got Peter a toy.
Таким образом, мы рассмотрели один из диагностических контекстов для употребления словоформы gotten в АЕ XX века. По свидетельству Р. Бердана для употребления have gotten в АЕ XX века существует и другое синтаксическое ограничение, которое тоже является диагностическим. После модальных глаголов следует
использовать глагол have, если он вспомогательный или смысловой, но нельзя использовать have got, например: I expected that John would still have his old car.
"Я надеялся, что у Джона все еще будет его старый автомобиль"; I expected that
John would still have gotten his old car back. "Я надеялся, что Джон все еще получит
назад свой старый автомобиль". Однако неграмматичным является следующее
высказывание: I expected that John would still have got his old car bасk.
В нашей выборке тоже нашлось много примеров, когда наличие модального глагола в предложении выступает в роли обязательного контекста для реализации аналитической глагольной формы have gotten, например: If he could have gotten his
boots without anyone seeing him [Daily World 1983,215]. "Если бы он сумел раздобыть сапоги так, чтобы при этом его никто не видел". I should have gotten word to
Golz sooner [Benchley 2001, 363]. "Мне бы лучше Гольцу передать сообщение".
Some of the party must have gotten out [Hemingway 2004, 247]. "Должно быть, некоторые участники вечеринки ушли".
Американский лингвист П.С. Розенбаум применяет лингвистический эксперимент
для выявления особенностей употребления have gotten. Он вводят диагностическое
изменение контекста в коротких высказываниях [Rosenbaum 2006, 64]. С этой целью
он сравнивает функционирование глагола have, форм have got и have gotten, употребленных в качестве инфинитива и герундия в позициях после союза that. Оказывается,
что глагол have допустимо употреблять во всех трех типах приведенных контекстов:
Richard pretends that he has an idea. "Ричард делает вид, что у него есть идея".
Richard pretends to have an idea. "Ричард делает вид, что у него есть идея". Richard
pretends having ideas. "Ричард делает вид, что у него есть идеи".
В тех же самых позициях формы have got и have gotten ведут себя по-иному:
Richard pretends that he has got an idea. "Ричард делает вид, что у него есть идея".
Richard pretends to have got an idea. Richard discourages having got ideas.
Таким образом, использование формы have got после союза that является допустимым, а использование данной формы в позиции после инфинитива и герундия –
неграмматично. Те позиции, которые не допускают использования формы have got,
т е. позиции герундия и инфинитива, являются диагностическими окружениями
дни использования формы have gotten: Richard pretends to have gotten the idea. "Ричард делает вид, что он открыл идею". Richard dislikes having gotten secret
information. "Ричарду не нравится то, что он раздобыл секретную информацию".
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Мы попытались разобраться, чем объясняется то, что глагол have, формы have
got и have gotten обладают весьма сходными, но не тождественными окружениями.
Различие в дистрибуции и совместной сочетаемости рассматриваемых форм объясняются особенностями функционирования формы have got в английском языке. По
мнению М. Суона, "форма have got не употребляется в качестве инфинитива, герундия или любой инговой формы" [Swan 2006, 273]. "Нельзя сказать: to have got a
headache, having got a brother" пишет М. Суон.
В карибский вариант стандартного английского языка (СКА) была заимствована
форма gotten из американского варианта английского языка [Allsopp 1996, 264].
Причастие II gotten включается в состав форм перфекта для передачи акциональных значений в СКА, например: If the Draytons have ever gotten a fair break, spouge
would have been more popular [Allsopp 1996, 264]. "Если бы Дрейтонам предоставили достаточную свободу действий, танец спаудж был бы более популярным". Интересно отметить, что в СКА словоформа gotten выступает в роли карибской инновации, а ни архаизма. Заимствованные единицы всегда выступают в роли инноваций в языке-рецепторе.
Выявленные обязательные контексты для реализации форм have got и have
gotten в АЕ XX века указывают на то, что, по сравнению с XVII веком, изменилась
дистрибуция данных словоформ. Если для английского языка Америки XVII века
данные формы находились в свободном распределении, то в АЕ XX века в отношения форм have got и have gotten вырабатываются отношения дополнительной дистрибуции, т. е. такие отношения, для которых "одна форма или сегмент никогда не
встречается в том же окружении, что другой" [Степанов 1985, 46].
В то же время отношения дополнительной дистрибуции еще не полностью сложились в АЕ XX века для форм have got и have gotten. Специализация их употребления еще ни завершена. Дело в том, что "некоторые американцы, подобно англичанам
также употребляют форму have got вместо have gotten в значении "приобрести" [Варианты полинациональных литературных языков 1981, 380], т.е. в данном случае
проявляется своеобразный "системный дуализм" – такое явление, свойственное американскому английскому, когда известная часть американцев обладает знанием элементов двух подсистем: своей (американской) и бывшей метрополии (британской).
Наличие отношений дополнительной дистрибуции у форм have got и have gotten
свидетельствует о том, что сфера употребления формы gotten в АЕ XX века имеет
синтаксические ограничения. Наличие лексико-ссмантических и синтаксических
ограничений на употребление формы have gotten в АЕ XX века указывает на сужение сферы функционирования данной словоформы в АЕ XX века по сравнению с
английским языком Америки XVII века. Таким образом, словоформа gotten в ее
глагольных употреблениях затронута действием процесса сужения диапазона употребления словоформы в АЕ XX века по сравнению с XVII веком.
Перечислим окружения, благоприятные для употребления формы gotten в ее
глагольных реализациях в АЕ XX века. Напомним, что значение "иметь, обладать"
реализуется последовательностью have got только в том случае, если глагол have
стоит в настоящем времени индефинитного разряда. Отсюда следует, что любые
другие формы, в которых может стоять глагол have, – прошедшее время, будущее
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время, пассив, причастие I, инфинитив – могут способствовать реализации значения "приобретать" и, следовательно, употреблению формы have gotten. Заметим,
что форма have gotten выступает в функции инфинитива после модальных глаголов,
образуя составное глагольное модальное сказуемое. Следовательно, наличие левостороннего адъюнкта – любого модального глагола создает благоприятные условия
для употребления данной формы.
Сравним употребление словоформы gotten в АЕ и BE XX века. По свидетельству
Х.У. Фаулера в BE употребление словоформы gotten в ее глагольных реализациях
(при have, be) считается архаичным. В качестве причастия или прилагательного
данная словоформа встречается в поэзии: On gotten goods to live contented. "На не
честно заработанные блага жить, будучи довольным собой" или в технической
документации, относящейся к горному делу: The hewer is paid only for the coal
gotten. "Забойщику платят только за добытый уголь"[Fowler 2001, 227]. Можно
заключить, что в "общее ядро" входят все случаи использования формы have got, а
также формы gotten, когда она подверглась адъективации. Но когда в АЕ XX века
словоформа gotten используется как компонент глагольной структуры – в настоящем или прошедшем времени перфектной группы, в инфинитиве, пассиве, в функции причастия 1 или герундия – в этих случаях словоформа gotten представляет собой дифференциальный признак американского варианта английского языка.
На основании данного исследования сформулируем следующие выводы:
1. В обоих вариантах английского языка в отношении словоформы gotten имеет
место один и тот же процесс – сужение ее семантической структуры. Но в BE он
был доведен до своего завершения. В результате этого в BE XIX-XX века данная
словоформа не используется в глагольных употреблениях. Этот же процесс осуществляется и в АЕ XIX-XX веков, но гораздо медленнее. Здесь из смысловой структуры gotten в глагольных употреблениях исчез ряд значений, что особенно заметно
при сравнении состояния английского языка Америки XVII века и АЕ XX века.
2. Словоформы got и gotten находятся в отношении свободной дистрибуции в
английском языке Америки XVII–XVIII веков и в английском языке Англии (ВЕ)
данного периода, Диапазон значений формы gotten становится все уже к середине
XVIII века в английском языке Англии. Литературные нормы BE XVIII века санкционировали форму gotten в ее глагольных употреблениях отрицательно и она была
оттеснена в субстандарт. С середины XVIII века словоформа gotten в ее глагольных
аналитических образованиях выходит из употребления в BE. С другой стороны, в
конце XVIII века складывается американский вариант английского языка. Центробежные силы, которые стояли за создание собственной американской нормы английского языка консервируют форму gotten в ее глагольных употреблениях, поскольку для норм литературного языка вообще характерен консерватизм.
3. В АЕ XIX–XX веков процесс вытеснения словоформы gotten в ее глагольных
употреблениях словоформой got также имеет место. Однако, в АЕ XX века этот
процесс не завершен, он не прошел весь цикл, который характерен для BE XVIII
века. В АЕ XX века этот процесс как бы достиг полпути: здесь вырабатываются
отношения дополнительной дистрибуции между словоформами got и gotten в их
глагольных употреблениях.
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4. Географическая близость США к странам Карибского бассейна способствует
проникновению некоторых американских черт в карибский вариант стандартного
английского языка. Так, словоформа gotten в акциональных значениях была заимствована в карибский вариант стандартного английского языка из американмкого
варианта английского языка. Но, если в АЕ данная словоформа в своих акциональных употреблениях представляет собой реликтовое явление, то в СКА она функционирует в качестве инновации. Ведь иностранные заимствования всегда функционируют в роли инноваций в языке-реципиенте.
5. Дальнейшую перспективу исследования мы видим в изучении стилистических
особенностей употребления лексических карибизмов и выявлении примет официального, антиофициального, неофициального и неправильного стилей СКА, а также
в выявлении дифференциальных признаков акролекта, мезолекта и базилекта СКА.
У статті продемонстровано, як словоформа gotten змінює свій статус у трьох варіантах англійської мови: вона є реліктовою в американській англійській мові 17–18 ст. і в британській англійській
мові того ж періоду. У карибському варіанті стандартної англійської мови вона є інновацією.
Ключові слова: релікт, інновація, варіант, норма.
The article shows the change of the status of the wordform gotten in three variants of English. It is an
archaism in American and British English of the 17–18 centuries. In Carribean English it is an innovation.
Key words: archaism, innovation, variant, norm.
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НАРОДНА ЕТИМОЛОГІЯ В ЛАТИНСЬКИХ КОМПОЗИТАХ
Єрьоміна Олена Юріївна,
асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається явище народної етимології в латинській мові, зокрема в латинських
композитах. Народна етимологія реалізується в синхронії, але може бути джерелом діахронічних
змін. "Затемнення" значення латинських слів призводить до появи сумнівних тлумачень у працях як
давнини, так і сучасного етапу розвитку етимології. Особливістю інтуїтивної, а іноді і цілком свідомої етимологічної практики латинської мови є ідентифікація лексичних морфем замість граматичних, що призводить до появи "народних" композитів. Для народної етимології в латинській мові
характерні гра слів і велика кількість "авторської" етимології.
Ключові слова: народна етимологія, мовна компетенція, народні композити, гра слів, квазінаукова та наукова етимологія, "народно-авторська" етимологія.

У Давній Греції слово етимологія означало "вчення про справжнє значення слова" з точки зору пошуку справжньої природи слова стосовно ідеї, що природно відповідає предмету, який вона позначає. Цицерон це переклав латиною як veriloquium
[Cicero Top.,35]. За латинським граматиком Варроном етимологія прояснює, чому і
звідки походять слова: cur et unde sint verba [Varro, De ling.lat., V, I]. Ця антична
концепція етимології пов'язана з найдавнішою теорією мови: первинні слова повинні відповідати самій природі речей. У середні віки етимологія стала фундаментом
для граматики і риторики, тому основним її призначенням було виявлення зв'язків,
віднайдених у слові. Крім того, етимологія середньовіччя базувалася на переконанні, що всі мови походять від однієї відомої мови. У Франції, наприклад, ще в
XVII ст. існувала думка, що французька мова походить від юдейської. Етимологія в
сучасній концепції це наука, що намагається не тільки встановити формальне і семантичне походження слова чи морфеми, але й відтворити їх історію у зв'язках із
словами своєї родини, словами близькими за формою і змістом, а також із предметом, який вони означають. І в цьому сенсі етимологія – це поняття суто діахронічне. У синхронії вона відповідає мотивації слова та його внутрішній формі. Народна
етимологія як сталий термін існує давно. Сама назва не дуже вдала, з цим погоджуються більшість мовознавців, тому кожен дослідник намагається дати своє визначення цього явища. Протиріччя закладене вже в самому слові народна. Як зазначав С.Ульманн, не йдеться про втручання в цей процес народу в соціологічному
змісті цього слова [Ullmann 1952, 121]. З іншого боку, як вважав Н.В. Крушевський,
кожне слово створене народом і будь-яка спорідненість, якщо вона відчувається, то
відчувається народом [Крушевський 1998, 48].
Народна етимологія завжди протиставляється етимології науковій. Тому часто її
називають хибною чи псевдоетимологією, або окремим випадком хибної етимології
[Белецкий 1948, 114]. Наукова етимологія передбачає копітку, наполегливу роботу
із залученням сучасних методів етимологічного аналізу: в діахронічному, синхронічному, генетичному планах [Белецкий 1948, 761].
Говорячи про народну етимологію в давніх мовах, варто зазначити і те, що ми не
можемо різко протиставляти її етимології науковій через кілька причин: по-перше,
на етапі свого становлення вона була етимологією і народною і науковою. По-
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друге, відсутність або фрагментарний арсенал першоджерел не дозволяє повною
мірою відтворити ланцюжок еволюційних змін давньої мови так, як це можна зробити, наприклад, із фр. словом autruche (страус), що походить від лат. avis struthio.
По-третє, не існує носія-мовця, який міг би продемонструвати асоціативний зв'язок,
на чому часто базуються дослідження народної етимології в сучасних мовах (так
звана паронімічна атракція).
Народна етимологія часто виникає внаслідок "затемнення" значення слова, а в
давніх мовах таких "темних плям" набагато більше, ніж у сучасних. Відмінність
народної етимології від наукової полягає не в реконструкції втрачених етимологічних зв'язків, а в поясненні слова, відповідно до сучасного стану мови, тому найчастіше народна етимологія реалізується в синхронії, хоча може бути джерелом діахронічних змін – формальних або семантичних, а іноді й обох. Еволюція мови призводить інколи до того, що народна етимологія стає "справжньою", хоча й історично
хибною, бо у свідомості мовців закріпилося саме таке, а не інше, значення. Так, латинське слово repudium (розірвання шлюбу) походить від retro (назад) і pes (нога),
пор. також tripudium (три тактовий танок) від tres (три) і pes (стопа). Можливо, слово
мало колись значення відштовхувати від ноги, однак римляни пов'язували його із
pudet (соромно), про це свідчать різні джерела, а вже на базі цього слова з'явилося
інше propudium (ганебний вчинок). Або така назва як Matuta від mane (ранок) і tueri
(охороняти). Індоєвропейський корінь *ma пов'язаний з поняттям краса. Чому ж у
свідомості римлян Матута асоціюється з ранком? Бо Матута – це давньоіталійська
богиня, що потім ототожнювалась з Авророю, богинею ранішньої зорі.
Цінність народної етимології полягає не в "істинності" значення того чи іншого
слова, а у виявленні асоціативних зв'язків і мовної компетенції, вона відображає
(семіо)логічну стратегію мовця в реалізації своїх лексичних знань [Marie-José
Béguelin, 2002].
Мета народної етимології в латинській мові, як і в інших мовах, полягає у пошуку природної мотивації в рамках власної форми слова, у своєму власному "внутрішньому словнику". В латинській мові це явище спостерігається протягом століть.
В етимологічних дослідженнях давніх мов часто зустрічаються посилання на думку
древніх людей. Про те, що думали римляни, ми достеменно не знаємо, однак ці ремарки ґрунтуються на тих нечисленних спробах пояснення і тлумачення слів і свідчать про неабияку зацікавленість мовними питаннями в античні часи та в епоху середньовіччя. В основному давні автори пояснювали еволюцію латинської лексики
на зразок: "Давні говорили так, писали у такий спосіб, таке слово в Еннія, Елія тощо", про системну ж етимологічну практику навряд чи тут можна говорити. Але ми
не повинні ігнорувати ці відомості тільки з тієї причини, що вони здаються нам "наївними" (наївна етимологія – ще одна з розповсюджених назв цього явища).
Деякі тлумачення давніх етимологів не викликають сумніву внаслідок прозорості внутрішньої форми, наприклад: Tubicines a tuba et canendo (гравці на сурмах від
сурми і співати) (Варрон). Інші, не такі "прозорі" підтверджуються сучасними
етимологічними дослідженнями [Тронський 1960, 129], наприклад: Meridies ab eo
quod medius dies (Полудень від половина дня), тим більше, що Варрон пояснює:
"D antiqui, non R in hoc dicebant, ut Praeneste incisum in solario vidi" (Д давні, а не Р
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в ньому вимовляли, я сам бачив це вирізане на сонячному годиннику в Пренесте). Є і
такі, що настільки затемнені, що залишається лише констатувати таку інтерпретацію чи зробити нотатку на зразок "більш схоже на народну етимологію". Наприклад, Volpes, ut Aelius dicebat, quod volat pedibus (Лисиця, як говорив Елій, бо літає
ногами) (Варрон). Звичайно, що не можна вважати такі окремі висловлення справжнім науковим дослідженням.
Ненаукова етимологія виявляє інші цікаві тенденції, що стосуються не тільки
організації лексичних одиниць, але й засобів синтагматичного аналізу. Особливо це
стосується "акліматизації", іноді часткової, запозичень: так hemicranium (мігрень)
перетворилася спочатку в emigranium, а потім в migranium під впливом латинського
дієслова migrare (блукати); грецьке γλυκυρριζα (корінь солодки) під впливом liquor
(рідина) перетворилося на liquiritia; для давніх римлян слово ros у композиті ros
marinus (розмарин) означало "роса", хоча насправді це грецьке слово ρούς (течія).
Запозичені слова часто були незрозумілі малоосвіченим римлянам, тому мали кілька варіантів формального вираження. Наприклад, lorandrum, rorandrum, rodandrum
(рододендрон) – деформація грецького rhododendron із гаплологією і під впливом
lorus=laurus (лавр); слово καρυόφυλλον (гвоздика як прянощі) перетворилося на
cariofolium, що дало французьке girofle і на cariophălum (пор. іт. garofano), бо з формою предмета були відповідні асоціації. Інколи народні назви підлягають корекції,
наприклад, сitocacia (назва мильнянки, проносного засобу), від cito (швидко) і
cacare перетворилася в citococia від cito і coquere (варити), тобто з засобу швидковипорожнювального у швидкоперетравлений. І таке семантичне переосмислення
справді можна назвати народною творчістю.
Крім того, складається враження, що при народній етимології як спонтанній, інтуїтивній етимологічній практиці легше ідентифікуються лексичні морфеми (основи, цілі слова), ніж граматичні морфеми (префікси, суфікси, закінчення). У такий
спосіб прості слова стають "народними" композитами. Наприклад, assiduus (невтомний, забезпечений) виводиться від as (ас, грошова одиниця) і dare (давати);
severus (суворий), від saevus (лютий), verus (дійсний); ficēdula (вівчарик, назва пташки) наближують, незважаючи на якість голосної E, до ficus (фіга) і ědere (їсти);
слово levir (брат чоловіка) у Нонія quasi laevus vir (немов би лівий чоловік), однак
воно походить iз devir (пор. укр. дівер), як і у випадку lacruma із dacruma;
nasturcium=nasturtium (хрінниця, назва рослини) Пліній пояснює через a narium
tormento (від якого верне ніс). Наведемо також кілька прикладів з Варрона: Luna,
vel quod sola lucet noctu. Itaque ea dicta Noctiluca in Palatio: nam ibi noctu lucet
templum (Місяць, бо сяє вночі. Тому він на Палатині зветься Noctiluca, бо вночі там
храм освітлює); pelvis pedeluis a pedum lavatione (Pelvis (тазок), тобто pedeluis, від
миття ніг); сura, quod cor urat (турбота – це те, що пече серце). Цікаві тлумачення і
у Ісидора: Sepultus dictus est eo quod sine pulsu (Похований, бо є без руху); Piger
(повільний, ледачий) quasi pedibus aeger (начебто хворий на ноги); Defessus, quasi
diu fessus (Знесилений, бо довго був втомлений); Nobilis, non vilis (Знатний, бо не
нікчемний). Більшість тлумачень є дуже короткими: Mancus, manu ancus (на руку
cкалічений); Prudens, quasi porro videns (обережний, бо далеко бачить); Taciturnus,
in tacendo diuturnus (надто мовчазний, бо довго мовчить). Такі вирази більше нага155
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дують гру слів. Складається враження, що автор навмисне добирає риму: Niger,
quasi nubĭger (Чорний, бо хмарний); Miserabilis, quod sit miseriae habilis (Нікчемний, бо удатний на нещастя). Така кумедна етимологія є проявом авторської творчості, "народно-авторською" етимологією. Часто це виявляється в поетичних творах, наприклад, omnicarpae caprae (кози-всегризи), процитоване Варроном, або у
Петронія mero meridie (опівдні, тут відбувається гра слів на базі merus (чистий) і
merum (нерозбавлене вино) і омофонічним їм першим компонентом meridies). Винахідливі інтерпретації зустрічаються і в сучасну добу, наприклад, cadaver (труп) –
caro data vermibus (досл. м'ясо дане хробакам) [Locutio].
Народною етимологією називають не тільки інтуїтивне переосмислення слова,
але й цілком свідоме тлумачення латинських слів, зафіксоване в глосаріях, працях
граматиків та в етимологічних словниках. Навіть при науковому пошуку можуть
бути хибні, помилкові твердження. Чим далі від конкретної історичної епохи, тим
більше може бути непорозумінь в інтерпретації слів давніх мов. С. Ульманн вважає, що причиною помилкових суджень є не стільки неграмотні люди, скільки
напівграмотні або навіть грамотні, але недостатньо обізнані, такі як середньовічні
писарі, латиністи Ренесансу [Ullmann 1952, 121]. Помилки трапляються і в набагато ближчі до нас часи, і на сучасному етапі розвитку етимології. Інтерпретація
завжди залежить від рівня наукової підготовки, а також від уміння обрати правильне тлумачення. Так, якщо порівняти дві праці з етимології латинської мови XIX
століття, то можемо помітити, що у словнику Людвіга Додерлайна більше проявів
"народно-авторської" етимології: Minerva від mens (розум) i luěre (очищувати),
trucidare (різати) від taurus (віл) i caedere (вбивати), selliquastrum (високе крісло)
від sella quadrata (квадратне сидіння), однак у нього і більше власних суджень.
А.М. Велпі намагається подати різні трактування, наприклад, vipera (гадюка) 1)
ίπτα (?); 2) viripera, quod parit virus (та, що народжує отруту); 3) vifera, quod fert
virus (та, що несе отруту); 4) vivipara (живородна) за Фестом. Докладного аналізу
у цих словниках немає, є лише збірник етимологічних інтерпретацій із посиланням (не завжди) на джерела, або у формі власних міркувань. Автори ж словників
античних старожитностей більше зосереджені на історичних фактах, предметах,
ніж на знаках, що відображують ці поняття. Так, Ентоні Річ ("Словник римських і
грецьких старожитностей") вважає, що слово altare походить від alta ara, бо збереглися зображення вівтаря з двома жертовниками (ara): високий (alta) слугував
для жертвоприношень вищим богам. Автори "Етимологічного словника латинської мови" Альфред Ерну і Антуан Мейє вважають таке тлумачення народноетимологічним, бо, на їхню думку, слово походить від adolere (пахнути). У цьому
випадку швидше йдеться про протиставлення квазінаукової та наукової етимології. За влучним висловом Робера А. Гежана (Robert A.Geuljans) етимологія – це
історія слів, однак це не мистецтво, але мистецтво – це те, як розповісти цю історію: є багато істориків, які погані оповідачі, проте є й погані етимологи, однак
гарні байкарі [Robert A.Geuljans]. Специфіка етимологічних досліджень латинської мови полягає в тому, що намагаючись встановити істину з точки зору сучасної
етимології, неможливо ігнорувати етимологію народну.
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В статье рассматривается явление народной этимологии в латинском языке, в частности, в латинских композитах. Народная этимология реализуется в синхронии, однако может быть источником диахронических изменений. "Затемнение" значения латинских слов приводит к появлению сомнительних интерпретаций в произведениях как древности, так и современного периода. Особенностью
интуитивной, а иногда и вполне сознательной этимологической практики латинского языка является идентификация лексических морфем вместо грамматических, что приводит к появлению "народных" композитов. Для народной этимологии в латинском языке характерны игра слов и многочисленные проявления "авторской" этимологии.
Ключевые слова: народная этимология, языковая компетенция, "народные" композиты, игра
слов, квазинаучная и научная этимология, "народно-авторская" этимология
Dans cette article on etudie l'étymologie populaire dans la langue latine, surtout dans la composition latine.
L'étymologie populaire se réalise en synchronie mais elle-même peut etre la source des changements
diachroniques. L'opacité du sens des mots latins provoque les interpretations douteuses non seulement dans les
oeuvres des grammariens romains,mais aussi dans la periode plus proche de nous. La particularité des
pratiques étymologiques spontannées, parfois conscientes consiste en l'indentification des morphèmes lexicaux
au lieu de morphèmes grammaticaux qui fait apparaître les mots-composés populaires. Les jeux de language et
les manifestations de l'étymologie des inventeurs sont propres a l'étymologie populaire dans la langue latine.
Mots-cles: etymologie populaire, compétence lexicale, composition "populaire", jeux de language,
etymologie scientifique et quasi-scientifique, etymologie des inventeurs.
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МЕТАФОРИ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ
В АВСТРАЛІЙСЬКІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Жукова Наталія Михайлівна,
асп.
Запорізький національний університет
Стаття присвячена вивченню концептуальних метафор, через які репрезентується соціальна
дійсність в австралійській англомовній картині світу. Окреслені основні концептуальні поля, профілізовані за допомогою метафор. Виділено концептуальні кореляти і концептуальні референти метафор. Встановлено домінуюче функціональне навантаження виділених метафор.
Ключові слова: австралійська англомовна картина світу, концептуальний корелят, концептуальне поле, концептуальний референт, метафорична репрезентація.

Останнім часом увага дослідників прикута до різних аспектів національної мовної картини світу (НМКС) – багатомірного конструкта людської свідомості, зафіксованого засобами мови. Вивчаються питання про співвідношення і взаємодію "об'єктивного" і "суб'єктивного", "когнітивного" і "комунікативного", "логічного" і
"прагматичного" [Булыгина 1997], аналізується проблема зв'язку цінностей у
НМКС [Бєссонова 2002; Мех 2005 та ін.] тощо. Обираючи різні ракурси дослідження, науковці, як правило, не враховують джерела системи національних знань і уявлень. Однак вивчення початкових етапів формування НМКС є важливим, оскільки
колективна етнічна свідомість "зберігає досвід попередніх поколінь і відображає
реальний світ у поступальному процесі пізнання" [Голубовская 2002, 36].
Багатим джерелом інформації про особливості концептуалізації знань та уявлень
певної нації є концептуальні метафори, а види метафоричних перенесень "показові
стосовно суспільного стану свідомості, напряму духовної еволюції" [Павлюк 2007,
88]. Вивчення процесів метафоризації відбувається на матеріалі різних форм існування мови [Исаева 2002; Красавский 2002; Степанова 2004; Школенко 2003; Wee
2006 та ін.]. Проте у цьому ракурсі уваги науковців позбавлена унікальна НМКС –
австралійська англомовна картина світу (ААКС). Її витоки сягають епохи колонізації Австралії, коли на континент почали масово відправляти британських злочинців
(1787-1868 рр.). Формування австралійського варіанту англійської мови і австралійської культури відбувалось у специфічній соціолінгвальній ситуації, метафорична профілізація якої до цих пір не висвітлювалась, що обумовило актуальність
дослідження. Наукова новизна роботи полягає в аналізі метафоричної репрезентації в ААКС соціальної дійсності.
Мета розвідки полягає у вивченні метафор, через які об'єктивується область соціального досвіду перших колоністів. Для досягнення поставленої мети передбачається встановити концептуальні кореляти, концептуальні референти та основне функціональне навантаження метафор, виділених у ході розвідки. Об'єктом дослідження є метафори як ментальні конструкти в ААКС. Предмет дослідження становлять концептуальні метафори, в яких колоністи представляли соціальну дійсність. Джерелом фактичного матеріалу виступають автентичні тексти публіцистичного та художнього жанрів, створені вільними колонізаторами в ХІХ ст., що співвідноситься із початковим етапом колонізації Австралії.

Жукова Н.М.

Створення колонії на П'ятому континенті давало можливість звільнити Британію
від надлишку засуджених. Крім того, транспортування мало сприяти залякуванню
потенційних злочинців. Складні умови життя в колонії свідомо перебільшувались,
підкреслювалась жорстокість покарання і руйнівний вплив суспільства каторжників
на моральність тих, хто потрапляв у це середовище, що актуалізовано в спеціальних
мовних засобах. Відзначимо, що злочинці, у свою чергу, відмежовувались від свого
походження, також використовуючи специфічні мовні засоби – евфемізми і дисфемізми. В основі цих засобів вторинної номінації нерідко наявні метафоричні зсуви.
Негомогенність австралійського соціуму сприяла прагненню до збереження чіткої демаркаційної лінії між вільними і (колишніми) ув'язненими (ми / вільні vs. вони / ув'язнені). Указана настанова реалізується за допомогою ефективних засобів,
дія яких спрямована, швидше, на підсвідомість і вільних колоністів, і каторжників.
Це одне із можливих пояснень активного поширення в австралійському узусі метафор, оскільки вони є "чудовим засобом впливу на адресата мовлення" [Харченко
2007, 39], на метафору "важко дати спростування, вона схиляє до обов'язкового
прийняття" [Павлюк 2007, 95]. На наш погляд, використовуючи метафори, вільні
поселенці актуалізували її аутосугестивну функцію. Метафора виступала засобом
самонавіяння, переконання у правильності своїх дій – транспортуванні, зневажливому ставленні до засуджених, прагненні ізолювати їх.
Метафорична репрезентація соціальних явищ, через яку негативним ореолом
оточувались засуджені та пов'язані із ними реалії життя, задовольняла потреби кількох соціальних груп. Така метафорика розвивалась завдяки зусиллям прибічників
транспортування (transportationists), супротивників інтеграції колишніх в'язнів в
австралійське суспільство (exclusionists) і тих вільних англомовних іммігрантів, які
вимагали ліквідувати Систему транспортування злочинців (anti-transportationists),
без подальшого її відродження (anti-convict league).
Слід зауважити, що метафоризації зазнавали не нові поняття ("colony", "convict",
"convict descent", "conviction", "convictism", "transportation"), часом задіялись уже
поширені в британському соціумі метафори (TRANSPORTATION is SLAVERY). У
цьому випадку метафори "формують нову категоризацію дійсності та її фрагментів" [Селіванова 2006, 327]. В австралійській колонії при метафоричній репрезентації соціальних понять виражалась суть міжособистісних стосунків в новоствореному суспільстві. Через метафори проявлялись домінанти соціальних відносин і на
тривалий час було задане негативне ставлення австралійців до історичного минулого колонії. Лише нещодавно "спадок засуджених був знову відкритий та прийнятий
багатьма австралійцями" [Laugsen 2002, 17].
Метафори здебільшого стосуються області соціального життя і з огляду на соціальні норми встановлюються умови предикації ознак допоміжного суб'єкта основному суб'єкту. Як відомо, "розуміння метафоричних висловів передбачає нейтралізацію несумісних і актуалізацію спільних (інгерентних або аферентних) ознак" [Бочкарёв 2003, 91–92]. Ознаки, які ставали основою метафоричних зсувів, спрямовані
на пейоративне маркування метафоризованого поняття. У полі тієї чи іншої метафори виділено концептуальний референт, тобто цільовий концепт / концептуальний
комплекс, ідентифікований за допомогою метафори, та концептуальний корелят –
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концепт / концептуальний комплекс, залучений для порівняння, а також зону перетину – параметр для порівняння, спільний для референта і корелята.
У ході розвідки з'ясувалось, що метафори, через які репрезентувалась соціальна
дійсність в ААКС, профілізують кілька концептуальних полів (КП). КП розуміємо
як "певну множину однорідних концепт-об'єктів, поєднаних єдиною логікосмисловою лінією" [Приходько 2008, 218]. Найбільш актуальними виявились 5 КП:
"DISEASE" (КП1), "DIRT" (КП2), "VICE" (КП3), "SLAVERY" (КП4), "CAPTIVITY"
(КП5). Окреслені КП об'єктивуються за допомогою наступних метафор: КП1 –
CONVICTISM is DISEASE, CONVICT is DISEASE-CAUSING AGENT, CONVICT
DESCENT is TAINT, TRANSPORTATION is REMEDY, КП2 – CONVICTISM is DIRT,
TRANSPORTATION is POLLUTION, CONVICT DESCENT is STIGMA / STAIN,
COLONY is CESSPOOL, КП3 – CONVICTISM is VICE, CONVICTION is
PURIFICATION, COLONY is PURGATORY, TRANSPORTATION is SUBLIMATION,
КП4 – TRANSPORTATION is SLAVERY, CONVICT is SLAVE, КП5 – CONVICT is
CAGED BIRD, CONVICTION is TAMING.
Метафоричне осмислення понять, пов'язаних із епохою транспортування засуджених, здійснюється і в термінах інших понять ("shackles", "pall", "hive", "object"),
однак такі метафоричні зсуви є менш частотними.
Як представляється, у КП потенційний плюралізм образного прочитування метафор зводиться до мінімуму. Наявність кількох взаємопов'язаних метафор "обумовлює" напрямок розгортання метафоричного ланцюга. Наприклад, метафора
CONVICTISM is VICE, у відповідності з традиційною логікою, передбачає існування метафор, результатом яких є покарання за гріхи, очищення від гріхів тощо. За
допомогою метафор створюється цілісний образ, панорамність якого дає можливість апелювати до різних властивостей предмета, що є основою метафоричного
переносу, "використання кожного із елементів концептуальної групи спричиняє
ефект голограми: деталь анімує споріднені елементи метафоричного образу, розгортає цілу картину" [Павлюк 2007, 77]. Таким чином, розвинені КП свідчать, зокрема, про образність мислення вільних колоністів і їх прагнення "задати" розгортання
метафори у напрямку, вигідному для домінуючої соціальної групи.
Через метафору CONVICTISM is VICE каторжна система представлялась явищем, від якого можна очиститись завдяки засудженню (CONVICTISM is VICE: "The
great natural advantages of Australia had been counteracted by the moral evils of the
convict system" [цит. за: AND 1997, 166]. CONVICTION is PURIFICATION: "After a
convict shall have passed through the Probation Gang, he will next proceed to the third
stage of punishment and become the Holder of a Probation Pass" [цит. за: Laugsen
2002, 164]). Якщо каторжник спокутував гріх, пройшов чистилище, він отримував
шанс повернутись до порядного життя (TRANSPORTATION is SUBLIMATION: "But
how to remove the taint of Slavery from Transportation, and yet retain the element of
punishment in it?" [цит. за: Laugsen 2002, 133]. COLONY is PURGATORY: "Tasmania
more nearly resembles the case of Western Australia, for she was but the conduit-pipe
through which the stream of convictism was diffused" [цит. за: AND 1997, 166]).
Система транспортування і транспортовані злочинці представлені як захворювання соціуму, а збудником хвороби вважається кожен ув'язнений (CONVICTISM is
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DISEASE: "... how much our sister colony is still affected by the virus of convictism"
[цит. за: AND 1997, 166]. CONVICT is DISEASE-CAUSING AGENT: "… the lawless
Banditti of Runaway Convicts, who infest the intermediate Country" [цит. за: Laugsen
2002, 28]). Навіть після подолання хвороби (звільнення з-під варти після закінчення
строку покарання) залишається її слід, яким позначені усі нащадки злочинців
(CONVICT DESCENT is TAINT: "Neither South Australia nor Victoria have ever been used
as convict settlements, and are consequently for the most part free from the moral taint which
has infected the elder colony" [цит. за: Laugsen 2002, 55]). Для збереження життєдіяльності соціуму необхідним представлялось болісне, проте цілюще оперативне втручання –
вилучення збудника інфекції (TRANSPORTATION is REMEDY: "Transportation for life …
is the best and most humane remedy" [цит. за: Laugsen 2002, 104]).
Ув'язнених як особливий соціальний феномен вважали брудом, плямою на тілі
суспільства-організма (CONVICTISM is DIRT: "It will be many years before the spirit
of convictism will have evaporated" [цит. за: AND 1997, 166]). Навіть на нащадків
поширювалось забруднення (CONVICT DESCENT is STIGMA / STAIN: "He would rebrand the colony with that convict stigma which made it so long an object of loathing"
[цит. за: AND 1997, 165]. "It will be long, long years before the stain of our birthmark
shall wear away …" [цит. за: AND 1997, 628]). Перевезення засуджених співвідноситься із перенесенням бруду в певний резервуар, яким стали колонії
(TRANSPORTATION is POLLUTION: "Transportation in its worst form – felonry
without its fetters – convicts without coercion – and pollution without protection" [цит.
за: Laugsen 2002, 77]. COLONY is CESSPOOL: "Van Diemen's Land – the cesspool of
convictism" [цит. за: Laugsen 2002, 39]).
Дві метафори (CONVICT DESCENT is STAIN, CONVICT DESCENT is TAINT) є
сталими, зафіксовані у словнику навіть із дериватами від визначальних термінів
(цифра означає рік першої фіксації одиниці в письмових пам'ятках): stain (1872) >
birthstain (1892) "the stigma attached to the convict period or to convict ancestry" >
birthstained (1904) "tainted with the stigma of convict ancestry or birthstain", taint
(1841) "the stigma of convict ancestry" > tainted (1905) "of convict descent". Проте метафори залишились культурно значущими для сучасного австралійського соціуму.
За своїм поширенням і тривалістю збереження, активністю апеляції до них упродовж тривалого часу, вони можуть вважатись невід'ємними атрибутами ААКС.
Актуальність наведених метафор підтверджується тим, що до них звертаються і
сучасні австралійці, коли йдеться про ставлення до історичного минулого нації:
"П'ятдесят років тому родовід, в якому були каторжники, вважали плямою, яку слід
було приховувати" [Hughes 2003, 158]. Той факт, що науковці залучають ці образи,
говорячи про історію країни, свідчить про неослабну потужність такої метафорики:
"Нові 'нелегальні' іммігранти не хотіли бути заплямованими використанням кента
крадіїв" [Fritz 1996, 16].
У свою чергу, метафора TRANSPORTATION is POLLUTION стимулювала появу
австралійської інновації pollutionist (1847) "a person who supported the continuation
of transportation, or the resumption of transportation". Таким чином, метафори, актуальні в лінгвокультурі вільних іммігрантів, сприяли поповненню англійської мови в
Австралії новими засобами вторинної номінації.
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Менш розгорнуто представлене концептуальне поле TRANSPORTATION is
SLAVERY, хоча каторжників доволі часто називали рабами (TRANSPORTATION is
SLAVERY: "It is the restraint on the freedom of action, the degradation of slavery, and the
other moral evils, which chiefly constitute the pains of transportation" [цит. за: Laugsen
2002, 57]. CONVICT is SLAVE: "The laws of New South Wales … being expressly adapted to
a community of convict slaves, are wholly unfit for the new society of Englishmen, who regard
free institutions as their birthright" [цит. за: AND 1997, 166]). Слід зауважити, що в Австралії навіть образне порівняння каторжників із рабами не мало достатніх підстав, оскільки засуджені (1) звільнювались після відбування фіксованого строку покарання, (2)
не належали власнику; (3) могли продавати частину своєї праці на ринку; (4) могли
виступати свідками у судах, подавати позови з питань порушення цивільних прав або
через погане ставлення господаря до засудженого, писати клопотання на ім'я губернатора. Крім того, господарю не дозволялось сікти засуджених без санкції судді, а діти
каторжників народжувались вільними (див. [Hughes 2003, 283]).
Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, за допомогою метафор реалізуються
предметний і зооморфний коди, які забезпечують функціонування духовного коду
культури. У метафорах CONVICTISM is SHACKLES, CONVICTISM is PALL,
COLONY is HIVE актуалізується предметний код культури (CONVICTISM is
SHACKLES: "West Australia … had at last freed herself from the shackles of that curse
of convictism" [цит. за: AND 1997, 166]. CONVICTISM is PALL: "Convictism hung like
a pall over Moreton Bay (or Brisbane) from 1824 to 1839 …" [цит. за: AND 1997, 166].
COLONY is HIVE: "… the sum of scoundrelism which comes to the surface … when the
New South Welch hive swarms …" [цит. за: AND 1997, 166]). Указані метафори демонструють негативне ставлення спільноти вільних поселенців до засуджених.
До створення несприятливого образу вільних колонізаторів також могла призвести
реалізація метафори CONVICT is OBJECT, що йде всупереч ідеалам гуманізму, згідно з
якими, будь-яка людина є особистістю ("The shackled felon has become the instrument of
human progress, in clearing the way for the corn-grower and sheep-feeder" [цит. за:
Laugsen 2002, 52]). Ця метафора не є актуальною, оскільки подібне порівняння, очевидно, не задовольняло потребу вільних іммігрантів у позитивній автостереотипізації.
Зооморфний код культури реалізується через метафору CONVICT is CAGED
BIRD, при цьому перебування в колонії представлене як приручання дикого птаха
(CONVICT is CAGED BIRD: "… convicts of but recent migration are facetiously known
by the name of canaries …" [цит. за: Laugsen 2002, 30-31]. CONVICTION is TAMING:
"… but when fairly domiciliated, they are more respectfully spoken of under the loyal
designation of government men …" [цит. за: Laugsen 2002, 30–31].). Слід відзначити,
що метафоричний перенос ТВАРИНА → ЛЮДИНА відіграє у мові роль одного з
найсильніших експресивних засобів, "такі найменування-характеристики спрямовані на дискредитацію, різке зниження предмета мовлення і мають яскраве пейоративне забарвлення" [Скляревская 2004, 98].
Як видно, предметний та зооморфний коди пов'язані з духовним кодом для вираження соціального ставлення до метафоризованих понять. Складна комбінація
указаних кодів демонструє суспільне ставлення до засуджених як до явища, соціально шкідливого за своєю суттю.
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У виділених КП представлені різні типи концептуальних метафор (структурні,
онтологічні, орієнтаційні, метафори-"контейнери", емотивно-оцінні), при класифікації яких враховуємо синкретичність ментальних конструктів. Усі метафори у межах розглянутих полів вважаємо структурними, тому що в них область соціальної
дійсності концептуалізується шляхом переносу на неї структурації інших областей:
(1) "convictism" ≡ "disease", "convict" ≡ "disease-causing agent", "convict descent" ≡
"taint", "transportation" ≡ "remedy"; (2) "convict" ≡ "caged bird", "conviction" ≡
"taming"; (3) "convict" ≡ "slave", "transportation" ≡ "slavery"; (4) "convictism" ≡
"dirt", "transportation" ≡ "pollution", "convict descent" ≡ "stigma", "convict descent" ≡
"stain", "colony" ≡ "cesspool"; (5) "convictism" ≡ "vice", "conviction" ≡ "purification",
"colony" ≡ "purgatory", "transportation" ≡ "sublimation".
Метафори COLONY is PURGATORY, COLONY is CESSPOOL, на наш погляд, є також орієнтаційними: рух у колонію відбувається у низхідному напрямку, від центра
(метрополії) на периферію Британської імперії. Водночас це – метафори-"контейнери",
оскільки транспортування засуджених представлене як заповнення вмістилища.
Деякі з метафор розглядаємо як онтологічні, тому що вони категоризують абстрактні сутності, окреслюючи їх межі у просторі: CONVICTISM is DIRT,
CONVICTISM is DISEASE, CONVICT DESCENT is STIGMA / STAIN / TAINT,
CONVICT is DISEASE-CAUSING AGENT, TRANSPORTATION is REMEDY.
Метафоричні вирази у переважній більшості (окрім випадків, коли метафоризації піддається транспортування – TRANSPORTATION is REMEDY / SUBLIMATION)
мають пейоративне маркування, тому що у якості концептуальних корелятів обрано
об'єкти чи поняття, які несхвально сприймаються суспільством ("disease",
"pollution", "cesspool") або відносяться до набору антицінностей даного соціуму
("vice"). Наявність конотативного забарвлення дає можливість класифікувати ці
метафори як емотивно-оцінні.
Отже, прагнення вільних іммігрантів зберегти опозицію (вільні vs. засуджені)
призвело до активізації метафоричних процесів в австралійському узусі, у результаті яких засуджені і пов'язані із ними явища оточувались негативним емоційнооцінним ореолом. За допомогою метафор в ААКС профілізовані КП "DISEASE",
"DIRT", "VICE", "SLAVERY", "TAMING". Найбільш частотними виявились метафори, в яких у якості концептуального корелята обрані феномени, шкідливі для фізичного і морального здоров'я людини. У той же час, концептуальний референт
"transportation", як правило, має позитивно марковані концептуальні кореляти.
Перспективним вважаємо дослідження організації виділених концептополів і
функціонування означених метафор на подальших етапах розвитку ААКС. Доцільним також є аналіз поєднання метафор з іншими засобами вторинної номінації, зокрема, евфемізмами і дисфемізмами, за допомогою яких відбувалось вербальне автопортретування засуджених.
Статья посвящена изучению концептуальных метафор, репрезентирующих социальную действительность в австралийской англоязычной картине мира. Выделены основные концептуальные поля, созданные с помощью метафор. Описаны концептуальные корреляты и концептуальные референты метафор. Установлена доминирующая функциональная нагрузка выделенных метафор.
Ключевые слова: австралийская англоязычная картина мира, концептуальный коррелят, концептуальное поле, концептуальный референт, метафорическая репрезентация.
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The article dwells upon the metaphors by which the social reality in Australian English worldimage is represented. Major conceptual domains depicted by the metaphors are outlined. Conceptual
tenors and conceptual vehicles of the metaphors are defined. The dominant functional loading of the
metaphors is established.
Key words: Australian English world-image, conceptual domain, conceptual tenor, conceptual vehicle,
metaphorical representation.
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УДК 811.14'01/02
РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ЧАСОВОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
Звонська Леся Леонідівна,
д-р філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається еволюція мовної стратегії часової параметризації в діапазоні розвитку
давньогрецької мови від архаїчної до класичної доби та її кореляції із синтезованим досвідом пізнання
носіями мови характеристик часу.
Ключові слова: категорія часу, часова параметризація, презентність, претеритальність, футуральність, з'єднані та роз'єднані сегменти часових планів, діахронний аспект.

Актуальність нашої роботи зумовлена потребою дослідити мовну інтерпретацію
базисних понять дійсності, виходячи з існування певного співвідношення поміж когнітивними й мовними структурами. Досліджувана нами проблематика пов'язана з
еволюцією мовної референції універсальних понять картини світу, таких як категорія
часу, а також визначення відмінностей у світобаченні носіїв різних мов.
Мета роботи полягає в тому, щоб розглянути розвиток лексико-граматичних засобів референції часу як еволюцію мовної стратегії відображення характеристик
феномена часу крізь призму перцептивно-ментального образу часу в свідомості носіїв давньогрецької мови.
Предмет дослідження становлять особливості мовних засобів референції часу в
прозових і поетичних текстах, що охоплюють діапазон розвитку давньогрецької
мови від архаїчної до класичної доби.
Об'єктом дослідження є мовні засоби референції часу у співвідношенні з синтезованим досвідом пізнання характеристик часу носіями давньогрецької мови.
Наукова новизна полягає в дослідженні напрямів еволюції мовних засобів вираження часу впродовж розвитку давньогрецької мови від архаїчної до класичної
доби у відповідності з процесами пізнання носіями цієї мови характеристик феномену часу.
Звязок з важливими науковими і практичними завданнями. Наше дослідження пов'язане з вирішенням актуальних питань функціональної лінгвістики, когнітивної лінгвістики та етнолінгвістики. Матеріал, що розглядається в нашій статті, містить систематизацію й типологічну інтерпретацію фактів розвитку семантичної
категорії темпоральності в давньогрецькій мові з точки зору мовної репрезентації її
когнітивного змісту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні вітчизняні та зарубіжні фундаментальні праці з функціональної лінгвістики О.В. Бондарка [Теорія 1987, 1990],
В.Б. Кашкіна [Кашкін 1991], А.П. Загнітка [Загнітко 1993], Ф.С. Бацевича [Бацевич
1997], Ю.О. Пупиніна [Пупинін 1990], С. Стернберга [Sternberg 1973] С.А. Томпсона [Thompson 1992] дають змогу використати функціональний підхід як засіб доступу до пізнання ментальних процесів, і тим самим наблизитися до пізнання феноменів буття. Етнтолінгвістичні ідеї, котрі ґрунтуються на дослідженні етноментальної специфіки, яка відображається в національній мові на різних її рівнях, містяться в
дослідженнях класичних мов у діахронному аспекті таких учених як Й.М. Тронський
[Тронський 1967], М.М. Славятинська [Славятинська 1976, 1987], І.А. Перельмутер
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[Перельмутер 1977, 1995], В.П. Нерознак [Нерознак 1998], М.Г.Сенів [Сенів 1997],
Г. Штайнталь [Steinthal 1962], Ж. Дюгу [Duhoux 1992], А. Ріксбарон [Rijksbaron
1989, 1994], Е.Дж. Баккер [Bakker 1998], С.М. Сікінг [Sicking 1996].
Незважаючи на опрацьованість багатьох питань, що стосуються дослідження
референції часу на матеріалі різних мов та антропоцентричного підходу до відображення навколишнього світу, на сьогодні немає дослідження, яке б систематизувало явища розвитку мовної стратегії референції часу в давньогрецькій мові для
розкриття еволюції мовного відтворення часових зв'язків дійсності та її кореляції з
розвитком пізнання носіями мови характеристик феномену часу.
Наукові результати. Універсальна категорія реального часу відображається як
ментальна репрезентація і як мовна репрезентація. Залежно від ментальнопсихологічних уявлень кожного народу та культурно-історичних особливостей кожної епохи змінюється інваріантний характер відображення часу. Людина з давніх
часів, спостерігаючи за рухом світил, змінами пір року, коловоротом природніх
явищ намагалась осмислити сутність часу, який первісно сприймався як нелінійний
і неоднорідний: так у етрусків віки були нерівної тривалості, давньоіталійський бог
весни Марс (архаїчне Mavors, етимологічно споріднене з verso) символізував обертання землі і початок нового року у римлян [Сенів 1997, 54]. Мови виникали в період міфологічного світосприйняття, і таке мислення відображене в мовних фактах,
особливо архаїчного періоду розвитку мови. У грецькій міфології образ часу повязується з образом Кроноса як благодійного володаря "золотого віку" (завдяки схожості звучання Kro,noj i cro,noj народна етимологія поєднала в образі Кроноса й
образ часу, давши йому епітет cro,noj час). У орфіків породженням хроносу був хаос, неоплатонічна філософія, яка по суті є реставрацією всієї давньої міфології і
водночас її перетворенням у філософську систему абстрактних понять, трактує
хронос-хаос як універсальний принцип постійного, безперервного, безкінечного і
безмежного становлення [Молчанов 1998, 34–38].
Абстрактний феномен часу як певна субстанція, яка існує сама по собі і незалежно від подій, що відбуваються у світі, та перцептивно-емпіричний, конкретний
образ буття подій і фактів – обидва види сприйняття часу існують у людській свідомості й актуалізуються не ізольовано, а в тісному взаємозв'язку один з одним
[Осипов 1989, 37–93]. Двоїстий когнітивний характер уявлень людини про час можна розглядати як відображення діалектичного взаємовідношення загального і
одиничного, безперервного і дискретного в пізнанні буття, що знаходить своє втілення у відповідній мовній картині. Свідчення діалектичної єдності часової референції у різні епохи віднаходимо в лексичних паралелях: словянське слово час етимологічно пов'язане з частина, як і латинське tempus, водночас з цим время вказує
на ідею обертання, циклічності аналогічно латинському verto, інтенсивнофреквентативна форма verso (пор. iм'я римського бога змін пір року і всіляких перетворень Вертумна) [Тронський 1967, 34]. Референція часу в мові залежно від ментально-чуттєвого сприйняття та існуючих у свідомості носіїв мови онтологічних і
гносеологічних уявлень про час впливає на вибір лексико-граматичної часової моделі. Тому сучасна лінгвістика ставить проблему співвідношення концептуальних мисленнєвих систем з мовною картиною світу. Давньогрецька мова з цього погляду ста166
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новить особливий науковий інтерес, адже вона була першою в історії Європи високорозвиненою мовою літератури та науки. Так, свого часу ще М.Я. Марр та О.С. Широков висловлювали думки про плідність пошуків кореляцій між особливостями давньогрецької мови і оригінальністю давньогрецької філософії [Мосенкіс 2000, 4].
Античні уявлення про час як складну самоорганізовану систему, що є гносеологічним відображенням онтології часу, пронизують усі аспекти дослідження і відображення часу античною культурою. Так само й граматична категорія часу давньогрецької
мови базується на топології часу античного світу від її міфологічної одновимірності до
упорядкованості послідовності подій на часовій осі в лінійно-геометричному аспекті
(до, тепер, після) з усвідомленням і мовною репрезентацією дискретності часу.
Онтологічне та гносеологічне розуміння часу в античній філософії (Платон,
Аристотель) та міфології, на сюжетах якої розгортаються колізії епосу (Гомер, Гесіод), в творах античної трагедії та комедії (Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан),
алюзії лірики (Піндар, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Алкман, Мімнерм, Івік, Феогнід,
Стесіхор, Бакхілід, Гіппонакт та ін.), історико-ораторський наратив (Геродот, Фукідід, Ксенофонт, Демосфен, Лісій, Ісократ та ін.), є підґрунтям його мовної референції крізь призму сприйняття реалії часу як окремим індивідуумом, так і носіями однієї етноментальності. Тому діахронне дослідження відображення часових звязків
дійсності у сукупності текстового матеріалу грецьких авторів у цілому свідчить про
еволюцію стратегії часової параметризації носіями давньогрецької мови впродовж
розвитку мови з архаїчного до класичного періоду.
При дослідженні особливостей відображення категорії часу в мові ми стикаємося
не лише з мовними проблемами, а також з проблемами мислення і пізнання, тому
проблема відображення часових відношень мовними засобами розглядається з урахуванням філософського, когнітивного, психологічного і лінгвістичного аспектів. З
нашого дослідження витікають узагальнення, стосовні до специфіки граматичного
втілення давньогрецького світогляду, і ці свідчення можемо порівняти зі свідченнями
лексичного рівня, а також із міфологічними, філософськими та іншими свідченнями.
Як ми вже зазначали, на світогляд античних людей значно вплинула міфологізація світу з ідеєю всезагальної, природної, закономірної й гармонійної організації
всесвіту. Час у міфології позбавлений двох із трьох своїх основних модусів: минулого і майбутнього, використовується тільки модус сьогодення, nu/n nunc тепер, як
визначає Г. Штайнталь [Steinthal 1962, 119]. Ця темпоральна квазісистема відображена у гомерівському епосі у вигляді абсолютного домінування теперішньої миті.
Навіть у тих випадках, коли розповідається передісторія епічних подій сьогодення,
вона сприймається лише як сьогодення до теперішньої миті. У результаті, час в
епічних творах по суті застиглий у вічності, нерухомий, позбавлений ретро- і проспективи, грані між його вимірами стерті, усі події одновимірні.
Так, час у Гомера позначає певну тривалість подій і явищ, точкою відліку якої
виступає поняття дня [Bakker 1998, 64]. Часовий зв'язок подій регулюється не стільки часовими відношеннями, скільки просто поєднанням, зчепленням подій, тому
неможливо встановити загальну хронологічну картину міфологічно-епічної оповіді.
Через гендіадисну конструкцію cro,noj muri,oj kavri,qmhtoj безкінечний і безмірний
час – таким постає образ часу у Гомера.
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Твори Гесіода демонструють час як упорядкований цикл природних подій, з
якими люди повинні були співвідносити події свого повсякденного життя: від землеробських подій до поклоніння богам. Це дихотомічне уявлення про час: одне –
циклічний час недосконалого світу, інше – вищий час, у якому іде відлік глобальних моментів в історії світу. Ідеї про наявність двох часових вимірів отримали подальший розвиток у вченнях античних філософів про категорії буття. Так, прикладом статичної концепції часу може служити одна з перших онтологічних концепцій, створена давньогрецьким філософом Парменідом, який розрізняв незмінний
"світ істини", реальність, і "світ думки", у якому відбуваються зміни завдяки людській свідомості [Молчанов 1998, 44]. Як аргументи на користь цієї точки зору,
сформулював свої знамениті апорії Зенон Елейський. Суперечку між прихильниками ідеї безкінечної подільності часу й ідеї квантів ("атомів", дрібних неподільних
одиниць) часу продовжили стоїки.
Розвиток і концептуальну абстракцію ідеї часу отримали в античній філософії,
зокрема у Платона й Аристотеля. Платон визначає час як рухому подобу вічності:
eivkw.n dV evpinoei/ kinhto,n tina aivw.noj poih/sai kai. diakosmw/n))) poiei/ me,nontoj aivw/noj evn
evni. katv avriqmo.n ivou/san aivw,nion eivko,na( tou/tono]n dh. cro,non wvnoma,kamen $Pl) Tim)
37 D% (творець) задумав створити певну рухому подобу вічності, він творить для
вічності, яка перебуває у єдності, вічний образ, який рухається і який ми назвали
часом Платон наділяє час рисами однієї з характеристик світу навколо нас, породженого творцем (o` dhmiourgo,j. Для платонівської філософії притаманне тлумачення часу не як аморфної форми буття, а як подільної сутності з характеристиками
виникнення, становлення, змін з розмежуванням було і буде: o. tV h=n to, tV e;stai
cro,nou gegono,ta ei;dh (Pl) Tim) 37 E) було і буде – це різновиди часу, які постали.
Основа концепції Аристотеля (найбільш послідовно викладеної у IV книзі "Фізики") ґрунтується на зв'язку поняття часу з поняттями існування і руху. Глибинний
аналіз перцептивного і катeгоріального понять часу привів Аристотеля до розуміння дискретності часу: o` cro,noj avriqmo,j evstin kinh,sewj kata. to. pro,teron kai. u[steron
kai. sunech,j час – це число рухів у відношенні від попереднього до наступного, і
так триває постійно (VAr) Fus) 220 А). Аристотель фактично вводить поняття психологічної ретро- і перспективи, проте протиставлення фізичного і суб'єктивного
часу він не проводить [Rijksbaron 1989, 43].
Аналіз розвитку стратегії часової параметризації підтверджує, що функціонально-семантичний діапазон часових форм на кожному синхронному зрізі та в діахронії репрезентує організацію в давньогрецькій мові базових часових планів, які вони
моделюють: претеритальності, презентності і футуральності в їх з'єднанні та роз'єднанні; особливості взаємодії та зміни характеру зв'язків поміж центральними і
периферійними компонентами планів претеритальності, презентності, футуральності також мають діахронний характер.
У цілому тенденція оформлення функціонально-граматичної диференціації часових форм, чіткішої категоризації їх темпоральної семантики з розширенням
сприйняття феномену часу не лише як безперервного, а й перервного все більше
звужує сферу вживання тих самих форм дієслова як у презентному, так і претеритальному значенні. Зокрема збільшення ужитку граматичних форм презенса для
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часової конкретизації та локалізації у сфері теперішнього підтверджує й збільшення маси ядра плану презентності, яке становлять форми презенса (з 73 % у VIII ст.
до 85 % у V ст.) [Звонська Генеза 2005, 80–81].
Процеси функціонально-семантичної еволюції лексико-граматичних засобів
плану претеритальності демонструють еквівалентний перерозподіл своїх базових
складників імперфекта та аориста, що свідчить про компенсаторні можливості системи мови, синергетику її функціонально-семантичних засобів для передачі відповідної часової характеристики. Периферія плану претеритальності в процесі історичного розвитку зазнала значних змін. На відміну від стартового періоду досліджуваного матеріалу (VIII ст.), коли не зафіксовано форм praesens historicum, у фінальну добу (пер. пол. IV ст.) вони складають доволі відчутну частку периферійних моделей. Натомість питома вага perfectum historicum відчутно зменшується, що пов'язано із семантичною еволюцією перфектних форм, закріпленням у класичну добу їх
функціонально-семантичної специфіки з акцентом на результативності в теперішньому [Звонська Генеза 2005, 191].
У цілому на період поміж архаїчною та класичною добою припадає інтенсивна
семантична еволюція перфектних форм, визначення їх функціональної специфіки,
яке закріплюється за ними у класичний період. Як свідчать дані й інших дослідників, з гомерівських часів починається процес становлення перфекта як специфічної
та самодостатньої часово-видової категорії [Славятинська 1976, 127; Перельмутер
1997, 30; Friedrich 1974, 21]. Стабілізація категоріального значення перфектних
форм призвела до семантичного перерозподілу сукупності їх значень, які накладалися на інші граматичні часові форми, і подальшого закономірного розподілу їх
між структурами перфекта, імперфекта, аориста та плюсквамперфекта.
Таким чином, загальні процеси функціонально-семантичного розвитку категорії
темпоральності в давньогрецькій мові свідчать про тенденцію до сприйняття феномену часу в єдності його безперервності і перервності. Якщо домінуючими граматичними репрезентантами міфологічного уявлення аморфного часу в архаїчну добу
виступали форми презенса та аориста, то у класичну добу часова референція набуває більшої граматичної відповідності характеристикам категорії часу.
Поняття з'єднання та роз'єднання часових планів тісно пов'язане з поняттями
часового континууму та часової дискретності. Спостереження за функціонально-семантичним розвитком конституентів часових планів у давньогрецькій мові
виявило певний ізоморфізм: зменшення з'єднаного сегменту як у плану претеритальності (з 26 % у VIII ст. до 17 % у V cт.), так і футуральності (відповідно – з
56 % до 54 %) [Звонська Генеза 2005, 203]. Динаміка змін з'єднаних та роз'єднаних сегментів плану футуральності не є настільки показовою, що залежить від
специфіки сфери майбутнього та семи майбуття, яке в свідомості людини невід'ємнe від теперішнього. Збільшення обсягу відмежованого часового складника
свідчить про те, що в міру усвідомлення носіями давньогрецької мови розподільності часу, збільшуються можливості мовного відтворення дискретності часу.
Розщеплення часового континууму, розмежування часових планів свідчить, що
мовна репрезентація діалектичної єдності безперервності і перервності часу набуває таким чином чіткіших форм.
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За даними наших спостережень, для давньогрецької мови класичного періоду,
порівняно з архаїчною добою, визначальними є чіткіша категоризація граматичних
форм часу та домінування часових форм, що належать до відмежованих сегментів
часових планів минулого і майбутнього, для точнішої передачі саме дискретних
характеристик часу. Розмежування сфер минулого і майбутнього у сприйнятті античних греків класичної доби можна представити як філософськими і граматичними дефініціями, так і вербальною репрезентацією у прозі та поезії. Так, світоглядні
філософські настанови перегукуються з сучасною Платону й Арістотелю мовною
референцією реалії часу з її рисами вічного тривання та вічного розподілу на було,
є, буде. Наприклад, період минулого Софокл чи Ксенофонт називають o` pri.n cro,noj
досл. час, який був раніше або ж o` pa,roj $pro,sqen% cro,noj досл. час, який був раніше, сприймаючи точкою відліку to. nu/n ei=nai теперішній час, досл. буття зараз; на
позначення майбутнього Піндар, Геродот, Демосфен, Ксенофонт, Софокл вживають перифразу o` loipo.j cro,noj досл. решта часу [Звонська Історія 2005, 116].
У цілому часова параметризація у давньогрецькій мові та її кореляції з етноментальним розвитком пізнання однієї з базових категорій буття – категорії часу – онтологічно і епістемологічно виступає змінною категорією, яка зазнає еволюції разом із зміною людських уявлень про часові відношення та розвитком пізнання її
носіями характеристик феномену часу.
В статье рассматривается эволюция языковой стратегии временной параметризации в диапазоне развития древнегреческого языка от архаического до классического периода и ее корреляции с синтезированным опытом познания носителями языка характеристик времени.
Ключевые слова: категория времени, параметризация, презентность, претеритальность, футуральность, объединенные и разъединенные сегменты временных планов, диахронный аспект.
The article considers the evolution of language's strategy of the time measurement in the development of
Old Greek language from archaic to classic period and its correlations with the joined experience of
cognition of time characteristics.
Key words: category of time, the time measurement, present time, past time, futurity, connected and
disconnected segments of temporal plans, diachronic aspect.
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УДК 81'1.001.7
ПРО СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ СЕМАСІОЛОГІЇ
В УКРАЇНІСТИЦІ
Зеленько Анатолій Степанович,
д-р філол. наук, проф.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Автор, трактуючи еволюцію мовознавства як зміну лінгвістичних парадигм, прослідковує зміну
проблематики мовознавства, вказуючи, що описове мовознавство підсумувало формування буквенозвукового письма й літературної мови, структурна лінгвістика поглибила категоризацію системи
мови у синхронії й зробила спробу розв'язати проблематику автоматичного (машинного) перекладу,
нарешті когнітивна лінгвістика після невдалих спроб це зробити, зорієнтувала мовознавство в аспекті теоретичному інтуїтивно визначити універсальні мовні одиниці (елементи, універсалії, константи), а у вигляді моделювання – універсальні внутрішньомовні закономірності у процесі аналізу категорій широкозначності, конотації як внутрішньомовні закономірності трансформування номінативних одиниць у парадигматиці в синтагматичні предикативи.
Ключові слова: семасіологія, денотативний компонент, конотативний компонент, модель світу,
емотивна сема.

Наука лише для небагатьох вибраних дає задоволення в аспекті етичному і постає засобом задоволення соціологізованої природної зацікавленості-інстинкту.
Нині вона усвідомлено спрямовується на посилення ефективності взаємодії людини
як анатомо-фізичної істоти з природним середовищем з метою задоволення її соціалізованих природних потреб. Для більшості вона підсвідомо реалізується у повсякденному буденному функціонуванні. Саме надлишки праці стали матеріальною
базою для організації і функціонування науки, утримання й підготовки науковців й
матеріального забезпечення їх наукової діяльності. Так, описове мовознавство асоціюється з осмисленням прикладних процесів сформування письма (буквенозвукового) й літературної мови, що забезпечило ефективну організацію системи
освіти, культури й науки на багато століть.
Структурна лінгвістика зорієнтувала, а когнітивна започаткувала розв'язання
проблеми автоматизованого перекладу, що бурхливо інтенсифікує освітню й наукову глобалізацію землян. Саме теорія й історія мовознавства мають можливість
визначити близькі й віддалені перспективи цієї галузі науки, зважаючи на все зростаючу цивілізаційну глобалізацію землян. Це могли б реалізувати творчі індивідуальності, особливо в гуманітарних галузях, на брак яких вказували ще в радянський
період навіть тоталітарно виховані радянські науковці. В одній з розвідок, присвячених академіку М.Я. Марру [Зеленько 2006], нами наголошувалось, що сучасне
мовознавство у цілому, а особливо в Україні, фактично не має серед його теоретиків універсальних аналітиків, що бачили б перспективи галузі й здатні були корегувати галузеву науку. Не дивно, що нині це очевидніше стає у фундаментальній науці. На жаль, офіційні державні наукові установи й державні контролюючі органи в
Україні, успадкувавши у колишнього СРСР ідеологічний монополізм, поєднавши
його нині з недостатньою увагою до науки у цілому, також не сприяють зростанню
ролі культури, освіти, науки.
Не претендуючи на роль сучасного оракула у галузі мовознавства, зробимо деякі
зауваження з цього приводу. Почнемо з наголошення того, що історію мовознавст-
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ва з метою посилення в ньому теоретичної складової ми відтворюємо у вигляді
еволюції лінгвістичних парадигм: описової, компаративної, генеративної, структуралізму, генеративізму, функціоналізму, когнітивізму. Зауважимо, що як романтичною мрією було покликане до життя порівняльно-історичне мовознавство, такою ж
зухвалою й нетерплячою була заява молодих російських структуралістів про негайне розв'язання теорії і практики автоматичного перекладу. Фіаско з обіцянкою
І.О. Мельчука уже в 60-і роки розв'язати проблематику автоматизованого (машинного) перекладу, як і невдача укласти автоматизований тематичний тезаурус російської мови, що обіцяв зробити Ю.М. Караулов у 80-і роки, численні спроби виявити
універсальні панхронічні одиниці у системі мови у вигляді чотирьох елементів
М.Я. Марра, примітивів А. Вежбицької, констант Ю.С. Степанова, корпускул
В.А. Широкова і т.д. змусили мовознавців вдатися до моделювання (точніше реконструкції) внутрішньомовних закономірностей під кутом зору когнітивної лінгвістики. Індуктивно й підсвідомо у процесі моделювання описово здійснюють теоретичний пошук внутрішньомовних закономірностей: на морфемному й словотвірчому рівнях українські дослідниці Є.А. Карпіловська, Н.Ф. Клименко, русистка
М.В. Всеволодова – на рівні морфологічному у процесі виявлення взаємодій лексичної й семантичної сполучуваностей на матеріалі окремих частин мови, власне в
аспекті морфологічному, український фразеолог В.Д. Ужченко в аспекті синтаксичному на матеріалі регіональної фразеології, а за допомогою комп'ютера в аспекті
прикладному це робить український дослідник В.А. Широков.
Ніяк не принижуючи їх надзвичайно важливу прискіпливу роботу з фактичним
матеріалом, маємо констатувати, що це спроба пізнати закономірності будови і функціонування мови, так би мовити, з позиції сенсуалізму, індуктивно, але без достатнього дедуктивного осмислення повноцінний розвиток науки у будь-якій галузі
втрачає смисл.
Нинішнє бачення еволюції науки у синергетичному аспекті, що передбачає виявлення співвідношення визначеності й хаосу, фактично орієнтується в такому аспекті на оперування лише хаосом. У даному випадку констатуємо однобокі спроби
виявити глибинні мовні закономірності. Останнім часом у процесі ревізії класичного мовознавства та структуралізму зявилися дедуктивні, виконані українськими
ученими дослідження.
Зауважимо, що у центрі основної проблематики мовознавства було й залишається питання про значення, його різновиди, структуру. Індуктивного аналізу в даному
разі явно замало, тому природно, що залучається дедуктивний аналіз названої універсальної лінгвістичної категорії. Когнітивна лінгвістика з її акцентованим антропологізмом та антропоцентризмом у цілому саме на це спрямована, хоч різнобій у
постановці проблематики негативно позначається на тім, що когнітивна парадигма
не єдина, а представлена кількома різновидами. Справжніх дедуктивістів у всякій
науці, як правило, небагато. Це стосується й мовознавства, зокрема україністики.
Винятком, на нашу думку, постає надзвичайно глибоке теоретичне дослідження
С.С. Єрмоленка, який здійснив когнітивну спробу пізнання внутрішньомовних закономірностей предикації. Синтагматизація у повсякденно-побутовій ословесненій
моделі світу ним здійснюється на основі аналізу календарних паремій та у худож173
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ній моделі світу на основі дослідження поетичного тексту [Єрмоленко 2006]. Як
завжди стосовно початкового етапу формування проблематики його надзвичайно
цінне дослідження недостатньо категорізаційно структуроване. Це, на нашу думку,
починає реалізуватись у процесі виявлення шляхів трансформування парадигматики у синтагматику (встановлених структуралізмом) у процесі аналізу широкозначних слів та основного корегуючого чинника цього процесу – конотативного компонента значення мовних одиниць. Маємо констатувати, що саме визначилися роль і
місце у семасіології конотонімів та поетонімів. Поглиблення відомостей про категоризацію системи мови зумовило значний інтерес дослідників до вивчення конотованих шарів лексики (обсценної, лексем в епістолярію та художніх текстах мемуарного циклу, а також власних назв (конотонімів), бо останні утворюються за визначальної ролі почуттєвого семантичного маркера. Окремо сформувались проблематика вивчення ролі конотативно насиченого слова у художньому тексті – так
званого поетоніма. Обидві проблеми розв'язуються Є.С. Отіним та В.П. Калінкіним.
Отже, методологією сучасного дослідження, на нашу думку, має слугувати когнітивна лінгвістика, зокрема і її різновид – синергетичний детермінізм. Якщо детермінізм як термін не потребує тлумачення, то з приводу використання прикметника синергетичний відсилаємо читача до посібників, де визначаються принципи синергетики. Не вдаючись у деталі, скажемо, що замість визначеності чинників при детерміністичному поясннені процесу пізнання, синергетичний аналіз опирається на невизначеність факторів, поєднання закономірного й випадкового в аспекті індетермінізму.
Діалектична суперечність між безмежним Всесвітом і можливостями його пізнання (в аспекті ментальному) і дискретністю й обмеженістю його пізнання людиною,
зумовлених й потребами, розв'язується втручанням записаних у генетичному коді
емоцій (і почуттів), фіксованих безпосередньо рецепторами органів людського тіла й
опосередковано закодованих мовною системою. Уся ця проблематика аналізується
не лише мовознавством, семіотикою, але й емологією. Дуже доречним було б уніфікування опису усіх аналізованих сигнальних та знакових систем. Уніфікація може
бути досягнута узгодженням їх категоризації. До речі, у сучасному глобалізованому
мовознавстві все ще очевидний різнобій у лінгвістичній термінології. Примітивно це
долалося укладанням багатомовних лінгвістичних термінологічних словників.
Сутність категоризації у мові розкривається І.В. Дудко такими рядками: "Граматичні категорії виявляють безпосередній зв'язок з когнітивною діяльністю людини.
Підтвердженням цього є існування в реальному світі матеріальних передумов граматичних явищ і їхня здатність виражати позамовну дійсність. Відомо, що виділення частин мови багато і чому має когнітивне підґрунтя , а саме частини мови з притаманними їм граматичними категоріями є "проекціями" у світ мови об'єктів навколишньої дійсності" [Дудко 2008, 231].
Категоризація у будь-якій галузі науки постійно змінюється. Оволодіння будьякою наукою передбачає засвоєння вченим цієї змінюваної системи категорій. Проте, що це не дається їм просто, свідчить несприйняття визначним українським германістом В.В. Левицьким лінгвістичних категорій фрейму, концепту та всієї лінгвістичної парадигми когнітивної лінгвістики [Левицкий 2004, 9]. Якщо несприйняття
названих категорій та лінгвістичної парадигми в аспекті загальнотеоретичному де174
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якими ученими стає цілком очевидним, то у практиці дослідження – прихованим,
хоч не менш безперспективним через штучний синтетизм процесу вивчення значення у мові. Це ілюструємо зокрема посилаючись на статтю П.В. Мацьків [Мацьків 2008]. Так, ознайомлення з розвідкою дає підстави сказати, що автор базується
на визнанні категорій дискурсу, на основі якого визначає понятійне поле Бог, а в
ньому виділяє п'ять предметно-тематичних груп (священна особа, священна дія,
богослужіння, священний предмет, священне місце). З цим можна було б погодитись, але у даному разі виявлено еклектику категорій різних лінгвістичних парадигм (структурної і когнітивної). Очевидно, треба виділити повсякденно-побутову
ословеснену, художню, релігійну, наукову моделі світу. У розвідці аналізується не
понятійне поле Бог, а концепт Бог. Робиться це на основі текстів художньої літератури. Названий концепт формується на основі взаємодії денотативних (предметних)
та конотативних (емотивних) компонентів (як сукупностей сем). Аналіз лексем
здійснюється не на основі польового аналізу, а структурно-семантичного шляхом
виділенням семи, концепту, моделі, ословесненої релігійної моделі світу. Зважмо,
що поняття, понятійне поле може виділитися у науковій моделі світу, концепт – у
художній моделі світу, предметно-тематична група – у релігійній. Отже, очевидно,
йдеться у П.В. Мацьків про структурно-семантичний аналіз релігійної моделі світу
з виділенням у ній предметно-тематичних груп. Лексеми ословесненої релігійної
моделі світу, потрапивши у художні твори, утворюють не предметно-тематичну
групу (поле) і не понятійне поле, а концепт.
З аналізом категорій конотативності асоціюється науковий доробок російського
мовознавця В.А. Шаховського, концепція якого з деякими уточненнями нами
сприймається. Вивчення категорії широкозначності в україністиці регенерує посучасному С.С. Терещенко [Терещенко 2008]. Наші уточнення принципів когнітивної парадигми, найперше, стосуються виділення чотирьох моделей світу, заміни в
лінгвістичному аналізі мислення свідомістю і т.д. Маємо підкреслити, що саме на
визнанні свідомості базується початковий етап первинної категоризації в аспекті
когнітивної лінгвістики, яка орієнтує на пошук комплексних чи синтетичних мовно-позамовних одиниць та категорій. Це співпадає з тим періодом у розвитку семасіології, коли увага дослідників значення мовних одиниць і категорій переміщається з денотативного (предметного) на почуттєвий компонент (конотативний) лексичного і взагалі лінгвістичного значення. Під цим кутом зору заслуговує на увагу
категоризація емоцій (і виформування на їх основі почуттів) науковцями Волгоградського університету під керівництвом професора В.І. Шаховського.
У літературознавстві парадигматичним (і синтагматичним) елементом у тексті
твору постає художній образ, у мовознавстві у системі моделі – категорія, концепт.
Відповідно – у художній моделі ним є концепт (етноконцепт). Останні варіюються
залежно від конкретної моделі. Уся еволюція лінгвістичних, як і будь-яких інших
галузевих парадигм, – то поступове узагальнення й абстрагування їх змісту у процесі заміни закономірностей категоризації позначуваних ним матеріальних предметів, явищ матеріального світу. У зв'язку з дослідженням категорії конотації заслуговує на увагу питання про місце оніма (власної назви) як стрижневого компонента
у повсякденно-побутовій моделі світу (її ословесненому варіанті) і поетоніма (пе175

Studia Linguistica. Випуск 2/2009

реосмисленого оніма), а також афектоніма у художній моделі світу, власне актуалізується питання про статус оніма і поетоніма: це еквівалент лексико-семантичного
поля (концепту) чи лексико-семантичного варіанта (лексеми). Якщо б йшлося про
друге, то все зводилося б до аналізу засобу формування концепту – художнього образу у художній моделі світу. Онім, навантажений конотацією у художній моделі
світу, лише співвідноситься з позначуваним об'єктом, власне з елементом повсякденно-побутової моделі світу. Нарешті, треба усвідомити, що у повсякденнопобутовій моделі світу у її ословесненому варіанті константами, що обмежують і
структурують модель, постають саме оніми. Правда, вони мають також певну варіативність. Але в такому випадку йтиметься вже про їх використання у художній
моделі світу. З цього приводу доцільно було б звернутись до аналізу мовної гри, що
здійснила Н.В. Мудрова [Мудрова 2008]. Дослідниця обґрунтовано показала, що
мовна гра як засіб поетизування власних назв – це засіб формування та виявлення
закономірностей мовотворення у художній моделі світу. Синергетичний детермінізм спрямовує нас оперувати свідомістю замість мислення. У свідомості нами вичленовуються трьохкомпонентне мислення і структурований почуттєвий компонент. Як і всяка одиниця інформації він бінарний.
Категоризація у мовознавстві повторює опосередковано категоризацію пізнаваного світу, але реалізується вона за своїми внутрішніми закономірностями. Скажімо, трансформація номінативних одиниць у предикативні одиниці категорії відбувається у процесі переходу парадигматизації у синтагматизацію мовних структур.
Щойно нами було сказано, що предикатизація як форма синтагматизації реалізується по-різному. Класична модель предикатизації – виділення у предмета-суб'єкта, а
пізніше об'єкта динамічної ознаки. Цей спосіб синтагматицації прослідковується
О.О. Потебнею. Нині встановлюються інші шляхи явища, категоризація широкозначності різних частин мови, зокрема іменника, займенника, дієслова [Терещенко
2008]. Про синтагматизацію дієслів з розширеною семантикою йдеться у третьому
розділі дисертації С.С. Терещенко.
Дослідниця виявила, що у художніх текстах широкозначності слова постають
повторними компонентами й, посилаючись на російського дослідника В. Гака, кваліфікує повторну номінацію як різновид синтагматичної [Терещенко 2008, 107].
Справді, слова з розширеною семантикою (факт, діло, справа, робота і т.д.), базовані на узагальненні не видових, а ознак різнотинних денотативів, – це шлях до утворення синтагм синтаксеми. До речі, також не викликає сумніву, що парадигматична
трансформація видових ознак-сем у родові синтагматичні – також один із способів
формування предикативних мовних одиниць-категорій. Адже реченням-судженням
постає Вільха, осина, береза, в'яз – то дерева, що зустрічаються у хвойному лісі.
Предикатизація прослідковується й у випадку аналізу фразеологізмів, паремій,
художнього дискурсу – в аспекті синтаксичному, при аналізі сполучуваності лексем
різних лексико-граматичних розрядів слів – в аспекті морфологічному. Пізнання реального світу, сприйняття його як предметів і явищ, їх взаємозв'язку трансформується
в ідеальну модель світу поетапно, поглиблюючись й все більше узагальнюючись й
абстрагуючись. На якомусь етапі об'єктивні взаємозв'язки речей, явищ постають взаємозв'язками знаків. У цьому процесі виділяються парадигматичні й витворені на їх
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основі синтагматичні, супроводжувані парадигматичними. Розуміння цього процесу,
як переконалися щойно, потребує аналізу нині виділених категорій широкозначності
й конотації. Між іншим, природно сприймаємо, й думку С.С. Терещенко, що семантика дієслів виражає відношення між предметами, явищами й розкривається, головним чином, через синтагматичні зв'язки [Терещенко 2008, 163].
Маємо визнати, що межа між індуктивними сенсуально орієнтованими дослідженнями класичних традиціоналістів-граматистів і сучасних функціоналістів
Є.К. Карпіловської, В.А. Широкова та індуктивістами-раціоналістами, наприклад
С.С. Єрмоленком, надзвичайно крихка й умовна. Здається, що других відрізняє від
перших, комплексність у виявленні шляхів і рушіїв семантико-предикативних синтагматичних процесів, з одного боку, та посилання на положення фундаментальної
науки. Ознайомлення із загальнотеоретичним дослідженням С.С. Єрмоленка [Єрмоленко 2006], переконали, що саме положення Ч.С. Пірса про зумовленість у знака форми змістом є умовою наукового дослідження трансформації парадигматики у
синтагматику, визначення категорій широкозначності слів й конотації як рушія
зміни мовної системи, а також пошуку інших, крім родо-видових і широкозначності, шляхів перетворення парадигматичних зв'язків мовних одиниць у синтагматичні. А у розвідці "В начале была эмоция" В.І. Шаховський, підсумовуючи здобутки
світової й російської емотіології й згадуючи про первинну і вторинну номінацію,
визначає початковим компонентом у становленні свідомості й мови (як її важливого універсального засобу вираження) емоцію [Шаховский 1987]. У невеликій розвідці В. Гака, до речі аналізується взаємодія емотивних та предметних сем мовного
значення на синтаксичному рівні [Гак 1997].
Під цим кутом зору цілком погоджуємось з В.І. Шаховським, що людина, взаємодіючи з реальним світом, відображає його вибірково за допомогою емоцій, які
постають посередником між об'єктивним світом та його відображенням у мові людини [Шаховский 1987]. У даному випадку слід додати, що реалізується це трикомпонентною свідомістю з трикомпонентним мисленням, первинно повно фіксованою звуковою природною мовою. Це нами деталізується у численних розвідках і
двох книгах [Зеленько 2004; Зеленько 2005]. В.І. Шаховський на основі визнання
єдності раціонального й емоціонального у мисленні (а треба б свідомості) та того,
що "будь-яка мовленнєва діяльність емоціональна", аналізує взаємодію предметних
й понятійних та конотативних сем (емосем), залучаючи поняття лексичної, семантичної та емотивної валентностей [Шаховский 1984]. Фактично він аналізує вторинну домінантизацію емотивного компонента.
Поглибленіше все сказане розгортається в розвідці автора, що з'явилася у збірнику матеріалів Сімферопольського університету за 2008 рік [Зеленько 2008].
Автор, трактуя эволюцию языкознания как изменение лингвистических парадигм, рассматривает изменение проблематики языкознания, указывая, что описательное языкознание подытожило
формирование буквенно-звуковой письменности и литературного языка, структурная лингвистика
углубила категоризацию системы языка в синхронии и попыталась решить проблему автоматического (машинного) перевода. Когнитивная лингвистика сориентировала языкознание в теоретическом
аспекте интуитивно определять универсальные языковые единицы (элементы, универсалии, константы), а в виде моделирования – универсальные внутренние языковые закономерности в процессе ана177
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лиза категорий значений, коннотации как внутренние языковые закономерности трансформирования
номинативных единиц в парадигматике в синтагматические предикативы.
Ключевые слова: семасиология, денотативный компонент, коннотативный компонент, модель
мира, эмотивная сема.
The author interprets the evolution of the general linguistics as a shift of the linguistic paradigms
highlights that the descriptive linguistics summed formation of the literal-sound writing and literary
language; structural linguistics extended the categorization of the language system in synchrony and made
an attempt to solve the range of problems of the automatic (machinery) translation, finally the cognitive
linguistics oriented the general linguistics in the theoretical aspect to define intuitively the universal units in
the system of language (elements, language universals, constants) and in the sphere of modeling – universal
intralingual regularities in the process of analysis of the categories of meaning, connotations as intralingual
regularities of the transformation of the nominative units in paradigmatics into syntagmatical predicative.
Key words: semasiology, denotative component, connotative component, world model, emotive seme.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ И ЛИНГВИСТИКИ
В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
Иванова Ирина Викторовна,
ст. препод.
Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко
В статье анализируется взаимовлияние религиозной философии и языка в Древней Индии. Рассматриваются религиозно-философские корни древнеиндийской лингвистики.
Ключевые слова: язык, философия, религия, санскрит.

В последнее время в Украине уделяется большое внимание индологии, тематике
общих корней украинской и индийской лингвокультур. В связи с данными тенденциями настоящая статья представляется актуальной, так как рассматривает взаимосвязь философии, религии и языка в Древней Индии и способствует углублению
лингво-интерпретационных представлений, касающихся прошлого, а также выработке критической оценки устаревших научных стереотипов. Цель статьи заключается в привлечении внимания к фундаментальным характеристикам общего и частного языкознания. Предметом исследования является грамматика Панини как основополагающая концепция не только древнеиндийской, но и современной науки о
языке. Объект – взаимосвязь религиозной философии и языка в сознании древних
индийцев. Новизна данной статьи заключается в рассмотрении лингвистического
аспекта религиозной философии Древней Индии.
В Древней Индии высокого развития достигла философия. Древние индийцы
обращались и к вопросам философии языка – сначала в мифологических и религиозных текстах, затем в философских и грамматических трудах. Языком философии,
религии, науки был санскрит, который считался высшим божеством. Древнейшая
форма санскрита (ведийский язык) ассоциировалась с Ведами – священными текстами индуизма. Ригведа (веда гимнов), Самаведа (веда мелодий звучаний), Яджурведа (веда заклинаний), Атхарваведа (веда атхарвана – жреца огня). К ведам были
созданы дополнения (Упаведы), описывающие прикладные знания, Аюрведа (медицина), Дханурведа (боевые искусства), Стхапатьяведа (архитектура) и Гандхарваведа (музыка, поэзия, танец). Впервые ведийский язык встречается в Ригведе,
предположительно составленной в 1500 г. до н.э. На ведийском языке создавались
различные Брахманы – жреческие книги и Араньяки – книги лесных отшельников.
Завершают ведийский период Упанишады – вершина философской мысли Вед. Веды называют также Шрути, т.е. "проявившиеся", "услышанные" тексты. В индуизме считается, что Веды существовали вечно, не были созданы пророками, а были
"услышаны" йогинами во время глубокой медитации. В Упанишадах говорится, что
Веды – это "дыхание Бога", "язык реальности". Даже Бог не является автором Вед.
Бог "вспоминает" порядок слов в Ведах в начале каждой эпохи и передаёт их людям через святых – провидцев. Для последователей индуизма каждое слово Вед обладает вечным и неизменным значением. Считается, что слова нужно произносить
правильно, только тогда они проявляют свою мистическую силу. В противном случае, при неправильном произнесении текстов Вед можно получить негативный результат. Поэтому брахманы заучивали тексты наизусть, порой не понимая их смыс-
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ла. Брахманы говорили, что огромная мистическая сила Вед действует на человека
вне зависимости от того, понимает ли он скрытый в этих словах смысл.
Представители высшей касты, жрецы-брахманы, исполняя сложные культовые
обряды, стремились сохранить в чистоте язык религиозного ритуала. Для того чтобы сохранить эту первозданность, а также чтобы научиться правильно говорить на
санскрите, требовалось знать как устроен язык. Специальный интерес к проблемам
языка пробудился первоначально именно в среде жрецов-брахманов.
В ведийском пантеоне особое место занимали боги, которые "отвечали" за языковую деятельность – это богиня речи Вач, богиня священной речи Бхарати, богиня
истинной речи Варуна. Речь стала отождествляться с Брахманом – безличным абсолютом, мировой духовной субстанцией. Сарасвати почиталась как богиня познания, мудрости и красноречия.
Обсуждением проблем языка занимались все основные религиозно-философские системы: брахманизм, джайнизм, буддизм, индуизм.
Таким образом, древние индийцы добились существенных успехов в изучении
языка под влиянием потребностей религиозного культа. При этом "грамматик был
одним из жрецов, контролировавших речевую часть ритуала, соответствие её норме, прецеденту, "первослову" [Топоров 1986, 123].
Развитая наука о языке зародилась в Древней Индии примерно в середине первого тыс. до н.э. В поздневедийской религии – брахманизме появилась даже специальная дисциплина – нирукта, которая объясняла слова жреческого ритуала, изучала их этимологию, занималась толкованием слов, используемых жрецами. Разрабатывались словари, каталогизирующие имена богов, названия культовых действий и
предметов. Особенно высокого уровня достигло исследование грамматики. Грамматическая служба при Ведах стала началом самобытной и сильной философсколингвистической традиции, существующей в Индии до сих пор. Говоря о наиболее
значительных достижениях традиции, называют, обычно, знаменитую грамматику
санскрита Панини. Однако сам Панини упоминает около 10 предшественников своего труда [Топоров 1986, 123]. Труд Панини, "Аштадхьян" (Восьмикнижие), представляет лишь одно из ряда грамматических направлений в Древней Индии. Исследователи отмечают, что Панини предвосхитил идеи и методы современной структурно-генеративной грамматики. Датировка жизни учёного крайне приблизительна.
Считается, что он родился после VII в. до н.э. и умер до III в. н.э. Панини поставил
перед собой задачу строгой регламентации и канонизации санскрита, сложившегося рядом с ведийским языком на другой диалектной основе и во многом сам устанавливал нормы литературного языка для внедрения их в обиход "земных богов" –
брахманов [История 1980, 74]. Санскрит вытеснял его в религиозной практике. Панини обратил внимание на главные особенности ведийского санскрита. Автор "Восьмикнижия" сочинил свою грамматику в устной форме. Она передавалась из поколения в поколение, заучиваемая наизусть. Грамматика Панини состоит из коротких стихотворений – сутр, в которых спрессован колоссальный объём информации.
Всего в грамматике содержится около 4 тысяч правил-сутр. Панини создал почти
исчерпывающее описание грамматики и фонетики санскрита. Современных исследователей и сегодня поражает оригинальный подход Панини к описанию языка.
Считается, что с этого момента санскрит принял свою классическую форму. На
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классическом санскрите была создана художественная литература. На этом языке
сохранилась разнообразная научная литература по логике, астрономии, химии, математике, медицине и др. На санскрите изложены шесть ортодоксальных учений
индийской философии: санкхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса, веданта.
Труд Панини окружён таким уважением и почтением, что многие считают его
инспирированным свыше. Древние индусы даже помещали Панини в число ведийских мудрецов и утверждали, что он сочинил свои труды по прямому внушению бога Шивы.
Согласно мнению многих учёных, после труда Панини языковые изменения в санскрите прекратились. Язык стал непрерывно развиваться, стал более богатым, совершенным и разнообразным. Великая грамматика Панини по сегодняшний день считается исследователями непревзойдённым по точности, полноте и компактности описанием фонетики, морфологии и грамматики санскрита [Мечковская 1998]. Традиции Панини продолжались, но ничего равного создано не было. Он считается основоположником не только индийской национальной лингвистики, но и одним из предтеч современной структурной лингвистики, семиотики и логики. История древнеиндийской лингвистической традиции тесно связана с историей новейшей лингвистической мысли в
большинстве стран мира. Рождение исторического языкознания и появление сравнительно-исторического метода в Европе в начале XIX века произошло благодаря знакомству европейцев с санскритом и с достижениями лингвистики Древней Индии.
Древние индийцы рассматривали язык как часть мифолого-религиозной картины мира. Это было начало размышления человека над языком. Изучая древнеиндийскую лингвистическую традицию, исследователи усмотрели в ней религиознофилософские корни. Это представляется важным для понимания и философии, и
религии, и языка, и науки о языке. Лишь небольшая часть идей и концепций классического и индийского языкознания освоена и принята на вооружение современной наукой. Остальное ещё ждёт своего часа. Перспектива дальнейшего исследования затронутой нами тематики состоит в изучении взаимосвязи религии, философии и языка в других поздненациональных верованиях.
В статті аналізується взаємовплив релігійної філософії та мови в Давній Індії. Розглядається релігійно-філософське коріння давньоіндійської лінгвістики.
Ключові слова: мова, філософія, релігія, санскрит.
The article analyses reciprocal influence of philosophy, religion and language in Ancient India. It focuses
on religious and philosophic roots of linguistics in Ancient India.
Key words: language, philosophy, religion, Sanskrit.
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СЕМАНТИКА АНТРОПОНІМУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
У ВАРІАНТОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
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Концептуалізація світосприйняття у різних варіантах англійської мови опосередковується наявністю системи національно-маркованих знань, до яких належать і фразеологічні одиниці. Фразеологізми з іменами власними вербалізують концептосферу ЛЮДИНА, а саме – її основні риси і її ставлення до навколишньої дійсності, які можуть по-різному виявлятися в основних варіантах сучасної
англійської мови.
Ключові слова: англомовна картина світу, фразеологічна картина світу, концепт, фразеологізм,
антропонім.

Англомовна картина світу базується на специфічних образах, концептах, переконаннях і ідеях, які передаються за допомогою відповідних лінгвістичних засобів.
Концептуалізація світосприймання у різних варіантах англійської мови опосередковується наявністю системи національно-маркованих знань, до яких належать і
фразеологічні одиниці.
Фразеологізми з іменами власними вербалізують концептосферу ЛЮДИНА, а
саме – її основні риси і її ставлення до навколишньої дійсності, які можуть порізному виявлятися в основних варіантах сучасної англійської мови. Семантика
фразеологізму ґрунтується на дослідженні його ідіоматичності, образності, метафоризації, метонімізації, символьних характеристик тощо.
Семантичні особливості фразеологізмів із іменем власним у англійській мові
вже були предметом розгляду науковців, про що свідчать дисертаційні дослідження
Г.П. Манушкіної, Б.М. Ажнюка, З.Р. Загірової та З.В. Корзюкової. Однак, у вищезгаданих роботах варіантологічний аспект не брався до уваги.
Відповідно, актуальність теми дослідження визначається відсутністю комплексних наукових досліджень у галузі варіантної диференціації фразеології сучасної англійської мови. Досі не встановлені варіантні особливості англомовних картин світу
(британської, американської, канадської та австралійської) на прикладі їх фразеологічних одиниць. Не визначеним також залишається питання спільного та відмінного у
семантиці фразеологізмів різних національних варіантів англійської мови.
Мета статті полягає у вивченні механізмів семантики антропоніму у структурі
фразеологізму. Для досягнення поставленої мети у статті використовувались метод
компонентного аналізу, описовий метод і метод словникових дефініцій.
Мета статті передбачає виконання таких завдань:
9 виявити універсальне і національно-специфічне у семантиці фразеологізмів із
компонентом-антропонімом;
9 охарактеризувати поняття "фразеологічна картина світу" та "концептуальна
картина світу" та встановити їхній взаємозв'язок;
9 розкрити зміст концептосфери ЛЮДИНА за допомогою виділення базових
концептів, репрезентованих фразеологізмами із компонентами антропонімами у
національних варіантах англійської мови.
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Об'єктом дослідження є фразеологізми з іменем власним у сучасній англійській
мові, представлені близько 850 одиницями.
Матеріалом наукового аналізу слугувала суцільна вибірка фразеологізмів із
компонентом-онімом в сучасному австралійському, американському, британському
та канадському національних варіантах англійської мови, виокремлених із 20 лексикографічних джерел (Англо-український фразеологічний словник, 2005; Англорусский фразеологический словарь, 1967; Cambridge Dictionary of American Idioms,
2003; Cambridge Idioms Dictionary, 2006; Longman Idioms Dictionary, 1998; Oxford
Dictionary of English Idioms, 2002; The American Heritage Dictionary of Idioms, 1997;
The Australian Oxford Dictionary, 2004; The Canadian Oxford Dictionary, 2004 та ін.).
У фразеології відображається і фізична картина світу, і соціально-психологічні
стани людини, а також її емоції, почуття, внутрішній світ. Це дає нам підстави
стверджувати, що фразеологічна семантика є наскрізь антропоцентричною, оскільки саме людина є носієм ідеалів, ціннісних установок, системи знань. Дана система
знань може бути як універсальною, так і національно-специфічною. В англомовній
картині світу універсальними є здебільшого фразеологізми, пов'язані з історією Великої Британії (Robin Hood and his merry men), культурою (I'm all right, Jack), британською літературою (pleased as Punch), а також із всесвітньою історією (cross the
Rubicon), всесвітньою літературою (a Roland for an Oliver), міфологією (Achille's
heel) та біблійними джерелами (doubting Thomas).
Стереотипи, звичаї, ментальність, як специфічні риси носіїв різних варіантів сучасної англійської мови, виявляються у фразеологізмах. Вони виступають одиницями вторинної номінації завдяки лінгвокреативному мисленню, що спеціалізується на категоризації відображених раніше вербалізованих концептів [Золотых 2008,
14]. Дані концепти становлять для відповідних картин світу національнокультурний досвід, акумульований продукт ціннісно смислової діяльності етноспільноти [Золотых 2008, 14]. Порівняння фразеологізмів Paddy wagon (американський, канадський та австралійський варіанти) і Black Maria (британський варіант)
показує, що вони вербалізують однакові концепти ЗЛОЧИНЕЦЬ і ТЮРМА. Повністю різний компонентний склад обумовлюється етнокультурними відмінностями
лінгвоспільнот: в Америці антропонім paddy був зменшеною формою від ірландського імені Patrick, оскільки саме ірландці становили значну частку поліцейських на
початку становлення більшості американських міст.
Паралельно у США виникла ідіома "Black Maria", яка стосувалась кінних перегонів у Гарлемі. Перегони виграв однойменний скаковий кінь. Пізніше даним іменем почали позначати тюремні арештантські карети, які швидко транспортували
злочинців у тюрму. Незважаючи на американське походження, даний фразеологізм
зберігся здебільшого у британському узусі.
Концепт НАСМІШКА репрезентується британським фразеологізмом take mickey
out of smb. і відповідним австралійським – make a joe of oneself. Відмінності компонентного складу нівелюються однаковою граматичною структурою (v + obj. + prp.)
та спільними фоновими знаннями носіїв обох варіантів.
Метонімічно утворені фразеологізми Heath Robinson (британський варіант) і
Rube Goldberg (американський варіант) теж виявляють своєрідну концептуалізацію
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світу британською і американською лінгвоспільнотами в межах однієї мови. Heath
Robinson і Rube Goldberg – це імена реальних художників-коміків, які зображували
прості елементи у вигляді складних механізмів. Фразеологізми характеризуються
тотожною семантикою: вони позначають систему або механізм, який виконує прості речі надзвичайно складними способами.
Дані фразеологізми є елементами фразеологічної картини світу, яка, в свою чергу, тісно пов'язана з концептуальною картиною світу. Концептуальна картина світу
– це система інформації про об'єкти, що є актуально і потенційно наявною у свідомості індивіда [Селіванова 2006, 256–257]. Одиницею інформації у такій системі
виступає концепт, функція якого полягає у фіксації та актуалізації понятійного,
емотивного, асоціативного, вербального та культурологічного елементів дійсності,
включених у структуру концептуальної картини світу, де кожен носій лінгвокультури оперує концептами [Золотых 2008, 18].
Концептуальний зміст фразеологічної одиниці розподіляється між ядром фразеологічного значення (інтенсіоналом) і його імлікаціоналом [Алефиренко 2008, 37].
Специфіка фразеологічного значення обумовлюється наступними факторами: семантичне ядро становлять конотативно-прагматичні смисли, а його периферію –
предметно-понятійні [Алефиренко 2008, 37].
Фактологічний матеріал дав змогу виокремити в межах концептосфери ЛЮДИНА ряд базових концептів, репрезентованих фразеологічними одиницями у британському, американському, канадському та австралійському варіантах сучасної англійської мови.
І-у групу становлять концепти, в яких наявний яскраво виражений оцінний компонент. Сюди входить концепт ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: average Joe, Joe
sixpack (американський і канадський варіанти), Joe Bloggs, Fred Bloggs (британський та австралійський варіанти), Joe Blow (американський, канадський та австралійський варіанти) тощо – всього близько 40 фразеологічних одиниць.
Концепт ЗНАННЯ із субконцептами РОЗУМОВІ ЯКОСТІ: clever Dick (британський варіант) і smart aleck (американський варіант) і ДУРІСТЬ, репрезентований такими фразеологізмами, як doesn't know if it's Thursday or Anthony Hordrens (австралійський варіант), proper Charlie, Ken doll (канадський і американський варіанти).
Концепт УСПІХ виражений фразеологічними одиницями be in like Flynn, do a
Melba, do a Farnham (усі – австралійський варіант). Суміжним із даним концептом
вважаємо АЗАРТ: bet on a Sydney or the bush, bet like the Watsons (австралійський
варіант), shoot Niagara (американський варіант).
До даної групи також належить концепт НАСМІШКА, представлений різними
фразеологізмами у британському (take the mickey out of smb.), австралійському
(make a joe of oneself) та канадському (play hob) варіантах англійської мови.
Концепт БАЛАКУЧІСТЬ репрезентується фразеологізмами have kissed the
blarney stone і chatty Cathy (американський і канадський варіанти).
В межах даної групи також виділяємо дихотомію концептів БАГАТСТВО (have
a roll Jack Rice couldn't jump over (австралійський варіант), live the life of Riley,
Hooray Henry (британський варіант) та БІДНІСТЬ, репрезентований у фразеологізмі poor as Job.
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Всього в межах першої групи було виділено 31 концепт.
ІІ-а група об'єднує концепти, в яких виявляються риси характеру людини (всього – 6 концептів).
До даної групи належать:
концепт ХОРОБРІСТЬ: as game as Ned Kelly, fight like Griffo, Ned Kelly, put the
McGinnis on (усі – австралійський варіант);
концепт СКУПІСТЬ: as mean as hungry Tyson, meaner than a goldfield Chinaman
(австралійський варіант);
концепт ДБАЙЛИВІСТЬ: Florence Nightingale;
концепт БЛАГОРОДНІСТЬ: Kelly methods (австралійський варіант), Robin Hood
policies (британський варіант);
концепт НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЬ: nervous nelly, nice nelly, raise Cain, send smb to
Coventry (британський варіант).
До ІІІ-ої групи входять концепти, які репрезентують емоції і почуття людини засобами ономастичної фразеології. Сюди відносимо такі концепти, як ЗЛІСТЬ: full of
Old Nick, mad as a Chinaman, ХОРОШИЙ НАСТРІЙ: grin like a Cheshire cat, happy
as Larry (австралійський і британський варіанти), pleased as Punch, ЗБЕНТЕЖЕНІСТЬ: not to know whether Arthur or Martha (британський і австралійський варіанти), КУМЕДНІСТЬ: Dad and Dave (австралійський варіант).
ІV-у групу становить концепт ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ, представлений субконцептом ДРУЖБА: Damon and Pythias і David and Jonathan.
До V-ої групи належить концепт ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, який репрезентується субконцептами ВІК: old as Adam, old as Methuselah, older than Adam's father та
РОЗМІР: man outside Hoyts.
І-а, ІІ-а та ІІІ-а групи становлять інтенсіонал і навколоядерну зону концептосфери ЛЮДИНА, а IV-а і V-а групи – її периферію.
З описаного вище дослідження постає можливим зробити наступні висновки.
Розгляд семантики фразеологізмів із компонентом-антропонімом в англомовній
картині світу тісно пов'язаний із вивченням фразеологічної і концептуальної англомовних картин світу в загальному, і окремих картин її відповідних національних
варіантів (британського, американського, канадського та австралійського) зокрема.
Фразеологічна картина світу тісно пов'язана із відповідною концептуальною картиною, базовою одиницею якої виступає концепт. Фразеологізми у різних варіантах
англійської мови можуть вербалізувати одні і ті ж концепти. Семантичне ядро концепту зумовлюється його конотативно-прагматичними смислами, а його периферія
– предметно-понятійними.
Аналіз семантики антропонімів у складі англійських фразеологізмів дав можливість утворити концептосферу ЛЮДИНА, в межах якої було виділено 5 груп базових концептів, характерних для даного масиву фразеологічних одиниць. В ході дослідження також було виділено ядро концептосфери та її периферію.
Перспектива подальших досліджень включає дискурсивну верифікацію фактологічного матеріалу у дискурсі, подальший пошук і встановлення системи базових
концептів, для яких характерна вербалізація у фразеології національних варіантів
англійської мови, а також укладання фразеологічних словників.
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Концептуализация мировосприятия в разных вариантах английского языка опосредуется наличием системы национально-маркированных знаний, к которым принадлежат и фразеологические единицы. Фразеологизмы с именами собственными вербализируют концептосферу ЧЕЛОВЕК, а именно
– ее основные черты и отношение к окружающей действительности, которые могут по-разному
отображаться в основных вариантах современного английского языка.
Ключевые слова: англоязычная картина мира, фразеологическая картина мира, концепт, фразеологизм, антропоним.
Worldview conceptualization is represented by a system of nationally-marked knowledge in different
variants of the English language, including also phraseological units. Phraseological units with proper
names verbalize the conceptual field THE MAN, in particular his or her main characteristics and his or her
attitude towards society at large, which can be manifested in different ways in the main variants of the
English language.
Key words: English worldview, phraseological worldview, concept, phraseologism, anthroponym.
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ПИТАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ РОЗДІЛОВОГО ЗАПИТАННЯ
У ВАРІАНТОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
Ковбаско Юрій Григорович,
асп.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
У статті розглядається один із структурних компонентів розділового запитання, а саме його
питальний сегмент. Наводиться його поділ на підтипи та проводиться їх подальший аналіз із наведенням статистичних даних, які відображають результати дослідження.
Ключові слова: розділове запитання, головний компонент, питальний сегмент, дієслівний, бездієслівний, not-оператор, дієслівний центр.

У сучасній лінгвістиці все більш актуальними та поширеними стають дослідження
комунікативної функції мови, тобто вивчення функціонування одиниць мови не відокремлено, а у процесі комунікації, в контексті мовленнєвого акту, що характеризується
певною структурою та інтенціональною направленістю. Основний фокус досліджень
сконцентровується на дискурсі. Наприклад, Т.А. ван Дейк вважає, що дискурс "не є
лише ізольованою текстовою чи діалогічною структурою. Це складне комунікативне
явище, яке включає в себе і соціальний контекст" [Дейк 1988, 112-113]. Так, в основі
процесу комунікації лежить такий різновид діяльності людини, як мовленнєва діяльність. Саме через цей вид діяльності і проявляються особливості соціальних контекстів. Тому, при цьому відправним пунктом дослідження стає антропологічний підхід у
лінгвістиці, в центрі якого знаходиться людина, а також розуміння мови як невід'ємної
риси людини. Однією з головних категорій комунікативної взаємодії є категорія питальності, що представлена парадигмою питального речення.
Розділове запитання, як субпарадигма питального речення, традиційно описується граматистами як типове питальне речення для британського та американського дискурсу. Розбіжності існують навіть при визначенні терміну розділового запитання. Конструкція, яка в українській мові має назву "розділове запитання" у британському та американському варіантах має два терміни. Американські граматисти
(Algeo J., Holmes J., Tottie G. etc.) переважно використовують термін "tag question",
в той час як британські (Eastwood J. etc.) надають перевагу терміну "question tag".
На семантичному рівні також існують розходження між британським та американським варіантами англійської мови, що ставить за мету проаналізувати розділові
запитання у їх варіантологічному аспекті. Мета дослідження передбачає: виділити
розділові запитання у британському та американському варіантах англійської мови;
описати структурні типи питальних сегментів та порівняти результати, отримані на
основі кількісного підрахунку даних.
Актуальність проведення дослідження обумовлена важливістю порівняльного
аналізу структур розділових запитань у британському та американському дискурсах. Це необхідно для виявлення компонентів, які є характерними для того чи іншого варіанту, що в подальшому посприяє вивченню розділових запитань з точки
зору прагматики, семантики та соціолінгвістики. Корпус із 993 одиниць, що функціонують у творах британських та американських письменників, утворює об'єкт
дослідження. Жанрова специфікація дослідження налічує 5 типів жанру, а саме ро-
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ман-фентезі, детективний роман, прозовий роман, екшн та роман-жахів. Кожен з
жанрів представлений творами з середньою довжиною творів 170 000 слововживань. Предметом дослідження є синтаксичні розбіжності, що існують між розділовими запитаннями у британському та американському варіантах.
Для проведення дослідження були використані такі методи: компонентний аналіз, використовується при вивченні структур питального сегмента розділового запитання; зіставний, спрямований на визначення подібностей та відмінностей між
досліджуваними компонентами у британському та американському варіантах; кількісний, передбачає статистичну обробку даних, шляхом їх кількісного підрахунку.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що розділові запитання хоч і досліджуються у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці вже довгий час, однак проблема
порівняння використання розділових запитань у британському та американському
варіантах не отримала повного висвітлення. Серед лінгвістів, що працювали над цією
проблемою можна відзначити Algeo J., Biber D., Nasslin S. etc. [Tottie 2006, 284].
Американський дослідник та журналіст Дж. Ральф відзначив, що "хоча і немає
порівняльних статистичних даних, щодо використання розділових запитань у цих
двох національних варіантах, однак виглядає так, що частота їх використання вища
саме у британському варіанті" [Algeo 1988, 163]. Таким чином, однією з цілей дослідження є встановлення частотності використання розділових запитань (у нашому
випадку саме питальних сегментів) у британському та американському варіантах.
Для виокремлення розділового запитання з парадигми питальних речень необхідно
відзначити його основну характеристику, а саме те, що розділове запитання складається з двох частин: головного компонента та питального сегмента. Щодо головного
компонента, то і у британському, і в американському варіантах він може виступати –
розповідним, наказовим, окличним чи питальним реченням, наприклад:
This is not another school project, is it? (Colfer);
Give me a hand with the boat, will you? (Francis);
What a summer, isn't it, huh? (King);
But do you still love her, don't you? (Willeford).
Використання різних формальних типів речень надають розділовим запитанням
характеристик не притаманних питальному реченню, так запитання:
Hey, Kyle, give me a hand, will you? (David) – поєднує у собі характеристики такі
функціональні характеристики як команда, питання та вигук.
Слід відзначити, що розділові запитання не завжди мають форму єдиної структури, деякі функціонують у вигляді парцельованих конструкцій. Парцеляція полягає у виділенні відрізка речення в окрему самостійну частину, яка, однак, не пориває семантичного і структурного зв'язку з реченням [Пац 2004, 107]. Складові елементи можуть бути відокремлені крапкою, три крапкою, знаком оклику чи тире і
формально відображати собою два речення, наприклад:
I know it's only a few months, but he... he's your friend. Isn't he? (Mieville);
… been called the race of the year, and what a day it is! Isn't it, Jim? (Lumley);
Cassini did not make sense; spells worked the same on all, Magistrate to peasant, lord
to slave...Did they not? (Cole);
A winter's chill, as we said – isn't that so, my good sir? (Cole).
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У мові також функціонують парцельовані конструкції, де питальний сегмент відокремлюється від головного компонента вставним реченням, однак зберігає свою
структурну залежність від головного компонента, наприклад:
You're not going to do what you're thinking of doing, I told myself. I mean ... are you?
(King).
Питальний сегмент є спеціалізованим граматико-лексичним маркером, що поєднує у собі відносну самостійність зі стабільною синтагматичною залежністю від
головного компонента [Пересада 1983, 52]. У нашому дослідженні ми розглядаємо
питальний сегмент, оскільки вважаємо, що формально, розбіжності між синтаксичними структурами британських та американських розділових запитань стосуються
тільки його. Однак, при розгляді розділових запитань з точки зору прагматики та
семантики, увагу необхідно приділяти й головному компонентові.
Питальний сегмент складається з фіксованого набору компонентів. Залежно від
типу цих компонентів виділяють дієслівний та бездієслівний питальний сегмент.
До складових першого належить повнозначне, допоміжне чи модальне дієслово,
займенник чи квантор there та not-оператор. Використання дієслова та займенника є
обов'язковим, not-оператора – факультативним.
Основним компонентом дієслівного питального сегмента є його дієслівний
центр, який може складатися з повнозначного, допоміжного чи модального дієслова. Для отримання кількісних даних, щодо типів дієслів, які утворюють дієслівний
центр розділового питання ми проаналізували розділові запитання, вибрали дієслова та провели їх подальший підрахунок. Результати були занесені у таблицю 1.
Та бл иц я 1
Тип дієслівного центру питального сегмента розділового запитання
у британському та американському варіантах
№

Тип дієслова

1
2
3
4
5
6
7
8

Is/am/are/was/were
Have/has/had
Do/does/did
Will/would
Can/could
Shall/should
May/might
Must
Разом

К-сть
Бр.
139
32
93
45
14
8
3
334

Ам.
172
36
162
72
24
5
1
1
473

%
Бр.
Ам.
41,6
36,4
9,6
7,6
27,8
34,3
13,5
15,2
4,2
5
2,4
1,1
0,2
0,9
0,2
100%

Згідно з результатами аналізу ми можемо відзначити вживання у структурі дієслівного питального сегмента, 20 із 24 можливих дієслів, що використовуються при
утворенні питального сегмента. У досліджуваних творах не були зафіксовані такі
дієслова, як ought to, need, darе та used. Згідно з Р. Квірком, існує ймовірність того,
що деякі форми дієслів не вживаються в американському варіанті питального сегмента розділового запитання, наприклад відсутня форма mayn't [Quirk 2000, 811].
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Щодо кількісного співвідношення між розділовими запитання у британському
та американському варіантах, то у першому, дієслівний центр розділового запитання представлений дієсловами be, have, shall/should, must (54,5%). В той час як в
американському варіанті переважають do, will/would, can/could, may/might – 54,7%.
Наприклад, дієслово to be вживається у 78% прикладів, оскільки воно може використовуватися у функції копули.
Something's on your mind, isn't it? (Adams);
You're going to be all right, aren't you? (Willeford).
Використання дієслова to do – 62.1% пояснюється його поліфункціональністю,
наприклад вживання допоміжного дієслова to do при утворенні заперечення у питальному сегменті [Hoffman 2006, 35], наприклад:
You want to see how the sextant works, Chris, don't you? (David);
I make sure you're all right, don't I? (Mieville).
Окрім типу дієслова, важливою є внутрішня композиція питального сегмента. Існує
три моделі, різниця між якими полягає у наявності та положенні заперечної частки NOT:
а) Vaux + P;
b) Vaux + NOT + P;
с) Vaux + P+ NOT, де (Vaux) – допоміжне дієслово, (P) – займенник чи квантор
there, (NOT) – заперечна частка.
Перша модель відображає розділові питання зі стверджувальною збалансованістю, в яких питальний сегмент не містить заперечної частки not.
You don't really mean to break into Calder's surgery, do you? (Francis);
I'll bet you didn't know that, did you? (Willeford).
Друга модель передає розділові запитання із заперечною збалансованістю та наявним традиційним порядком компонентів, not-оператор знаходиться після допоміжного дієслова.
They go right back on combat status, don't they? (Heller);
Other kids had been sick that day, too, hadn't they? (Lumley).
Третя модель характеризує розділові запитання із заперечною збалансованістю
та нестандартним порядком компонентів, коли not-оператор розташований після
займенника.
But if I tell you, you won't tell them, will you not, Mum and Dad? (Francis);
Presents are traditional, are they not? (Colfer).
Для отримання даних щодо функціонування цих моделей у британському та
американському варіантах, ми вибрали та підрахували відповідні розділові запитання. Кількісні та відсоткові результати підрахунку подані у таблиці 2.
Та бл иц я 2
Not-оператор питального сегмента у британському та американському варіантах
Модель
Vaux + NOT + P
Vaux + P+ NOT
Разом

Британський варіант
К-сть
%
92,5%
149
7,5%
12
100%
161
190

Американський варіант
К-сть
%
98,5%
268
1,5%
4
100%
272
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Дані таблиці 2 підтверджують той факт, що використання моделі Vaux + NOT + P
є традиційним для обох варіантів (92,5% та 98,5%), а частотність використання моделі Vaux + P+ NOT становить 7,5% прикладів у британському та 1,5% в американському варіантах. Різницю можна пояснити, тим що другий тип розділового запитання притаманний офіційному британському дискурсу [Quirk 2000, 810; CelceMurcia 1999, 162], а також використовується мовцями, які займають високе соціальне положення [Кививяли 1969, 8]. Наприклад:
Jackson lowered his left hand very gently, as though he feared he might damage the
arm if he moved it fast. "I was sorry you had to leave the Institute early, Coffman. It was
after your plebe year, was it not?"
"Yes, sir. It was, sir" (Cornwell)
Вищенаведений приклад є частиною розмови між генералом Джексоном
(Jackson) та лейтенантом Коффманом (Coffman), де старший за званням Джексон
при звертанні до нижчого за званням Коффмана вживає розділове запитання, яке
відповідає нетрадиційній моделі Vaux + P + NOT. У подальшому відзначаються й
інші приклади використання такого розділового запитання.
Але при звертанні до реципієнта з високим соціальним становищем використовується традиційна модель Vaux + NOT + P, наприклад:
It was a good two miles before Coffman at last broke his silence. "He's a great man,"
the Lieutenant said, "isn't he, sir? Isn't he a great man?";
"Tom Fool?" Starbuck teased Coffman.
У цій ситуації лейтенант Коффман у розмові з капітаном Старбаком (Starbuck)
використовує розділове запитання, де not-оператор передує займеннику.
Бездієслівний питальний сегмент, на відміну від дієслівного, має одну структурну модель, яка налічує декілька можливих варіантів, залежно від того, що виступає
у ролі питального сегмента. Деякі дослідники, наприклад І.С. Пересада, не відносять цей тип до розділових, трактуючи це тим, що "в них відсутня чітка синтаксична структура, визначені синтагматичні характеристики, що базуються на заміщенні
питальним сегментом відповідних головних компонентів" [Пересада 1983, 50].
Однак, ми вважаємо, що заміщення головного компонента бездієслівним питальним сегментом є регулярним явищем для розділового запитання, оскільки, незважаючи на граматичну невідповідність, прагматичні та семантичні характеристики запитання зберігаються.
М. Селсе-Мурсія і Д, Ларсен-Фріман [Celce-Murcia 1999, 165] відзначають, що
розділові запитання з бездієслівним питальним сегментом мають спрощену семантику і за кожним з них закріплена певна функція. На нашу думку, таке твердження
має спірний характер, оскільки результати досліджень свідчать, що прагматичне
значення одного і того ж бездієслівного питального сегмента може змінюватися у
відповідності від ситуації та контексту, наприклад:
1. "There are so many ways for me to get killed", Yossarian commented, "and you had
to find one more. McWatt smiled again. "Say, I bet it must really scare you when I buzz
your tent, huh?"
"It scares me to death. I've told you that" (Heller);
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2. She sniffed. It's a log house, ennit? Built in relays, so to speak. It settles, one wing
against t'other. That's what you hear, most likely"
"No ghosts, huh?" I asked, as if disappointed.
"Not that I've ever seen," she said, matter-of-fact as an accountant, "but my ma said
there's plenty down here" (King)
Для ілюстрації нашого твердження ми навели приклади розділових запитань,
питальний сегмент яких представлений вигуком huh. У першому прикладі мовець
знає відповідь наперед і використовує розділове запитання як заохочення до згоди.
У другому прикладі питальний сегмент реалізує первинну функцію питальних речень – отримання відповіді-інформації.
У дослідженні ми виділяємо 2 типи бездієслівного питального сегмента.
Перший – це розділові запитання, де у ролі питального сегмента виступають вигуки: "um", "eh", "er", "ah", "huh", наприклад:
She's just lazy, eh, girl? (Francis);
Spices that would make their fish soar in flavor. Ah? (Cole).
Другий – це розділові запитання, де у ролі питального сегмента використовуються структури та слова: ok, right, yes, no, all right, of course:
Try to have it all done before I get down there, okay? (King)
Any of you might have chosen to wear the uniform at one time, yes? (Cole).
Прагматичне значення розділових запитань може змінюватися із використанням
того чи іншого типу питального сегмента [Reese 2005, 448]. Тому необхідно визначити як розділові запитання з бездієслівним сегментом співвідносяться у мовленні.
Для отримання даних використання моделей у британському та американському
варіантах, ми провели порівняльний аналіз нерегулярних структур розділових запитань та підрахували частоту їх використання. Результати подані у кількісному та
відсотковому відношенні у таблиці 3.
Та бл иц я 3
Бездієслівний питальний сегмент
у британських та американських варіантах розділових запитаннях
Тип
питального сегмента
um, eh, er, ah, huh
right, yes, all right, of course, Ok
Разом

Британський
варіант
К-сть
%
51
59
49
56
100%
115

Американський
варіант
К-сть
%
26,8
19
73,2
52
100%
71

Результати дослідження показали, що у британському і в американському варіантах бездієслівний питальний сегмент переважно утворюється за допомогою слів
ok, right, yes, all right, of course – 49% та 73% відповідно. Щодо вигуків, які репрезентують питальний сегмент, то вони частіше використовуються британськими
письменниками – 59 одиниць, ніж американськими – 19 одиниць. Значна кількість
розділових запитань з бездієслівним питальним сегментом у британському дискур192
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сі пояснюється спробами письменників передати неофіційне, неформальне й навіть
грубе мовлення [Гедз 1998, 8].
Таким чином, на основі даних дослідження можна зробити висновок, що розділові
запитання як двотактні структури (головний компонент та питальний сегмент) функціонують і у британському, і в американському варіантах. Розбіжності між ними полягають у структурних характеристиках питального сегмента. Дослідження показало наявність двох форм питального сегмента, а саме: дієслівного та бездієслівного. Співвідношення дієслівних форм між британським та американським варіантами становить
74 % у першому та 87 % у другому. Порівнюючи дієслівний питальний сегмент у цих
варіантах ми визначили, що американському притаманні такі риси як, значне використання not-оператора – 57,8 %, дієслів питального сегмента do, will/would, can/could,
may/might – 54,7 %. У британському дискурсі використовувалися дієслова be, have,
shall/should, must – 54,5 %. Ці дані підтверджуються іншими дослідженнями, див
[Tottie 2006, 306]. Спільною є структура питального сегмента, в обох варіантах понад
90 % конструкцій сформовані відповідно до моделі Vaux + NOT + P.
Аналіз бездієслівного питального сегмента довів, що його використання є поширеним – 26 % у британському та 13 % в американському варіантах. У субпарадигмі бездієслівного питального сегмента ми виділили два види його репрезентантів: вигуки (um, eh, er, ah, huh) та слова-вирази (right, yes, no, of course, Ok). Згідно з
даними таблиці 3 частотність використання бездієслівного питального сегмента
представленого вигуками становить 51 % від загальної кількості у британському
дискурсі. Ці результати дослідження свідчать про розмовний характер розділових
запитань та можливість їх широкого застосування у мовленні.
Проведення подальшого дослідження необхідне для опису семантичного та прагматичного планів дискурсу, а саме вивчення функцій розділових запитань у британському та американському варіантах; встановленні подібностей та відмінностей,
що існують між ними; визначення комунікативної ролі розділових запитань з бездієслівним питальним сегментом.
В статье рассматривается один из структурных компонентов разделительного вопроса, а
именно его вопросительный сегмент. Подается его разделение на подтипы и проводится их дальнейший анализ со статистическими данными, отображающими результаты исследования.
Ключевые слова: разделительный вопрос, главный компонент, вопросительный сегмент, глагольный, безглагольный, not-оператор, глагольный центр.
The article deals with one of the structural components of tag questions, namely the tag. The subtypes of
the tag and their following analysis including statistical data, which represents the results of the investigation,
are viewed in the article.
Key words: tag question, main constituent, tag, verbal, non-verbal, not-operator, verbal centre.
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УДК 811.161.2:81'367.33
ПРОБЛЕМА СИНТАКСИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЗНАЧЕНО-, НЕОЗНАЧЕНОТА УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ
Коломийцева Вікторія Віталіївна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено актуальному питанню уніфікації синтаксичних моделей української мови.
Теоретичною засадою виокремлення означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень як різновидів односкладних традиційно вважають суто кількісний фактор – наявність одного головного члена. Комплексне застосування формально-синтаксичного, семантичного та комунікативного підходів
в аналізі таких речень підводять до кваліфікації їх як двоскладних неповних із імпліцитною формою
суб'єкта-підмета. Відношення предикативності в них втілювано аналітично, на відміну від типових
односкладних. Формальна неповнота як комунікативний варіант означено-, неозначено- й узагальнено-особових не спростовує граматичної двоскладності інваріантних моделей таких речень.
Ключові слова: односкладність / двоскладність, означено-, неозначено-, узагальнено-особове речення, предикативні відношення, імпліцитна / експліцитна форма, інваріантна модель речення, комунікативний варіант речення.

Односкладні речення становлять окремі структури в системі українського синтаксису, протиставлювані двоскладним, і конституюються вони на формальнограматичному рівні одним головним членом, який прийнято не ототожнювати ні з
підметом, ні з присудком. Якщо у двоскладному реченні підмет і присудок співвідносні один з одним і разом формують предикативний центр, то головний член односкладного речення є граматично незалежним і формально самодостатнім у формуванні граматичної основи та вираженні предикативних відношень. Ця кількісноякісна ознака є типологічно визначальною для односкладних речень, наприклад:
Надворі світає (Т. Шевченко); А годі журиться (Т. Шевченко); Левконій теплий
шепіт (Богдан-Ігор Антонич).
Сама природа думки й розуміння предикативності – основної ознаки речення –
як встановлюваних мовцем визначальних відношень між носієм ознаки та ознакою,
що йому приписується у часі й способі, передбачають наявність у реченні двох основних компонентів: на формально-граматичному рівні – це підмет і присудок. Отже, структурно-граматична двоскладність є типовою моделлю речення в українській мові та єдино можливою моделлю в аналітичних мовах. Односкладні ж речення,
які становлять напівпериферію, вирізняються особливим способом вираження предикативності, яка найбільше або й цілком сконцентровується в семантичних і граматичних властивостях головного члена [Дудик 1973, 65], його потенційній предикативній силі. Логічним суб'єктом, носієм ознаки як і самою предикативною ознакою в односкладних реченнях здебільшого є предмет (об'єкт) сприйняття, ситуація
дійсності. Часто це картина природи, фізичний чи психічний стан людини, наприклад: Сонячний ранок. Світало. Благословляється на світ. Завтра дощитиме. Було холодно. Хай вам щастить! На формальному рівні відношення предикативності
в таких реченнях утілюються синтетично: в одному слові (чи фразеологізованій сполуці слів) – головному членові односкладного речення, що предикує ситуацію.
І формально, й семантично всі односкладні речення можна легко трансформувати у двоскладні, наприклад: Світає = Світ світає або Щось світає; Мені не

Studia Linguistica. Випуск 2/2009

спиться = Щось мені не дає спати або Я не сплю; Приймальня директора = Це
(є) приймальня директора або Приймальня директора (є) тут. Це пояснюється
власне логічною природою думки, в якій завжди є предмет міркувань, те, про що
говориться (логічний суб'єкт, тема) і приписувана цьому предметові динамічна чи
статична ознака (предикат). Тим часом, штучно відтворюваний компонент у наведених трансформах (щось, це), який дозволяє розгорнути речення до формальної
двоскладності, характеризується семантико-граматичною аморфністю й відсутністю системних парадигматичних відношень, а поява іменника чи займенникового
іменника (світ, я) змінює ці речення і семантично, і формально. Крім того, аксіоматичним є положення про те, що формальний синтаксис оперує тим, що є de facto, а
не тим, що може бути. Саме тому названі речення (Світає. Мені не спиться. Приймальня директора) кваліфікують не як неповні, а як формально односкладні. Зовсім інший синтаксичний формат властивий так званим означено-, неозначено- та
узагальнено-особовим реченням української мови. Якщо взяти, наприклад, означено-особове речення і трансформувати його у двоскладне, то жодних посутніх формально-синтаксичних перетворень не відбудеться – постануть лише окремі комунікативні варіанти одного висловлення, порівняймо: Виростав вас, доглядав вас, –
Де ж мені вас діти? (Т. Шевченко) – Я виростав вас, я доглядав вас, – де ж мені
вас діти? Пояснення цього факту слід шукати в семантичній, комунікативній та
власне граматичній природі таких речень.
Теоретичною засадою виокремлення означено-, неозначено- та узагальненоособових речень як різновидів односкладних традиційно вважають суто кількісний
фактор – наявність одного структуроутворюючого компонента. – предиката. У сучасному синтаксичному дискурсі, який ґрунтується не лише на формальносинтаксичному, але й на семантичному, семантико-синтаксичному та комунікативному підходах у кваліфікації речення, такі предикативні одиниці постають в іншому статусі – неповних двоскладних.
Теорію односкладних речень уперше системно виклав О. Шахматов, запропонувавши їхню типологію і впровадивши в науковий обіг термін "головний член односкладного речення". На думку науковця, головний член односкладного речення формально можна було б ототожнити або з підметом, або з присудком, хоча такий
присудок односкладного речення, наприклад, відрізняється від присудка двоскладного тим, що викликає уявлення і про предикат, і про суб'єкт одночасно [Шахматов
1941, 50], наприклад: Скрізь біліє (Т. Шевченко); Який сором! (Т. Шевченко). Зовсім інша картина постає в означено-, неозначено- та узагальнено-особових реченнях: неназваний суб'єкт дії-стану ясно мислиться й семантично не збігається з предикатом, хоча й легко відтворюється завдяки граматичній формі предиката або через контекст, а подекуди може формально експлікуватися, наприклад: Подивіться
лишень добре (ви), Прочитайте знову Тую славу (Т. Шевченко); А я візьму сльози –
Лихо виливати – (…) Затопчу неволю Босими ногами! (Т. Шевченко).
Як було зауважено, кількісний фактор – наявність одного головного члена речення – є визначальним для односкладних речень, але він може абсолютизуватися і
ставити односкладні речення на одну теоретико-дослідницьку площину із неповними, якщо імпліцитну (невиражену) форму одного з головних членів (підмета або
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присудка) неповного двоскладного речення помилково кваліфікують як односкладність. Порівняймо речення: Ввечері дощило. Мислю, отже існую. У першому реченні формальна односкладність очевидна, бо головний член виражено безособовою формою дієслова. У другому ж реченні зі стилістичних міркувань займенниковий іменник я пропущено: особові форми мислю, існую мають виразну персональну
характеристику. Предикативна ознака (мислю, існую) в цьому реченні чітко співвідноситься з її носієм (я), що свідчить про двоскладність речення, але неповну реалізацію його компонентів на формальному рівні. Отже, насамперед важливо чітко
розрізнити категорії повноти / неповноти та двоскладності / односкладності, маючи
на увазі, що двоскладность / односкладность типологічно означує різні реченнєві
формально-синтаксичні моделі (структури), властиві українській мові, а неповнота
пов'язана з частковою (неповною) реалізацією тих чи інших структур, тому обов'язково спирається на контекст і конситуацію.
Традиційно до односкладних речень, крім безособових та називних, відносять,
як відомо, означено-, неозначено- та узагальнено-особові. Для правильної кваліфікації кожного з цих типів речень недостатньо розглядати лише формальнограматичний аспект, тим більше, що й на цьому рівні аналізу зазвичай не беруть до
уваги реченнєві одиниці, так би мовити, заповненої граматичної структури, хай їхнє використання є нерегулярним. Порівняймо: Іди сюди // Ти іди сюди; Чекаю // Я
чекаю; Шануймо правду // Ми всі шануймо правду. У таких реченнях імпліцитний
підмет (ти, я, ми) чітко ідентифікується завдяки граматичній формі присудка, що
співвідноситься з таким підметом. Власне, він ніби впаяний у присудок, а його нульову синтаксичну форму треба кваліфікувати радше як комунікативностилістичний прийом використання неповноти, аніж підставу для окремих типологічних узагальнень. Такий пропущений підмет (він називає учасника ситуації, того,
хто перебуває "тут" або не учасника ситуації – перебуває "не тут") дозволяє не лише актуально, але й у смисловому плані акцентувати дію-ознаку, виражену присудком, наприклад: Не копайте яму / Навіть сводні ницій, / А копайте з нами / У
степу криницю (Б. Олійник). Експлікування підмета (у наведеному реченні це "ви",
яке стосується кожного і співвідноситься із кличним відмінком іменника люди),
носило б виразно плеонастичний характер (плеоназм – надмірне застосування виражальних засобів), оскільки особова форма дієслова-присудка вже сама реалізує
категорійне значення особи. Намагання подолати видимі суперечності у кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень зумовили появу амбівалентної термінології: двоскладне / односкладне речення та двоядерне / одноядерне.
Так, означено-особове речення уже самою назвою, впровадженою в науковий
обіг О. Шахматовим, наголошує на особовій (персональній) визначеності цих синтаксичних одиниць на відміну від, наприклад, безособових, окремий формальнограматичний, семантичний та комунікативний тип яких має спеціальне граматичне
забезпечення – наявність форми з цілком нейтралізованою персональною ознакою,
але морфологічно втіленим модально-часовим значенням, порівняймо: Обніміться
ж, брати мої, / Молю вас, благаю! (Т. Шевченко) – І смеркає, і світає...
(Т. Шевченко). Невипадково О. Пєшковський, Л. Булаховський, із сучасних дослідників – І. Вихованець, К. Городенська кваліфікують речення з пропущеним займе197
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нниковим підметом (насамперед в І, ІІ особі однини та множини) як неповні. Звернімо увагу на те, що в ІІ особі найчастіше виступає форма наказового способу дієслова, наприклад: Не скупись на небесне (В. Базилевський) – формальна неповнота
як комунікативний варіант цього речення-висловлення, не порушує семантикосинтаксичної двоскладності інваріантної моделі речення (ти не скупись). Експлікований підмет зміщував би комунікативний і смисловий акцент, який мовець спрямував не на суб'єкт, а на дію-стан. Звертання як комунікативна інтенція мовця є
функціональним явищем, що характеризується використанням займенникових
іменників, спеціалізованих граматичних форм: кличного відмінка іменника (вокатив), форми наказового способу дієслова, певних лексичних засобів, специфічної
інтонації. Займенниковий іменник ти, ви чи вокатив часто опускається, але така
традиційна неповнота є семантично прозорою завдяки корелятивній формі дієслова-присудка: І чужому научайтесь й свого не цурайтесь (Т. Шевченко). Вокатив
(іменник у кличному відмінку, що має значення другої особи) сучасні дослідники
кваліфікують як форму, що дублює імператив дієслова [Мірченко 2004, 58].
У так званих означено-особових реченнях суб'єкт-підмет може не називатися,
оскільки він увиразнений як учасник ситуації або вже заявлений у контексті. Насамперед це "я", тобто сам мовець, що є еквівалентом еталонної в синтаксисі особи,
наприклад: Молюся, знову уповаю, І знову сльози виливаю, І думу тяжкую мою
Німим стінам передаю (Т. Шевченко); Задивляюсь у твої зіниці, Голубі й тривожні, ніби рань (В. Симоненко); То їм, то сплю. Душа моя задубла (Л. Костенко); Славетно жив. Кінчаю сіромашно (Л. Костенко).
"Ми" – це "я" + ще хтось, тут присутній, наприклад: О, не словами уст, але словами рук співати будем пісню на життя порозі (Богдан-Ігор Антонич).
"Ти" й "ви" – це особа чи кілька осіб, до кого апелює "я" (мовець): Не зневажай
душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше! (Леся Українка); Подумай мимохіть, як чобітьми / є легко розчавити цілий світ (Богдан-Ігор Антонич); Шукайте цензора в собі (Л. Костенко). Звернімо увагу, наприклад, на одну з молитов
до Богородиці, де повтор особового займенника є виразно плеонастичним, але така
експліцитність у цьому разі є виправданою з точки зору логічної акцентуації: Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь із Тобою. Благословенна Ти серед
жінок, і благословен плід лона Твого, бо Ти народила Христа, Спаса душ наших.
У неозначено-особових реченнях завдяки неназваному підметові так само притлумлюється комунікативне значення суб'єкта, хоча він і залишається діяльним, натомість увиразнюється предикат, наприклад: Об'їли нас як гусінь. Ще й поганьбили
по усіх світах (Л. Костенко) – згідно з контекстом – це чужинці. Якщо підмет у таких
реченнях не конкретизується попереднім чи наступним контекстом, то в ньому завжди мислиться універсальне "люди", "всі", порівняйте: Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні ЇЇ, окраденую, збудять... (Т. Шевченко) –
Холоне серце, Як згадаю, Що не в Украйні поховають... (Т. Шевченко). Звернімо
увагу на те, що Т. Шевченко завжди експлікує підмет у такого типу реченнях, якщо
вважає за потрібне семантично й конотативно його означити, наприклад: Спочивають добрі люде, Що кого втомило..; Пошли ж ти їй долю, – вона молоденька; Бо
люде чужії її засміють; Чужі люде не спитають – Та й нащо питати? тощо.
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В узагальнено-особових – невербалізований підмет комунікативно наближує названу реченням ситуацію до кожного, хто слухає, сприймає. Це, зазвичай, прислів'я,
приказки, афористичні висловлювання, сентенції, що називають типові, узвичаєні
ситуації, наприклад: Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо (нар. тв.); Тримайте
очі долу, а серце – догори (Володимир Мономах); Адже ми тута зайди, – з вовками жий, по-вовчи й вий... (Леся Українка); Як парость виноградної лози, / Плекайте мову (М. Рильський).
Семантико-кваліфікаційна межа між означено- й неозначено-особовими, з одного
боку, та узагальнено-особовими реченнями, з другого, є динамічною: вона пов'язана з
явищем фразеологізації й також свідчить про певну умовність цієї семантичної диференціації, водночас потверджує наявність особи-виконавця дії – семантичного суб'єкта,
формально-граматичного підмета. Слід наголосити, що навіть займенниковий іменник
я, що опускається або фігурує в реченні, вже значною мірою узагальнює – такою вже є
лексико-семантична природа займенникових іменників загалом. Прикметним є те, що
цю семантичну невиразність, очевидно, по-своєму відчувають малі діти, які замість я
граюся, я йду вживають, наприклад, Марічка грається, Андрійко йде.
Наша мова має дивовижний потенціал, який дозволяє передавати інформацію,
не говорячи. В усіх трьох конструкціях (в означено-, неозначено- та узагальненоособових реченнях) закріпилося нульове вираження підмета, що є таким же природнім у синтаксисі, як нульова флексія у морфології. Як слушно зауважує
І. Вихованець, за підставу кваліфікації зазначених конструкцій як двоскладних править наявність суб'єктної синтаксеми, зумовленої валентністю відповідного предиката, а також потенційна можливість функціонування суб'єктної синтаксеми тільки
у формі називного відмінка іменника (займенникового іменника) [Вихованець 1992,
75-76] чи кличного відмінка, що є виразною формальною ознакою підмета.
Отже, є всі підстави кваліфікувати означено-, неозначено- та узагальненоособові речення як види контекстуально, а в окремих випадках традиційно неповних двоскладних речень.
Статья посвящена актуальному вопросу унификации синтаксических моделей украинского языка.
Основанием для квалификации определенно-, неопределенно- и обобщенно-личных предложений как
односоставных традиционно считают формально-количественный фактор – наличие одного главного члена. Комплексное применение формально-синтаксического, семантического и коммуникативного
подходов в анализе таких предложений позволяет квалифицировать их как двусоставные неполные с
имплицитной формой субъекта-подлежащего. Отношения предикативности воплощаются в них
аналитически, в отличие от типичных односоставных. Формальная неполнота как коммуникативный вариант определенно-, неопределенно- и обобщенно-личных предложений не опровергает грамматической двусоставности их инвариантных моделей.
Ключевые слова: односоставность / двусоставность, определенно-, неопределенно- и обобщенноличные предложения, предикативные отношения, имплицитная / эксплицитная форма, инвариантная
модель предложения, коммуникативная модель предложения.
This article is devoted to the unification of the different syntactical models (binominal sentence,
mononuclear sentence) in the Ukrainian language. It provides a comprehensive analysis of definite-personal,
indefinite-personal and generalized-personal sentences. The author came to the conclusion that definitepersonal, indefinite-personal and generalized-personal sentences are binominal. The usage of the subject
implicit form in such sentences don't refute binominal invariant model of the sentences.
199

Studia Linguistica. Випуск 2/2009
Key words: binominal sentence, mononuclear sentence, definite-personal, indefinite-personal,
generalized-personal sentences, predicative relations, implicit / explicit form, invariant model of the
sentence, communicative model of the sentence.

Література:
1. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець. – К.:
Наук. думка, 1992.
2. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного мовлення / П.С. Дудик. – К.: Наук.
думка, 1973.
3. Мірченко М. Субстанціальність як ускладнена семантико-синтаксична над категорія неелементарного простого речення / М. Мірченко // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту.
– Донецьк: Дон НУ, 2004.
4. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – Л.: Учпедгиз, 1941.

200

УДК 811.124'373
ВІДТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
В ПРИРОДНИЧІЙ ЛЕКСИЦІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
Компанець Тетяна Михайлівна,
канд. філол. наук, доц.
Донецький національний університет
Статтю присвячено дослідженню мовної картини стародавнього світу, що відобразилася в латинській природничій лексиці. На фактичному матеріалі, вилученому із писемних пам'яток, проаналізовані семантичні особливості та дериваційний потенціал лексики на позначення плодових дерев, що
мали визначальне значення в господарстві Стародавнього Риму.
Ключові слова: мовна картина світу, етимологія, писемні джерела, міф, латинська мова, дендрономени.

Феномен, що отримав назву "картина світу" є таким же давнім, як і сама людина.
Створення перших картин світу за часом співпадає з процесом антропогенезу. Картина світу формує принцип ставлення людини до оточуючого середовища – природи,
інших людей, задає норми поведінки, визначає ставлення до життя. Думка про те, що
природне середовище, яке було в межах безпосереднього чуттєвого сприйняття кожного з етносів на етапі їхнього становлення та самоідентифікації, мало вирішальний
вплив на фізіологію, психологію та історичну долю кожного народу, висловлювалася
не раз ще давніми грецькими та римськими філософами. Ця теза отримала подальший розвиток і в сучасній науці. "Національний образ світу є диктат національної
природи в культурі. ... Природні національні мови трактуються як голоси місцевої
природи в людині. У звуків мови – прямий зв'язок із простором природної акустики,
яка в горах інша, ніж у лісах або степу. І як тіла людей різних рас і народів адекватні
місцевій природі, як етнос – космосу, так і звуки, що утворюють плоть мови, перебувають у резонансі із складом національної прабатьківщини" [Гачев 1988, 431].
Мовна картина світу – це відображений засобами мови образ свідомості і зафіксоване в лексиці відповідної мови унікальне, специфічне бачення реального світу й
усього, що привноситься в нього людською свідомістю. Існує така кількість мовних
картин світу, скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією
буття. Неповторність кожної національної мовної картини світу стає очевидною лише на фоні інших таких же мовних картин, тому їхнє зіставлення й аналіз універсальних та ідеоетнічних компонентів викликає неабиякий інтерес у науковців.
Актуальною стає проблема інтелектуального засвоєння поглядів на світ, які напрацьовуються іншими народами і в інших умовах, під дією інших факторів і на
різних хронологічних зрізах.
Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку лінгвістики особливості концептуалізації світу були продемонстровані на величезному фактичному матеріалі. Вивчення мовних моделей світу не обмежується їх описом і типологічним порівнянням,
вони також стають об'єктом інтерпретації в рамках цілого комплексу наук про людину. Картини світу будь-якої мови розглядаються в контексті міфології, фольклору,
культури народу (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Б.М. Гаспаров, Ю.М. Караулов, Г.В. Колшанський, О.С. Кубрякова, О.В. Падучева, Ю.С. Степанов, В.М. Телія, І.О. Голу-
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бовська, І.В. Кононенко, М.П. Кочерган, В.М. Манакін, Ж.П. Соколовська, О.В. Урисон, Г. Вежбицька, Б. Уорф, Е. Сепір, R.S. Baron, M. Jonson, G. Lakoff).
Особливим напрямком у вивченні мовної картини світу є відтворення її фрагментів
у мертвій мові або прамові. Ці фрагменти стосуються насамперед матеріальної культури народу, взаємоcтосунків усередині роду, сім'ї та особливостей природного середовища (праці Е. Бенвеніста, О.М. Трубачова, Т.М. Гамкрелідзе, В'яч.Вс. Іванова).
Об'єктом дослідження виступає національно-мовна картина античного світу,
яка знайшла своє відображення в лексичній системі латинської мови, та фактори
природного середовища, що вплинули на її формування.
Предметом дослідження є латинська природнича лексика, а саме назви окультурених дерев. Давно помічено, що назви рослин вирізняються великою інформативністю, оскільки флора споконвіку відігравала велику роль у житті різних народів. Одним із сегментів природничої лексики є назви дерев (дендрономени), дуже багатий,
давній і цінний як для історії давніх, так і сучасних мов, пласт лексики. Назви дерев –
закрита і чітко організована, внаслідок обмеженої кількості її членів, лексична мікросистема, яка може слугувати класичним зразком строгої структурної організації. Дендрономени, зокрема, використовувалися вченими як важливий аргумент у визначенні прабатьківщини індоєвропейських народів [Гамкрелідзе, Іванов, 1984].
Ретроспективну історію дендрономенів можна прослідкувати тільки на реальному фактичному матеріалі, зафіксованому писемними пам'ятками. У римлян інтерес
до природничих наук знайшов своє вираження у створенні популярних енциклопедичних зведень, в яких латинською мовою викладались і підсумовувались знання,
набуті елліністичним світом. Цінними джерелами вивчення дендрологічної лексики
є трактати на природничу тематику Катона, Колумелли, Варрона, та найбільший
інтерес для нашого дослідження становить "Naturalis Historia" ("Природнича історія") римського енциклопедиста Плінія Старшого. 13–15 книги "Природничої історії" присвячені опису дерев і містять багатий фактологічний матеріал, аналіз і систематизація якого допоможуть зрозуміти особливості відтворення в лексиці латинської мови фрагментів мовної картини віддалених епох. Для обґрунтованих висновків і узагальнень були також залучені дані лексикографічних джерел, в яких об'єктивно відображені склад, структура та багатство лексичного складу латинської мови класичного періоду [Дворецкий, 2000; Totius Latinitatis Lexicon, 1858-1875].
За свідченням римських авторів, флора римських садів відрізнялася разючою
різноманітністю та неперевершеним багатством. Не дивує вислів Варрона про те,
що вся Італія здається великим плодовим садом: non arboribus consita Italia est, ut
tota pomarium videatur (Varro, R.R.1,2,6). Підтвердженням цього може бути також
опис Лукреція:
Ut nunc esse vides vario distincta lepore
Omnia, quae pomis intersita dulcibus ornant
Arbustique tenent felicibus obsita circum (Lucr. De rerum natura, V, 1376).
Также поля и теперь, как ты видишь, красиво пестреют
Полные сочных плодов, прорезают сады их повсюду,
И окаймляют кругом кустарников ягодных чащи. (Пер. Ф.А. Петровського) [Лукрецій 1945, 360–361].
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Незаперечним доказом тривалого культивування плодових дерев у господарстві,
їх значення і практичної цінності може слугувати наявність у латинській мові великого і різноманітного за складом гнізда дериватів, мотивованих іменниками pomus
(Plin. N.H.15.20.1; Cato R.R.28; Ovid. Fast.2.25) 1) "фруктове дерево"; 2) "деревний
плід" та pomum (Plin. N.H.15.20.1) 1) "плід, переважно деревний: яблуко, вишня,
фінік, горіх"; 2) "фруктове дерево". Уточнення семантики іменника pomum подається в словнику таким чином: pomum dicitur universum omnis fere fructus, ut malum,
pirum, prunum, persicum, cerasum, sorbum, ficus [Totius Latinitatis Lexicon, 1858, t.IV,
727]. Аналізоване гніздо похідних складає 18 одиниць, це переважно іменники
(власні і загальні назви) та прикметники. Лексична структура досліджених номінацій виражається в поєднанні кореня із словотвірними суфіксами. Найбільша продуктивність виявилася у моделі із суфіксом – arius. У латинській мові суфікс – arius
вживався як для творення іменників, так і прикметників. Похідні з суфіксом – arius,
мотивовані словом pomum, представлені іменником чоловічого роду із значенням
"той, хто вирощує, збирає фрукти", "той, хто продає плоди". Напр.: pomarius (Horat.
2.Sat.3.227) – "садівник", "продавець фруктів". Прикметникові деривати, утворені
за допомогою суфікса – arius, мають значення якості, приналежності: pomarius
(Cato. R.R.48,3; Varro, 1,23) – "фруктовий, плодоносний". Від назви pomum походить складний прикметник, утворений синтаксичним способом словотвору, pomifer,
era, erum (Plin. N.H.12.7.1) – "багатий плодами, урожайний". Прикметники з посткомпонентом – fer – мають загальне значення "багатий тим, що названо в першій
частині композита". Генетично субстантивованими формами середнього роду прикметників з суфіксом – arius є іменники, що утворилися шляхом додавання суфікса
– arium. Іменники на – arium в аналізованому словотвірному гнізді мають локативну семантику і вживаються на позначення місць скупчення дерев і зберігання плодів. Напр.: pomarium (Plin. N.H.34.39.1; Horat. 1.Od.7.13. ) – 1) "фруктовий сад";
2) "комора для зберігання плодів". Найбільш продуктивним в утворенні абстрактних іменників на позначення дії, процесу протягом всієї історії розвитку мови був
суфікс – tio. "Збирання осіннього врожаю фруктів" в латинській мові позначалося
іменником pomatio (Plin. N.H.14.39.3-6). Урізноманітнює структуру проаналізованого словотвірного гнізда власна назва Pomona (Plin. N.H.34.19.6) – "богиня плодів
і фруктових дерев". Ця назва у мові поетів означала "плоди фруктових дерев взагалі", "багатство зібраного врожаю".
Не останню роль у становленні та збагаченні складу природничої лексики грав
лінгвістичний контекст – мовна ситуація, в якій дане слово вступало в лексикограматичні зв'язки з іншими словами, які допомагали створювати, а потім відтворювати або виявляти всі номінативні значення, відтінки. Первісний контекст, в
якому функціонувала лексема разом з іншими логічно сполученими номінативними
засобами мови, перетворювався в звичайне регуляторно-відтворюване мовне оточення, яке служило фоном для підтвердження наявності в слові даних лексичних
значень та їх різноманітних семантичних розгалужень. Семантична структура номінацій на позначення флористичних реалій розвивалась, ускладнюючись на основі
діючих в мові значеннєвих переносів – метафоричних або метонімічних. Метафоричним перетворенням в більшості випадків підлягала конкретна латинська лекси203
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ка, в основному субстантивна, і лексика, що була перехідною ланкою від конкретної до абстрактної. Так, слово fructus має конкретне значення як термін флори "частина рослини, що містить насіння, плід, зерно": olea si fructum non fert (Cato Agr.93);
societas maior cum campestris fructu, quam cum montano (Varro, 1,6,4), а також інше
конкретне значення як термін фауни "зародок", "утробний плід", "приплід": de
fructibus ovium vendendis (Cato Agr.159); fructus gallinarum erat ova et pulli (Varro,
3,3,6). Але, пов'язаний етимологічно з fruor, frui "користуватися", іменник fructus зустрічається (наприклад, у Плавта, Ціцерона, Федра) і в абстрактному значенні "використання", "вживання", "отримання вигоди" (часто в поєднанні із словом usus): usum
et fructum omnium bonorum suorum…legat (Cic. Caec.11); nemo expedit, quo
pacto…fructum… capiant (Phaedr. 4,5,16). В літературній латинській мові це слово
вживалось також в переносному значенні: 1)"майно", "результат", "нагорода": nihil
est, quod tibi maiori fructui gloriaeque esse posit (Cic. Epist.10,5,2); eloquentiae…fructum
tulerunt (Cic. Orat.56); fructum secundarum rerum sentire (Liv. 26.20.2); 2) "радість",
"насолода": carui fructu iucundissimae consuetudinis (Cic. Epist.2,12); vita est sine fructu,
sine voluptate, sine ullo profectu animi (Sen. Dial.10,20,5).
Для античних народів Середземномор'я протягом багатьох поколінь основними
продуктами харчування були маслини, смокви (фіги, інжир) і виноград. Історія
культури оливкового дерева (Olea europea L) тісно пов'язана з історією середземноморських народів. Дерево високо цінувалось за міцність деревини і маслянистість
плодів. Олія маслинового (оливкового) дерева не тільки споживалась, але широко
використовувалась у жертвоприношеннях, для освітлення, змащування тіла і волосся. Греки від народження і до смерті змащували все тіло запашною маслиновою
олією. Учасники Олімпійських ігор обов'язково натиралися нею перед початком
змагань. Гомерівському світові маслинова олія була відома як практично єдина олія
рослинного походження. Римський енциклопедист Пліній Старший зазначав, що
"швидше можна обійтись без вина, ніж без маслинової олії" (Plin. N.H.15.3.41). Зображення оливкового дерева і амфори для олії є найхарактернішим атрибутом
культури античних народів. Фігове дерево (смоківниця) (Ficus сarica L.) проникло в
стародавню Грецію задовго до Гомерівської епохи. У давні часи було відомо багато
сортів фігового дерева, а найкращі дерева в давньогрецькому саду мали свої власні
імена як члени сім'ї (про це зазначав Теофраст в IX ст. до н.е.). В 24-й пісні "Одіссеї" Гомера згадуються смоківниці, які Одіссею подарував його батько.
Слід зазначити, що процес становлення природничої лексики в давніх мовах був
досить тривалим; у ньому можна виділити цілий ряд хронологічних пластів. Не
останню роль в цьому процесі відіграла міфологія. Як різновид первісного мислення міфологія служила античним народам засобом опису картини світу. А в міфології відношення походження є головним засобом систематизації цієї картини. Не викликає заперечень твердження про те, що природнича лексика, в тому числі і дендрономени, своїми коренями сягає античної культури і структурована переважно
навколо понять генезису. Переказами про оливу особливо багатий давньогрецький
епос. Власне виникнення оливкового дерева приписувалось Афіні Палладі, яку звично зображали з оливковою гілкою в руці. У суперечці між Посейдоном і Афіною
Палладою про те, кому володіти Аттикою, боги прийняли рішення віддати її тому,
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хто виявить найбільшу благочинність. Посейдон ударив тризубом у скелю, із неї
пробилось джерело цілющої води. Афіна заглибила спис у щілину в скелі і він укоренився, перетворившись в оливкове дерево. Боги присудили перемогу Афіні, визнавши її дар ціннішим. Фігове дерево в Греції було присвячене Деметрі і Діонісу.
За переказами, Деметра подарувала священну смоківницю цареві Фіталу за виявлені гостинність, шану та увагу. В народній процесії на святі на честь Діоніса корзини
смокв або винних ягід супроводжували жбан з вином.
Широке розповсюдження та тривале культивування оливи (маслини) і фігового
дерева в Греції та Римі спричинилося до виникнення багатої і різноманітної за своїм
складом мікрогрупи лексем на позначення досліджуваних флористичних реалій. У
латинській мові для найменування оливкового дерева і плоду фіксується слово oliva
(Plin. N.H.15.3.5; Col. R.R.2.22; Hor. Epod.2.55; Cic. 2.Nat.D.8; Virg. 8.Ecl.16). Разом з
тим, щоб розмежувати ці значення, деякі автори використовують словосполучення з
базовим словом arbor : arbor olivae (Col. R.R.2.23) – "маслинове дерево". Латинське
oliva має той же корінь – ol, що і слово oleum – "олія". В свою чергу oleum походить
від грецького *έλαί-ƒον "оливкова олія" (звідки також грецьке έλαία "олива"), що разом з вірменським ewl "олія" зводиться до невідомого середземноморського джерела
[Ernout A., Meillet A., 890; Totius Latinitatis Lexicon, 1875, t.IV, 423].
В Стародавньому Римі фігове дерево вважалося священним, особливо ficus
Ruminalis (Plin. N.H.13.4.6) – "смоківниця-годувальниця". Храм Руміни, богині грудних немовлят, знаходився під цим деревом, де, за міфом, близнюки Ромул і Рем
смоктали молоко вовчиці. Коли пронеслась звістка про те, що дерево стало засихати, все населення Риму охопив великий сум. Задовільного пояснення походження
слова ficus (Plin. N.H.15.19.1; Ovid. 2.Fast.253; Varro, 1.41; Col. 3.10; Horat.
Epod.16.46) в латинській мові етимологічні джерела не подають. Гіпотетичні тлумачення зводяться до того, що дендрономен ficus може походити від слова
fecunditas – "достаток", "ряснота плодів", "родючість". Пор.: Nomen arboris
notissimae, de qua mox, ita vocatae a fecunditate (Isid. Orig.7.17) [Totius Latinitatis
Lexicon, 1875, t.III, 73-74]. Більш вірогідною є думка про те, що латинське ficus походить від грецького συκή з тим же значенням "фігове дерево" і обидві назви ведуть своє походження з невідомої мови передньоазійського регіону. Перш ніж зайняти чільне місце в давньоримських садах як окультурений вид, зазначені дерева
були відомі давнім народам в дикому виді. На позначення дикої маслини в латинській мові використовувалось слово oleaster (Plin. N.H.12.4.42), а дикого виду смоківниці, а також плодів цього дерева – складна номінація capri-ficus (Col. R.R.1.2) –
"козяча смоківниця" [Дворецкий, 2000, 535; 120], на тій підставі, що зарості дикої
смоківниці дуже поїдались, практично до знищення, козами.
Широке розповсюдження і тривале культивування оливки і смоківниці в Середземномор'ї з часом привели до розширення понятійного кола аналізованих дендрономенів. Так, в латинській мові з'явились грецькі запозичення на позначення нових
видів дерев і сортів плодів: orchas (Plin. N.H.13.6.10) – "орхада", "сорт оливкового
дерева, що давав багатий урожай"; druppa (Plin. N.H.13.6.19) – "стигла маслина";
chia (sc. ficus) (Mart. XIII.Ep.XXIII) – "хіоська смоква", з острова Хіос, що славився
вином, мармуром і фігами; cottana (Mart. XIII.Ep.XXVIII) (cottona, coctona) – "кот205
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тани", сорт дрібних фіг, які висушували і величезними зв'язками привозили на продаж до Риму. Пор.:
Haec tibi quae torta venerunt condita meta,
Si maiora forent cottana, ficus erat (Mart. XIII.Ep.XXVIII);
В остроконечном горшке привезенные мелкие смоквы
Могут за фиги сойти, будь покрупнее они (Пер. Ф.А. Петровского).
Ще одним важливим аспектом дослідження особливостей латинської дендрологічної лексики як фрагментa мовної картини світу є аналіз словотвірного потенціалу лексем oliva та ficus. Звертаючись до словотвірних можливостей указаних лексичних одиниць, зазначимо, що словотвірний рівень як один із способів відображення
мовної картини, залишається доволі специфічним явищем, обумовлюючи тим самим національну своєрідність та ідіоматичність кожної мови. За даними історико–
лінгвістичних джерел в римському суспільстві сприйняття і ставлення до оливкового дерева та смоківниці відбилося у двох іпостасях: прагматично-побутовій і образно-символічній. Використання в господарстві плодів, їх переробка, практична цінність продукту переробки маслин олії, значні доходи від продажу плодів фігового
дерева стали причиною і мотивом для становлення і розвитку в лексичній системі
латинської мови великої і різноманітної за складом групи похідних, мотивованих
словами oliva та ficus. Іменники – найбільш численна сукупність нових номінацій,
утворених переважно за допомогою суфіксів. За семантичною характеристикою
похідні складають такі групи: 1) імена особи, в структурі яких виділяються значення "функція", "професійні дії": olearius (Col. R.R.10.12) – "олійник", "продавець маслинової олії"; ficarius (Col. 3.4.7.) – "продавець фіг"; 2) локативні іменники на позначення місць скупчення оливкових насаджень чи фігових дерев: olivetum (Col.
R.R.10.18) – "оливковий гай"; olivarium (Cic.3. Nat.deor.36; Plin. N.H.17.30.1) – "маслинова галявина у лісі"; ficetum (Plin. N.H.15.21.12) – "сад смоківниць", "гай фігових дерев"; 3) демінутивні утворення: ficula (Plin. N.H.17.14.8) – "невелика фіга"; 4)
іменники з абстрактним значенням на основі метафоричного переосмислення:
capri-ficus (Pallad. 76) – "гординя, "честолюбство"; ficitas (Plin. N.H.11.1.) – "рясність плодів, фруктів", "провольчі запаси".
Отже, зовнішній світ і свідомість – це два фактори, котрі формують мовну картину світу будь-якої національної мови. Не враховувати фактор середовища буття
народу – означає ігнорувати очевидний факт, що ... "нових у ядрі своєму кожний
народ залишається самим собою до тих пір, доки зберігається особливий клімат,
пори року, пейзаж, національна їжа, ... – тому що вони безперервно живлять і відтворюють національні уклади буття і мислення" [Гачев 1988, 430]. Проникнення в
іншомовну картину світу неможливе без знання національно – специфічних прототипів спільних понять.
Перспективою подальших розвідок є різнобічне і системне дослідження складових мовної картини світу, способів вербалізації національно-специфічних концептів
як у сучасних літературних мовах, так і в мовах, які перебувають у статусі "мертвих".
Статья посвящена исследованию языковой картины мира древнего мира, отобразившейся в латинской природоведческой лексике. На фактическом материале проанализированы семантические
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особенности и деривационный потенциал наименований плодовых деревьев, которые имели определяющее значение в хозяйстве Древнего Рима.
Ключевые слова: языковая картина мира, этимология, письменные источники, миф, латинский
язык, дендрономены.
The article deals with the investigation of the ancient world language mapping represented in Latin
scientific lexics. On a factual material, extracted from written sources, lexical peculiarities and derivational
potential of lexics, designating fruit trees, cultivated in ancient Rome, were analysed.
Key words: world language mapping, etymology, written sources, myth, Latin language, dendronomens.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Корольов Ігор Русланович,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається теоретичний аспект дослідження національної комунікативної поведінки; диференціюються поняття комунікативної поведінки та мовленнєвого етикету; аналізуються
три основні моделі опису комунікативної поведінки: ситуативна, аспектна, параметрична.
Ключові слова: комунікативна поведінка, мовленнєвий етикет, мовна особистість, менталітет.

У епоху глобалізації, інтенсифікації міжнаціональних контактів зростає інтерес
суспільства до етнічних особливостей спілкування, до менталітету й національних
характерів народів. На сьогодні існує безліч фактів прояву національної специфіки
в спілкуванні того або іншого народу, отож, актуальним є встановлення їхніх універсальних і специфічних рис для тієї або іншої національної культури. Національна комунікативна поведінка в найзагальнішому виді визначається як сукупність
норм і традицій спілкування етносу [Стернин и др. 2003; Тер-Минасова 2007].
Термін "комунікативна поведінка" в цьому значенні вперше було вжито
Й.А. Стерніним у 1989 році в праці "Про поняття комунікативної поведінки" [Стернин
1989, 279–282]. На сьогодні, одними з найпотужніших є російські лінгвістичні школи,
діяльність яких присвячена проблемам дослідження комунікативної поведінки. Одну з
них очолює професор Йосип Абрамович Стернін – директор Центру дослідження комунікативної поведінки при Воронізькому державному університеті (Росія), співробітниками якого також є професори Зінаїда Данилівна Попова та Тетяна Вікторівна Ларіна; а другу – професори Московського державного університету імені М.В. Ломоносова Світлана Григорівна Тер-Мінасова та Анна Валентинівна Павловська.
Як справедливо зауважує І.О. Голубовська, "на жаль, вітчизняній зіставній комунікативістиці майже немає чим пишатися (як кажуть англійці, "has nothing to
boast of"), більше того, подібних досліджень на вітчизняних теренах майже не існує" [Голубовська 2008, 31]. Щодо українських розвідок, то нашу увагу привертають, насамперед, ґрунтовні праці професора Флорія Сергійовича Бацевича: монографії "Нариси з комунікативної лінгвістики" [Бацевич 2003], "Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи" [Бацевич 2005], підручники "Основи комунікативної лінгвістики" [Бацевич 2004], "Філософія мови: історія лінгвофілософських
учень" [Бацевич 2008], де автор детально описує всі основні комунікативнопрагматичні категорії, як-от: пресупозицію, комунікативні стратегії і тактики, соціальний статус тощо. Останнім часом українські вчені (С.К. Богдан [Богдан 1998],
І.О. Голубовська [Голубовська 2008], І.А. Колеснікова [Колеснікова 2008],
А.В. Корольова [Корольова 2007; 2008], М.О. Стахів [Стахів 2008]) усе більше звертаються до дослідження питань так званої "зовнішньої лінгвістики", до якої власне
й відносив М.М. Бахтін проблематику мовленнєвого спілкування [Бахтин 1996].
Опис комунікативної поведінки тієї або іншої лінгвокультурної спільноти є частиною країнознавства, оскільки поєднує виявлення специфічних фактів етикету,
національних традицій тощо. Комунікативну поведінку можна визначити як актив-
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не країнознавство [Павловская 2007]. Знання в цій галузі є необхідними для активної комунікації, на відміну від іншої, пасивної частини країнознавства – відомостей
про культуру, географію, історію, які не відбиваються в повсякденній міжкультурній комунікації, а потрібні лише при виникненні відповідної проблеми в акті комунікації. Звернемось також до співвідношення термінів комунікативна поведінка й
мовленнєвий етикет. Комунікативна поведінка – ширше поняття, ніж мовленнєвий
етикет. Останній пов'язаний, переважно, зі стандартними мовленнєвими формулами в комунікативних ситуаціях, які відбивають категорію ввічливості; а комунікативна поведінка описує тематику спілкування, сприйняття тих або інших комунікативних дій носіями мови, особливості спілкування в більших комунікативних сферах: родина, колектив, іноземці, знайомі, незнайомі тощо. Комунікативна поведінка
описує не тільки ввічливе, еталонне спілкування, але й реальну комунікативну
практику. Отже, мовленнєвий етикет є складовою комунікативної поведінки. Загалом, при описі національної специфіки комунікативної поведінки ми маємо оперувати поняттям національної мовної особистості [Караулов 1987; Павловская 2007].
Існування відмінностей між народами було очевидним із найдавніших часів, задовго до появи того, що прийнято називати поняттям "нація" [Павловская 2007,
148]. Характеристики різних етносів можна зустріти ще в працях давніх істориків:
Геродота, Ксенофонта, Фукідіда, Полібія, Тита Лівія. Нестор у "Повісті минулих
літ", характеризуючи племена, які мешкали на території Русі, відзначав, що "всі ці
племена мали свої звичаї, і закони своїх батьків… і кожні – свою вдачу". Малював
він і конкретні психологічні портрети: поляни – "лагідні й тихі", "соромливі", древляни "жили по-скотськи" тощо. Пізніше М.В. Гоголь писав: рос. "Сердцеведением
и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и
разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому
доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово" [Гоголь 2006, 129]. Цією яскравою фразою великий письменник продемонстрував не тільки існування національних особливостей різних етносів, а й розкрив їхнє відображення в мові.
Особливо помітною є різниця національних характерів і менталітетів під час зіткнення з іншими культурами – за кордоном або ж при спілкуванні з іноземцями в рідній країні. Мимоволі помічаємо те, що ми різні, причому не тільки в зовнішності та
внутрішньому світі, оскільки в кожної людини вони неповторні; лінгвокультурний
шок не виникає при спілкуванні із чужими людьми, що належать до рідного етносу.
Такий стан характерний для людини, яка помічає неоднакову реакцію комунікантів
на одні й ті самі явища й події, їхню різну поведінку в громадських місцях.
Сучасна наука підійшла "креативно" до вивчення проблемних питань комунікативної поведінки різномовних етносів. Вирішення поставлених завдань передбачає залучення результатів досліджень таких наук, як філософія, психологія, соціологія, історія,
антропологія, фізіологія. Особливості комунікативної поведінки народів розглядаються
з різних позицій, вишукуються нові підходи й методи [див. докладніше Прохоров, Стернин 2007]. У результаті, як зауважує А.В. Павловська, сам факт існування національних характерів було поставлено під сумнів [Павловская 2007, 5]. Автори монографії
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"Етнопсихолінгвістика" [Этнопсихолингвистика 1988] висувають ідею про лакунарний
характер вербальної й невербальної поведінки певного етносу. У цьому випадку аналіз
комунікативної поведінки зводиться до виявлення й опису лакун.
Проте, спираючись на праці Й.А. Стерніна, зауважимо, що значна кількість комунікативних ознак у різних культурах збігається, а ще більша – демонструє за певної подібності яскраві національні відмінності. Ці факти також мають бути описані за системним принципом, а виявлені відмінності повинні продемонструвати прояви національної специфіки комунікативної поведінки того або іншого етносу
[Стернин и др. 2003, 14].
Вивчення проблеми національного характеру ускладнюється багатьма факторами. Його не можна побачити й відчути на дотик, неможливо досліджувати в лабораторних умовах. Характер виявляється приховано й непомітно: у ставленні до навколишнього світу, манері поведінки, способах спілкування, у вподобаннях і пристрастях, стилі життя, традиціях і звичках [Павловская 2007, 5].
Національна логіка мислення припускає, насамперед, звернення до колективної
етнічної свідомості, вираженій за допомогою різнорівневих мовних структур, як маніфестантів національної ментальності, що традиційно досліджували через лексичну
систему мови [Голубовська 2004]. Однак, вивчення тільки словникового складу не
може створити цілісну картину, у зв'язку із чим виникає питання про ступінь участі
різних рівнів мовної системи у вираженні мовними формами ментальності тієї або
іншої національно-культурної спільноти. Комунікативна поведінка особистості визначається її комунікативною свідомістю. За визначенням Й.А. Стерніна, комунікативна свідомість – це стійка сукупність процесів мислення, що забезпечують комунікативну поведінку (нації, групи, особистості) [Стернин и др. 2003, 10].
У рамках нашого дослідження ми розуміємо ментальність як національний спосіб мислення. Менталітет, порівняно з ментальністю, є ширшим поняттям, включаючи до свого складу соціальні, економічні, політичні, духовні й моральні сторони
громадського життя етносу, які й зумовлюють його національний характер і самоідентифікацію [Голубовська 2004; Кравченко 2000].
Дослідники проблем національної комунікативної поведінки [Стернин и др.
2003, 21–22] пропонують три основні моделі її опису: ситуативну, аспектну, параметричну.
Усі три моделі забезпечують комплексність і системність опису комунікативної
поведінки, але мають різне призначення.
Ситуативна модель передбачає опис комунікативної поведінки народу в рамках
комунікативних сфер і стандартних комунікативних ситуацій (вітання, вибачення,
подяка, виправдання, примирення, освідчення в коханні, спілкування в колективі,
спілкування з дітьми, національна невербальна система тощо). Ситуативна модель
будується на емпіричному матеріалі.
Набір комунікативних сфер і стандартних комунікативних ситуацій досить великий, а вибір і кількість описуваних сфер і ситуацій визначається практичними
цілями дослідження. Ситуативна модель спирається на практику міжкультурних
контактів, аналізуючи такі тематичні сфери й комунікативні ситуації, у яких при
міжетнічному спілкуванні регулярно виявляються реальні відмінності. Ця модель
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використовується також із прикладною метою – для науково-популярного опису
комунікативної поведінки народу, зокрема й для дидактичних цілей.
У ситуативній моделі окремо розглядається вербальна й невербальна мовленнєва поведінка, яка репрезентує різнотипні комунікативні засоби, що використовуються в комунікативних ситуаціях і сферах.
Аспектна модель припускає опис комунікативної поведінки в межах апріорі виділених дослідником аспектів, основні з яких – вербальний і невербальний, а також
продуктивний, рецептивний, нормативний і реактивний (див.: Й.А. Стернін "Моделі опису комунікативної поведінки" [Стернин 2000]).
Параметрична модель передбачає системний, здебільшого формалізований,
опис комунікативної поведінки на основі певної, обраної дослідником, сукупності
факторів, параметрів і ознак, за якими може бути проаналізована комунікативна
поведінка будь-якого етносу.
Саме в межах параметричної моделі виділяються комунікативні фактори, комунікативні параметри й комунікативні ознаки. Основою опису є комунікативні ознаки (дії, факти), виділені емпірично з фактичного порівняльного матеріалу. Ці ознаки мають бути систематизовані, узагальнені в параметри, а параметри – у фактори.
Отже, дослідник має отримати узагальнену модель комунікативної поведінки етносу, побудовану ієрархічно.
Виявлення факторів і параметрів опису національної комунікативної поведінки
– важливе й складне наукове завдання. Опис комунікативної поведінки етносу за
параметричною моделлю передбачає:
9 повну характеристику релевантних рис комунікативної поведінки досліджуваної лінгвокультурної спільноти в зіставленні з комунікативною поведінкою іншого етносу, або етносів;
9 вербальні й невербальні мовленнєві ознаки мають розглядатися неподільно, у
межах відповідних параметрів, оскільки їхні функції у рамках певних комунікативних параметрів збігаються, а вербальні й невербальні засоби взаємно доповнюють
один одного (див. докладніше працю за редакцією Й.А. Стерніна "Американська
комунікативна поведінка", у якій застосовано параметричну модель для зіставлення
російської і американської комунікативної поведінки [Американское…2001]).
Погоджуємось із російськими вченими [Стернин и др. 2003, 22] у тому, що параметрична модель є теоретичною базою для опису комунікативної поведінки будьякого народу, а ситуативно-тематична й аспектна моделі надають матеріал для узагальнення, який використовується при створенні параметричного опису комунікативної поведінки. Отже, всі три моделі не виключають, а припускають і доповнюють одна одну.
Ситуативна модель найбільш змістовна й зручна для початкового етапу дослідження, параметрична ж дозволяє стисло зробити висновки та є доцільною для
міжкультурного зіставлення комунікативної поведінки. Так, останнім часом вийшло декілька наукових праць, у яких мовленнєва поведінка описується із використанням: ситуативної моделі в комунікативних ситуаціях "примирення" [Божко
2003]; "освідчення в коханні" [Кушнір 2005] на прикладі мовленнєвої поведінки
російської мовної особистості; аспектної моделі – на прикладі комунікативного
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етикету української мовної особистості [Стахів 2008]; параметричної моделі – у
комунікативній ситуації "виправдання" на прикладі мовленнєвої поведінки української, російської та англійської мовних особистостей [Корольов 2008].
Перспективою подальших досліджень вважаємо детальніше звернення до конкретних ситуацій і сфер спілкування різномовних етносів із метою виявлення універсальних і національно-специфічних особливостей як вербальної, так і невербальної складових у їхній комунікативній поведінці.
В статье рассматривается теоретический аспект исследования национального коммуникативного поведения, дифференцируются понятия коммуникативного поведения и речевого этикета; анализируются три основные модели описания коммуникативного поведения: ситуативная, аспектная,
параметрическая.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, речевой этикет, языковая личность, менталитет.
The article observes the national communicative behavior as a conceptual category with universal and
idioethnical features. In particular, mentality, mentalities, national character, speech etiquette definitions are
given. The basic models (situation, aspect, parametric) of communicative behavior are analyzed.
Key words: communicative behavior, speech etiquette, language personality, mentality.

Література:
1. Американское коммуникативное поведение / [Под ред. И.А. Стернина, М.А. Стерниной]. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – 167 c.
2. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. / Михаил Михайлович Бахтин. – М.: Русские словари, 1996. – Т. 5: Проблема речевых жанров. – С. 159–206.
3. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів :
Вид. центр Львівськ. нац. ун-ту, 2003. – 247 с.
4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – К.: Вид. центр
"Академія", 2004. – 344 с.
5. Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи / Ф.С. Бацевич. – Л.: ПАІС,
2005. – 262 с.
6. Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень / Флорій Сергійович Бацевич.
– К.: ВЦ "Академія", 2008. – 240 с.
7. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / Світлана Калениківна Богдан.
– К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.
8. Божко Г.П. Речевые тактики в репертуаре русской языковой личности (на материале коммуникативной ситуации "примирение") : дис. на соиск. учен. степ. кандидата филол. наук : 10.02.02
"Русский язык" / Божко Галина Павловна. – К., 2003. – 164 с.
9. Гоголь Н.В. Мертвые души / Николай Васильевич Гоголь. – Харьков: Книжный Клуб "Клуб
Семейного Досуга", 2006. – 448 с.
10. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу / Ірина Олександрівна Голубовська.
– К.: Логос, 2004.– 284 с.
11. Голубовська І.О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен / І.О. Голубовська // Studia
Linguistica. – К.: ВЦ "Київський університет", 2008. – Вип.1. – С.25–33.
12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. – М.: Наука,
1987. – 264 с.
13. Колеснікова І.А. Діалектика номінального та узуального в професійному дискурсі / Ірина Анатоліївна Колеснікова. – К.: ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана", 2008. – 248 c.
14. Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.):
автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.15 "Загальне мовознавство" / І.Р. Корольов. – К., 2008. – 19 с.
212

Корольов І.Р.
15. Королёва А.В. Отражение английской и русской ментальности в интимизированных текстахвывесках / А.В. Королёва // Россия и запад: диалог культур: сб. ст. ХІІ Международной конференции.
– М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. – Вып. 14. – С. 128–133.
16. Корольова А.В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуаціях конфлікту / А.В. Корольова // Studia Linguistica. – К.: ВЦ "Київський університет", 2008. – Вип. 1.
– С. 48–53.
17. Кравченко А.Г. Менталітет як об'єкт соціально-філософського дослідження : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"
/ А.Г. Кравченко. – К., 2000. – 19 с.
18. Кушнір Н.О. Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "освідчення в коханні") : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол.
наук : 10.02.02 "Російська мова" / Н.О. Кушнір. – К., 2005. – 16 с.
19. Павловская А.В. Особенности национального характера итальянцев, англичан, немцев, норвежцев и финнов, американцев, исландцев / Анна Валентиновна Павловская. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. – 172 с.
20. Попова З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – [2-е изд.]. – Воронеж: Истоки, 2003. – 60 с.
21. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посібник / Марія Олексіївна
Стахів. – К.: Знання, 2008. – 245 с.
22. Стернин И.А. О понятии коммуникативного поведения / И.А. Стернин // Kommunikativfunktionale Sprachbetrachtung, Halle, 1989. – S. 279–282.
23. Стернин И.А. Коммуникативное поведение младшего школьника / И.А. Стернин. – Воронеж,
2000. – 195 с.
24. Стернин И.А. Модели описания коммуникативного поведения / И.А. Стернин. – Воронеж,
2000. – 27 с.
25. Cтернин И.А. Очерк английского коммуникативного поведения / Cтернин И.А., Ларина Т.В.,
Стернина М.А. – Воронеж: Истоки, 2003. – 185 с.
26. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур : вопросы теории и практики межъязыковой
и межкультурной коммуникации / Светлана Григорьевна Тер-Минасова. – М.: АСТ : Астрель ; Хранитель, 2007. – 286 с.
27. Этнопсихолингвистика / [Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, А.Н. Крюков и др.; Отв. ред.
Ю.А. Сорокин; АН СССР, Ин-т языкознания]. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

213

УДК 81'33
КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА І WEB 2.0
Кузьменко Дмитро Федорович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Теоретичні дослідження з комп'ютерної лінгвістики та їхнє прикладне втілення є обов'язковим
елементом більшості сучасних Інтернет-проектів. У статті йдеться про роль прикладної лінгвістичної складової у принципово нових мережевих концептуальних та технологічних явищах, що умовно
називаються мережею другого покоління або Web 2.0.
Ключові слова: комп'ютерна лінгвістика, прикладна лінгвістика, Web 2.0, Інтернет, інформаційні
технології, обробка природної мови.

Комп'ютерна лінгвістика відіграє суттєву роль у всіх сферах розвитку та функціонування сучасних інформаційних технологій, зокрема в мережі Інтернет. Комунікативний аспект Інтернету є визначальним, а основним засобом комунікації була і залишається природна мова, тому автоматичне й автоматизоване комп'ютерне опрацювання природної мови є складовою більшості сучасних мережевих інформаційних
технологій. Для визначення найбільш актуальних напрямків досліджень з прикладної
лінгвістики у цій сфері на даний момент корисними є загальні огляди найновіших
мережевих тенденцій та роль у них прикладних лінгвістичних компонентів. Подібних
досліджень в українському прикладному мовознавстві ще не було, а Інтернет розвивається надзвичайно динамічно і швидко, тому є велика потреба у всебічному розгляді даного питання. Ми не претендуємо на вичерпність висвітлення теми, а маємо
за мету звернути на неї увагу й охарактеризувати її у загальних рисах.
На початку нового тисячоліття у мережевих концепціях, пов'язаних з ними технологіях та вебдизайнерських рішеннях, у загальному функціонуванні Інтернету
виник цілий ряд нових явищ, що дозволив говорити про мережу другого покоління,
або Web 2.0. Поняття "Web 2.0" є умовним терміном на позначення цих нових тенденцій, навіть певного повороту у загальній концепції Інтернету. Зміни полягають,
зокрема, у посиленні комунікативності, співробітництва, безпечного використання
інформації та загальному розвитку функціональності мережі. Термін вперше було
вжито Тімом О'Рейлі у 2004 році на присвяченій інформаційним технологіям науковій конференції[Graham 2005]. Хоч англійська назва терміна вказує немов на нову версію мережі World Wide Web – 2.0 – насправді термін не означає оновлення
технічних специфікацій, а лише зміни у шляхах використання мережі розробниками програмного забезпечення та кінцевими користувачами.
Слід також зазначити, що не всі дослідники вважають вживання цього терміна
виправданим [Critical Perspectives on Web 2.0 2008]. Існує точка зору, що зміни були поступовими й еволюційними, і мережа від початку їх передбачала, тому говорити про різкий перелом не можна [Scholz 2008]. Втім, ми дотримуємось першої
точки зору, тобто вважаємо зміни достатньо суттєвими, щоб говорити про мережу
другого покоління.
Охопити все розмаїття сучасних напрямків розвитку мережевих технологій
вкрай важко, тому ми торкнемось лише найсуттєвіших моментів.
Основною зміною у сприйнятті Інтернету з боку розробників сайтів та програмного забезпечення стало розуміння мережі як платформи [Hinchcliffe 2006]. У су-
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часній мережі найбільших успіхів досягають і найбільш активно розвиваються саме
ті проекти, які розглядають Інтернет як платформу, для якої створюються додаткисайти. Ця загальна зміна нині обов'язково повинна враховуватися у прикладних лінгвістичних програмах.
Другою зміною у стратегії компаній-розробників стало розуміння того, що Інтернет створює передовсім можливість для надання послуг та сервісів, а не для
продажу програмного забезпечення, що встановлюється на комп'ютері користувача.
Саме в цій сфері зосереджена найбільша активність користувачів, а купівля чи вільне завантаження локального програмного забезпечення знаходиться на периферії.
Компанія Google зробила ставку на надання послуг користувачам (пошук інформації тощо), тоді як компанія Netscape намагалась заробляти на продажі програмного
забезпечення. Стрімкий успіх першої свідчить про правильно обрану стратегію напередодні домінування концепції мережі другого покоління [O'Reilly 2005]. Ця тенденція також повинна враховуватись у дослідженнях і практичних доробках з комп'ютерної лінгвістики. Також вона активно сприяє зростанню ролі лінгвістичного
компоненту в Інтернет-проектах.
Сервіси передбачають обслуговування користувачів з усього світу, які є носіями
різних мов, відповідно зростає необхідність оперативного перекладу інтерфейсів на
якомога більшу кількість мов. Іноді це також торкається й вмісту (контенту) сайту.
Розвиток світової культури показує, що тотальне домінування однієї мови поки що
не справджується у повній мірі. Усі найбільш популярні та поширені Інтернетсервіси не відмовляються від багатомовності. Сайти, що обмежуються однією мовою, як правило, неконкурентоспроможні, навіть якщо ця мова англійська.
Кожен сайт, фактично, є окремою програмою. Його незалежність від користувача знімає необхідність регулярних офіційних релізів та оновлень, розробники можуть оновлювати програму прямо в процесі роботи. Це спричиняє появу концепції
"вічна бета", тобто вічної бета-версії програми, яка буде постійно оновлюватися і
вдосконалюватися [O'Reilly 2005]. Паралельно розвивається сфера безкоштовного
програмного забезпечення з відкритим кодом, який надає можливість людям з мінімальними знаннями програмування (а то й взагалі без них) створювати Інтернетсайти і портали, що цілковито відповідають вимогам мережі другого покоління
Постійне оновлення програм передбачає оновлення і їхніх лінгвістичних складових. З урахуванням багатомовності більшості проектів це є досить складною і
важливою проблемою. Відділення лінгвістичної інформації (наприклад, інтерфейсу) від безпосередніх програмних файлів сталося ще на попередньому етапі розвитку мережевих технологій, але тоді не можна було передбачити, настільки оперативно треба буде оновлювати цю інформацію. Ця потреба сприяє активному розвитку
програмних додатків, які дозволяють редагувати інтерфейс у режимі реального часу редакторами проекту чи уповноваженими користувачами без будь-якого знання
програмування і вебдизайну. Зростає потреба в електронних словниках, системах
автоматичної перевірки орфографії та граматики, автоматичного перекладу, що часто вмонтовуються прямо в адміністраторську чи редакторську частину Інтернетпроектів. Тобто створюються своєрідні віртуальні робочі місця для редакторів і перекладачів, що у реальному часі підтримують проект.
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Відбувається багато дрібних змін у програмному забезпеченні веб-сервісів. З'являються нові, більш уважні підходи до представлення результатів пошуку по мережі для користувачів. Розширюються можливості пошуку, який усе більше спирається на семантику. Створюються різноманітні лінгвістичні фільтри, що відсівають
випадкові сторінки, ведуть пошук за синонімами тощо. Поштові служби починають
використовувати фільтрування спаму та перевірку наявності у листах вірусів тощо.
Системи фільтрації спаму, тобто небажаної реклами чи просто хуліганства, є прикладними лінгвістичними програмами. Ці програми автоматично аналізують потік
електронних листів, що проходять крізь поштові сервери, відшукують часто повторювані тексти, або тексти, що містять певні ключові слова чи вже внесені в реєстр
спаму і блокують доступ цих листів до користувачів поштових сервісів. Нині жодна
поштова система не обходиться без подібних додатків, оскільки обсяг автоматично
генерованого спаму складає абсолютну більшість електронних листів.
На зміну жорсткій категоризації змісту сайту приходить метод ключових слів,
які додаються автором тексту у довільному порядку і потім відображаються за частотою вживання. Дуже активно це використовується у блогах, а також на сайтах, де
публікуються зображення та інші медіа. Групування вмісту сайту, таким чином, є
суттєвим поворотом в організації вмісту великих сайтів та й усієї мережі за семантичним принципом, структуризації матеріалів за змістом.
Дуже активно починають розвиватися бази даних. Нині вже майже не залишається
сайтів, які б працювали без їх використання. Паралельно відбувається цікавий процес,
коли компанія чи особа, яка володіє певними унікальними даними, може продавати
право на їх використання різним сайтам [O'Reilly 2005]. Цю модель використовують і
лінгвісти. Дослідники, що створюють певну базу даних (термінологічні чи орфографічні словники, парадигматичні бази даних, бази даних для систем автоматичного перекладу, корпуси текстів тощо) можуть надавати її за оплату компаніям-розробникам
програмного забезпечення, які використовують її у тих чи інших цілях.
Розвивається співпраця між мережевими проектами і технічна можливість їхньої
взаємодії. Виникають такі технології, як RSS, що дозволяють отримувати дані з
сайту без його відвідування, відображати ці дані на інших сайтах чи в програмі на
локальному комп'ютері. Взаємоінтеграція проектів теж вимагає прикладних лінгвістичних програм. Це, зокрема, програми семантичного аналізу, наприклад у сфері
автоматичного чи автоматизованого підбору і групування новин, що збираються з
різних Інтернет-ресурсів.
У мережі другого покоління радикально змінюється ставлення до користувача.
Якщо спочатку він був просто читачем чи глядачем, то тепер він стає активним
учасником сайтів [Graham 2005]. Популярність і (або) комерційна успішність прямо
залежить від кількості залучених до проекту користувачів. Це може бути і залучення в якості автора текстів (Вікіпедія, Живий журнал) або інших медіа (YouTube,
Flickr, Photo.net), автора коментарів чи відгуків на товар (Amazon), продавця чи покупця (eBay), людини, що доповнює базу даних проекту у тій чи інший сфері знань
(Open Library), надає або завантажує певні дані (BitTorrent) чи навіть бере участь у
розробці програмного забезпечення, на якому працює проект (Вікіпедія, та інші
ресурси з відкритим кодом) тощо. Як вже згадувалось, увага до користувача авто216
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матично тягне за собою зростання ваги лінгвістичного наповнення на сайті. Участь
користувача у проекті передбачає надання йому певного лінгвістичного інструментарію – програми для редагування тексту, що часто включає автоматичну перевірку
орфографії, термінологічні та перекладні словники відповідної галузі знань тощо.
Для залучення користувачів застосовуються різні способи зацікавлення, від різноманітних психологічних і психолінгвістичних прийомів до дуже помітної останнім часом тенденції до максимального спрощення інтерфейсу, його зручності
[MacManus, Porter 2005], до відсутності явної реклами, прискорення швидкості завантаження сторінок (технологія AJAX). Паралельно розвиваються технології, що
дозволяють перетворити сайт на аналог майже будь-якої звичайної програми, з велетенським набором функцій і зручною можливістю ними користуватися. Такими є
нові поштові системи (Gmail), веб-редактори текстів, зображень тощо. Цілком можливо, що весь пакет офісних програм невдовзі буде доступний для користування
просто через Інтернет, без потреби їхнього встановлення на локальному комп'ютері. Це стосується і таких традиційних лінгвістичних програм, як електронні словники та програми автоматичного перекладу тексту. Раніше вони поширювались для
встановлення на комп'ютерах користувача. Нині вони доступні для користування
через мережу з усіма перевагами нового "сервісного" підходу – регулярне оновлення баз даних і зменшення ціни чи навіть безкоштовність. У випадку автоматичних
перекладачів у безкоштовній версії вводиться лише обмеження на кількість перекладеного тексту та присутня реклама.
У ставленні до користувача цікавим є підхід проекту онлайн-енциклопедії "Вікіпедія". Це так звана концепція радикальної довіри, коли кожен користувач може змінювати вміст сторінок сайту. Розпочиналось усе як експеримент, але успіх був неймовірний. Цей повністю некомерційний проект нині входить у 100 найвідвідуваніших сайтів мережі Інтернет, і залишив далеко позаду усіх конкурентів у своїй сфері
за кількістю енциклопедичних статей – в англійському розділі сайту їх більше 2,5
мільйонів. Цей проект, зрозуміло, не є строго науковим, але за охопленим матеріалом
він недосяжний. У проекті цікаво реалізовано семантичне структурування матеріалів
та їхній багатомовний характер (тобто кожна стаття має відсилання на цю ж статтю
іншими мовами, що представлені в окремих мовних версіях Вікіпедії). Хоч структурування і багатомовність спочатку робились вручну користувачами, останнім часом
починають здійснюватись спроби часткової автоматизації цих процесів.
Окрім залучення користувачів до участі в проекті, важливу роль відіграє організація їх співпраці, своєрідного колективного інтелекту. Користувачі, що здобули
довіру, можуть ставати модераторами або адміністраторами проекту, що вибудовує
певну ієрархію і дозволяє краще організувати загальну роботу. Для організації роботи такого віртуального колективу нерідко використовуються напрацювання психолінгвістики та інших суміжних з лінгвістикою дисциплін.
Розвиток електронних бібліотек гальмується законодавством, що забороняє вільне
розповсюдження захищених авторським правом текстів. Утім, це не завадило виникненню таких потужних проектів мережі другого покоління, як Google Books та Open
Library. Вони містять мільйони повнотекстових (відсканованих) книг, які додають
самі користувачі. Тут теж використовуються системи автоматичної та автоматизова217
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ної обробки текстової інформації, системи автоматичного розпізнавання текстів із
відсканованих зображень, різноманітні бібліографічні системи опису і каталогізації.
Активно розвиваються системи дистанційного навчання, які теж часто є прикладними лінгвістичними програмами чи принаймні пов'язані з лінгвістикою. У тому
числі активізується дистанційне навчання природним мовам (Mova.info).
Важливим етапом у становленні мережі другого покоління стала поява та активний розвиток блогів. Це сервіси, що прийшли на зміну персональним веб-сторінкам
і дозволяли користувачам додавати на власну сторінку довільні записи у хронологічний послідовності. Їх також називають електронними щоденниками або журналами. Привабливості цьому явищу додав його комунікативний аспект, чого не було
на персональних сторінках. Користувачі могли не просто додавати свої записи на
власній сторінці, а й коментувати записи інших на їхніх сторінках, знайомитися,
спілкуватися тощо. Блоги призвели до геометричного зростання різноманітної текстової інформації у мережі Інтернет і, відповідно, до потреби у нових принципах її
автоматичної обробки пошуковими системами, а також до розвитку програм редагування тексту через веб-оглядач.
Розвиток блогів вилився у наступний прорив у мережевих технологіях та концепціях – появу соціальних мереж. У таких проектах зареєстровані користувачі створюють закриту для сторонніх і захищену (як декларується) спільноту, де вони подають
правдиві дані про себе і за такими ж даними можуть знаходити своїх колишніх друзів, однокласників, однокурсників, родичів, чи нових знайомих за професійними інтересами чи іншими зацікавленнями [Vickery, Wunsch-Vincent 2007]. На сьогоднішній момент це один з найбільш активно зростаючих сегментів Інтернету на пострадянському просторі (ВКонтакте, Одноклассники) та й у світі теж (Facebook). Зовсім недавно з'явились проекти, які дозволяють користувачу в одному місці тримати
всі свої реєстрації на будь-яких інших сайтах, редагувати їх, публікувати на інших
сайтах повідомлення і переглядати їхній вміст тощо. Створюється своєрідне віртуальне "робоче місце" користувача, яке дозволить йому мати всі потрібні йому сайти в
одному місці і не виникатиме потреба постійно безпосередньо їх відвідувати. Ці проекти та соціальні мережі є дуже складними комплексними програмами, що включають у себе багато компонентів, зокрема й лінгвістичних, які ми розглянули вище.
Навіть при побіжному огляді особливостей мережі другого покоління, очевидною є
значна роль практично всюди комп'ютерної лінгвістики. Зростає комунікативний аспект мережі, а оскільки комунікація напряму пов'язана з мовою, то зростає і вага досліджень та прикладних розробок з комп'ютерної лінгвістики у функціонуванні мережі.
Комп'ютерна лінгвістика відіграє суттєву, якщо не ключову, роль на новому етапі розвитку Інтернету, тому дуже важливим є врахування усіх нових мережевих тенденцій як
у майбутніх теоретичних дослідженнях, так і в прикладних напрацюваннях.
Теоретические исследования в сфере компьютерной лингвистики и их прикладной характер являются обязательными элементами большинства Интернет-проектов. В статье рассматривается
роль прикладной лингвистической составляющей в принципиально новых сетевых концептуальных и
технологических явлениях, которые условно называются сетью второго поколения или Web 2.0.
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, прикладная лингвистика, Web 2.0, Интернет, информационные технологии, обработка природного языка.
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Theoretical researches in the field of computational linguistics of natural language processing and its practical
implementations are usual elements of most of modern Internet-projects. Article analyses the role of applied
linguistic components in new conceptual and technological phenomena that is usually refered to as Web 2.0.
Key words: computational linguistics, applied linguistics, natural language processing, Web 2.0, Internet, IT.

Література:
1. Critical Perspectives of Web 2.0. Special issue of First Monday. – Vol. 13. – № 3. – 2008 // Електронний ресурс: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/263/showToc (16.03.2009).
2. Graham P. Web 2.0 / P. Graham // Електронний ресурс: http://www.paulgraham.com/web20.html.
3. Hinchcliffe D. The State of Web 2.0. / D. Hinchcliffe // Електронний ресурс:
http://web2.wsj2.com/the_state_of_web_20.htm (16.03.2009).
4. MacManus R., Porter J. Web 2.0 for Designers / R. MacManus, J. Porter // Digital Web Magazine
// Електронний ресурс: http://www.digital-web.com/articles/web_2_for_designers.
5. O'Reilly T.
What
Is
Web
2.0
/
T. O'Reilly
//
Електронний
ресурс:
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
6. Scholz T. Market Ideology and the Myths of Web 2.0 / T. Scholz // First Monday. – Vol. 13. – № 3.
– 2008 // Електронний ресурс: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2138/1945.
7. Singel R. Are You Ready for Web 2.0? / R. Singel // Електронний ресурс:
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,69114,00.html.
8. Vickery G. Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and Social Networking
// OECD/ G. Vickery, S. Wunsch-Vincent // Електроннийресурс: http://www.oecd.org/document/40/
0,3343,en_2649_201185_39428648_1_1_1_1,00.html.
9. Дарчук Н.П. Комп'ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) / Н.П. Дарчук. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 351 с.
10. Дерба С.М. Словник з української термінології прикладної (комп'ютерної) лінгвістики
/ С.М. Дерба. – К.: 2007. – 325 с.

219
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СЕМАНТИЗАЦІЯ ТЕРМІНА
В ЕЛЕКТРОННИХ ГАЛУЗЕВИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ
(на матеріалі онлайнових англомовних ресурсів)
Купріянов Євген Валерійович,
здобувач
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
При підготовці електронних словників загальновживаної або термінологічної лексики використовуються як досягнення традиційної лексикографії, так і нові ідеї, які не можна реалізувати у друкованих виданнях. Це стосується передусім впорядкування системи інформації про значення лексичної
одиниці, тобто її семантизації. У статті зроблено спробу системно дослідити особливості семантизації термінологічної лексики в різних онлайнових тлумачних словниках.
Ключові слова: онанлайновий словник, комп'ютерна лексикографія, гіпертекст, семантизація

Лексикографія, зокрема термінологічна, набула нової якості із появою комп'ютерних словників та нових технологій їх укладання. Електронні словники та енциклопедії розробляються сьогодні як автономні або мережні програмні продукти. Не
викликає сумніву той факт, що електронні словники надають користувачеві додаткові можливості порівняно з друкованими аналогами: 1) зберігання великого обсягу
інформації за рахунок гіперпосилань: словник передбачає включення до своєї структури кілька словників різних типів та жанрів (словника сполучуваності, термінології, граматичних норм та ін.); 2) доступність словника за рахунок ефективної системи пошуку (повнотекстовий пошук, одночасний пошук у кількох словниках,
швидкість пошуку); 3) використання засобів мультимедіа для семантизації лексики:
озвучення заголовкових слів, введення ілюстративного матеріалу з фотографіями,
анімацією, відеофрагментами; 4) використання словників у локальній та глобальній
мережах, причому робота зі словниками може проводитися багатьма користувачами одночасно; 5) економія часу та матеріальних витрат під час створення комп'ютерних словників [Бессонова 2006, 91].
Проблему семантизації слова в електронних словниках загальновживаної лексики
досліджують Л.Є. Бессонова, І.І. Заваруєва, О.Ю. Чепік, В.А. Широков, К.М. Якименко та інші. Але поза увагою науковців залишилися недослідженими принципи упорядкування семантичної інформації про термін в електронних галузевих словниках, що
зумовлює актуальність нашого дослідження. Мета дослідження – виявити засоби та
особливості семантизації терміна в електронних словниках, що розміщуються в мережі
Інтернет За об'єкт дослідження взято онлайнові англомовні словники, які можна вважати підвидом електронних словників, розміщених на різноманітних локальних носіях
(лазерних, жорстких дисках тощо). Предмет аналізу – принципи упорядкування семантичної інформації про термін в тлумачних електронних словниках.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі вперше зроблено
спробу системно дослідити особливості семантизації термінологічної лексики в
різних електронних тлумачних словниках.
Під семантизацією розуміють виявлення значення мовної одиниці, процес
або результат повідомлення необхідної інформації про змістовну сторону мовної
одиниці.
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В електронних словниках загальновживаної або термінологічної лексики використовуються як досягнення традиційної, тобто "паперової" лексикографії, так і
нові ідеї, які не можна реалізувати у друкованих виданнях. Це стосується передусім
впорядкування системи інформації про значення лексичної одиниці, тобто її семантизації. Електронний словник використовує ті ж самі інтерпретаційні параметри,
що і паперовий, але форми їх подання в електронному словнику є більш різноманітними і мають деякі особливості:
1) різні семантичні параметри у паперових словниках подаються у лінійній послідовності, проте в електронних словниках вони можуть розташовуватися у
будь-якому порядку завдяки використання технології гіпертексту, який, на думку
сучасних дослідників, є новим інструментом та новою технологію розуміння тексту. Практична цінність гіпертексту в комп'ютерній лексикографії полягає у тому,
що він описує тип інтерактивного середовища з можливостями а) переходів за
допомогою посилань, якими можуть бути слова, фрази або малюнки, б) вибору
користувачем того чи іншого посилання і в) виводу на екран пов'язаних з ним текстових та мультимедійних матеріалів. Так, у кожній словниковій статті Вікіпедії
існують "внутрішні" і "зовнішні" гіперпосилання. Внутрішні посилання відображають структуру словникової статті та вказують на інформацію енциклопедичного характеру, а зовнішні – вказують на зв'язки терміна з іншими словами, які подаються в окремих словникових статтях. Як приклад, розглянемо словникову
статтю Xylene у "Wikipedia". До внутрішніх посилань відносяться такі: Chemical
properties (хімічні властивості), Application (застосування), Health effects (вплив на
здоров'я) та інші. За допомогою зовнішніх гіперпосилань виділяються різні види
відношень, наявних у семантичній мережі:
The term xylene or xylol refers to a mixture of three aromatic hydrocarbon isomers
which is used as a solvent [Wikipedia].
У вищенаведеному прикладі за допомогою гіперпосилань виділяються гіпероніми aromatic hydrocarbon isomers (ароматичні вуглеводні ізомери) та solvent (розчин), на які, в свою чергу зроблені гіперпосилання. Тобто відбувається віддзеркалення над множини до початкового.
В "Encyclopedia Britannica" значення терміна Xylene розкривається через зв'язані
гіперпосиланнями тематичні групи chemical formula (хімічна формула), raw
material (сировина для виготовлення фарб), methyl group (метилова група):
Xylene – any of three isomeric dimethylbenzenes [which have the same chemical
formula, C6H4(CH3)2, but different molecular structure], used as solvents, as components
of aviation fuel, and as raw materials for the manufacture of dyes, fibres, and films
[Encyclopedia Britannica].
Крім того, у цій же енциклопедії за допомогою гіперпосилань виділяються гіпоніми до терміна Xylene: ortho-xylene, meta-xylene, para-xylene.
У "Chemistry Encyclopedia" семантизація терміна Xylene є визначенням його місця в таксономічній класифікації, яка включає такі елементи: benzene, isomers,
carbon, benzene ring, methyl:
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The term xylenes refers to a group of 3 benzene derivatives which encompasses ortho-,
meta-, and para- isomers of dimethyl benzene. The o-, m- and p- isomers specify to which
carbon atoms (of the main benzene ring) are the 2 methyl groups attached [Chemistry
Daily 2008].
Гіперпосилання також використовуються для позначення партонімічних відношень, як у словниковій статті Display screen:
The display part of a monitor. Most display screens work under the same principle as
a television, using a cathode ray tube (CRT) [Webopedia 2009].
У цьому прикладі терміни monitor й cathode ray tube, виділені за допомогою
гіперпосилань, є меронімами до поняття display screen.
Окрім наведених вище відношень, можуть також виділятися асоціативні відношення:
Window – An enclosed, rectangular area on a display screen. Most modern operating
systems and applications have graphical user interfaces (GUIs) that let you divide your
display into several windows [Webopedia 2009].
Нелінійний характер гіпертексту дає можливість формування кожного елементу
словника у вигляді розгалуженої структури, що дозволяє значною мірою розширити рамки словникової статті у порівнянні з паперовими словниками;
2) енциклопедична інформація як засіб семантизації в електронних словниках
зустрічається частіше і подається у значно більшому обсязі, ніж у паперових словниках, де він із зрозумілих причин є обмеженим. Наприклад, у словнику термінів
комп'ютерної техніки та Інтернету "Webopedia" об'ємно наводяться гіпотези щодо
походження того чи іншого терміна, як, наприклад у словниковій статті spam:
There is some debate about the source of the term, but the generally accepted version
is that it comes from the Monty Python song, "Spam spam spam spam, spam spam spam
spam, lovely spam, wonderful spam…" Like the song, spam is an endless repetition of
worthless text. Another school of thought maintains that it comes from the computer
group lab at the University of Southern California who gave it the name because it has
many of the same characteristics as the lunchmeat Spam:
− Nobody wants it or ever asks for it.
− No one ever eats it; it is the first item to be pushed to the side when eating the
entree.
Sometimes it is actually tasty, like 1% of junk mail that is really useful to some people
[Webopedia 2009];
3) як ми зазначили вище, вказівка на видові (співвідносні й тематично пов'язані)
терміни наявна, як у паперових, так і електронних словниках. Але в них застосовуються різні екстралінгвістичні засоби. У перших – видові терміни вказуються в межах статті курсивом, погрубленим шрифтом або виносяться в окрему словникову
статтю. В електронному – спеціальні позначення реалізуються за допомогою кольору або анімації, що фіксує увагу користувача, або наводяться у вигляді ієрархічного дерева, як наприклад у Словнику-тезаурусі з екології "GEMET Thesaurus". Такий спосіб подання видових, співвідносних та тематичних термінів ілюструє термінологічну систему як цільну структуру. Розглянемо, наприклад, у "GEMET
Thesaurus" словникову статтю Rock:
222

Купріянов Є.В.

Rock
broader terms
lithosphere
narrower terms
bitumen
clay
gravel
limestone
marble
related terms
natural stone
ore
rock mechanics
[GEMET 2008]
stone
У наведеній вище словниковій статті у вигляді дерева показано родовий термін
(broader term), видові (narrower terms) та співвідносні терміни (related terms).
Встановлення відношень уточнюють і збагачують семантизацію терміна;
4) графічна ілюстрація використовується у паперових словниках переважно чорнобілих для показу конкретних та абстрактних понять, репрезентованих тим чи іншим
терміном. Проте, в електронних словниках ілюстрація може бути більш складнішою,
різнокольоровою, анімуватися, завдяки чому можуть бути показані динамічні процеси
(наприклад, "Анімований словник з телекомунікацій" (http://www.techtionary.com)
наочно показує фізичні процеси, що протікають під час роботи того чи іншого пристрою або зміна стану залежно від застосовуваних до нього настройок).
Ілюстрація як засіб семантизації слова в словнику майже не обговорюється лексикографією як теоретична проблема. В той же час зарубіжна "паперова" лексикографія використовує образотворчі засоби давно, з початку XVIII століття.
Питання щодо функції ілюстрації та обґрунтованості її використання вирішується неоднозначно в американській і англійській лексикографії. Так, наприклад, діаметрально протилежними є думки у С. Ландау і Л. Згусти на те, чи замінює ілюстрація дефініцію простих, конкретних понять. На думку С. Ландау, "прості слова не
потребують картинок, а потребують визначення" (simple words need no pictures,
they certainly do need definitions). Ладислав Згуста наголошує на тому, що основне
призначення ілюстрації – це зображення незвичайних і незнайомих речей. Пізніше
в статті "Ornamental Pictures in Dictionaries Л. Згуста" пише про те, що образотворчі
засоби корисні для наочності і звичайно використовуються на додаток до визначення [Табанакова 2001, 131–132]. Прикладом використання ілюстрацій є Illustrated
Architecture dictionary, у якому наводяться зображення архітектурних споруд, елементів будівельних конструкцій.
Поява Всесвітньої павутини сприяла виникненню виняткових можливостей отримання вичерпної інформації за будь-яким питанням, отже семантизація будь-якого
терміна відбувається точніше та всеохоплююче. Завдяки існуванню онлайнових
словників, енциклопедій (Wikipedia, Webopedia, GEMET Thesaurus, MedicineNet,
Illustrated Arhitecture dictionary та інші) скорочуються часові витрати на пошук, за223
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безпечується оперативний доступ до потрібної інформації у будь-який момент часу,
об'єм отримуваних даних не обмежується одним книжковим томом і навіть бібліотекою – він охоплює інформаційні ресурси світового виміру. Цілком зрозуміло, що
нові технології породжують і нові проблеми, пов'язані з умінням користуватися
комп'ютерною технікою, орієнтуватися у світовій мережі, правильно оформлювати
запит для отримання релевантної відповіді і т. ін. Але це не є проблемою саме семантизації, тому ми не і не зупиняємося на розгляданні цих моментів.
Перспективним напрямком дослідження, на нашу думку, є проектування та
створення українських галузевих онлайнових словників та енциклопедій, використовуючи та удосконалюючи досвід зарубіжних лексикографів у семантизації термінологічних одиниць.
При подготовке электронных словарей общеупотребительной или терминологической лексики
используются как достижения традиционной лексикографии, так и новые идеи, которые нельзя реализовать в печатных изданиях. Это касается, в первую очередь, упорядочения системы информации
о значении лексической единицы, то есть ее семантизации. В статье сделана попытка систематически исследовать особенности семантизации терминологической лексики в разных онлайновых толковых словарях.
Ключевые слова: онлайновый словарь, компьютерная лексикография, гипертекст, семантизация.
While compiling general or special-purpose dictionaries both the achievements in traditional
lexicography and new ideas, which can't be implemented in printed dictionaries, are applied. The above
mentioned statement concerns the systematization of the information about lexical unit meanings. The article
is devoted to the systematic analysis of term semantization in various online dictionaries.
Key words: electronic dictionary, computer lexicography, hypertext, semantization.

Література:
1. Бессонова Л.Е. Систематизация виртуального лексикографического пространства: лексикографический аспект / Л.Е. Бессонова // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 94, – С. 90–94.
2. Заваруєва І.І. Тлумачні електронні словники російської мови: автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
канд. філол. наук: 10.02.02 "Російська мова" / І.І. Заваруєва. – Дніпропетровськ, 2008. – 19 с.
3. Табанакова В.Д. Идеографическое описание научной терминологии в специальных словарях:
дис. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук: 10.02.21 / Вера Дмитриевна Табанакова. – Тюмень,
2001. – 288 с.
4. Чепик Е.Ю. Политическое слово в структуре электронного словаря / Е.Ю. Чепик. – Режим доступу: http://workinggroup.org.ua/publchepik1.shtml.
5. Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем / Володимир Анатолійович Широков.
– К.: Наукова думка, 2004. – 328 с.
6. Britannica Online Encyclopedia. – Режим доступу: http://www.britannica.com.
7. General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
(GEMET).
–
Режим
доступу:
http://www.eionet.europa.eu/gemet.
8. On-line Computer Dictionary for Computer and Internet Terms (Webopedia). – Режим доступу:
http://www.webopedia.com.
9. The Chemistry Encyclopedia. – Режим доступу: http://www.chemistrydaily.com.

224

УДК 811.14.02:808.2+252.9
КОНЦЕПТ h` avreth, В ГРЕКОМОВНІЙ
ЕПІДЕЙКТИЧНІЙ ОРАТОРСЬКІЙ ПРОЗІ:
ВІД ЕНКОМІЇВ СОКРАТА ДО ГОМІЛІЙ ІОАННА ЗЛАТОУСТА
Левко Олександр Вадимович,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
В статті досліджується зміст концепту h` avreth, та прийоми його вербалізації в грекомовній ораторській епідейктичній прозі від енкоміїв Ісократа до гомілій Іоанна Златоуста, розглядається еволюція змісту концепту h` avreth, як результат лінгвокультурного діалогу античності і християнства
Ключові слова: давньогрецька мова, концепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ, лінгвокультурологія, епідейктичне красномовство, античність, патристика.

Питання взаємовпливів античності та християнства в різних сферах та проявах
завжди викликало інтерес у багатьох дослідників. Діалог двох культур був тісний,
плідний, різнорівневий, часом дуже складний, часом дуже творчий. У свій час питання літературних, мовних та філософських взаємовпливів торкалися С. Аверинцев,
О. Лосєв. Епідейктичне красномовство християнських ораторів було одним з незліченних плодів діалогу еллінського та християнського світосприйняття, мислення,
літературних традицій. Стан дослідження питання зустрічі античної та християнської
традиції в епідейктичному красномовстві вимагає лінгвістичного осмислення.
Актуальність даного дослідження полягає в новому погляді на лінгвокультурний діалог між еллінським та християнським красномовством в контексті когнітивної лінгвістики. Зокрема, в даній розвідці досліджується концепт h` avreth та прийоми його вербалізації в класичній та ранньохристиянській ораторській прозі. Концепт h` avreth є основоположним мовно-ментальним утвором, на основі якого вибудовується прославлення героїв в епідейктичних промовах. Свого часу цього питання побіжно торкалися відомі дослідники О.Ф. Лосєв та С.С. Аверинцев, однак лінгвістичне осмислення цього питання залишається вельми актуальним.
Мета дослідження полягає у з'ясуванні змісту концепту h` avreth в епідейктичних промовах класичної і ранньохристиянської епохи, прийомів його вербалізації
та його еволюцію у часових межах від Ісократа (V ст. до н.е.) до Іоанна Златоуста
(ІV ст. н.е.).
Предметом дослідження є зміст та прийоми вербалізації концепту h` avreth в
епідейктичному жанрі давньогрецького та ранньохристиянського красномовства.
Об'єкт дослідження – епідейктичні твори Горгія, Ісократа, Василя Великого, Іоанна Златоуста.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що аналізуючи зміст концепта
h` avreth та прийоми його вербалізації в епідейктичних промовах давньогрецьких та
ранньохристиянських ораторів, ми виявляємо складові компоненти досліджуваного
концепту, прослідковуємо його еволюцію як результат лінгвокультурного діалогу
античності і християнства.
В основі методу прославлення в епідейктичному красномовстві було покладено
похвалу за доброчесність (h` avreth). Відштовхуючись від положень, висвітлених у
роботах Т. Міллер, С. Аверинцева, О. Лосєва, наше дослідження в контексті досяг-
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нень у сфері когнітивної лінгвістики має на меті дослідити зміст концепту h` avreth
та його вербалізацію в промовах давньогрецьких та ранньохристиянських авторів,
його базову роль в епідейктичному красномовстві, показати переоцінку цінностей і
переосмислення h` avreth християнськими ораторами.
Епідейктичне красномовство (від давньогр. evpidei,knumi – "виявляю", "показую")
як один з трьох різновидів ораторського мистецтва зародилося у стародавній Греції
у V ст. до н.е. Елементи похвальних промов вже спостерігаються в епосі Гомера,
однак професіональний підхід до створення похвальних промов виникає лише в
творчості ораторів Горгія та Ісократа.
"Основним видом діяльності, у якому вдосконалював себе майстер святкового
красномовства, було вміння хвалити. Це вміння передбачало три речі: вміння надати словесному вираженню ефектну евфонію (як хвалити), вміння знайти в об'єкті
цінність, яка заслуговує прославлення (за що хвалити) і вміння зробити предмет
похвали близьким слухачу (для чого хвалити). Вдосконалюючи це вміння, оратори
V–IV століття до н.е. створили сталу норму стилю і підняли моральні цінності поліса на ту висоту, на якій вони відігравали роль непорушної етичної норми ще багато століть" [Миллер 1991, 66].
Епідейктичні промови Горгія та Ісократа вказують на той шлях експериментаторства та нововведень, який пройшло ораторське мистецтво, відшліфовуючи прийоми прославляння та похвали.
Горгій приділив велику увагу словесній організації тексту, контрастному протиставленню понять та евфонії. Ці нововведення лежать в основі того методу похвали, який він використав у "Єлені". Горгія часто звинувачували сучасники в маніпулюванні поняттями, у словесному обмані, грі софістичними парадоксами, у прославлянні відносних цінностей. "Секрет оратора полягав в умінні переоцінювати факти
і надавати їм неочікувану окраску. Він застосував особливий прийом, який зводився до того, що явища дійсності розподілялися на двох протилежних полюсах, і від
того, наскільки вдавалося оратору підвести предмет під певну категорію і розмістити його на одному з полюсів, залежала оцінка" [Миллер 1991, 67]. В цьому полягав
певний релятивізм цінностей, засвідчений у промовах Горгія. Вербально Горгій
досягав це грою контрастами.
Якісно зовсім новий підхід втілив в енкоміях (похвальних промовах) Ісократ.
Справді, епідейктичне красномовство потребувало більш міцної точки опори, ніж
це було у випадку з Горгієвими промовами. Саме Ісократ поклав в основу своїх
святкових промов принцип похвали за доброчесність, те що греки називали
h` avreth, а римляни пізніше – summa virtutum, переслідуючи мету встановлення етичної норми та морального виховання громадян полісу. Відтоді концепт h` avreth
став основоположним мовно-ментальним стержнем, навколо якого вибудовувалося
прославляння героїв. Без цього просто не можна уявити подальшу тисячолітню історію давньогрецького ораторства.
Основоположним поняттям в лінгвокультурології, безперечно, є "концепт". Саме слово "концепт" походить від латинського concipere (conceptus) і має значення
"думка", "погляд", "поняття". В когнітивній лінгвістиці "концепт" – це фрагмент
знання, досвід особистості, що включає як мовну, так і позамовну інформацію. Та226
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ким чином, "концепти стають посередниками між словами та екстралінгвістичною
дійсністю" [Карасик 1996, 6]. А. Вежбицька говорить про ключові слова певної
культури, які є не периферійними словами, а загальновживаними, використовуються в якійсь одній семантичній сфері і знаходяться в центрі цілого фразеологічного
ряду [Вежбицкая 2001, 36]. Ключовими концептами культури В. А. Маслова називає обумовлені нею базові одиниці картини світу, які мають екзистенційну значимість і для окремої мовної особистості, і для лінгвокультурного суспільства в цілому [Маслова 2001, 51]. Одним із таких ключових концептів і для еллінського, і для
ранньохристиянського світосприйняття є концепт h` avreth. Дуже влучно висловлюється Ю. Степанов, кажучи, що "концепт– це ніби згусток культури у свідомості
людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого
боку, концепт– це те, за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї" [Степанов 1997, 40].
Зміст концепту h` avreth змінювався з плином віків залежно від зміни етичних
норм та ідеалів давньогрецького суспільства, змінювалися прийоми його вербалізації. Великий науковий інтерес викликає питання змісту концепту h` avreth та його
вербалізації в пізньоантичній та ранньохристиянській ораторській прозі, питання
зміни його складових при освоєнні того ж методу похвали, який був вироблений ще
Ісократом, теоретично обґрунтований Арістотелем, практично відпрацьований наступними поколіннями грецьких ораторів.
Формулювання суті методу прославлення ми знаходимо в "Бенкеті" Платона, де
Агафон проголошує наступні слова: "Єдиний правильний спосіб прославити когось
– визначити, якими властивостями володіє той, про кого йде мова, і встановите те,
джерелом чого він є" [Pl. Symp. 195А].
Оратор повинен висвітлити ті вчинки і дії героя, які становлять його h` avreth.
Прославлювана особа розглядалася як носій певних властивостей, і ефект прославлення залежав від якнайбільшої кількості відповідних їм фактів [Миллер 1991, 76].
Як зазначає Т. Міллер, "повинні вказуватися ті окремі властивості, які в сукупності формують головну доброчесність або досконалість (h` avreth). Властивості ці
наступні: справедливість (h' dikaisu,nh), розсудливість (h' swfrosu,nh), хоробрість (h'
avndri,a), мудрість (h' sofi,a) [Pl. Symp. 196 В-197В], тобто саме ті властивості, які у
V–IV ст. до н.е. вважалися етичною нормою громадян полісу" [Миллер 1991, 76].
Очевидно, що концепт h` avreth набагато ширший, ніж його український відповідник "доброчесність". О.Ф. Лосєв, досліджуючи погляд Платона на h` avreth, зазначає, що "термін h` avreth у нас зовсім неправильно перекладають як "доброчесність". Справа в тому, що хоча інколи цей термін і означає у стародавніх "доброчесність", справжнє своє місце це значення знайшло лише в християнській літературі.
Скоріше за все, термін h` avreth у стародавніх греків – це "добротність", "довершеність", "досконалість", а коли цей термін використовується в моральній сфері, то
там він скоріше означає "доблесть" "благородство", "душевна" і "духовна" "сила"
[Лосев 1969, 476].
У Платона читаємо: "Довершеність (h` avreth) кожної речі, чи то річ, чи тіло, чи
душа або будь-яка інша жива істота, виникає у всій своїй красі не випадково, не
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просто, але через порядок, через правила того мистецтва, яке їй властиве" [Pl. Gorg.
506d]. Це висловлювання свідчить про незвичайну широту концепту h` avreth, широту, яка охоплює все існуюче.
Г.І. Кремер стверджує, що значення терміну h` avrethу Платона дуже широке,
яке, згідно з його дослідженням, містить ідеї порядку, ейдоса, міри, середини, далеко виходячи за межі людської моралі [Кгämer 1959].
Концепт h` avreth в ораторській епідейктичній прозі – це багаторівневе явище,
по-суті, фундамент, на основі якого вибудовується прославлення героя, свого роду
повна досконалість героя, яку повинні наслідувати слухачі.
Складові концепту h` avreth в прозі Ісократа прослідковуються в промові
"Helenae encomium", де він розповідає про Тесея. Тесей зображений як носій вищої
досконалості – доброчесності в повному, довершеному її вигляді (pantelh.j h` avreth)
[Isocr. Hel. encom. 21] та окремих її властивостей – мужності (h' avndri,a), знання військової справи (h' evpisth,mh proj to.n po,lemon), благочестя (h' euvse,beia), розсудливості
(h' swfrosu,nh) [Isocr. Hel. encom. 31], тобто як особа, яка втілює загальноприйняту в
класичному полісі етичну норму поведінки людини [Миллер 1991, 81].
Принципи вербального вираження h` avreth в епідейктичній прозі Ісократа проявляються у своєрідній грі світлотінями. Що мається на увазі? Якщо Горгій прославляючи, використовував прийом опозицій, прийом своєрідного парного або
антитетичного бачення світу, то Ісократ зберігаючи принцип парності та антитези, відмовляється від взаємовиключної контрастності, підкреслює досконалість не
грою світла і темряви, але вигідною позицією об'єкта на фоні, який його відтінює
[Миллер 1991, 77].
Ще один прийом вербалізації концепту h` avreth вказав С. Аверинцев. Він назвав
його "h' su,gkrisij" (співставлення). Для того, щоб прославити, необхідно співставити, для того щоб показати h` avreth героя, необхідно його з чимось порівняти, необхідно його h` avreth розбити на складові і співставити з іншими об'єктами [Аверинцев 1984, 163–164].
Саме співставлення об'єктів за ступенем їх досконалості стало в Ісократа основним прийомом прославлення: герой і його партнер розміщені не на різних полюсах,
а на різних щабельках однієї і тієї ж драбини [Миллер 1991, 78].
В енкомії "Евагор" Ісократ використовує цей прийом, розміщуючи доброчесність (h` avreth) Евагора та перського царя Кіра на певній шкалі. "Стільки тиранів
було протягом віків, говорить Ісократ, але жоден не досяг свого положення більш
гідним шляхом, ніж Евагор…Серед царів пізнього часу, а можливо і серед усіх
більш за все захоплюються царем Кіром, який відібрав владу у мідян і передав її
персам. Але він отримав перемогу над мідійським військом за допомогою перського, що дуже легко могли зробити багато хто серед еллінів і персів, тоді як Евагор більшість своїх подвигів зробив завдяки своїй особистій духовній та тілесній
силі (dia. th/j yuch/j th/j auvtou/ kai. tou/ sw,matoj). Крім того, в одного все діялося з
повною повагою до божественного і людського права, тоді як в іншого траплялися і негарні вчинки. Евагор вбивав лише ворогів, Кір же вбив батька своєї матері.
Тому, якщо брати до уваги не масштаби подій, а доброчесність кожного (th.n
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avreth.n th.n e'kate,rou), то справедливо Евагора необхідно більше прославити, ніж
Кіра" [Isocr. Evag. 34, 37, 38].
Суть прийомів для прославлення об'єкта, для висвітлення h` avreth героя зводилась до різних варіацій неконтрастного співвіднесення предметів, до створення фона, який підкреслює яскравість основного зображення [Миллер 1991, 87].
Отже, в класичний період концепт h` avreth розумівся як повна досконалість, як
етична норма полісу, як найнеобхідніша підвалина уславлення героя і виховання
слухачів у світлі класичного полісного світобачення. Складові концепту h` avreth
наступні: мужність (h' avndri,a), знання військової справи (h' evpisth,mh proj to.n
po,lemon), благочестя (h' euvse,beia), розсудливість (h' swfrosu,nh), мудрість (h' sofi,a).
Як було зазначено вище, О.Ф. Лосєв вказував, що концепт h` avreth у ранньохристиянській літературі набув зовсім нових відтінків [Лосев 1969, 476]. Ранньовізантійська християнська риторика активно збагачувалася за рахунок античної спадщини. Вона використовувала основну класичну термінологію, вносячи в неї новий
зміст [Курбатов 1984, 353]. Запозичивши систему античного красномовства, зокрема й епідейктичне красномовство, методи, які лежали в основі прославлення героїв,
принцип показу фактів, вчинків, слів, стосунків з іншими предметами, які виявляли
h` avreth уславлюваного об'єкта, християнські автори-проповідники наповнили концепт h` avreth іншим змістом.
Блаженному Августину приписується відомий вислів: virtutes gentium splendida
vitia sunt (язичницькі чесноти – це не що інше, як блискучі вади). О.Ф. Лосєв зазначає, що та досконалість, на яку вказує термін h` avreth в античні часи, має ознаки
яскравості, блиску, ефекту, краси витонченої скульптури [Лосев 1969, 476]. Тому
h` avreth в класичній ораторській прозі – це і тілесна краса та довершеність, і душевна досконалість. В ораторській християнській прозі концепт h` avreth більш "одухотворився". Відбулося певне зміщення значення в бік від тілесного до духовного,
бо в класичні часи h` avreth духу жодним чином не відокремлювалося від h` avreth
тіла за принципом калокагатії, властивої для класичної естетики. Тому h` avreth героя повинне було бути так само досконале, як класична скульптура.
Носій християнського ідеалу не володів, як правило, зовнішньою красою. В.
Бичков зазначає, що наступні християнські письменники скорегують цю думку,
але ранні християнські письменники фактично суголосні щодо цієї думки. Тому,
наприклад, непорочність – більша прикраса для людини, ніж живопис і золото
для стін будинку, бо фарби і позолота, зникаючи, створюють неестетичний вигляд, а краса непорочності ніколи не втрачає свого сяйва. Таким чином, h` avreth –
найвища прикраса, яка може увінчати людину. Такі думки наповнюють ранньохристиянські твори, свідчачи, що душевна краса була однією з головних цінностей на рівні буття [Бычков 1991, 36].
У промові Василя Великого на пам'ять мученика Гордія, автор висвітлює
h` avreth героя як душевну красу, яка проявляється в силі духу, у відмові від почестей, слави і суєти, у духовному вдосконаленні згідно Євангелія, в тілесному подвижництві: "Гордій втік від марноти міста, базарного натовпу, пихатості чиновників,
розмов брехунів..І як подвижник (o' avqlhth,j), вдосконалював себе постом (tai/j
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nhstei,aij), безсонням (tai/j avgrupni,aij), молитвами (tai/j proseucai/j), постійним і
неперервним перебуванням у словах Духа (th/| dihnekei/ kai. avpau,stw| mele,th| tw/n
logi,wn tou/ Pneu,matoj)…Мученик був нездоланним (a;kamptoj), стійким (avda,mastoj) і
мужнім у всіх спокусах (pa,sh| prosbolh|/ peirathri,wn a;trwtoj) [PG 31. 496, 504].
В епідейктичних промовах Іоанна Златоуста герої зображуються теж як носії
h` avreth, що виявляється в любові до Бога, жертовності духа, тілесному подвижництві, терпінні труднощів, смиренній думці, розсудливості.
Так, прославляючи апостола Павла, Іоанн Златоуст називає його найдосконалішою людиною, яка втілила у своєму житті вершину h` avreth:
"Не помилився би той, хто назвав би душу Павла луками доброчесності (leimw/na
avretw/n) і раєм духовним (para,deison pneumatiko,n)!..Яке слово буде достатнім, щоб
зобразити його досконалість, який язик зможе гідно прославити його?..Коли в одній душі живуть всі чесноти людські (a[panta ta. evn avnqrw,poij kala,), і не лише людські, а й ангельські, то як ми знайдемо похвалу, гідну її величі?" [Chrysostom. De
laudibus s.Pauli ap.1, 1].
І далі проповідник перераховує чесноти, які мав апостол Павло: " Він кожен
день приносив себе в жертву..Він безперервно боровся з небезпеками, перемагав
себе добровільно (th|/ proaire,sei)..А хто більші, ніж душа Павла, мав любов до Бога
(o' pro.j Qeo.n e;rwj) та смиренну думку (h' tapeinofrosu,nh)? Яка адамантова душа
може виявити Павлове терпіння (th.n Pau,lou du,namin)?..Він розіп'яв себе для світу
(evstau,rwsen e'auto,n tw|/ ko,smw|) і на красу тілесну (ta. lampra. evn toi/j sw,masi) дивився,
як на попіл..…" [Chrysostom. De laudibus s.Pauli ap.1, 2–8].
В результаті дослідження концепту h` avreth в епідейктичній прозі в класичну та
ранньохристиянські епохи ми дійшли до наступних висновків:
1. В основу епідейктичних промов античних та християнських авторів був покладений принцип похвали за доброчесність, те що греки називали терміном
h` avreth, а римляни пізніше – "summa virtutum".
2. Концепт h` avreth став основоположним ментальним стержнем, навколо якого
вибудовувалося прославляння героїв. В класичний період концепт h` avreth розумівся я к повна досконалість, як етична норма полісу, як найнеобхідніша підвалина
уславлення героя і виховання слухачів у світлі класичного полісного світобачення.
Складові концепту h` avreth наступні: мужність (h' avndri,a), знання військової справи
(h' evpisth,mh proj to.n po,lemon), благочестя (h' euvse,beia), розсудливість (h' swfrosu,nh),
мудрість (h' sofi,a).
3. Запозичивши методи, які лежали в основі прославлення героїв, принцип показу
фактів, вчинків, слів, стосунків з іншими предметами, які виявляли h` avreth уславлюваного об'єкта, християнські автори наповнили концепт h` avreth іншим змістом.
4. В епідейктичних промовах ранньохристиянських авторів герої зображуються
як носії концепту h` avreth, який виявляється в любові до Бога (o` pro.j Qeo.n e;rwj),
смиренній думці (h' tapeinofrosu,nh), силі духу (h' th/j yuch/j du,namij), молитві (h'
proseuch,), розсудливості (h' swfrosu,nh), тілесному подвижництві (h' nhstei,a kai. h'
avgrupni,a), мужності (h' avndri,a).
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В статье исследуется концепт h` avreth и приемы его вербализации в греческой ораторской эпидейктической прозе от энкомиев Исократа до гомилий Иоанна Златоуста, а также рассматривается
эволюция концепта h` avreth как результат лингвокультурного диалога античности и христианства.
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In the article the author investigates the content of the concept h` avreth and methods of its verbalization
in Greek epideictic oratory from encomia of Isocrates to homilies of John Chrysostom, regards the evolution
of the content of the concept h` avreth as a result of linguistic and cultural dialogue of Antiquity and
Christianity.
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СИНОНІМІЧНІ НАЗВИ У НОМЕНКЛАТУРІ ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
Лехніцька Світлана Іванівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються основні причини виникнення номенклатурної синонімії, зокрема співіснування наукових (систематичних) і тривіальних назв лікарських засобів. Для фармацевтичної номенклатури характерні повні (абсолютні) і часткові синоніми. Номенклатурними синонімами ми вважаємо тривіальні найменування лікарського засобу, що використовуються як торгові патентовані і
непатентовані назви та належать до однієї номенклатури. Назви лікарських засобів містять різноманітну понятійну інформацію: вказівки анатомічного чи фізіологічного характеру, хімічний склад,
терапевтичний ефект, спосіб вживання і т.д.
Ключові слова: фармацевтична номенклатура, найменування гормональних засобів, номенклатурна синонімія, повні і часткові синоніми, понятійний компонент.

Одна з найважливіших функцій мови – комунікативна, що забезпечує спілкування в усіх сферах людської діяльності. Крім загальновживаних слів, у мові є велика кількість термінів і номенклатурних найменувань, що обслуговують різні галузі науки, техніки і культури. З функціональної точки зору термін – це не штучний
знак, а слово чи словосполучення, яке виражає спеціальне поняття, тому в термінології відбуваються ті самі лексико-семантичні процеси, що і в лексиці загальнолітературної мови.
Актуальність роботи полягає в тому, що вона досліджує номенклатуру гормональних засобів, яка постійно оновлюється. Поява великої кількості синонімічних
назв, зокрема гормональних препаратів, вимагає осмислення термінотворчих процесів, визначення алгоритму відбору словотвірних мовних засобів. Комплексний
аналіз назв гормональних препаратів дозволяє зробити висновки про загальні тенденції формування сучасних наукових номенклатур.
Мета роботи – визначити причини виникнення синонімії; класифікувати номенклатурні синоніми за видами номенклатур; визначити повні і часткові синоніми;
проаналізувати понятійну інформацію, яка міститься у назвах препаратів. Предметом нашого дослідження є явище синонімії у номенклатурі гормональних засобів.
Об'єктом дослідження є синонімічні найменування гормональних засобів, тобто
номенклатурні синоніми.
Новизна роботи полягає у недостатній дослідженості явища синонімії у термінології взагалі та у фармацевтичній номенклатурі греко-латинського походження
зокрема. Дослідження фармацевтичної номенклатури, які існують на сьогоднішній
день, присвячені переважно аналізу основних дериваційних моделей номенклатурних одиниць, а також понятійній інформації, яку вони містять [Бєрєзнікова 1978;
Гусятинська 1986; Лазарєва 2007; Нечай 2007; Воронова 2007; Бужина 2007].
Номенклатура – це сукупність спеціальних термінів-назв, що використовуються у
даній науковій галузі [Ахманова 2007, 270]. Російський науковець М.Н. Чернявський
вважає, що "терміни – це назви загальних понять, а номенклатурні найменування використовуються для позначення одиничних понять, тобто таких, в яких відображаються характерні ознаки лише якогось одного предмета" [Чернявский, 1984, 11].
Проаналізуємо детально явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі.
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У сучасному мовознавстві існують різні варіанти визначення поняття синонімія
та причин її виникнення. З точки зору знакової теорії мови причиною появи синонімів є асиметрія мовного знака, яка виявляється "в розходженні між позначуваними і позначаючими мовних знаків, а також у розрізненні центральної частини та
периферії в кожній внутрішній мовній системі" [Семчинський 1996, 45]. Останні
дослідження сучасних термінознавців переконливо довели існування синонімії в
термінології [Лагутина, 1967; Гумецкая, 1967; Суперанская, 1973; Худолєєва, 1980;
Козлик, 1989;]. Специфіка терміносистеми допускає існування різних позначуваних
у одного мовного знака, оскільки номінативна одиниця крім термінологічного значення може мати також загальновживане значення. А також можуть відбуватися
зворотні процеси, коли одне позначуване передається різними мовними знаками,
оскільки денотат може мати наукову і загальновживану назву, наприклад, карбонат натрію (наукова назва) – сода (загальновживана назва) [Энциклопедия 2003,
558]. Таку точку зору підтримує також російська дослідниця Т.І. Арбєкова, яка головним критерієм синонімії вважає співпадіння предметної сторони значення – денотата [Арбекова 1953, 66]. Російський термінознавець П.В. Вєсєлов, вивчаючи
питання існування синонімії у термінології, висловлює думку, що один об'єкт може
розглядатися з різних точок зору. Предмет залишається незмінним, змінюється спосіб позначення його в мові [Веселов 1969, 77].
Одним з критеріїв визначення синонімії є співпадіння за основним значенням
слів, морфем, конструкцій, фразеологічних одиниць. При цьому відзначається, що
синоніми: 1) виражають одне поняття; 2) розрізняються відтінками значення чи
стилістичним забарвленням, або тим і іншим; 3) схильні до взаємозаміни в контексті [Головин, Кобрин 1987, 53].
Терміни, які виражають одні й ті самі поняття, ті самі предмети та явища дійсності – це і є терміни-синоніми. Особливу групу термінів-синонімів складають назви лікарських засобів – номенклатурні найменування, які ми вважаємо номенклатурними синонімами. Залежно від того, який принцип класифікації обирає дослідник, синоніми розподіляють на повні (абсолютні) і неповні (часткові), ідеографічні
і стилістичні [Салькова 1971, 21]. На думку вітчизняного науковця О.І. Нечитайла,
більшість абсолютних синонімів належать до спеціальної або термінологічної лексики [Нечитайло 1987, 18].
У першій половині ХІХ ст., коли не було достатніх знань про структуру органічних сполук, більшість назв, які надавалися нововідкритим сполукам, були тривіальними, або умовними. У другій половині ХІХ ст., після того як були встановлені
основні принципи молекулярної структури, стало можливим введення систематичних назв для вже існуючих і новостворених препаратів, а також раніш не синтезованих речовин і сполук [Flood 1963, XXVI]. Таким чином, на сьогоднішній день
кожна лікарська речовина має наукову (систематичну) назву і тривіальну (від лат.
trivialis, e – простий, звичайний) назву. Наукова назва відображає склад і молекулярну структуру хімічної сполуки, а отже є дуже потрібною особливо в процесі виробництва. Користуватися науковими назвами лікарських речовин досить важко внаслідок складності їх найменування. Наприклад, 2-оксі-естра-1,3,5(10)-діола-3 (наукова назва) і Oestradiolum (тривіальна назва); мезо-3,4-Ді-(пара-оксіфеніл)-гексан
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(наукова назва) і Synoestrolum (тривіальна назва); 3-Оксі-естра-1,3, 5(10)тріен-17он (наукова назва) і Oestronum (тривіальна назва); Прегнен-4-діон-3,20 (наукова назва) і Progesteronum (тривіальна назва); Прегнен-4-ин-20-ол-17β-он-3 (наукова назва) і Praegninum (тривіальна назва); Андростен-4-ол-17β-она-3пропіонат (наукова
назва) і Testosteroni propionas (тривіальна назва); андростен-4-ол-17β-она-3 (наукова назва) і Testosteroni oenanthas (тривіальна назва). Саме тому у лікарській практиці застосовують не наукові, а тривіальні назви. Отже, співіснування наукової і тривіальної назв є головною причиною існування синонімії у фармацевтичній номенклатурі [Чернявский 1975, 92].
Функціональний підхід до проблеми мовної синонімії обумовлює існування стилістичних синонімів, які розрізняються сферами ужитку. Так само і фармацевтична
номенклатура має різні сфери застосування. На сьогоднішній день у різних країнах, а
також і в Україні, готові лікарські засоби з однією й тією ж активною речовиною
з'являються у торговій мережі під декількома комерційними назвами, що можна також вважати однією з причин виникнення номенклатурної синонімії. Так, російський
мовознавець М.Н. Чернявський серед тривіальних назв виділяє три специфічні групи:
1) загальні або вільні найменування; 2) міжнародні непатентовані найменування;
3) товарні знаки [Чернявский 1981, 67-68]. Загальні найменування вважаються єдиними офіційними найменуваннями для лікарських засобів, які входять до національної або регіональної фармакопеї. Міжнародні непатентовані найменування являють
собою назви, які відбираються і рекомендуються Всесвітньою організацією охорони
здоров'я. Кожне таке найменування є міжнародним словесним індикатором лікарської речовини. Товарний знак використовується для розрізнення готових лікарських
засобів, що випускаються різними підприємствами. Поряд з товарним знаком (торговим найменуванням) на етикетці або в анотації подається міжнародне непатентоване
найменування, що дозволяє ідентифікувати лікарську речовину приховану під різними товарними знаками [Чернявский 1981, 68]. Російські дослідниці Р.Є. Бєрєзнікова і
Н.Б. Дрьомова розподіляють тривіальні назви на: 1) міжнародні непатентовані найменування; 2) національні непатентовані найменування; 3) торгові патентовані назви; 4) торгові непатентовані назви. Національні непатентовані найменування – це
умовна назва, яка дається лікарському засобу і використовується в межах однієї
країни. Дані найменування можуть бути фармакопейними найменуваннями лікарського засобу, якщо вони відрізняються від міжнародних непатентованих найменувань, або якщо для них не створено міжнародне непатентоване найменування. Наприклад, синонімічними назвами жіночого гормону Oestradiolum (міжнародне непатентоване найменування) є: Oestradioli valeras (національне непатентоване найменування); Divigel® (торгове патентоване найменування); Menostar, Estramon 50,
Estrogel, Progynova (торгові непатентовані найменування). Патентоване найменування є гарантом високої якості. Препарати з непатентованими торговими найменуваннями різних виробників, а іноді і різні партії препарату, який був виготовлений одним виробником, можуть дещо відрізнятися за своїми властивостями [Бертрам, Катцунг 1998, 607]. Але, оскільки нас цікавлять номенклатурні найменування
як мовні одиниці, а не особливості хімічного складу, ми вважаємо, що назви цих
препаратів можна визначити як номенклатурні синоніми.
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Частковими номенклатурними синонімами ми вважаємо наукові і тривіальні назви даного лікарського засобу, які співпадають за своїм хімічними складом, але
мають різні сфери вжитку, наприклад, Прегнен-4-діон-3,20 (наукова назва) і
Progesteronum (тривіальна назва). Подібні синоніми ми можемо визначити як міжноменклатурні. Абсолютними номенклатурними синонімами ми вважаємо тривіальні найменування лікарського засобу, що використовуються як торгові патентовані (непатентовані) назви і належать до однієї номенклатури, наприклад,
Oestradiolum: Climara, Menorest; Synoestrolum: Cycloestrolum, Hexanostrolum,
Hexoestrolum, Hormonestrolum, Novostrolum, Syntax, Synthovo; Progesteronum:
Gynlutinum, Lipolutin, Luteostab, Luteosteronum, Lutocyclinum, Progestinum,
Progestogel, Proluton, Syngestronum, Utrogestan; Praegninum: Oraluton, Pregnoral,
Proluton, Progestoral; Testosteroni propionas: Androfort, Sterandryl, Synandronum,
Testolutin, Testosteronum, Testovironum; Testosteroni oenanthas: Primotest-depot;
Proviron-depot; Testoron-depot, Testoviron-depot.
На думку українського дослідника Р.С. Бєляєва, існування термінів-синонімів
може пояснюватися такими факторами:
1) найменування того самого об'єкта може створюватися в різні періоди різними авторами;
2) паралельне використання латинської і давньогрецької мов при створенні
найменувань [Беляев 1991, 166].
Серед проаналізованих нами номенклатурних синонімів, ми також зафіксували
варіанти з паралельним використанням латинських і грецьких терміноелементів,
наприклад, гормон Oestronum (від гр. οƒστροj – бажання, пристрасть), якому спочатку були присвоєні назви Folliculinum і Theelinum [Лазарев 1947, 113]. Паралельне вживання словотвірних елементів латинської і грецької мов можемо спостерігати у таких комерційних назвах цього препарату як Femidinum, де терміноелемент
fem- походить від лат. femina – жінка; а також Theelinum, де терміноелемент theelпоходить від давньогрецького θήλυj – жіночий.
Усі торгові назви належать до групи маркуючих найменувань, торгових знаків
чи прагмонімів (від гр. πραγμα – річ, товар і όνυμα – ім'я), чи прагматонімів [Исакова 2005, 5]. Російська дослідниця О.В. Суперанська вважає, що дані назви знаходяться на межі між власними іменами та апелятивами [Суперанская 1973, 81]. Такі
найменування є своєрідними лінгвокультуремами, оскільки до звичайних складових (знак – значення) додається понятійний компонент [Ражина 2007, 32]. Якщо
класифікувати номенклатурні синоніми за понятійною інформацією, можна виділити такі тематичні групи:
1) статева приналежність, наприклад, терміноелемент –gyn-, який походить від
гр. γυνη – жінка, у назвах Gynoestrylum, Oestrogynonum, Progynonum вказує на
приналежність до жіночих гормонів; терміноелемент -andr-, що походить від гр.
ανδρεƒοj – чоловічий, у назвах Androfort, Sterandryl, Synandronum, а також терміноелемент -vir-, що походить від лат. vir – чоловік, у назві Testovironum вказують на
приналежність до чоловічих гормонів;
2) терапевтичний ефект, наприклад, синонімічні назви жіночого гормону
Oestradiolum: Climara (clim- від гр. κλƒμαξ – сходи, віковий перехідний період) і
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Menorest (men- від лат. menstruatio – менструація, а також – rest від англ. rest –
спокій, відпочинок) містять інформацію щодо терапевтичного використання під час
менопаузи у жінок; назви Progestinum, Progestogel, Syngestronum, Utrogestan містять терміноелемент -gest- походить від лат. gestāre – бути вагітною, виношувати;
3) спосіб виготовлення препарату, наприклад, префікс syn(th)- у назвах:
Synoestrolum, Syntax, Synthovo вказує на синтетичне походження даного препарату;
4) інформація щодо способу застосування, наприклад, терміноелемент -oral-,
у назвах: Oraluton, Pregnoral, Progestoral, оскільки висока ефективність даного
препарату досягається при пероральному чи сублінгвальному прийомі;
5) інтенсивність дії лікарського засобу, наприклад, у найменуваннях Primotestdepot; Proviron-depot; Testoviron-depot. Компонент -depot вказує на тривалу дію, походить від англ. depot – сховище, склад; компонент -retard у назві Testoron-retard вказує на уповільнену дію, походить від лат. retardāre – уповільнювати, затримувати.
Проаналізувавши назви статевих гормональних препаратів, можемо зробити такі
попередні висновки: 1) співіснування наукової (систематичної) назви і тривіальної
назви лікарських засобів є головною причиною виникнення синонімії у фармацевтичній номенклатурі; 2) функціональний підхід до проблеми синонімії обумовлює
існування номенклатурних синонімів, які розрізняються за різними видами номенклатур; 3) для фармацевтичної номенклатури характерні повні (абсолютні) і часткові номенклатурні синоніми; 4) назви синтетичних лікарських засобів містять різноманітну понятійну інформацію: вказівки анатомічного чи фізіологічного характеру, хімічний склад, терапевтичний ефект, спосіб вживання і т. д.
В статье рассматриваются основные причины возникновения номенклатурной синонимии. Сосуществование научного (систематического) названия и тривиального (условного) названия лекарственных средств является главной причиной возникновения синонимии в фармацевтической номенклатуре. Для фармацевтической номенклатуры характерны полные (абсолютные) и частичные синонимы. Номенклатурными синонимами мы считаем тривиальные названия лекарственного препарата,
которые используются в качестве торговых патентованных и непатентованных названий и относятся к одной номенклатуре. Названия лекарственных средств содержат различную понятийную
информацию: указания анатомического и физиологического характера, химический состав, терапевтический эффект, способ употребления и т.д.
Ключевые слова: фармацевтическая номенклатура, наименования гормональных средств, номенклатурная синонимия, полные и частичные синонимы, понятийный компонент
The article observes the main reasons, which provoke nomenclature synonymy. One of the main reasons
of synonymy is parallel existence of the scientific drug's name and trivial (conventional) drug's name.
Absolute synonyms are trivial drug's names, which are used like trade names and belong to one
nomenclature. The conventional drug's name might contain different conceptual information: anatomical or
physiological information, chemical composition, therapeutic effect, direction about use etc.
Key words: pharmaceutical nomenclature, hormone-containing preparation's names, synonymy of
nomenclature, full and partial synonyms, conceptual component
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КОНТРАДИКТОРНІСТЬ ЯК ЛІНГВОКОГНІТИВНА ІПОСТАСЬ ПРОТИРІЧЧЯ
Лимаренко Олена Анатоліївна,
асп.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
У статті розглядаються лінгвофілософські та лінгвокогнітивні параметри протиріччя. З лінгвокогнітивної точки зору контрадикторні відношення визначаються в діапазоні понять 'норма', 'стереотип', 'не/відповідність', 'не/зумовленість'. Виходячи з цього, виділяються три основних типи протиріччя – контраст, корекція, дисонанс. Останній (як особливий тип когнітивного протиріччя) описується в параметрах каузальності.
Ключові слова: протиріччя, контрадикторність, не/зумовленість, не/відповідність, причиновонаслідкові відношення.

Об'єктом пропонованої розвідки є феномен "протиріччя", а предметом – його
лінгвокогнітивні особливості, які разом визначають і мету – з'ясування лінгвофілософських і лінгвокогнітивних параметрів протиріччя, що передбачає вирішення
трьох таких завдань, як а) усвідомлення протиріччя в категоріях логіки і онтології,
б) з'ясування місії і ролі протиріччя в квадратичній матриці зумовленості / незумовленості, відповідності / невідповідності, в) опис трьох основних типів контрадикторного протиріччя – дисонансу, контрасту і корекції.
Підкреслюючи неоднорідність протиріччя, Н.Д. Арутюнова пише, що під нього
підводяться несхожі між собою явища – логічна контрадикторність (недопустимість співприсутності в тексті твердження і заперечення однієї думки), несумісність семантичних компонентів, невідповідність синтаксичних зв'язків семантичним відношенням, розлад між комунікативними цілями мовця і смислом або пресупозиціями висловлення, одночасна співвіднесеність з різними точками відліку, емпірична неможливість інтерпретувати речення за зразком устрою нашого світу тощо [ЛАЯ 1990, 3].
Змістовою стороною синтаксичної категорії контрадикторності є семантика протиріччя, що є одночасно й категорією логіко-філософською (principium contradictionis), у
якій постулюється ідея про те, що "речення не може бути одночасно істинним і хибним" [ФЭС 1997, 371]. Формальна логіка дотримується думки, що об'єднання контрадикторної інформації в цілісний блок здійснюється за допомогою кон'юнкції – логічного сполучника ∧, що розглядається як оператор поєднання двох суджень в одне
складне за типом p ∧ q. [Ішмуратов 1997, 35]. При цьому головною властивістю протиставної кон'юнкції визнається факт непослідовності певних логічних зв'язків, що
проявляється у невідповідності уявлень людини про належне та реальне.
Слід розрізняти логічну і когнітивну контрадикторності. Перша базується на суперечливих судженнях, що виключають одне одного [ФЭС 1997, 371] (наприклад,
All people lie та Some people don't lie). При цьому одне із контрадикторних суджень
є необхідно хибним, а інше – істинним. Логічні відношення між судженнями передбачають, що істинність одного з них означає хибність іншого і що третього, середнього, проміжного варіанта між ними не існує, тобто якщо відомо, що дане судження істинне, то контрадикторне йому обов'язково хибне, і навпаки. Вихід із контрадикторного протиріччя малоймовірний.
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Друга, когнітивна контрадикторність, яку іще називають когнітивним дисонансом, заснована не на взаємовиключних судженнях, а на таких, що базуються на невідповідності дійсного і належного в епістемічному світі мовця. Так, у реченнях
(1) These people are lying, but some people don't lie і (2) These people are lying, although
some people don't lie має місце певного роду когнітивний дисонанс: мовець не пояснює, чому серед істот, відомих як homo mendacis (брехлива людина), існують винятки, тобто ті люди, які кажуть правду. Тут мовець або не може / не хоче / не знає, як
пояснити цей стан речей. Такі суперечливі висловлення можуть отримати різноманітну інтерпретацію, оскільки розуміння має множинний характер. Не випадково
М.В. Ляпон, підкреслюючи логічну сутність контрадикторних відношень через феномен парадоксу, вважає їх побудованими на зіткненні двох версій – апріорної та
актуальної [Ляпон 1986, 137], які разом виражають ідею "всупереч очікуваному".
Контрадикторність є не об'єктивним, а суб'єктивним явищем, причому не онтологічного, а когнітивного порядку. Тому важко погодитися з С.В. Кодзасовим, який
виокремлює онтологічні ("Он толстый, но подвижный") та епістемічні ("Уже девять вечера, а светло") протиріччя [Кодзасов 1990, 209], оскільки, як вже наголошувалося, фізичний світ протиріч не знає: невідповідність між значною масою тіла
і нормальною рухомістю існує не у фізичному світі, а в голові людини-мовця, індивідуальний досвід якої засвідчує зворотне. У нашому розумінні обидва висловлення, які наводить С.В. Кодзасов, належать до одного модального плану – когнітивного протиріччя.
Контрадикторні висловлення можуть існувати в багатьох модальностях (деонтичній, алетичній, аксіологічній, епістемічній тощо). Висловлення (1) і (2) з епістемічною модальністю в системі Л.Н. Синельникової відбивають парадоксальну модальність, тобто "модальність протиріччя, несподіваного стану речей, яка не піддається простому ранжируванню за шкалою "добре / погано". Вона приймається в
тому вигляді, в якому вербально представлена. Суперечливий зміст можна переформулювати, можна супроводити довгим коментарем із широким залученням екстралінгвальних деталей, але й у переформульованому вигляді залишаються сигнали
протиріччя, концентровано передані в парадоксі" [Синельникова 2008, 2].
Для визначення лінгвокогнітивного діапазону контрадикторності А.М. Приходько уводить такі параметри, як 'норма', 'стереотип', 'не/відповідність', 'не/зумовленість' [Приходько 2002, 52]. Точкою відліку в цій системі є феномен "норма",
який може актуалізуватися в одиницях різного категоріального статусу, у т.ч. й в
сурядних сполучниках [Санников 2008, 239].
Норма має триєдину структуру, оскільки передбачає опору на алетичне (те, що
можливе), деонтичне (прескрипційні настанови), аксіологічне (оцінка) [Арутюнова
1999, 299]. Наприклад, для розуміння речення It's raining, but Joаn went out without
an umbrella потрібна опора на деонтичне висловлювання на кшталт "У дощ слід користуватися парасолькою", яке постулює норму. Аналогічним чином можна інтерпретувати й речення It's raining, but the sun is shining, у якому відбивається невідповідність належного (норма: у фізичному світі дощу і сонця не буває одночасно) і реального (не-норма: дощ і сонце з'являються одночасно). Іншими словами,
спостерігаючи об'єктивну реальність, людина оцінює її на предмет нормативності:
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норма – це відповідність того, що спостерігається нормативним / стереотипним
уявленням мовця про об'єктивну реальність, невідповідність – це те, що суперечить
нормативним / стереотипним уявленням мовця про об'єктивну реальність.
У такий же спосіб доцільно тлумачити й каузальну пару "зумовленість" / "не зумовленість", у якій відбиваються нормативні уявлення людини про причиннонаслідкову залежність фактів, явищ і процесів об'єктивної дійсності (дощ – наявність парасольки, дощ – відсутність сонця). З цим же пов'язане й поняття "стереотип", яке в широкому сенсі означає звичний, стандартний канон думки, сприйняття,
поведінки і характеризується щонайменше двома епістемічними параметрами: а)
знанням, що відповідає колективному, етнокультурному досвіду, б) знанням, що є
набутим так званою буденною свідомістю / буденним когнітивним досвідом індивіда [Приходько 2002, 56].
Виходячи з того, що вищезазначені смисли можуть вступати між собою в різні
зв'язки й утворювати системи, вважаємо за доцільне описувати їх в термінах патерна. Услід за А.М. Приходьком [Приходько 2002, 53] можна виділити чотири провідних патерни конституювання протиріччя, що відбивають відношення найбільш
високого рівня узагальнення: 1) зумовлена відповідність, 2) зумовлена невідповідність, 3) незумовлена відповідність, 4) незумовлена невідповідність (табл. 1).

Невідповідність

Відповідність

Та бл иц я 1
Квадратична матриця когнітивних патернів /не/відповідності vs /не/зумовленості
Зумовленість
n
(а) It's very cold today and John went out
in his cap;
(б) It's raining and Joan went out with an
umbrella;
(в) Claire has stopped watching
television and her outlook on life has
significantly improved [Authier 2002,
295].
p дисонанс
(а) It's cold today, but John went out
without his cap / Though it's cold today,
John went out without his cap;
(б) I'm going out, even if it rains
[Huddleston 2003, 737];
(в) Despite having grown up in Paris,
Sonia doesn't speak French [Huddleston
2003, 734];
(г) Bill studied hard, but he failed the
exam [Izutsu 2008, 652];
(д) Although John is poor, he is happy
[Izutsu 2008, 652].
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Незумовленість
o контраст
(а) Peter plays violin and John is
learning piano [Valée 2008, 425];
(б) I work in a factory and Sam in an
office [Baker 1989, 434];
(в) Trudy is in Atlanta and Bob is in
Houston [Baker 1989, 419];
(г) John is rich, but Tom is poor [Izutsu
2008, 652].
q корекція
(а) John is not American but British
[Izutsu 2008, 652];
(б) John's house is old, but Martha's is
new [Baker 1989, 437];
(в) Ann doesn't like coffee – she likes tea
[Izutsu 2008, 652];
(г) They had invited Jill, not her husband
[Huddleston 2003, 62];
(д) Not only was Bill incompetent, but he
was also corrupt [Hudleston, 1314].
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Як показує аналіз матеріалу, із чотирьох виокремлених патернів у лінгвокогнітивній фіксації контрадикторних відношень задіяними виявляються три, у той час
як один із них – зумовлена відповідність – є для них не релевантним.
Патерн "зумовлена відповідність" передбачає каузальну взаємозалежність двох
денотативних ситуацій одна від одної за алгоритмом "причина – наслідок", при якій
одна із них є достатньою підставою для реалізації іншої. При цьому корелятивна залежність відповідає нормативним стереотипним уявленням мовця щодо належного й
реального. Зокрема, Джон одягнув шапку через холод на вулиці (1а), Джоан захопила
парасольку від дощу (1б), а у Клер, яка перестала дивитися телевізор, значно покращився погляд на світ (1в). Інваріант цього патерну виявляється вибудованим на такому зв'язку між ситуаціями, при якому антецедент і консеквент видаються достатньо прозорими для усвідомлення і мовцем: перший є відповіддю на питання "Чому?"
другий саме такий, а не інакший. Застосовуючи конструкцію, побудовану за цим патерном, мовець завжди сигналізує свій епістемічний стан, який означає 'знаю (і можу
пояснити, чому)'. Відповідаючи когнітивним стереотипам, висловлення на кшталт
(1а, 1б, 1в) виявляються когнітивно і комунікативно самодостатніми, а реципієнт навряд чи потребує подальших пояснень з боку їх продуцента, оскільки ці конструкції
фіксують звичність, канонічність, очікуваність і відповідність нормі.
Патерн "незумовлена відповідність" (контраст) базується на тому, що співіснування двох денотативних ситуацій, які потрапляють до кола уваги мовця, не суперечать його стереотипним уявленням про належне і реальне. З іншого боку, узгоджуючись і доповнюючи одна одну, ці ситуації не перебувають між собою в каузальних відношеннях. Цей патерн базується на такому зв'язку між ситуаціями, при
якому не вимагається, щоб одна була достатньою підставою для реалізації іншої, а
питання "Чому?" є зайвим. У будь-якому разі мовець не вбачає у співіснуванні ситуацій жодного протиріччя, а навпаки, нормальний перебіг подій і станів: нормально, що Пітер грає на скрипці, а Джон на піаніно (2а); що я працюю на фабриці, а
Сем – в офісі (2б); що Труді живе в Атланті, а Боб у Хьюстоні (2в). З іншого боку,
не суперечать нормі й такі істини, які постулюють незалежність щастя від багатства
(2г). Іншими словами, контраст між двома денотативними ситуаціями – це наявність різко виражених протилежностей, а спосіб співіснування – норма, консонанс,
гармонія. Обидві ситуації співіснують на засадах комплементарності, доповнюючи
і розширюючи одна одну. Проте в контексті все це може мінятися: якщо я маю
кращу освіту ніж Сем, то чого я не працюю в офісі (2б), а якщо Труді і Боб молодята, то чому вони живуть в різних містах (2в)? Зрозуміло, що в таких випадках поєднуються протилежності, а як відомо, "єдність протилежностей не може не втілювати в собі внутрішнє протиріччя" [Павлов 2001, 11].
Патерн "незумовлена невідповідність" (корекція), фіксуючи відсутність каузальної кореляції між двома денотативними ситуаціями (сема "незумовленість"), вказує на те, що попереднє твердження комунікативного партнера не відповідає істині,
а тому потребує корекції. Фундамент цього патерна є не епістемічно, а дискурсивно
мотивованим, оскільки, на думку мовця, твердження комунікативного партнера або
повністю не відповідає істині (Джон не американець, а британець (4а); у Джона дім
старий, а у Марти – новий (4б); Ен любить не каву, а чай (4в), або відповідає їй ли241
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ше частково (Джіл запросили, а її чоловіка – ні (4г); Білл не лише некомпетентний,
а й корумпований (4д). У двох останніх випадках (4в, 4г) обидві ситуації співіснують на засадах комплементарності, доповнюючи й розширюючи одна одну. Корективний патерн базується на такому зв'язку між ситуаціями, при якому не вимагається, щоб одна була достатньою підставою для реалізації іншої. У цьому випадку
невідповідність між ситуаціями, не досягаючи статусу протиріччя, трансформується у необхідність встановити істину, тобто привести знання комунікативного партнера стосовно певної ситуації у відповідність до їх бачення мовцем. Одночасно,
корекція, обмежуючись виправленням скривленої інформації, має більш складну
когнітивну основу, бо, безсумнівно, чинник "знання" при поєднанні невідповідності з незумовленістю "обтяжується волюнтативно-прагматичним фактором 'констатую, що…, але не бажаю давати цьому оцінку'" [Приходько 2002, 58].
Патерн "зумовлена невідповідність" (дисонанс) є тим феноменом, у якому
обидві денотативні ситуації перевіряються насамперед на відповідність нормі. Цей
патерн базується на стереотипному уявленні мовця про те, що між двома повідомлюваними станами речей має бути каузальна залежність (наприклад, "холод ⊃ шапка" (3а), "напружене навчання ⊃ зданий іспит" (3г) тощо), що є когнітивним консонансом. Проте всупереч очікуваному, каузальний зв'язок порушено, консонанс зникає, а з'являється щось таке, що не відповідає усталеним уявленням мовця про належне й реальне: антецедент не є відповіддю на питання "Чому?", а консеквент виникає в силу якихось незрозумілих причин. Проблематизуючи стан речей, мовець
обмежується простою фіксацією того, що він спостерігає і що суперечить його стереотипним знанням: попри холод Джон вийшов без шапки (3а), попри тривале перебування в Парижі Соня не говорить французькою (3в), попри напружене навчання Білл провалює іспит (3г), попри бідність Джон щасливий (3д). Зрозуміло, що
такого роду протиріччя між належним і реальним полягає не в позамовній дійсності, а в епістемічному світі людини, тобто в її уявленні про норму і не-норму. Справді, ненормально, що людина в холод без шапки, що при напруженому навчанні він
не витримує іспит і що вона, вирісши в Парижі, не знає французької. Не зовсім відповідає нашим уявленням про норму і той факт, що бідна людина може бути щасливою. Отже, відбувається фіксація мовцем свого нерозуміння чи свого незнання
того, чому відбувається саме так, а не інакше. Синтаксичні побудови, які виражають ці смисли, виявляються доволі залежними від текстового оточення, оскільки
потребують пояснення неналежного стану речей хоча б через подальше розгортання комунікативної ситуації. Попри це їх використання пов'язано з епістемічною
презумпцією "Не знаю і не можу пояснити, чому це саме так".
У своєму аналізі дисонансних (у нашому розумінні) конструкцій
А.М. Приходько виводить їхній логіко-смисловий інваріант у вигляді презумпції
"Дія в p дозволяє очікувати не-q, насправді діє q". Першоосновою таких відношень
він вважає їхню включеність в онтологічну схему каузальних відношень Пр1 → Нс1
→ Пр2 → Нс2 …→ Прn → Нсn [Приходько 2002, 106]. Але на відміну від власне каузальності, яка стверджує перманентність причинно-наслідкових ланцюгів, контрадикторність фіксує "ненормальний хід подій і ненормальний наслідок" [Санников
1989, 185], тобто описує ситуацію перерваного каузального ланцюга, "збій" про242
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грами і тим самим дивергенцію антецедента і консеквента [Приходько 2002, 106].
Контрадикторність трансформується в реальному мововикористанні у псевдокаузальність. Вона є порушенням принципу відповідності антецедента і консеквента, яке
метафорично ще називають "нездійсненою каузальністю" [Ляпон 1986, 158].
Цілком зрозуміло, що в контексті сказаного до сфери "компетенції" контрадикторного змісту потрапляє такий фрагмент причинно-наслідкового ланцюга, що
складається не з двох ланок (як при каузальних відношеннях), а з чотирьох (Пр1 →
Нс1 → Пр2 → Нс2), дві з яких експлікуються, а дві – імплікуються, тобто містять
відсилку до прихованого в попередньому контексті фонових знань. У табл. 2 це наочно показано на прикладі контрадикторного речення (3а).
Та бл иц я 2
Реалізованість / нереалізованість ситуацій у контрадикторному реченні
Індекс
ситуації
СИТ1 (Пр1)
СИТ2 (Нс1)
СИТ3 (Пр2)
СИТ4 (Нс2)

Характер
ситуації
передумова: експлікація першої
причини
висновок: очікуваний наслідок
(John must go out in his cap)
мотив: імплікація другої, реальної причини
факт: реальний наслідок (наслідок другої причини)

Мовна
реалізація
It's cold today

Вербалізованість
названо
не названо
не названо

John
went
out
without his cap

названо

У табл. 2 наочно показано, що до сфери контрадикторного дисонансу входять чотири ланки: дві причинні (Пр1 і Пр2) і дві наслідкові (Нс1 і Нс2), які актуалізуються в
контрадикторному висловленні в різних констеляціях: у вигляді експлікованих передумови (Пр1) і факту (Нс2) та імплікованих висновку (Нс1) і мотиву (Пр2). На рівні
поверхневої маніфестації спостерігається асиметрія причинно-наслідкового ланцюга,
а точніше логічний еліпсис: дві ситуації залишаються не названими: 1) висновок (тому, що це логічно і відповідає здоровому глузду), 2) мотив (набуває статусу епістемічної лакуни тому, що мовець або не знає, або не розуміє його). Очевидно, логічний
еліпсис очікуваного наслідку є природним для контрадикторного речення.
Отже, когнітивно-семантичною основою контрадикторних конструкцій є не імпліцитний наслідок, як вважається, а невідома мовцеві причина, яка і є рухомою
силою того стану речей, що склався і що його мовець повідомляє. В обох випадках
ця причина лежить поза межами речення. Вона не вербалізується, оскільки не входить до кола когнітивно-комунікативних інтенцій, які переслідує мовець, використовуючи адверсативний паратаксис чи концесивний гіпотаксис. Осмислення існуючого протиріччя може бути чи не бути реалізованим у подальших комунікативних
кроках мовця, тобто в синтаксичних одиницях вищого від речення порядку – тексті.
Контрадикторний сполучник, що з'єднує першу і третю семантичні частини, є сигналом пропуску другого компонента і маркером згортання логічного ланцюга. З огляду
на глибинну структуру ця частина є обов'язковою для контрадикторного речення.
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Завдяки очікуваному консеквенту (висновок, СИТ2), між ланками СИТ1 і СИТ4
встановлюється дуга когнітивно-логічного напруження, що вимагає формулювання
реальної причини / мотиву того, що діє. Однак у контрадикторному реченні ця причина не називається, оскільки в кращому випадку вона перебуває за його межами –
в перед- чи післятексті, а в гіршому взагалі залишається невідомою. Отже, контрадикторний дисонанс є такою зумовленістю, що не відповідає знанням, навичкам і
уявленням мовця про устрій реального світу і суперечить логіці здорового глузду.
Все вище зазначене дозволяє зробити деякі висновки.
1. Розрізняють логічну і когнітивну контрадикторності. Логічні контрадикторні
відношення між судженнями передбачають, що одне з них є необхідно істинним, а
інше – хибним. Третього, проміжного варіанта між ними не існує. Когнітивна контрадикторність є суб'єктивним явищем, заснованим на невідповідності дійсного і
належного в епістемічному світі мовця.
2. Усвідомлення лінгвокогнітивного діапазону контрадикторності уможливлюється в контексті понять 'норма', 'стереотип', 'не/відповідність', 'не/зумовленість'.
Вступаючи між собою в різні зв'язки, вони утворюють чотири патерни: зумовлена
відповідність, зумовлена невідповідність (дисонанс), незумовлена відповідність
(контраст), незумовлена невідповідність (корекція), перша з яких не є релевантною
для контрадикторних відношень. Денотативні ситуації, що реалізуються в межах
контрасту і корекції, не перебувають між собою в каузальних відношеннях, тоді як
при дисонансі така залежність є обов'язковою у плані її порушення.
3. Дисонанс, будучи особливим типом когнітивного протиріччя, складається з
чотирьох ситуацій – передумови, висновку, мотиву, факту. Дві з цих ситуацій – висновок і мотив – є імплікованими, а дві – передумова і факт – експлікованими. Тим
самим когнітивно-семантичною основою контрадикторних конструкцій є єдність і
боротьба протилежностей – імпліцитного та експліцитного в причиннонаслідковому ланцюзі.
Перспективним у плані подальших наукових розвідок видається більш детальне дослідження контрадикторних відношень у патернах 'контраст' і 'корекція' в світі
взаємодії адверсативних та концесивних конструкцій.
В статье рассматриваются лингвофилософские и лингвокогнитивные параметры противоречия.
С лингвокогнитивной точки зрения контрадикторные отношения определяются в диапазоне понятий 'норма', 'стереотип', 'не/соответствие', 'не/обусловленность'. Исходя из этого, выделяются три
основных типа противоречия – контраст, коррекция, диссонанс. Последний (как особый тип когнитивного противоречия) описывается в параметрах каузальности.
Ключевые слова: противоречие, контрадикторность, не/обусловленность, не/соответствие,
причинно-следственные отношения.
The article deals with linguaphilosophical and linguacognitive parameters of contradiction. In the
cognitive aspect contradictory relations are viewed in the range of such notions as 'norm', 'stereotype', '(non-)
conformity', '(non-)conditionality'. Accordingly, three types of contradiction (contrast, correction, dissonance) are distinguished. The last one (as a special type of cognitive contradiction) is analysed in the
scheme of causal and consequent relations.
Key words: contradiction, (non-)conformity, (non-)conditionality, causality, consequence.
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УДК 811.135.1
"PRINCIPII DE ISTORIA LIMBII"
("ПРИНЦИПИ ІСТОРІЇ МОВИ") АЛЕКСАНДРУ ФІЛІППІДЕ (1859–1933) –
РУМУНСЬКИЙ ВАРІАНТ МОЛОДОГРАМАТИЗМУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
Лучканин Сергій Мирославович,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив німецьких молодограматиків доволі широко відбився в румунському мовознавстві в науковій
діяльності таких лінгвістів: Богдан Петрічейку Хашдеу (1836–1907), Александру Ламбріор (1845–
1883), Харитон Тіктін (1850–1936), Лазер Шеіняну (1859–1934), Александру Філіппіде (1859–1933),
Йон Богдан (1864–1919), Овід Денсушану (1873–1938) та Секстіл Пушкаріу (1877–1948). Професор
ясського університету Александру Філіппіде, засновник і керівник Ясської лінгвістичної школи, працею "Принципи історії мови" (1894) здійснив оригінальну адаптацію відомої книги Германа Пауля,
вказавши на три принципи, що зумовлюють зміни в мові: вигідність (comoditatea), ясність
(clarificarea), відповідність законам (legiuirea). Молодограматичні ідеї наявні і в інших дослідженнях
А.Філіппіде: "Елементарна граматика румунської мови" (1897; незважаючи на назву, це серйозна
наукова праця) та "Походження румунів" (у 2-х т., 1925–1928).
Ключові слова: молодограматизм, румунське мовознавство, причини мовних змін, лінгвістичний
психологізм, історизм.

Протягом ХХ ст. постійно зростав науковий інтерес до проблем загальної історії
лінгвістики та окремих її галузей, зокрема історія мовознавства представлена як
окремий розділ у фундаментальному підручнику відомого українського мовознавця
М.П. Кочергана "Загальне мовознавство" (2003). У ньому при характеристиці лінгвістичної історіографії значну увагу приділено висвітленню розвитку молодограматизму
– "напряму у порівняльно-історичному мовознавстві, мета якого – дослідження живих
мов, які нібито розвиваються за суворими, що не знають винятків, законами" [Кочерган
2003, 63]. Чимало місця характеристика молодограматизму займає у вітчизняних і зарубіжних підручниках і навчальних посібниках, що побачили світ останнім часом [Левицкий, Боронникова 2005, 137–153; Frâncu 2005, 151–159; Mounin 1999, 140–146;
Robins 2003, 246–251]. У вузькому тлумаченні терміна молодограматизм ця лінгвістична течія пов'язується з діяльністю вчених Лейпцизького університету Августа Лескіна (1840–1916), Карла Бругмана (1849–1919), Германа Остгофа (1847–1909), Германа Пауля (1846–1921; особливо популярною є його праця "Принципи історії мови",
де викладено положення молодограматичного дослідження, що побачила світ 1880
р., а в перекладі російською мовою – 1960 р. [Пауль 1960], її ще називають "Біблією
лінгвіста"), Бертольда Дельбрюка (1842–1922) [Березин 1984, 96].
Виділяють такі характерні риси лінгвістичної концепції молодограматиків: позитивістська філософія як її методологічна основа; прагнення уникати філософії, відмова від розгляду не підкріплених фактичним матеріалом "вічних проблем" науки
(таких як мова і "дух народу", походження мови, стадіальність у розвитку мов, мовні
універсалії, типологічна класифікація мов); трактування мови як продукту психофізичної діяльності (лінгвістичний психологізм); емпіризм (атомізм) – спостереження,
реєстрація і первинне узагальнення мовних фактів, прагнення залучати якомога ширший фактичний матеріал, найретельніше його опрацьовувати і впроваджувати; історизм (ізольований, несистемний) у поєднанні з необхідністю вивчення живих мов і
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діалектів, що започаткувало нову мовознавчу дисципліну – лінгвістичну географію;
виявлення взаємовідносин мовного узусу й мовленнєвої діяльності окремої особи;
пошуки і розкриття фонетичних законів і встановлення новоутворень за аналогією;
розуміння наукового теоретичного синтаксису на психологічній основі; усвідомлення причин змін значень слів як наслідок нестійкості індивідуальної психіки тощо.
У лінгвоісторіографії зазначається, що до цієї течії згодом приєдналися мовознавці інших країн: французький мовознавець Мішель Бреаль (1832–1915), данські
дослідники Карл Вернер (1846–1896) і Вільгельм Томсен (1842–1927), норвежець
Софус Бугге (1833–1907), італійський мовознавець Граціадіо Асколі (1829–1907) й
американський лінгвіст Вільям-Дуайт Уїтні (1827–1894). До молодограматиків (з
певними справедливими застереженнями) зараховують і представників Казанської і
Московської лінгвістичних шкіл на чолі з Іваном (Яном) Олександровичем Бодуеном де Куртене (1845–1929) та Пилипом Фортунатовим (1848–1914). Дослідженню
впливу молодограматизму на розвиток наукової думки в українському та російському мовознавстві 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. присвячено цікаву дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Теорія та практика
молодограматизму в українському і російському мовознавстві" О.М.Абрамічевої
[Абрамічева], де за допомогою історико-наукової реконструкції розкрито різний
ступінь впливу молодограматиків на вчених Московської і Казанської лінгвістичних
шкіл, О.І. Соболевського, М.М. Каринського, С.Й. Смаль-Стоцького, А.Ю. Кримського, Є.К. Тимченка, П.О. Бузука, К.Т. Німчинова, Л.Л. Васильєва, П.М. Селіщева, М.С. Трубецького та ін., показано оригінальність ідей українських і російських істориків мови, визначено їх внесок у порівняльно-історичне мовознавство.
Молодограматичні ідеї були надзвичайно популярні серед лінгвістів колишнього
СРСР, як підкреслює М.П. Кочерган, у Радянському Союзі "переважна більшість
учених дотримувалася старих, передусім молодограматичних, поглядів" [Кочерган
2003, 123]. У навчальному посібнику А.С. Зеленька "З історії лінгвістичних учень"
один із розділів красномовно називається "С.П. Самійленко – український молодограматик другої половини ХХ ст." [Зеленько 2002, 133–134]. Детальна характеристика молодограматизму як однієї з базових лінгвістичних концепцій кінця ХІХ–
початку ХХ ст., її відлуння в лінгвістиці ХХст., ґрунтовний опис національних варіантів молодограматизму – актуальне завдання сучасної історії мовознавства, яке
не повинно обмежуватися дескрипцією та студіями лише основних наукових лінгвістичних шкіл. Ю.О. Жлуктенко так визначає значення мовознавства ХІХ ст. на
формування мовознавчих поглядів М.Я. Калиновича: "Як учений, М.Я. Калинович
формувався на лінгвістичних теоріях кінця минулого сторіччя. У своїх лекціях він
звичайно звертав увагу слухачів на великі досягнення мовознавства цього періоду,
зокрема підкреслював, що, відігравши справді революційну роль, ХІХ сторіччя
принесло рішуче відмовлення від будь-яких апріорних суджень і включило мовознавство в загальний процес наукового пізнання світу у всій його складності, взаємодії і переплетінні матеріальних, духовних і соціальних факторів. Саме в ті часи
було відкрито закони, яким підкоряються зміни в мовних системах, визначені закономірності зв'язків людської мови з психофізіологічними та соціальними аспектами
природи людини" [Жлуктенко 1991, 21].
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Завдання нашої статті полягає в усебічному розкритті впливу теорії та практики
молодограматизму на румунське мовознавство кінця ХІХ-першої половини ХХ ст.,
виявлення спільного й відмінного в поглядах учених Лейпцизької лінгвістичної
школи (молодограматиків у вузькому смислі) та румунських мовознавців 80-х рр.
ХІХ ст. – 40-х рр. ХХ ст., передусім класичного молодограматика Александру Філіппіде (1859–1933) – засновника й керівника "ясської школи" в румунському мовознавстві, 150-річчя з дня народження якого відзначається цього року.
Відразу слід зауважити, що вплив молодограматиків доволі широко відбився в
румунському мовознавстві в науковій діяльності таких лінгвістів як Богдан Петрічейку Хашдеу (Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1836–1907), Александру Ламбріор
(Alexandru Lambrior, 1845–1883), Харитон Тіктін (Hariton Tiktin, 1850–1936), Лазер
Шеіняну (Lazăr Şăineanu, 1859–1934), Александру Філіппіде (Alexandru Philippide,
1859–1933), Йон Богдан (Ion Bogdan, 1864–1919), Овід Денсушану (Ovid Densusianu,
1873–1938) та Секстіл Пушкаріу (Sextil Puşcariu, 1877–1948) [Лучканин 2006, 10–20].
Александру Філіппіде народився 1 (13) травня 1859 р. у невеличкому молдовському містечку Бирлад (пригадується історична особа давньоруського князя-ізгоя
ХІІ ст. Івана Бирладника), був вихідцем із грецької родини, що прибула до Молдови (об'єдналася з Валахією в єдину державу – Румунію – у січні 1859 р., за три місяці до народження лінгвіста) на початку ХІХ ст. [Macrea 1959, 153]. Майбутній
учений закінчив філологічний факультет Ясського університету, протягом 1888–
1890 навчався в Німеччині, де слухав курси з романської філології Гуго Шухардта,
що сам навчився у Філіппіде румунської мови, наголошував на дослідженні фактичного матеріалу в історичній перспективі (діахронії). З 1893 р. і до самої смерті
12 серпня 1933 Александру Філіппіде був професором кафедри румунської філології Ясського університету, першої подібної кафедри в Румунії [Balacciu, Chiriacescu
1978, 202], 1898 його було обрано членом-кореспондентом Румунської академії, а
через два роки – і її дійсним членом (у 40 років!)
Александру Філіппіде, перебуваючи під впливом позитивістської філософії,
ґрунтовно займався загальномовознавчими (його попередником у цьому плані був
Богдан Петрічейку Хашдеу) і загальнофілологічними дослідженнями. 1894 р. він
опублікував ґрунтовну працю "Principii de istoria limbii" ("Принципи історії мови"),
що становила собою певну адаптацію на румунському мовному матеріалі відомої
книги Германа Пауля "Prinzipien der Sprachgeschichte" (1880, витримала п'ять видань, останнє побачило світ посмертно 1937 р.) Філіппіде не приховував впливу
лінгвістичних ідей Г.Пауля: "Пропонована праця багато в чому зобов'язана ідеям
Пауля, про що недостатньо сказати кількома рядками. Хто уважно читатиме обидві
книги, відразу зрозуміє як подібності, так і відмінності між ними" [Philippide 1984,
224]. У праці румунського мовознавця показано вплив психічного фактору в розвитку мови; визначено (за Паулем; щоправда, загально й іноді дещо наївно) три принципи, що зумовлюють зміни в мові: вигідність (comoditatea), ясність (clarificarea),
відповідність законам (legiuirea). Говорячи про принцип вигідності, Філіппіде цілком у дусі лінгвістичного психологізму, але на основі румуномовного матеріалу відзначив, що відмінювання наявних трьох відмін іменників у румунській мові легше
запам'ятати, ніж п'яти в латинській. Румунський лінгвіст відзначає також роль узусу,
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підкреслюється, що чимало мовних змін відбуваються несвідомо як наслідок функціонування самої мови ("принципи мовних змін – власне сама мова; вони не існують
поза її межами"). А.Філіппіде виділив і тісний зв'язок між мовою та історією народу,
який нею розмовляє (Пауль також зводив усе мовознавство до історії мови).
Як відомо, в концепції молодограматиків справжрьою реальністю виступає лише індивідуальна мова ("жодних мов, крім індивідуальних, не існує"), "а те, що
звичайно називають загальнонародною мовою, "є просто абстракцією, яка не має
відповідника в реальній дійсності", і "на світі стільки ж окремих мов, скільки індивідів" (Пауль)" [Кочерган 2003, 65]. Подібну думку знаходимо на початку праці
Александру Філіппіде: "Так само як і решта природних речей різноманітні до безкінечності, як не можна віднайти хоча б дві, які були б цілком ідентичними, і лише
завдяки більшій чи меншій подібності між ними вони виокремлюються людським
розумом у групи, певні ідеї, так само до безкінечності варіюється людська мова, від
одного індивіда до іншого і від одного моменту до іншого; той самий звук того самого слова не вимовляється однаково двома людьми, наскільки б не подібним було
їхнє мовлення на перший погляд. Так само його однаково не вимовляє двічі послідовно одна й та сама людина. У цьому безмежному розмаї мова постає перед нами
в часі як біжуча рідина, у просторі як безмежне море, де кожна крапля має своє
окремішнє існування" [Philippide 1984, 8]. І далі: "Насправді існує стільки говірок,
скільки і людей, і також стільки ж мов, скільки і народів" [Philippide 1984, 9]. Тому
Філіппіде активно обстоює заклик молодограматистів досліджувати "людину, яка
говорить". Відзначимо, що подібну думку висловлював і близький до молодограматиків видатний російський мовознавець Олександр Шахматов (1864-1920): "Реальне буття має мова кожного індивідуума; мова села, міста, області, народу виявляється певною науковою фікцією" [цит. за Дорошенко, Дудик 1974, 26].
Самі розділи праці Філіппіде перегукуються з відповідними главами твору Пауля: "Зміна звука" (ІІ розділ; у Пауля – це глава ІІІ "Звукові зміни"), "Зміна значення" (ІІІ розділ; так само називається четверта глава у Пауля), "Аналогія" (IV розділ;
це – п'ята глава в Пауля), "Відокремлення" (описано словотвір румунської мови).
Загалом Філіппіде поділяє концепцію молодограматиків, проте, як неодноразово
наголошують румунські вчені [Frâncu 1999: 133; Philippide 1984: XIII-XX], його
праця містить і чимало новизни, навіть у межах лінгвістичного психологізму й історизму. На відміну від Г. Пауля, А. Філіппіде не обмежується лише класифікацією
й формулюванням мовних змін, а прагне пояснити і їхні причини, серед яких вирізняє й детально аналізує (розділ ХІІ) "lămurirea psihică a cunoştinţelor" ("психічне
роз'яснення пізнання"), під яким розуміє психологічну базу розрізнення, ритм (розділ ІХ). Доволі широко румунський мовознавець говорить і про взаємозв'язки мови
і мислення (йому були відомі ідеї В.фон Гумбольдта), відмінності між логічними і
психологічними категоріями і граматичним членуванням речення: VIII розділ праці
Філіппіде так і називається, тоді як Г. Пауль заклав основи наукового теоретичного
синтаксису саме на психологічній основі, поклавши край багатосторічному пануванню логічної граматики [у Пауля це XVI розділ під назвою "Зміни в синтаксичному членуванні", див.: Пауль 1960, 338–361].
Одним із розділів, у якому Філіппіде виявляє незалежність від Пауля, є глава, де
показано роль писемної мови як нормативного фактора для розмовної мови й за249
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значено на необхідності певних обмежень для втручання лінгвістів у розвиток мови
(це було особливо актуальним в умовах тодішньої етимологізації румунської орфографії внаслідок діяльності латинізаторської школи).
Тривалий час праця А. Філіппіде залишалася важливим підручником із загального мовознавства для румунів, схожа на роботи учня російського молодограматика Пилипа Фортунатова В.К. Поржезинського ("Введение в языковедение", 1916) та
близького до лінгвістичної концепції О.О. Потебні Д.М. Кудрявського ("Введение в
языкознание", 1910). У підручнику останнього читаємо: "Лише у звуках знаходить
людська думка найдосконаліший вияв, а тому лише звукову мову ми будемо називати мовою у власному розумінні цього слова" [Хрестоматия… 1977, 432].
Окрім цієї праці, молодограматичні ідеї наявні і в інших дослідженнях
А.Філіппіде: "Елементарна граматика румунської мови" (1897; незважаючи на таку
назву, це серйозна наукова праця); "Originea românilor" ("Походження румунів"; у
2-х т., 1925–1928), у якій зібрано всі історичні відомості щодо місця, часу й умов
формування румунського народу та його мови, з авторськими ремарками, що часто
переростають у ґрунтовні лінгвістичні розвідки. І в цьому творі Філіппіде подає
власний погляд на причини мовних змін, фонетичні закони (виходячи з власної молодограматичної концепції, мовознавець уважає фонетичні елементи більш консервативними і більш характерними для кожної мови, а фонетичні зміни відбуваються
за фонетичними законами без винятків, як і природні феномени), відношення між
мовою і діалектом, відображення у мові специфічного способу мислення мовців
(Філіппіде відзначає, що артикуляційна база і психічна свідомість кожного народу є
елементами, що вирізняють одну мову від іншої). Відзначимо, що Александру Філіппіде був керівником "ясської школи" в румунському мовознавстві, його учнем
був видатний румунський лінгвіст-академік Йоргу Йордан (1888–1978), що залишив ґрунтовну монографію про свого вчителя [Iordan 1969]. Іменем Александру
Філіппіде названо Інститут румунської філології в Яссах, заснований з ініціативи і
за підтримки вченого 1927 р.
Влияние немецких младограмматиков довольно широко отобразилось в румынском языкознании в научной деятельности следующих лингвистов: Богдан Петричейку Хашдеу (1836–1907), Александру Ламбриор (1845–1883), Харитон Тиктин (1850–1936), Лазер Шеиняну (1859–1934), Александру Филиппиде (1859–
1933), Ион Богдан (1864–1919), Овид Денсушану (1873–1938) и Секстил Пушкариу (1877–1948). Профессор
ясского университета Александру Филиппиде, основатель и руководитель Ясской лингвистической школы,
работой "Принципы истории языка" (1894) совершил оригинальную адаптацию известной книги Германа
Пауля, указав на три принципа, обуславливающие изменения в языке: удобство (comoditatea), ясность
(clarificarea), соответствие законам (legiuirea). Младограмматические идеи представлены и в других исследованиях А.Филиппиде: "Элементарная грамматика румынского языка" (1897; несмотря на название,
это серьёзный научный труд) и "Происхождение румын" (в 2-х т., 1925-1928).
Ключевые слова: младограмматизм, румынское языкознание, причины языковых изменений, лингвистический психологизм, историзм.
Alexandru Philippide (1859–1933) was a renowned Romanian linguist and worked as a professor at
Jassy University. His background stems from the Neogrammarian school of linguists: in 1894 he published
Principii de istoria limbii/Principles of the History of Language, adapting to the Romanian language
material the work Prinzipien der Sprachgeschichte by Hermann Paul, to which he also added his own
theoretical contribution. Subsequently, he wrote Gramatica elementară a limbii române/Basic Grammar of
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the Romanian Language (1897) and his fundamental work Originea românilor/The Origins of the Romanians
(2 volumes, 1925–1928), which includes all historical data regarding places, epochs and circumstances
leading to the formation of the Romanian people and of the Romanian language. His scientific activity is
comparable to that of the Ukrainian linguist Pavlo Zhyteţikyi (1837-1911).
Key words: Neogrammarian school, Romanian linguistics, causes of language change, linguistic
psychologism, historism.
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The discourse markers (particles) are always in the focus of linguistic studies due to their vague status in
the language structure, wherein they do not constitute a definite category. Evidently, discourse format reveals
their functional semantics and pragmatics that alienates them into a specific domain. The cognitive approach
stresses their non-sporadic use in the discourse.
Key words: discourse markers/particle, cognitive approach, discourse-analysis, author's intention.

The study of discourse markers constitutes an extensive area of research in itself [Fraser
2005, 932]. At least eight books and edited volumes have been devoted to the issue in
English alone [Abraham 1991; Andersen 2001; Blakemore 2002; Brinton 1996; Fischer
2000, Jucker and Ziv 1998; Schiffrin 1987]; as well as a large number of articles, references
to which can be found in the books mentioned and in Cortés Rodríguez (1995; 1995),
Fraser (1999), Grote et al. (1997), and Louwerse and Mitchell (2003). Most relevant to
discussion are studies that combine the study of discourse markers with that of coherence
relations [Knott 1996; Knott and Dale 1994; Pit 2003; Sanders et al. 1992, 1993].
Discourse markers (particles) have been analysed in many different frameworks and
from different perspectives with often highly differing results. So far there is no method
of validating the one or the other analysis other than plausibility. In linguistics, a
discourse marker is a lexeme or particle which has no direct semantic meaning in the
context of a sentence, having rather a pragmatic function: it serves to indicate the
speaker's attitude, or to structure their relationship to other participants in a conversation.
Discourse particles are primarily a feature of spoken language; in written language they
indicate an informal or jocular tone.
Despite the quantity of research in this area, however, no consensus has emerged
regarding fundamental issues of terminology. The term DM has different meanings for
different groups of researchers, among them are semantic conjuncts, sentence
connectives, semantic connectives, clue words, cue words, discourse operators, discourse
particles, discourse signaling devices, indicating devices, hyper propositional expressions,
prefaces, pragmatic connectives, pragmatic devices, pragmatic expressions, pragmatic
formatives, pragmatic markers, etc.[Fraser 2005].
The objective of the present paper is to give an overview of various approaches to the
discourse markers – their status, functions, and pragmatics. Our hypothesis is that their use is
preconditioned by the author's intention, the interactional model, and the discourse register.
There is a group of phenomena in language that function at the discourse level, more
than at the morphological or syntactic level. One of the characteristics that set these apart
from apparently similar phenomena, is the difficulty of analyzing them and describing
them based on morphological or syntactic criteria, or even lexemic criteria. The question
arises whether this is a single category of phenomena, or several categories with similar
functions. There are many references in the literature to discourse particles, discourse
markers/cues, cue phrases [Louwerse and Mitchell, 2003], pragmatic markers
[Fleischman and Yaguello 2004], and interjections. Another term is sequence marking
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particles or phrases [Frank, 1999]. The term 'coherence relations' [Louwerse and Mitchell
2003] seems to be used at times as a synonym for Discourse Marker, and at times as a
generic term to include all these phenomena. A similar phenomenon is described as the
global scope (versus local scope) of some adverbs or adverbial clauses [Givon 1993].
Discourse markers are said to instruct discourse participants how to consider an
upcoming utterance, providing a path toward the integration of different components of
language use into one coherent discourse [Louwerse and Mitchell 2003].Discourse
particles are little words or phrases which generally add nothing truth conditional to the
sentence they are part of, although it's not clear that they have constituent structure
relations within that sentence.
There seem to be two basic kinds of discourse particles; both are conversational. There
are attitudinal discourse markers, such as well, uh, like, gosh, oh, OK, I mean, and y'know,
which indicate something about how the speaker feels about what is being said, or how
s/he feels about how the addressee feels about what is being said. Some studies report a
higher frequency of discourse markers in speech than in written discourse. Louwerse and
Mitchell (2003) found ten times as many discourse markers in spoken as in written
discourse, and twice as many in informal as in formal discourse. Although their study
included particles such as well, anyway, and backchannels [Yngve 1970] such as yeah
and right, typical of speech, they report that the result is also true for connectives like
because, although, and if. Other research has also found a higher incidence of discourse
markers in speech [Dahlgren 1998; Soria and Ferrari 1998]. This is interesting, since in
face-to-face communication other signaling devices (intonation, gesture) are also
available. Louwerse and Mitchell (2003) postulate that the markers are necessary because
dialogue is a dynamic and emergent type of discourse, in which participants do not have
access to an organized structure or outline. Although they contribute nothing to the truth
conditions of the sentence, they do reflect an attitude of the speaker toward what is being
said in the present utterance
On the other hand, there are structural discourse markers like the sentence-initial
particles Now, OK, And, But, which speakers use to indicate a structural boundary, and a
hint of how what follows relates to what went before.
Unfortunately for the hearer, structural markers do not indicate what unit they mark;
the hearer has to figure that out from the hint and his understanding of whatever went
before).
Discourse markers are a kind of common linguistic phenomenon which is pervasively
used in daily communication. It was during recent years that DMs were investigated
within a large number of frameworks reflecting divergent research interests, methods, and
goal. Discourse Markers (or Pragmatic Markers in some traditions) are elements, such as
"you know, I mean, well", that have a distinct prosodic entity, tend not to have a specific
semantic meaning, and contribute to scaffold the pragmatic coherence of interaction.
Generally speaking, discourse markers have often been described by their absence of
traditional linguistic properties, since neither their use nor their meaning seem to
resemble any of the traditional linguistic categories.
R. Trillo attempts to clarify the status of discourse markers. These lexical expressions
have been studied under various labels, including discourse markers, discourse connectives,
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discourse operators, pragmatic connectives, sentence connectives, and cue phrases.
Although most researchers agree that they are expressions which relate discourse segments,
there is no agreement on how they are to be defined or how they function [Blakemore1
1999, Border 2008].He defines discourse markers as a class of lexical expressions drawn
primarily from the syntactic classes of conjunctions, adverbs, prepositional phrases, and
pseudo-predicative phrases.. With certain exceptions, they signal a relationship between the
interpretation of the segment they introduce, S2, and the prior segment, S1. They have a
core meaning, which is procedural, not conceptual, and their more specific interpretation is
'negotiated' by the context, both linguistic and conceptual.
The term DM is generally used to refer to a syntactically heterogeneous class of
expressions which are distinguished by their function in discourse and the kind of
meaning they encode. We try to provide an overview of the issues that have arisen in the
attempt to say what the function of these expressions is and how they should be
accommodated in a theory of meaning. It does not, however, aim to provide a definitive
list of DMs, for as Jucker (1993) points out, research has not yielded a definitive list of
DMs in English or any other language. Indeed, as Schourup (1999) observes, the use of
this term by some writers [Blakemore 1999] is not intended to reflect a commitment to
the existence of a class of DMs at all.
Discourse markers fulfill many different functions; they contribute to text structuring,
dialogue management, turn-taking, politeness, and more. Their investigation is, thus,
relevant from many different perspectives within pragmatics and linguistics as a whole.
The analysis of discourse markers is part of the more general analysis of discourse
coherence how speakers and hearers jointly integrate forms, meaning, and actions to
make overall sense out of what is said [Schiffrin 1987, 49]
Coherence in discourse can be achieved by different means. Discourse markers guide
the text receiver in the recognition of those relations, they signal the linking of the piece
of text being processed to some other piece of the text in a particular way. Some
discourse markers are straightforward conjunctions [Schiffrin 2001].
To describe the phenomenon of discourse markers accurately we must employ a
discourse-cognitive approach: discourse markers are elements that fill the discoursal and
cognitive slots that spoken language needs in order to weave the net of interaction. This
dynamic approach is geared to the description of the discourse and the cognitive status of
the markers [Trilo 2006, 639–642] but does not make them into a closed-class repertoire.
The approach intends to account for the two main issues at stake: the issue of a "core
meaning" for each marker, and the nature of an "accepted" repertoire of discourse markers
in each language. As to the first, the question of the core meaning poses many problems,
since each element may appear in such a multiplicity of functional contexts, and with such a
varied array of meanings, that it is very difficult to assign a core meaning, especially in the
case of pause markers and interjections. Second, with regard to the elaboration of an
accepted repertoire, what we find in discourse is not just a series of discourse markers:
rather, we are dealing with discourse functions where any element provided – it fulfills
several conditions related to context and prosody – can function as a discourse marker. In
other words, the phenomenon of discourse markers shows that spoken interaction needs to
have a pragmatic skeleton, consisting of such discourse, that function holds the
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communicative force of the interaction together. The functions are filled by elements that
may vary according to regional, ideolectal or sociolinguistic features within one and the
same language. The problem is how to account for the alternative options, for example, for
showing feedback in a certain situation in a particular language? In this case one can appeal
to the notion of appropriateness, defined as the possibility to choose the most adequate
element in the realization of a certain function in a specific context. Accordingly the use of
a particular form in discourse is not dependent upon any kind of grammatical assessment
(as a matter of fact, many discourse markers do not belong to any particular grammatical
category), but on their frequency in a significant corpus-based language sample.
As for the contemporary approach discourse markers such as that is, that is to say, i.e.,
etc. have been grouped under the term reformulation markers. Reformulation is to be
interpreted as the process of reinterpretation, where the contents of an utterance are
expressed in a different way through a re-elaboration. This is done to facilitate the
understanding, and/or to narrow the specificity of an utterance. Reformulation ensures
cohesion and facilitates discourse by reducing any possible communicative defects of a
text [2009]. Fuchs (1982) argues that there are three types of reformulation: designation,
denomination, and exemplification. On the other hand, Flottum (1993) argues in favour of
either horizontal (including definition, denomination, and substitution) or vertical
(including generalization, specification, and summary) reformulation. Gulich and Kotschi
(1995) divides the classification of reformulation markers into paraphrastic, where the
marker establishes a relationship between two connected utterances, and nonparaphrastic, where the marker dissociates two utterances by showing that the content of
one is crucial in order to continue discourse. Others [Cuenca 2003; Cuenca and Bach
2007; Rubio 2006] argue for four different types of reformulation: explanation,
rectification, conclusion, and summary. Finally, Relevance Theory [Bataller 2002;
Murillo 2004; Blakemore 2007; Border 2008, 1411–1434] among others) argue that some
reformulation encode a procedure, while other encode a concept. Pons Salvador Border
[2009] intends to describe reformulation markers employing Head-Driven Phrase
Structure Grammar (Pollard and Sag (1994), Ginzburg and Sag (2000) as a syntactic
approach. This approach is relevant in a theory of discourse because it provides a
framework in which all levels of grammar can be integrated.
The importance of discourse markers lies in the theoretical questions they raise about
the nature of discourse and the relationship between linguistic meaning and context. The
search of classification principles dominating discourse marker research should be
replaced by the investigation of the way in which linguistic expressions contribute to the
inferential processes involved in utterance of understanding.
Discourse particles are far from being the meaningless pause-fillers – they do not occur
randomly in discourse. Rather, each conveys something distinct from the others, something
non-truth-conditional that helps the hearer know how to take what is being said.
Attitudinal discourse markers, which indicate something about how the speaker feels
about (how the addressee feels) about what is being said, are distinguished from structural
discourse markers, which indicate a structural boundary, and a hint of how what follows
relates to what went before. Explicit knowledge of the pragmatics of such particles
enables the design of a natural-language interface with personality. Once developed, such
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an interface can be employed both in basic research, to help test hypotheses about exactly
what the pragmatic contribution of a particle is, and in applied systems wherever it is
important to give the user a sense of interacting with a human personality.
Дискурсивні маркери завжди знаходяться у центрі лінгвістичного дослідження завдяки своєму
невизначеному статусу у структурі мови, де вони не представлені окремою категорією. Вочевидь, у
дискурсі стає рельєфнішою їхня функціональна семантика і прагматика, що надає підстави виокремлювати їх в окрему категорію.
Ключові слова: дискурсивні маркери, частки, когнітивний підхід, дискурс-аналіз, авторська інтенція.
Дискурсивные маркеры всегда находятся в центре лингвистических исследований благодаря своему неопределенному статусу в структуре языка, где они не представлены отдельной категорией.
Очевидно, формат дискурса делает выразительной их функциональную семантику и прагматику,
что предоставляет возможность выделения их в отдельную категорию.
Ключевые слова: дискурсивные маркеры, частицы, когнитивный подход, дискурс-анализ, авторская интенция.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена лінгвокультурологічному та когнітивному аспектам дослідження прецедентних феноменів, першоджерелом яких є антична міфологія. Прецедентні висловлювання та пов'язані
з ними прецедентні імена фіксуються у пам'яті людини як ментефакти з високим асоціативним потенціалом. Дослідити особливості функціонування та збереження цих феноменів дозволяє метод
асоціативного експерименту, результати якого представлені у статті.
Ключові слова: міфотеонім, прецедентність, когнітивна ономастика, асоціативний експеримент.

Більшість актуальних проблем сучасного мовознавства сфокусована навколо
homo cogitans et loquens – людини, яка мислить і розмовляє, отже є суб'єктом комунікації, носієм мовної свідомості, представником тієї чи іншої культури. Метою
нашої роботи є лінгвокультурологічний аналіз античних міфотеонімів як "культурно-домінантних одиниць", інкорпорованих у мікроконтекст – ідіому, цитату, рекламний девіз тощо. Об'єктом дослідження є когнітивні структури, які моделюють
єдиний інваріант сприйняття міфологічного образу та зберігають джерельну базу
можливих асоціативних реакцій на міфотеоніми-стимули. Дослідницьким матеріалом є отримані у ході вільного психолінгвістичного експерименту асоціативні реакції на міфотеоніми-стимули. Наукова новизна роботи полягає у застосуванні когнітивних методів дослідження до вивчення джерел прецедентності різних типів,
пов'язаних з античними міфотеонімами.
Сучасні лінгвокультурологічні дослідження В'яч. Вс. Іванова і В.М. Топорова,
Н.Д. Арутюнової, В.М. Телії, Н.Б. Мечковської, Т.A. Космеди, О.Ю. Карпенко та
ін. передбачають співвіднесення феноменів культури (міфології) з мовою через когнітивні категорії, "... що моделюють наші знання про світ і співвідносять їх з моделями знань, які зафіксовані у структурі мови" [10, 14]. Автори та популяризатори
лінгвокогнітивної теорії прецедентності (Ю.М. Караулов, В.В. Красних, Д.Б. Гудков, І.В. Захаренко) визначають "ключові концепти" культури як "ментефакти", які
можна класифікувати за шкалою "інформативність – ментальність – образність"
[12, 154–155]. Головні критерії визначення прецедентних феноменів корелюють з
трьома рівнями організації "мовної особистості" Ю.М. Караулова: нульовим (структурно-мовним), першим (тезаурусним) та другим (мотиваційно-прагматичним) [8,
36–55]. Відповідно до цього розподілу, вони мають бути: "добре відомі усім представникам національно-лінгвокультурної спільноти; актуальні у когнітивному плані; звертання до них постійно повторюється у мовленні представників тієї чи іншої
національно-лінгво-культурної спільноти" [12, 170]. Ю.М. Караулов розробив також дефініцію прецедентного тексту (ПТ), основні положення якої згодом екстраполювали на інші прецедентні феномени, а саме: прецедентне висловлювання (ПВ),
прецедентну ситуацію (ПС) та прецедентне ім'я (ПІ).
Найбільш цікавим лінгвокогнітивним феноменом, на наш погляд, є прецедентне
висловлювання – "складний знак, сума значень компонентів якого не дорівнює його
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змісту" [11, 65; 5]. ПВ може бути представлене як повним прецедентним текстом,
наприклад, дитячий віршик, казка, так і окремим словосполученням, реченням,
фразою, цитатою, які є реально частотними у мовленні, та апелюють до прецедентного джерела [12, 209]. Наше дослідження спирається на комплексний аналіз реакцій-висловлювань, до складу яких увійшли античні міфотеоніми – імена грецьких і
римських богів і напівбогів (героїв). Античні божественні оніми є особливими словесними символами, "знаками культури", універсальними "одиницями культурного
коду" [4, 9], що пов'язані з системою знань і уявлень про світ. Божественні прототипи перетворилися на загальновизнані еталони сприйняття, "моделі ..., що надають значущості світові та людському існуванню" [16, 147], формують ціннісні орієнтири людства. За нашою гіпотезою, будь-який сучасний homo sapiens, незалежно
від приналежності до тієї чи іншої національно-лінгво-культурної спільноти (термін В.В. Красних), більшою або меншою мірою знайомий з іменами античних богів, які сприймаються як універсально-прецедентні (термін В.В. Красних), або
транснаціональні (культурологічний термін) феномени. Унікальність міфотеонімів
як прецедентних імен полягає в їхньому особливому історичному статусі.
Античний ономастикон утворився у далекому минулому, коли міфологія панувала як форма суспільної свідомості. Міфологічне осмислення дійсності виходило з
того, що " ... все, що існує зараз, – результат розгортання початкового прецеденту…, зразок для відтворення тільки тому, що даний прецедент мав місце у "первісні часи" [14, 13]. Таким чином, прецедентність як міфологічна категорія була властива й божественним іменам – словесним "відлунням Богів" [6, 42]. Подібна концептуальна основа перетворила античні міфотеоніми на сучасні ПІ, які "профілюються", раціоналізуються, тобто, за визначенням В.В. Красних, мають єдиний інваріант
сприйняття, утворюють "стереотипний образно-асоціативний комплекс" (В.М. Телія), витоки якого приховані у глибинах античної міфології.
Теорія прецедентності передбачає різні джерела виникнення подібних лінгвокогнітивних феноменів. Так, за Ю.М. Карауловим, це можуть бути давні тексти (казки,
міфи, притчі) або сучасні твори класичної художньої літератури і навіть твори інших
видів мистецтва (архітектури, скульптури, живопису) [8, 54]. Головним критерієм
прецедентності виступає принцип наслідування наступними поколіннями певного
символу, образу, знаку, народженого з прецедентного джерела. З діахронічної точки
зору першоджерелом міфотеонімів, безумовно, є давньогрецькі та римські міфи, але
не менш важливим джерелом прецедентності є ритуал, у якому ім'я бога виконувало
особливу обрядову функцію. Кожен ритуал – це прецедентна ситуація, зразок стереотипної, неодноразово повторюваної форми поведінки людини, отже потенційне джерело прецедентності. Таким чином, розгалужена система божественних імен, що збереглася у давньогрецькій та латинській мовах, виникла як наслідок синтезу "міфологічного" та "акціонального" кодів культури [4, 31]. Прикладом такого єднання культурних кодів можна вважати поширену у Давній Греції та Римі традицію присягатися
ім'ям бога або героя та супроводжувати клятву жертвоприношенням. Власник божественного імені ставав свідком і гарантував виконання зобов'язань, наприклад, римська формула присягання: me, Herc(u)le! – присягаю ім'ям Геркулеса! Клятва мала усталене формулювання і проголошувалась публічно, що наочно свідчить про обрядову
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прецедентність сакральних онімів. Таким чином, прецедентність античних міфотеонімів має своїм джерелом як міфи, так і ритуали, пов'язані з ними.
Сучасні мовці сприймають прецедентні міфотеоніми як вербалізовані символи,
денотати яких (античні божества) "деміфологізувалися", а ономастичні реалії, що їх
називали, були запозичені та адаптувалися у мовах-реципієнтах. Як наслідок, у міфотеонімів з'явилися нові альтернативні джерела прецедентності, такі як сучасна
художня література, реклама, кінопродукція і т.п. У такому випадку міфологічна
прецедентність поступається прагматичній, що обумовлене семантичними змінами,
процесами раціоналізації та соціалізації ПІ.
Умовою функціонування міфотеоніма як сучасного ПІ є збереження у когнітивній
базі людини вербального феномена як засобу вираження "символу, образу, знаку"
прецедентного тексту (ситуації), у вигляді "сукупності його диференційних ознак і
атрибутів" [12, 173]. ПІ – міфотеонім може виконувати функцію міфологічної персоніфікації, тобто називати божественний прототип: Венера – богиня краси та кохання,
Геракл – грецький герой і т.п., або виступати у метафоричній функції: Венера – символ краси; Геракл – символ сили; Купідон – символ кохання та ін. Згідно з нашою гіпотезою, міфотеоніми є прецедентними як у першому, так і в другому випадку, оскільки антична теоніміка вважає кожне божественне ім'я прецедентом, але у першому
випадку джерелом прецедентності є міфологія, у другому – мінімізований інваріант її
сприйняття людиною, який закріпився у колективній свідомості.
Концептуальну основу прецедентності ми вирішили дослідити за допомогою вільного асоціативного експерименту, під час проведення якого запропонували у вигляді анкети нашим інформантам – викладачам і студентам Київського національного університету різних спеціальностей (філологи, історики, юристи), 50 теонімівстимулів, серед яких були як власні назви: Амур, Аріадна, Ахіллес, Венера, Геракл
та ін., так і загальні: дріада, німфа, пенати, сатир і т.п. Учасникам експерименту
було необхідно записати перше слово, яке спало на думку при читанні словастимулу, кількість слів-реакцій жорстко не обмежувалась. Зауважимо, що на даний
момент опрацьовані перші 200 анкет експерименту. Отримані результати ми порівняли з даними Фразеологічного словника української мови, укладачі В.М. Білоноженко, В.О. Винник та ін. [15], Російського асоціативного словника, за редакцією
Ю.М. Караулова [13], Великого фразеологічного словника російської мови, за редакцією В.М. Телія [3], та англійського тезауруса Associative thesaurus of English, за
редакцією Дж. Кіша [17], що дозволило нам зробити деякі попередні висновки щодо зміни джерела прецедентності окремими міфотеонімами.
За даними нашого експерименту, найбільш типовою є гіперонімічна ідентифікація
античних теонімів, тобто співвіднесення їх з міфологічною категорією, наприклад,
1
реакції бог / богиня на теоніми-стимули ДІОНІС (43) , ЮПІТЕР (30), ЗЕВС (26), ФЕМІДА (25); герой на теоніми-стимули ГЕРАКЛ (30), ОДІССЕЙ (23), ГЕРКУЛЕС (21) і
т. п. Подібні асоціації називають "лінивими", оскільки "ментальний лексикон реципієнта задовольняється віднесенням оніма до певної групи, не претендуючи на індивідуальну характеристику саме даного денотата" [9, 20]. Досить часто міфотеонім1

У дужках позначається кількість однакових реакцій (зa даними асоціативного експерименту).
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стимул виступає в якості слова-символу, що актуалізує у пам'яті мовця усталене словосполучення, речення, цитату, які можуть мати статус прецедентних. Така стратегія
ідентифікації називається включенням в контекст. З функціональної точки зору розрізняють ідіоматичні асоціації, коли інформант "... як слова-реакції називає ідіоми,
фразеологічні словосполучення, прислів'я, приказки, до структури яких входить слово-стимул" [7, 37] та цитатні асоціації, коли теонім-стимул апелює до тексту літературно-художнього твору, назви кінострічки, рекламного девізу і т.п.
Аналіз реакцій, де міфотеонім ідентифікується за допомогою прецедентного висловлювання, розпочнемо з найбільш типових. Найчастотнішою виявилась реакція
на стимул АХІЛЛЕС – п'ята (99), варіанти – ахіллесова п'ята (12), ахіллова стопа,
суглоб, слабі ноги; вразливе місце (14), місце з нервовими закінченнями, слабкість
(6), вразливість. Зафіксовані реакції чітко вказують на прецедентне висловлювання
"ахіллесова п'ята", яке у фразеологічному словнику російської мови супроводжує
такий культурологічний коментар: "фразеологічний образ співвідноситься з духовним кодом культури та вказує на давньогрецький міф про героя-напівбога Ахіллеса... Його мати, богиня Фетида, прагнучи зробити сина безсмертним, занурила його
у воду річки Стікс, тримаючи за п'ятку, яка залишилась єдиним вразливим місцем
Ахіллеса. Образ містить антропоморфну метафору, тобто уподібнення якихось
предметів, явищ, стосунків частинам людського тіла або людському тілу в цілому.
Фразеологізм має аналоги в інших європейських мовах, наприклад, у німецькій,
англійській, іспанській [3, 25]. За даними Асоціативного словника англійської мови, реакція Achilles була зафіксована на такі слова-стимули: HEEL – п'ята (3),
HELLS – п'яти (2) [17]. Таким чином, висловлювання "ахіллесова п'ята" можна
вважати універсально-прецедентним, або транснаціонально-прецедентним феноменом. Зафіксовані реакції вважаємо синтагматичними, оскільки прецедентне словосполучення складається з іменника (п'ята) та оніма в атрибутивній функції.
Другою за частотністю є реакція на міфотеонім-стимул АРІАДНА – нитка (64),
варіант: нитка Аріадни, нитки (5). Подібні реакції асоціюються з прецедентним висловлюванням "аріаднина нитка", яке фразеологічний словник української мови
тлумачить як "те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний шлях
за яких-небудь обставин. Синонім: провідна нитка" [15, 549]. Асоціативний словник
російської мови також зафіксував високу частотність реакції нить (30) на міфотеонім
АРИАДНА, а також такі варіанти: нить Ариадны, ниточка, палочка-выручалочка, заблудился я... [13, 39]. Останні дві реакції апелюють до прецедентної ситуації, на яку
вказує давньогрецький міф: Аріадна, дочка критського царя Міноса і Пасіфаї, покохала афінського героя Тесея. Щоб допомогти коханому здолати напівбика напівлюдину Мінотавра, вона дала йому клубок ниток, за допомогою якого Тесей знайшов
вихід з лабіринту, після того як убив чудовисько [2, 28]. Ми вважаємо висловлювання прецедентним через його зв'язок з прецедентним іменем і прецедентною ситуацією, джерелом яких є давньогрецький міф. Більшість зафіксованих реакцій на теонімстимул є синтагматичними, оскільки вказують на атрибутивне сполучення.
Подібні, але менш частотні реакції викликав теонім-стимул ТАНТАЛ – муки (34),
варіант: танталові муки, страждання (5). Ономастичну реакцію Тантал (4) на
слово-стимул МУКИ зафіксував також Російський асоціативний словник [13, 847].
260

Михайлова О.Г.

Фразеологічний словник української мови тлумачить вираз як "страждання, спричинені великим прагненням до чого-небудь і неможливістю його здійснення" [15,
512]. Міфологічні джерела повідомляють, що Тантал – злочинець, якого за вбивство власного сина, боги засудили на довічні муки у Тартарі. Стоячи по горло у воді,
він не міг напитися, вмираючи з голоду, не міг дотягнутися до плодів, що звисали з
дерева, не міг спати, тому що над його головою нависала скеля, яка от-от мала зірватися [2, 171]. В англійській мові існує похідне дієслово tantalize – спричиняти
танталові муки, дражнити оманливою надією [1, 770]. Висловлювання є прецедентним через апеляцію до прецедентного імені та прецедентної ситуації.
Міфотеонім-стимул СИЗИФ викликав такі реакції: праця (27), труд (9), камінь
(26), муки (6). Ономастичну реакцію Сизиф (-ов) на слова-стимули: ТРУД (2), МУЧЕНИЕ, КАМЕНЬ наводить Російський асоціативний словник [13, 769]. Фразеологічний словник української мови так пояснює вираз "сизифова праця (робота)": "надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чого-небудь непосильного, які не дають
бажаних результатів, є безплідними" [15, 688]. Міфологічним прототипом для виразу
був хитрун Сизиф, який зумів обдурити навіть богів. За це у підземному царстві він
мав котити на гору важкий камінь, який щоразу падав униз. Зафіксовані реакції можна визначити як синтагматичні, оскільки онім у словосполученні виконує атрибутивну функцію. Усі проаналізовані реакції-висловлювання апелюють до міфологічного
джерела прецедентності, мають усталений інваріант сприйняття, про що, зокрема,
свідчать дані процитованих лексикографічних видань. Міфотеоніми виконують функцію слів-символів, які вказують на окрему рису (слабкість), або ситуацію (марні
сподівання, безвихідне становище і т.п.), легко розгортаються в ідіоматичні вирази,
народжені міфологією. Подібні висловлювання мають статус прецедентних, але універсально-прецедентним ми можемо визнати лише вираз "ахіллесова п'ята".
Крім ідіоматичних реакцій, були зафіксовані також декілька цитатних реакцій.
Так, високу частотність має асоціація на теонім-стимул ЕНЕЙ – (був) парубок моторний (проворний) (63), варіант парубок (14) (молодий, такий). Джерелом прецедентності у цьому випадку є текст бурлескної поеми І.П. Котляревського "Енеїда",
добре відомий кожному українцю з шкільної програми. Зауважимо, що таку реакцію не зафіксували а ні Асоціативний словник російської мови, а ні Асоціативний
словник англійської мови, де подана ономастична реакція Аeneas на слова-стимули
PIOUS – божественний (2), OAR – весло [17]. Цікаво, що асоціація є типовою (79
реакцій) тільки для українських інформантів, отже ми можемо класифікувати її як
національно-прецедетне висловлювання.
До цитатних реакцій належить також асоціація лабіринт (10), варіант лабіринт
Фавна на міфотеонім-стимул ФАВН. Якщо звернутися до міфологічного джерела,
подібна реакція є хибною, оскільки лабіринт асоціюється не з Фавном, а з Мінотавром. Але альтернативним неміфологічним джерелом прецедентності для цієї реакції є художній фільм жанру Fantasy "Лабіринт Фавна" (англ. "Pan's Labyrinth"). Такий лінгво-когнітивний феномен є прецедентним для певного обмеженого соціуму
– групи глядачів, які подивилися фільм, тому може бути визначений як соціумнопрецедентний. До речі, кінопродукція досить часто стає невербальним джерелом
прецедентності, наприклад, популярна серед інформантів ономастична асоціація на
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міфотеонім-стимул АХІЛЛЕС – Бред Піт (12), яка називає виконавця головної ролі
у художньому фільмі "Троя".
До соціумно-прецедентних реакцій-висловлювань, зафіксованих у ході експерименту, належать також асоціації-прислів'я – оригінальні латинські сентенції, які є
обов'язковою частиною нормативного курсу граматики латинської мови. Наприклад, АВРОРА – musis amica, ПЕНАТИ – alma mater. Вони можуть бути класифіковані як соціумно-прецедентні, оскільки поширені у професійному соціумі викладачів і студентів, добре знайомих з латинською граматикою.
Отримані нами результати дозволяють зробити деякі попередні висновки. Проаналізовані приклади прецедентних висловлювань демонструють різні типи когнітивних структур, які визначають обрану інформантом стратегію ідентифікації міфотеоніма-стимула. Стратегія "включення в контекст" є автоматичною реакцією на
міфотеонім-стимул у вигляді ідіоми, прислів'я, цитати, які апелюють до міфологічного або альтернативного, інколи невербального, джерела прецедентності. Традиційним джерелом ідентифікації міфологічних онімів залишаються всесвітньовідомі
давньогрецькі та римські міфи, до сучасних альтернативних джерел належать художня література, кіномистецтво, реклама тощо. Аналіз джерельної бази прецедентності є додатковим критерієм виділення різних типів прецедентних феноменів.
Якщо міфотеонім або фразеологічний вираз, елементом якого він є, мають спільний
інваріант сприйняття та асоціюються представниками різних національно-лінгвокультурних з міфологічним першоджерелом, широко відомим більшості носіїв декількох мов і різних культур, їх можна визнати універсально-прецедентними феноменами. Асоціації, які апелюють до прецедентного джерела актуального для окремої лінгвокультурної спільноти, є ознакою потенційного національно-прецедентного феномена. Асоціації, пов'язані з альтернативним джерелом, відомим групі (соціуму) інформантів, що мають спільні уподобання, заняття (професійний, генераційний соціум), є ознакою соціумно-прецедентного феномена.
В статье на основе данных ассоциативного эксперимента исследуются стратегии идентификации античных мифотеонимов-стимулов, определяются вербальные и невербальные источники их
потенциальной прецедентности. Микроконтекстом для мифотеонимов часто служат прецедентные высказывания – идиоматические выражения, цитаты, хорошо известные информантам.
Ключевые слова: мифотеоним, когнитивная ономастика, прецедентность, ассоциативный эксперимент.
This present article is based on the results of associative experiment and is devoted to the research of
strategies related to the identification of antique mythotheonyms – stymulus.VVerbal and non-verbal sources
of their potential precedence are being determined. Precedent utterance often makes a microcontext for
mythotheonyms, i.e. idioms, citations, which are well-known for informants involved in the experiment
Key words: mythotheonym, cognitive onomastics, precedence, associative experiment.
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ФОРМАЛЬНЕ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ЗАСОБОТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПЕЙОРАТИВНОСТІ
Моштак Ольга Вікентіївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються структурні та лексико-семантичні особливості пейоративних лексем.
За способом відображення певних негативних рис виділяються формальна, семантична та асоціативна групи пейоративів. Питання словотворчих формантів виявляється одним із найпродуктивніших
засобів творення пейоративних одиниць у слов'янських мовах, проте в англійській мові поширений
лексико-семантичний засіб, що зумовлено типологічними особливостями мови.
Ключові слова: пейоративна лексика, словотворчі форманти, експресивність, лексико-семантичні ознаки, емоційні відтінки, суб'єктивна оцінка.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях все більшої актуальності набувають дослідження мовних одиниць, які позначають і передають внутрішній світ людини.
Неможливо оминути й категорію емоційної оцінності в мові, тому що оцінка не існує поза людською особистістю, її інтересами, потребами, цілями, знаннями про
навколишній світ. У процесі пізнання та спілкування людина не може не виражати
свого ставлення до предметів та явищ довкілля.
Об'єктом даного дослідження є іменникова лексика зі значенням пейоративності сучасних української, російської та англійської мов.
Предметом дослідження є особливості структурного та лексико-семантичного
засоботворення пейоративної лексики.
Мета дослідження полягає у комплексному аналізі формальних та лексикосемантичних засобів творення додаткових значень в такій оцінній лексикосемантичній категорії, як пейоративність.
Актуальність теми дослідження визначається зростаючим інтересом до емоційно-оцінної семантики пейоративів, потребою вивчення особливостей засоботворення та функціонування пейоративної лексики.
Ще В. фон Гумбольдт наголошував на тому, що мова як продукт активної діяльності людини наскрізь пронизана почуттями. Однак досить тривалий період часу
лінгвісти не приділяли належної уваги дослідженню мовних одиниць, які позначають і передають внутрішній світ людини: "…мовне вираження емоцій до цього часу досліджене недостатньо", – зауважує Ю.М. Караулов [Караулов 1987, 211]; а
тривале ігнорування антропоцентричного підходу до вивчення мовних явищ вважається тепер "помилкою лінгвістики" [Селиванова 2000, 35].
Минув досить тривалий період часу, перш ніж відбулося усвідомлення того, що
антропологічна природа мови передбачає антропологічно орієнтовану лінгвістику,
вимагає спрямовувати зусилля на актуалізацію концепції суб'єктивності в мові.
Дослідження особливостей пейоративної лексики мовознавцями загалом концентруються на аналізі як структурно-семантичних, так і психо- та прагмалінгвістичних аспектів пейоративної лексики [Вольф 1986; Галкина-Федорук 1958; Кремих 1985; Лукьянова 1976; Телия 1986; Шаховский 1983.
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Розвиток досліджень пейоративної лексики упродовж останніх десятиліть спричинив виникнення самостійної лінгвістичної дисципліни – маледиктології. Р. Аман
видає з 1976-го року фаховий журнал, присвячений дослідженню пейоративної лексики, "Maledicta. Міжнародний журнал вербальної агресії". В інтерв'ю журналу
"Психологія сьогодні" він так говорить про об'єкт дослідження маледиктологів:
"Слова – це лише слова. Так само, як медик має справу із страхітливими деформаціями та пухлинами людського тіла, так і мовознавець досліджує слова, якими б
вульгарними вони не були" [Aman 1996, 34].
Семантичне навантаження слова може включати нейтральні, позитивні або негативні характеристики з погляду суспільної оцінки притаманних йому рис, якостей
тощо. Людині властиво звертати особливу увагу на недоліки, оскільки позитивне
сприймається як щось само собою зрозуміле. Семантична сфера іменників пейоративного значення включає в себе об'єктивно небажані соціальні вади, фізичні, психічні та моральні відхилення, тобто все те, що порушує морально-етичні та естетичні норми суспільної поведінки. Такі найменування не тільки відображають зміни,
що відбуваються у суспільно-економічному житті, але й реєструють погляди та інтереси носіїв мови, зміни у свідомій симпатії чи антипатії.
Загалом пейоративні лексеми за способом позначення певних негативних рис
можна поділити на три групи: 1) формальні, 2) семантичні, 3) асоціативні.
На відміну від словотворчих формантів нейтральної номінації, де в результаті
відмежування окремих особливостей денотата вони допомагають створювати узагальнену, типізовану одиницю мови, суфікси пейоративності використовуються не
лише для ідентифікації предмета, а й для надання йому експресивної оцінності з
негативним або зневажливим відтінком у значенні.
Питанням словотвірних можливостей іменників з оцінними суфіксами віддавна цікавилися мовознавці, проте більшість із них досліджували емоційно-оцінні утворення з
позитивним забарвленням. Уперше виділив пейоративні утворення ще М. Смотрицький у своїй "Граматиці…" 1619 року. До питань пейоративності зверталися
І. Ужевич, О.Х. Востоков, Г.П. Павський, Ф.І. Буслаєв, В.О. Богородицький та інші.
Наприкінці ХІХ століття у зв'язку із залученням нового мовного матеріалу розширюються уявлення про семантико-граматичну природу суфіксів пейоративності.
Я.К. Грот вказує на особливості в наголошуванні деяких утворень з емоційнооцінними формантами, з'ясовуючи, зокрема, закономірності акцентування іменників із суфіксом -ищ- [Грот 1899, 754].
Власне розуміння емоційно-оцінних іменників висунула С.С. Плямовата. Вона зауважила, що емоційно-оцінне навантаження несе кожне окремо взяте слово, контексту ж дослідниця відвела другорядну роль. Усі словотворчі суфікси вона поділила на
три групи: 1) з об'єктивним "розмірним" значенням; 2) з "об'єктивно-суб'єктивним"
значенням; 3) з емоційним, оцінним значенням [Плямоватая 1961, 10].
В.Ф. Христенок займалася питанням аугментативно-пейоративного словотвору
іменника в українській мові. Авторка здійснила ґрунтовне дослідження дериватів з
аугментативно-пейоративною семантикою і умовно поділила їх на дві групи: збільшено-згрубілі та пейоративні лексеми [Христенок 1995, 6]. Із дослідження випливає, що у пейоративно конотованих лексемах семантика основ доповнюється
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різноманітними відтінками дериваційних компонентів – від іронічно-фамільярної
прихильності аж до осудливо-зневажливого знецінення.
Формальні пейоративи за семантичними ознаками можна поділити на такі підгрупи:
1. Іменники на позначення близьких сімейних стосунків, спорідненості та свояцтва: бабище, дідисько, дідуган, приймачисько, браток, свекрушище. Пор. також
рос.: мужичище, девица, дедуля, бабешка, бабища, брательник, братан.
2. Іменники, що позначають назви людей за соціальним становищем, професією,
належністю до певного колективу: в укр. мові: солдатище, гончарище, пописько,
куркуляка, жидюра, татарюга; в рос. мові: атаманище, колдунище, хохлище, рабище, ворога; в англ. мові: profiteer ("спекулянт"), racketeer ("шахрай"), pulpiteer
(зневажл. "пропагандист"), poetaster ("віршомаз"), gangster ("гангстер"), gamester
("картяр"), hireling ("найманець"), lordling ("царьок"), princeling ("князьок").
3. Іменники на позначення назв людей за характерною поведінкою, зовнішніми
або внутрішніми ознаками: в укр. мові: мерзотник, нікчемник, брехунець, голован,
пузан, слабак, лінюх, чудовисько, прихвостень, замерзлюх, здоровило, громило, підляк,
тварюка; в рос. мові: глупыш, дикарь, дурища, крикуха, толстуха, недоучка, жаднюга, воротила, забулдыга, прощелыга, злюка, обжора, выпивоха, тупица, дурнышка; в англ. мові: fool ("дурень"), dotard ("старий дурень"), twister ("брехун"), swindler
("шахрай"), dapper ("товстун"), drunkard ("п'яниця"), stinkard ("підла людина"),
dullard ("тупа людина"), braggart ("хвалько"); criticaster ("прискіпа, критикан"),
trickster ("брехун"), weakling ("слабовільна людина"), putrid ("мерзотник").
4. Іменники на позначення частин тіла людей: в укр. мові: ручище, ножище, бородище, ручисько, носюра, носище, ротяка, пузяка, животище, головище; в рос.
мові: глазище, лапища, бородища, усища, пузище.
5. Назви міфічних істот: в укр. мові: іродище, чортище, відьмисько, ідоляка, дияволяка; в рос. мові: дьяволище, чертовка; в англ. мові: monster ("чудовисько").
6. Іменники на позначення явищ природи, небесних тіл: в укр. мові: хмарище,
громисько, морозисько, вітрюган, місячище; в рос. мові: тучища, дымище, ветрище, дождина.
7. Іменники – назви рослин і тварин: в укр. мові: котисько, жабисько, котяра,
псяра, вовчисько, зміюка, собацюга, собацюра, вовцюган; в рос. мові: волчище, гадюка, жабище, зверюга.
Як бачимо, для вираження пейоративного значення використовуються спеціальні суфікси іменників, проте трапляються випадки, коли в певних контекстуальноситуативних умовах (завдяки інтонації та лексичному оточенню) експресивної іронії, зневаги, фамільярності, навіть сарказму можуть надавати лексемам суфікси,
основна функція яких – виражати зменшеність або навіть пестливість. Наприклад: в
українській мові: браток, зятьок, панок; в російській мові: божок, должок, ученичок; в англійській мові: princeling ("князьок"), kinglet ("царьок"), manling ("людинка").
До другої групи належать пейоративи, семантична специфіка яких зумовлюється
джерелом кваліфікаційної характеристики, здійснюваної мовцем із суб'єктивних поглядів та з позицій мовного колективу, соціуму. Наприклад, в укр. мові: дурень, бов266
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дур, головотес, відьма, гаврик, шкет, базіка, морда, вахлай, карапуз, мумія; в рос.
мові: жмот, скряга, фифа, цаца, башка, мымра, нахал, клоун, карга, ханжа; в англ.
мові: bustard ("негідник"), skunk ("підла людина"), dud ("нікчемна людина"), dobby
("дурень"), pinhead ("тупа людина"), drone ("людина, яка живе за рахунок інших").
Наприклад: "Ач, шкури, на школі, можна сказати, на дітях своїх, іроди, заробити хотіли, котолупи нещасні!" (Ю. Збанацький). "Montag, you idiot, Montag, you
damn fool, why did you really do it?" (R. Bradbury).
Деякі з подібних пейоративів у певному соціумі оцінюються або позитивно
(схвалення, захоплення, бажаність, корисність), або негативно (засудження, несприйняття, небажаність, шкідливість, невідповідність етичним та естетичним нормам, що прийняті й усталені в певному мовному середовищі).
Яскравого пейоративного значення набувають лексеми третьої групи – іменники з
переносною метафоризацією, яка утворюється шляхом образної асоціації на основі
назв тварин (в укр. мові: ведмідь, собака, свиня, корова, кобила, баран, вовк, жеребець, цвіркун; в рос. мові: крыса, щенок, корова, медведь, самец, грызун, сыч, обезьяна, волчица; в англ. мові: rat ("пацюк"), bear ("ведмідь"), insect ("комаха"), snake
("змія"), рослин та їх частин (в укр. мові: дуб, пеньок, колода, гарбуз, тополя, лопух,
лобода, будяк; в рос. мові: пень, колода, бревно; в англ. мові: fruit ("фрукт"), страв (в
укр. мові: кисіль, кваша; в рос. мові: квашня, кисель), предметів побуту (в укр. мові:
бочка, кочерга, пилка; в рос. мові: калоша, сундук, пила), хвороб (чума, холера) та інше. В образних характеристиках людини номінативність витісняється оцінністю та
емоційністю. Тобто їхнє призначення полягає не стільки в тому, щоб називати суб'єкт, скільки в тому, щоб виражати якісну ознаку, за якою мовець оцінює його.
У порівнянні з українською та російською мовами англійська має у своєму розпорядженні значно менше можливостей словотвірно вираженої експресії, що зумовлено насамперед її типологічними характеристиками, тобто емоційність має переважно лексичне вираження.
Категорія пейоративно забарвлених іменників постійно поповнюється за рахунок
індивідуального використання можливостей слова. Предмет або явище виступають у
різних зв'язках і взаємозв'язках, їм об'єктивно притаманні певні риси, якості, які називає, відображає слово. Залежно від використання слова виявляються різні відтінки
його основного значення, зокрема, контекстуального. Нерідко лексеми, нейтральні на
мовному рівні, стають пейоративними в контексті. Завдяки формальним та лексикосемантичним засобам творення діапазон пейоративного забарвлення іменників досить широкий: від легкої іронії, фамільярності до відвертої зневаги й презирства.
В статье рассматриваются структурные и лексико-семантические особенности пейоративних
лексем. По способу отображения определенных отрицательных черт выделяются формальная, семантическая и ассоциативная группы пейоративов. Cловообразовательныe форманты оказываются
одним из самых продуктивных средств создания пейоративних единиц в славянских языках, тем не
менее в английском языке распространен лексико-семантический способ, что обусловлено типологическими особенностями языка.
Ключевые слова: пейоративная лексика, словообразовательные форманты, экспрессивность, лексико-семантические признаки, эмоциональные оттенки, субъективная оценка.
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The article envisages structural, lexical and semantic peculiarities of pejorative vocabulary. The formal,
semantic and associative groups of pejorative vocabulary are distinguished by means of representation of
certain negative features. Word formation by the help of affixes appears to be one of the most productive
means of pejorative vocabulary formation in Slavic languages, but lexical and semantic means are mostly
spread in English that is caused by typological features of the latter.
Key words: pejorative vocabulary, word formation affixes, expressiveness, lexical and semantic
peculiarities, emotional inflections, subjective evaluation.
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ГЛОСИ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ПОЛЕМІЦІ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІ ст.
КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИСКУРС-АНАЛІЗУ
Ніка Оксана Іванівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті пропонується використання дискурс-аналізу для реконструкції мовної діяльності, що
зокрема простежується на матеріалі внутрішньотекстових і зовнішньотекстових глос у полемічних
текстах, написаних староукраїнською мовою наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.
Ключові слова: дискурс-аналіз, глоси, православні полемічні тексти, староукраїнська мова.

Історичні обмеження використання дискурс-аналізу полягали в тому, що він
"звичайно не відноситься до давніх текстів, зв'язки яких із живим життям не відновлюються безпосередньо" [Арутюнова 1990, 137], а тому унеможливлює "занурення" мовлення в широкий історичний контекст. Із цих міркувань "поняття "дискурс"
зрідка використовується щодо давніх текстів" [Усманова]. На відміну від попереднього, у цьому висловленні не виявляється категорична відмова від застосування
дискурсу до давніх текстів, щоправда, наголошується на нечастотності його використання в історичній площині дослідження. Проте в обох міркуваннях не прописаний ступінь давності текстів, до яких застосовується поняття "дискурс", їх віддаленість від позиції дослідника-інтерпретатора, можливості реконструкції "ситуації"
для історичної легітимізації дискурсивного аналізу.
Історичні обмеження передусім стосуються його виникнення, оскільки він першопочатково базувався на аналізі усного мовлення, транскрибованого у писемний
текст, у мотивованому співвіднесенні з ситуативними зумовленостями цього мовлення/тексту. Діалогічність як особливість дискурсу також не завжди знаходила
пряме перенесення на текст не тільки синхронічного для дослідника зрізу, тим більше – його віддаленої рецепції.
Від витоків дослідження усного мовлення, діалогу за дискурсивним аналізом закріпилися характеристики інтерактивності, процесуальності, динамічності, функціональності, соціокультурної спрямованості комунікації. У деяких випадках ці ознаки розуміються як опозитивні до текстових.
Процесуальна характеристика дискурсу, "виробництво… у ході здійснення мовленнєвого акту" [Серль 1999, 211] центрують увагу на "творенні" тексту, скоординованого з ситуацією, що може бути перенесеним на історичну площину лінгвістичного дослідження.
На думку Р. Робен, "новий аналіз дискурсу займається впритул інтересами істориків, але ніколи не розглядає текст поза мовними фактами і мовними ефектами та
не надбудовує апріорні, відірвані від історії знання на формальний аналіз. Такий
аналіз дискурсу – це процедура відкриття, однаковою мірою підкріплена історичністю тексту і матеріальністю мови" [Робен 1999, 195].
Локалізація дискурсу щодо певної культурної, соціальної, історичної площини
дослідження уможливлює апроксимацію факту про множинність підходів для застосування дискурсивного аналізу, а отже, до вироблення історико-реконструктив-
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ного підходу, спроектованого на дослідження мовлення віддалених від дослідника
часових зрізів, що визначило актуальність роботи.
В історичній славістиці лінгвотекстологічний метод застосований у науковій
творчості Л.П. Жуковської, О.М. Молдована, Л. Г. Паніна та ін., у роботах
В.Г. Скляренка, А.І. Генсьорського, В.В. Німчука, М.М. Пещак та ін.
Застосування принципів дискурсивного аналізу в історичній площині дослідження обґрунтовує М.І. Зубов: "не можна не рахуватися з тим, що текст у свій час
був вплетеним у тканину суспільного життя, мав повнокровне прагматичне наповнення, іллокутивну спрямованість, мав автора, мав коло адресатів, був прив'язаний
до конкретної соціально-ідеологічної ситуації, слугував для досягнення певної комунікативної мети – словом, такий текст сам по собі був елементом суспільного
дискурсу і водночас своїми складовими елементами був пов'язаний з дискурсивним
полем соціуму… Тому без урахування дискурсивних параметрів, без урахування
того, яке місце в суспільній свідомості посідали ті чи інші цитати, вирази, слова,
без урахування семіотичного навантаження таких одиниць історичний текст не може бути адекватно зрозумілим і повноцінно витлумаченим" [Зубов 2005, 6–7].
Розуміння дискурсу як історичної категорії потребує визначення специфіки тексту як об'єкта історико-лінгвістичного дослідження, а також співвідносної з ним
культурно-історичної ситуації.
Мета статті – схарактеризувати різні типи глос у стародрукованих і рукописних
текстах, написаних чи перекладених староукраїнською мовою наприкінці ХVІ – на
початку ХVІІ ст. як відображення мовної діяльності, інтерактивності, мотивованих
сукупністю ситуативних зумовленостей.
Предмет дослідження – глоси як віддзеркалення мовної діяльності.
Об'єктом стали полемічні тексти, написані або перекладені староукраїнською
мовою наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.
Наукова новизна дослідження полягає у застосуванні апробованого на матеріалі
синхронного сучасного зрізу дискурс-аналізу до віддалених у часі писемних пам'яток, що ілюструють зріз уявлень про експлікацію мовця, метадискурс у дискурсі,
розвиток староукраїнської літературної мови другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
Особливості історичного дослідження активують ідеологічну спрямованість
дискурсу, оскільки він форматує православні полемічні тексти другої половини
ХVІ – першої половини ХVІІ ст. З огляду на загальний характер дискурсу як інтерактивності валоризуються мовленнєвий вплив.
Ця особливість інтеракції конкретизується в "русі інформаційного потоку між
учасниками комунікації", тобто обміні інформацією, у досягненні впливу на адресата, специфіка досліджуваного матеріалу проектує синтез теорії дискурсу з теоріями мовленнєвої діяльності, діалогу, мовленнєвого впливу. Безперечним залишається той факт, що в основу дискурсу покладено уявлення про мовленнєву діяльність, що розглядається у сукупності соціально-психологічних, тематичних, просторово-часових та ін. чинників.
У дусі Е. Бенвеніста дискурс визначається "у найширшому значенні, як будь-яке
висловлення, що передбачає мовця і слухача та намір першого певним чином впли270
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вати на другого" [Бенвенист 1974, 279], що акцентує увагу на його інтерактивній
спрямованості.
На нашу думку, використання дискурс-аналізу для дослідження історичного мовного матеріалу є доцільним для реконструкції мовленнєвої діяльності, репрезентованої у
вигляді артефактів – матеріальних текстів, що транспонуються за процесуальністю.
Отже, доцільність уведення цього поняття в дослідженні і загалом в історичному
напрямі валоризується функціональною значущістю і сферичною об'ємністю, що
синхронізує мовленнєву діяльність із сукупністю актуалізованих та індивідуалізованих можливостей. Сказане корелює висновок про дискурсивну уточненість функціональних різновидів мовленнєвої діяльності, їхню конкретизацію за названими
параметрами, за співвіднесеністю з потенційними можливостями.
Зі сказаного випливають особливості історичного дослідження дискурсу: розуміння специфічних характеристик текстопобудови, властивих для певного синхронічного зрізу в діахронії, а також установлення сукупності чинників, що визначають компетенції мовця.
Зрозуміло, що реконструктивні можливості стосуються інваріантних характеристик у межах певного часового проміжку, що, проте, не покриває множинності ситуацій, зокрема часткового характеру, авторських вибору і селекції та ін. Тому
"привласнення" дискурсу я-мовцем віддзеркалює варіативність вибору, що може
виходити за межі історично визначених для цього періоду можливостей, ініціюючи
історичну нерелевантність умовних усередненостей. Для порівняння: думка французької школи дискурс-аналізу про те, що значення деякої текстуальної послідовності можна цілком осягнути лише у межах дискурсивної формації.
У процесі дискурс-аналізу береться до уваги усне мовлення і писемні тексти,
проте в нашому випадку не протиставляються засади аналізу таких типів текстів,
оскільки у полемічних текстах кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. простежується інтерактивна спрямованість, що виявляється в діалогічних відношеннях різного типу.
Доцільність дискурс-аналізу староукраїнських текстів із погляду тодішньої соціокультурної ситуації мотивується використанням слова дискурс, зокрема в значенні "розмова, диспут" воно передбачає розуміння і сприйняття мовлення у конкретних контекстах, зв'язок писемної комунікації з усною: Дискурсъ, дискурсъ, дискурсъ (стп. dyskurs, dyszkurs, лат. discursus) розмова, диспут (СУМ, 7, 29). Процесуальність дискурсу передана в дієслівній семантиці, що уможливлює погляд на
староукраїнські тексти, не тільки як результат, але як на мовленнєву діяльність:
Дискуровати, дішкуровати, дискуровати (спт. dyskurować, dyszkurować, лат.
discurrere) (о чім і без додатка) говорити, провадити мову; твердити; диспутувати;
(чим) розбиратися, дошукуватися, порпатися (у чому) (СУМ, 7, 28–29). Розвиток
думок мовця також віддеркалений у номінації діалектикъ (полеміст) (СУМ, 7, 32).
Специфіка історико-мовної реконструкції виявляється не тільки в експлікації
якомога повнішої ситуативної мотивації тексту/текстів, але й у такому синтезі –
реконструкції на основі тексту, тобто результату, процесуальної характеристики
мовленнєвої діяльності.
"Калεнъдаръ римски новы" Г. Смотрицького став відповіддю на книгу єзуїта Бенедикта Гербеста, тому вже починаючи з анотаційного заголовку визначаються діалогічні
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відношення, розгорнуті у структурі аналізованого тексту: Калεнъдаръ римски новы. ω
которомъ кн#(з) Бεнεдиктъ Гεрбεстъ оу кни(ж)цε своε(й) новотворεной во
Л(ъ)вовh, в листε до читатεл#. чинить питаньε такоε (Календар, 23).
Цікавим фактом цього стародруку є те, що оцінка позиції Гербеста (і ширше –
прихильників календарної реформи) прочитується не тільки у структурі тексту, а й
за допомогою позатекстової інформації, зовнішніх глос на полях. Так, до наведених
вище слів Бенедикта Гербеста Герасим Смотрицький подає на полі справа глосу,
що оцінює зміст наведених слів у структурі тексту відповідно до авторських інтенцій: Смhшна# мд̃рсть Гεрбεстова<.> або онны(х) плохо розумhεть<.>, або с# самъ
мало чуεтъ<.> (Календар, 23). Особливість цього тексту становлять оцінні глоси,
що як у власне тексті, так і за його межами (на полі стародруку) вводять оцінність
до контроверсійних положень.
Певна "свобода" розуміння та інтерпретації, що не виходить за межі релігійного
(православного) канону, експлікується автором тексту через глосування: суди хто
хочεтъ<.> Толко мhй бачε(н)ε на су(д)ю пра(в)дївого и страшного. Ця глоса пропонує читачеві стати на позицію вибору оцінок, тоді як у власне тексті вже проакцентована аксіологічна шкала відповідно до інтенційних акцентів полеміки. У цьому разі висновок про можливість обговорення і вирозуміння питань віри спирається
зокрема на висновок книжників-острожців про досягнення власного спасіння завдяки індивідуальній вірі, що на тлі традиції комплементується новими подіями
для їх широкого обговорення та індивідуальними інференціями.
В "Апокрисисі" уводиться окреме поняття, невластиве православному середовищу
(боулла) та акцентується певна характеристика, що має принципове значення для
розкриття його конфесійного наповнення (старhйшая): Бискупъ простый кромъ головного шацоун(ъ)ку сакры<,> што в(ъ) канцлεрhи за боуллу (на полі справа – булла<.> пεчати або ли(с)ти папεскїε), якъ зовоутъ, старhйшую<,> за боуллу комисїεй
або поручεнь#<,> за боуллу розрhшεнь#<,> за боуллу до клиросу<,> за боу(л)лу до
дх̃овε(н)ства<,> за боуллу до людεй свhцки(х)<,> за боуллу до арцибискупа<,> за
боуллу до корол#<,> за буллу з(ъ) стороны прис#ги<.> (Апокр., 309–310).
У колі знань, експлікованих Христофором Філалетом щодо заперечення нового
календаря, згадувалися західні астрономи, що не підтримували офіційну доктрину
католицької церкви: Противъ чомоу вhдаεмо<,> жε нhкоторыε захwднїε астрономовε (на полi злiва – звhздочε(т)ци) книги выдали<,> показуючи, жε с# то
нεпотрεбнε стало<.> (Апокр., 76).
Актуалізація включених у структуру тексту слів "латинників" досягається використанням форм теп. часу і дієприслівників недок. виду, що не тільки об'єднує в
одному віртуальному часі і просторі сукупність діалогічних відношень і розширює
їх дослідницьке потрактування у парадигмі діалогічності, а слугує "віртуальним
приєднанням" до однодумців автора: Згожаεтс# и Алфо(н) дε Кастро тεж
лати(н)ни(к) мов#чи, згожаεтс# и Николаε Цираноус тε(ж) римского двору писаръ
мов#чи<.> Мнwго папεжо(в) нашлос# апостатами (на полі зліва – змh(н)никами на
SĨ гла(в) Ма(т)). Ажε бымъ болшε свhдwцтвъ нε приточалъ<,> подо(б)но
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пам#таεтъ тотъ синодовый дhεписъ<,> жε са(м) одεнъ римскїй папhжъ такъ
мовитъ<.> (Апокр., 110–111).
Опрацювання цитованого матеріалу з погляду автора має на меті, як у цьому випадку, пошуки адекватної передачі значення у процесі перекладу. Так, наведена
глоса до слова апостатами (на полі зліва – змh(н)никами) може трактуватися з
функціонального погляду як кодова глоса, що ідентифікує значення з його вираженням засобами староукраїнської мови: за боуллу (на полі справа – булла<.>
пεчати або ли(с)ти папεскїε) (Апокр., 309).
Коло наведених прикладів і цитувань різнорідних джерел демонструє уведення
"нових" прикладів у перебіг полеміки: Юлій Цезар (по часεхъ Данїила прр(о̃)ка<,>
хто бы тоую в часεхъ или врεмεнахъ w(т)мhну чинити мhлъ<,> нε найдуεмо<.>
Окромε<,> жε о wномъ Юлиоушу цhсару римскомъ читаεмо<.> (на полі справа – Оулій) (Апокр., 75), що показує графічні і фонетичні особливості передачі цього слова.
"Ревізійна" (у розумінні де Домініса) розбіжність між істинністю віри і недостатністю її вирозуміння, витлумачення дисонує у тексті зокрема за допомогою модальних модифікаторів категоричної достовірності: Росло подоизрεн(ъ)ε, ижъ
майстровε сами и профεсоровε<:>, оучачи публичнε, любъ словнε<:>, лю(б) на
писмε ко(н)тровεрсїй, албо споровъ, в(ъ) писмε собε противны(х)<:>, конεчнε
хочуть, абы имъ толко самы(м) вεра дана была, жε противны(х) слова и нао(у)кa
та# ε(ст) власна#, которую ωни оуказую(т)<.> (Сп., 3–3б). Глоса до іншомовного
слова вводить український еквівалент для адекватного розуміння його значення:
ко(н)тровεрсїй, албо споровъ.
"Жалость сердца", спричинену роз'єднаністю церков, доповнює та аксіологічно
характеризує метафоричний образ ризы, албо шаты, Хв̃ой, спроснε розодраной и
пошарпа. (Cп. 4).
У контексті метадискурсивного "двотексту" акцентуються кодові глоси, або маркери перефразування, що активують введення книжної лексики в інтелектуальний
простір староукраїнської літературної мови, а також ступінь її семантичного і граматичного опрацювання у перекладному тексті засобами української мови: На зεмли
вша(к) жε Хв̃ыхъ слугъ<,> w(д) самовла(д)ства зεмног(о) быть барзо
w(д)далεны(х)<,> самы(м) Хв̃ымъ выроко(м), розумhючи, ари(с)тократицε <(>то
ε(ст) гдε найлhпшїε в(ъ) цнота(х) справую(т)<)> нε бε(з) нh#кого дεмокрацїй
примhшан(ъ)#<:> <(>то ε(ст) гдε всh посполитε до становεн(ъ)# р#ду
налεжа(т)<)> самую цр̃ковъ о(у)правуючи(х)<,> и заты(м) Пεтрwво пεрвε(н)ство,
албо папh(з)ство, єv(г̃)лскои наоуцh<,> заповhдε(м) Хв̃ымъ вεлцε противноε быть
о(у)казую<.> (Сп. 8б).
Глосування наведених у цьому висловленні ари(с)тократицε, дεмокрацїа позиціонує розширення тем і понять, обговорюваних у релігійному дискурсі, їх спрогнозований вплив на розуміння тексту, а також загальну роль перекладів у творенні
"полікультурної" моделі староукраїнської книжної мови.
Із дискурсивного погляду глосування віддзеркалює коло питань, валоризація
яких відповідає інтенційності тексту: Пεтрwво пεрвε(н)ство, албо папh(з)ство –
акцентована теза, з якою дискутували реформатори.
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У теологічному діалозі Мелетія Пігаса істинність постулатів віри доводиться
шляхом розмірковування за допомогою силогізмів: И якъ тую рh(ч) мhркую(т)
вε(д)лу(г) которого силокги(с)ма або мhркова(н)я<.> (Діал., 333), які вводять процедуру виведення логічного знання.
Як показують результати дослідження, оцінні глоси, переважно зовнішньотекстові, подаються до оригінальних текстів, написаних по-староукраїнськи
("Калεнъдаръ римски новы" Герасима Смотрицького), тоді як у перекладах полемічних текстів із польської ("Апокрисис" Христофора Філарета), із грецької ("Диалог
албо розмова" Олександрійського патріарха Мелетія Пігаса), з латинської мов (Послання до єпископів Спалатенського (Салонітанського) єпископа з планом унії церков Марка Антонія де Домініса) глоси уводять як еквівалент або пояснення книжну
лексику на позначення обговорюваних у процесі полеміки понять. Із цього погляду
глосування має істотне значення для оцінки поданої мовцем інформації, ступеня її
опрацювання та адаптації відповідно до ситуативних зумовленостей.
Подальші перспективи дослідження полягають у спробах ширшої реконструкції
мовної діяльності досліджуваних текстів, розширенні рукописної джерельної бази,
що більшою мірою відкрита до вербалізації оцінок мовця, систематизації глос із погляду функціонального опрацювання значення слова, адекватного слововживання,
вибору семантичної і прагматичної зумовленості глос у продукованому тексті.
В статье предлагается использование дискурс-анализа для реконструкции языковой деятельности, прослеживающейся, в частности, на материале внутритекстовых и внетекстовых глосc в полемических текстах, написанных на староукраинском языке в конце ХVІ – начале ХVІІ ст.
Ключевые слова: дискурс-анализ, глосcы, православные полемические тексты, староукраинский язык.
In this article the usage of discourse-analysis is posed for reconstruction of language activity described
on the material of external and internal glosses in polemic texts, written in Old Ukrainian at the end of XVI –
in the beginning of XVII century.
Key words: discourse-analysis, glosses, Orthodox Polemic texts, the Old Ukrainian language.
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ПРІАПІЧНА ПОЕЗІЯ – УНІКАЛЬНА ПАМ'ЯТКА
ЛАТИНСЬКОЇ РОЗПУСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ніколаєнко Оксана Іванівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню пріапічних епіграм, створених в середині І ст. н. е. невідомим
автором. У дослідженні доведено, що "Пріапова книга" належить одному Автору. Встановлено, що
пріапічні епіграми написані трьома віршованими розмірами. У статті описані особливості лексики,
тематики та художньої майстерності Автора.
Ключові слова: епіграма, пріапічна поезія, Пріап, пріапеї, метрична структура, іронія, каламбур,
гендикассилаб (одинадцятискладовик), елегійний дистих, дактилічний гекзаметр, пентаметр, холіямб (скадзон), порнографічні джерела.

Актуальність вибраної теми визначається великою життєздатністю жанру епіграми, який популярний у всіх європейських літературах, зокрема і в римській. Сьогодні є актуальним вивчення так званих малих форм (анекдоту, елегії, загадки тощо). Проте із поля зору лінгвістів випав такий тип тексту як епіграма. Вивчення
латинської епіграми є актуальним і своє часним, оскільки дозволяє більш повно
уявити історію всієї епіграми, дозволяє прослідкувати її роль і долю в античності,
на кінець вона допомагає висвітлити деякі складні та маловивчені питання теорії та
історії римської літератури.
Об'єктом дослідження є латинськомовні епіграми, присвячені богу Пріапу
(пріапеї).
Предмет дослідження: 1) специфіка образу бога Пріапа та його поширення по
всій території Італії; 2) проблема авторства пріапічних епіграм; 3) метричні особливості пріапічних епіграм; 4) особливості мови та стилю написання пріапей.
Основна мета дослідження полягає в аналізі пріапічних епіграм. Для цього попередньо вирішуються такі завдання: 1) визначити специфіку образу бога Пріапа
та його поширення по всій території Італії; 2) вивчити проблему авторства пріапічних епіграм; 3) провести огляд метричних особливостей пріапей; 4) встановити
особливості мови та стилю написання пріапей.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першим із робіт, присвячених вивченню пріапічних епіграм, створених в середині І ст. н. е. невідомим
Автором.
Пріап (грец. Πρwαπος, лат. Priapus) – це ітіфалічне божество в античній міфології, яке відповідало за родючість та продуктивні сили природи і цим завоювало всенародну любов та особливу пошану.
Божок Пріап був покровителем мореплавців і рибаків на малоазійському узбережжі проливу Геллеспонт, а також хранителем приморських міст Лампаска і Пріапи. Його шанували в образі осла чи дерев'яного сучка (про що свідчать міфи про Пріапа і осла у Овідія [Овидий 1973, 311-314] та інших авторів). Після завойовницьких
походів Олександра Македонського в ІV ст. до н. е. культ Пріапа широко поширюється по всьому Східному Середземномор'ю і поступово витісняє культи божеств зі
схожими функціями – Орфани, Конисала, Тіхона та інших [Страбон 1964, 587].
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Виникає міф про походження Пріапа від Діоніса і Адоніса (за іншою версією –
від Зевса чи Гермеса). Матір'ю Пріапа була або одна з німф [Феокрит 1958, 10], або
Афродіта [Афиней 2003, 529]. За однією версією, Афродіта, вагітна Пріапом від
Діоніса, зійшлась з Адонісом; ворожба ревнивої Гери зробила дитину потворою
(потворність полягала в наявності у Пріапа двох фалосів, що пояснюється подвійним батьківством – Діоніса та Адоніса). За іншою версією, Пріап – син Афродіти і
Зевса, який через наслану Герою потворність був залишений в горах і підібраний
пастухами чи німфами, сіленом і сатиром.
Пріап непомітно стає впливовим богом нездоланної похоті, який втілює активне
чоловіче начало. Найбільш поширеним зображенням Пріапа є старичок з фалоподібною головою, а також дерев'яні статуї (СР, Х, 4) з серпом (СР, ХХХ, 1) і непомірних розмірів фалосом, пофарбованим в червоний колір (СР, XXVI, 9; СР, XXXVI,
10). Такі зображення почали ставити в кожному саду, на городі, у лісах, садах, виноградниках, на пасіках, пристанях і в публічних домах по всій Греції, Італії, Германії, Галії, в Далмації, Фракії, Африці та Іспанії. Атрибути Пріапа: ріг багатства,
тирс, факел, маска, кошіль, садовий інвентар та музичні інструменти (головним чином подвійна флейта). Окрім квіткових вінків та гірлянд, овочів, фруктів, меду, бобів і вина, Пріапу приносили в жертву кров бичків, козлів, ягнят, поросят, голубів
та риб, скроплюючи нею зображення Пріапа. Свята на честь Пріапа в березні та
червні супроводжувалися сексуальним шаленством і веселощами.
Необхідно пам'ятати, що незважаючи на вражаючі габарити фалоса, бог був цілком неспроможний як чоловік. Такою виявилася сила древнього прокляття, накладеного на нього богинею землі ще в материнській утробі. В буквальному значенні
слова величезний потенціал – і неможливість його реалізувати. Звідси і трагічне
протиріччя. Невідповідність дійсного і бажаного. Пріап – значно складніша фігура,
ніж прийнято вважати. За маскою потвори ховається тонка натура, яка здатна духовно любити [Priapeia 1890, 12].
В римську епоху культ Пріапа досягає найвищого розквіту і в ІІІ ст. до н. е. його
образ вперше потрапляє в поле зору поезії. Свої вірші йому присвячують ідилік
Феокріт та епіграматист Леонід із Тарента, а олександрійський поет Еуфроній
створює цілу книгу – "Пріапеї". Тому таким римським божествам родючості, як
Сільван, Мутун Тітін та інші, довелося поступитись місцем Пріапу. Він став богом,
який поєднує в собі "корисне з приємним": по-перше, виконує функцію "городнього опудала", по-друге, відповідає за врожай плодів, по-третє, втілює чоловічу силу.
До образу розбещеного бога зверталися майже всі визначні латинські поети.
Єдиною латинською книгою, яка цілком присвячена одному богу, який став покровителем проституток, танцівниць, євнухів, є "Пріапова книга" (Carmina Priapea).
Вірші, які входять до неї, умовно можна поділити на три групи: перша – вірші, написані від імені Пріапа (суб'єкт); друга – присвячення Пріапу (об'єкт); третя – вірші, які так чи інакше пов'язані з культом Пріапа (фон) [Амелин 2003, 6].
Численні паралельні місця, переклички, єдина метрична структура, послідовність
віршів та велика кількість прямих і прихованих цитат із творів одних і тих же поетів
(Гомера, Катула і Овідія) вказують на те, що "Пріапова книга" належить одному Автору, ім'я якого нам невідоме. Щодо часових рамок створення книги , то Автор творив
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через одне поетичне покоління після Публія Овідія Назона (43 р. до н. е. – 19 р. н. е.),
який був знайомий з його творами, і за одне поетичне покоління до Марка Валерія
Марціала (40 – 104 рр.). Тому, що серед епіграм першої книги Марціала зустрічаються місця, які вказують, що він був знайомий з "Пріаповою книгою". Отже, судячи з
усього, Автор родився на початку І ст. н. е., а сама книга написана ним в 40-ві – 50-ті
роки, за правління Клавдія чи Нерона, за часів Сенеки Молодшого і Петронія Арбітра. Отже, "Пріапова книга" не є збіркою фольклорних написів чи тематичним зведенням віршів декількох поетів, вона повністю належить одному авторові.
Всі вірші міцно пов'язані між собою лексично чи граматично, образно чи контекстуально, тому вичленити окремий вірш неможливо. Все це вказує на єдність
"Пріапової книги", яка за своєю структурою нагадує книги Марціала. Безсумнівні
літературні переваги оригіналу виказують великого поета, – не випадково "Пріапову книгу" довгий час приписували Вергілію [Амелин 2003, 8], завдяки чому, власне, вона і збереглася до наших днів.
У римлян жанр спочатку зберігає характер напису: Пріапеї виникають як графіті, нашкрябані на стінах храмів Пріапа:
… ergo quidquid id est, quod otiosus
templi parietibus tui notavi… (СР, ІІ, 9-10).
Проте в той час же може бути і навпаки: вірші із збірника переносяться на камінь (СР, XIV). Важливий крок вперед – літературний характер збірки. Численні
паралелі з Катулом, Овідієм і Марціалом. Автор Пріапей може дозволити собі змагатися з цими досить дотепними поетами.
Неабияке мистецтво variatio дає можливість знаходити все нові грані в обмеженому колі тем. В порівнянні Пріапа з іншими богами згадуються то місцевості, які
знаходяться під його особливим покровительством (СР, LXXV), то зброя:
Fulmina sub Iove sunt; Neptuni fuscina telum;
ense potens Mars est; hasta, Minerva, tua est;
sutilibus Liber committit proelia thyrsis;
fertur Apollinea missa sagitta manu;
Herculis armata est invicti dextera clava:
at me terribilem mentula tenta facit (СР, ХХ),
то тілесні ознаки (СР, XXХVІ). Міф слугує фоном (СР, ХVІ; СР, LXVІІІ). Зустрічаються і двозначні ігри з літерами (СР, VІІ; СР, LІV), і загадка про серп [Buchheit
1962, 82-87]:
Penelopes primam Didonis prima sequatur
et primam Cadmi syllaba prima Remi,
quodque fit ex illis, mihi tu deprensus in horto,
fur, dabis: hac poena culpa luenda tua est (СР, LXVІІ),
і чужі грецькі слова наївно інтерпретуються за звучанням для римського вуха (СР,
LXVІІІ). Каламбури та ігри слів надають ключі до непрямих натяків інших поетів.
"Пріапова книга" є цінним антропологічним документом, тому що вказує на одну з
головних відмінностей між античним і сучасним світом: для римлян фалічний
культ і гумор були природними і необхідними.
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Кожна епіграма майстерно вибудувана як ціле; контраст між "очікуванням" та
"здійсненням" використовується віртуозно. Наприклад, більш довгій і незрозумілій
першій частині присвоюється риторичний принцип "темноти" (obscure СР, III, 1), а
короткій і другій – протилежний принцип "ясності" (Latine СР, III, 9) і простоти.
Така термінологічна точність підкреслює інтелектуалізм вірша.
Сам предмет обумовлює вульгарну лексику, проте епіграми стилістично ретельно оброблені. Цей контраст нагадує мистецтво сатирика Персія, проте автор Priapea
прагне не суворого, а плавного стилю [Альбрехт 2004, 1152]. Синоніми і численні
описи свідчать про мовну фантазію (СР, ХІ, 3; СР, ХХХІ, 3; СР, LXХVІ, 3). Як і в
кращих авторів, чуйність до звучання слів дуже розвинена. Блискуча гра з омонімами (СР, XV, 7). Цілком осмислені найтонші звукові і ритмічні нюанси (Напр.: у
вірші ХІ спондей створює враження величності та напруги).
Пріапові епіграми в латинській літературі багатші за мотивами і дотепніші у формулюваннях, ніж грецькі. Тематичне коло теж ширше, але порівняно невелике: незчисленні згадки тілесних ознак Пріапа, покарань злодіїв, дарів, які підносяться богу.
Збереглося 80 пріапей. Всі вони написані трьома віршованими розмірами, а зокрема: гендекасиллаб ("одинадцятискладовик"), чи далекій [СР: II, IV, VI, VIII, X,
XII, XIV-XV, XVII, XIX, XXIII, XXV-XXVI, XXVIII-XXIX, XXXII, XXXIV-XXXV,
XXXVII, XXXIX, XLI, XLIV-XLVI, XLVIII, L, LII, LVI-LVII, LIX, LXI, LXIV,
LXVI, LXIX-LXX, LXXV-LXXVII], що складає 47,5 % (38 віршів) від усіх віршів
"Пріапової книги"; елегійний дистих, перший вірш якого – дактилічний гекзаметр,
другий – пентаметр [СР: I, III, V, VII, IX, XI, XIII, XVI, XVIII, XX-XXII, XXIV,
XXVII, XXX, XXXIII, XXXVIII, XL, XLII-XLIII, XLIX, LIII-LV, LX, LXII, LXV,
LXVII-LXVIII, LXXI-LXXIV, LXXX], складає – 42,5% (34 вірші); холіямб, чи скадзон [СР: XXXI, XXXVI, XLVII, LI, LVIII, LXIII, LXXVIII-LXXIX] – 10 % (8 віршів). Цікаво, що саме ці розміри переважають в книгах епіграм Марка Валерія Марціала, хоча і в іншому кількісному співвідношенні.
Віршовані розміри і теми змінюються планомірно, з різною частотою. У більшій
мірі одинадцятискладовики чередуються з дистихами. Інколи два чи три вірша одного розміру ідуть один за одним [Альбрехт 2004, 1151]. Якщо за змістом дві епіграми близькі, то розмір може бути різний (СР, XXIV; СР, XXX; СР, LI).
"Пріапова книга" відноситься до числа тих творів, які базуються на справжньому міфі, і яка покликана повідомити певну суттєву інформацію про побут та буття
народу, який давно зник [Амелин 2003, 8]. Ні еротичною, ні порнографічною цю
книгу вважати не можна, тому що в ній більше сміхових, хуліганських, розпусних
елементів. Хоча є натяки на порнографічні джерела у епіграмах IV та LXIIІ: Елефантида (грецька гетера і поетеса (ІІ ст. до н. е.), автор віршованого і, мабуть, ілюстрованого трактату "Varia concubitis genera" ("Різні способи злягання"), який не зберігся); Філеніда (знаменита гетера, автор ілюстрованого трактату з техніки статевих
злягань). Щодо лексики, то в оригінальному тексті вона досить груба, але матірною
її вважати не можна. У світі давніх греків та римлян все відверте вважалося соромним та ганебним, але не викликало такого повного відторгнення, як у сучасному.
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Статья посвящена исследованию приапических эпиграмм, созданных в середине І в. н. э. неизвестным Автором. В исследовании доказано, что "Приапова книга" принадлежит одному Автору.
Установлено, что, приапические эпиграммы написаны трема стихотворными размерами. В статье
описаны особенности лексики, тематики и художественного мастерства Автора.
Ключевые слова: эпиграмма, приапическая поэзия, Приап, приапеи, метрическая структура, ирония, каламбур, гендекассилаб (одиннадцатисложник), елегический дистих, дактилический гекзаметр,
пентаметр, холиямб (скадзон), порнографические источники.
The article is devoted to investigation of priapic epigrams created in the 1-st century B. C. by unknown
Author. Research demonstrated that "Book of Priapus" belongs to one Author. It has been outlined that
priapic epigrams are written by the help of three metric structures. In the article features of lexicon, themes
and artistic skills of the Author are described.
Key words: epigram, priapic poetry, Priapus, Priapeia, metric structure, irony, word-play, hendecasyllabic, elegiac distich, dactylic hexameter, pentameter, choliamb (scazon), pornographic sources.
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УДК 81:001.2
АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СТЕРЕОТИПУ
ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВОГО ФЕНОМЕНА
Овчиннікова Ірина Ігорівна,
канд. філол. наук, доц.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Стаття присвячена аналізу феномена стереотипу в різних сферах наукового знання, зокрема соціології, етнології, лінгвокультурології, когнітивній лінгвістиці та соціолінгвістиці. Охарактеризовано ознаки стереотипу, властиві йому з погляду різних наук, визначено фактори стереотипізації явищ
навколишнього світу.
Ключові слова: стереотип (соціальний, етнічний, етнокультурний, поведінковий, мовленнєвий,
когнітивний), стереотипізація, мовна картина світу.

Фундаментальні перетворення, що відбуваються у сучасному світі, зумовлюють
перегляд і нове прочитання багатьох основоположних понять, які раніше сприймали апріорно [Бартминский 1997; Бацевич 2004; Гумилев 1992; Жайворонок 2006;
Красных 2002; Маслова 2001 та ін. ]. Одним із таких понять, що нині привертають
пильну увагу представників різних наук, є феномен стереотипу [Королев 1979;
Красных 2002; Садохин 2008; Селіванова 2008 та ін.].
Неоднозначність і різнорідне потлумачення цієї дефініції спостерігаємо у таких лінгвістичних напрямах, як етнолінгвістика [Гумилев 1992; Жайворонок 2006; Садохин
2008 та ін.], когнітивна семантика [Демьянков 1996; Красных 2001; Менджерицкая
2000 та ін.] й особливо соціолінгвістика [Прохоров 2006; Тер-Минасова 2004 та ін]. Те,
що стереотипи стали предметом вивчення лінгвістів, значно розширило саме поняття
стереотипу. Насамперед це стосується представників польської етнолінгвістичної школи та її фундатора Є. Бартмінського, які розглядають стереотипи "в межах антрополого-мовної концепції мовної картини світу, яка існує в тому чи іншому суспільстві", бо
лише такий підхід дозволяє розкрити повною мірою "пізнавальні основи мови, елементарні механізми бачення та інтерпретації дійсності людиною, нівелює кордони між поняттєвою і семантичною системами, а значить, між мовним і ментальним. Стає можливим спільне потрактування мовних і культурних явищ" [Бартминский 1997, 12].
Обшир поглядів науковців сприяв формуванню досить полярних підходів до визначення стереотипу, неоднозначних як за його позамовною природою, так і за характером аналізованого матеріалу. При цьому варто зазначити, що різні дослідники
[Гудков 2001; Гумилев 1992; Демьянков 1996; Жайворонок 2006; Маслова 2001;
Попова 2007; Садохин 2008; Байбурин 1985 та ін.] вбачають у ньому ті якості, які
виявляють з позицій своєї галузі науки, виокремлюючи стереотипи соціальні, ментальні, культурні, етнокультурні, гендерні, професійні, стереотипи поведінки, спілкування, мовленнєві стереотипи та ін.
Мета статті – визначити та проаналізувати аспекти вивчення стереотипу як загальнонаукового феномена.
Завдання:
9 уточнити походження стереотипу як загальнонаукового феномена;
9 охарактеризувати ознаки стереотипу, властиві для тієї галузі знань, у якій він
функціонує;
9 простежити фактори стереотипізації явищ навколишнього світу.
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Слово 'стереотип' походить із грецької мови. Перший компонент слова – стерео(στερεός) має значення 'твердий, об'ємний', яке, в свою чергу, виводять з і.-є. *ster –
'жорсткий, міцний' [Етимологічний словник 2006, 411]. Словник сучасної української мови витлумачує стереотип як те, що часто повторюється, чого дотримуються і
найчастіше наслідують у своїй діяльності [СУМ, т.9, 689].
Вивчення поняття стереотипу було започатковане виходом у світ книги американського журналіста й соціолога Волтера Ліппмана "Суспільна думка" (1922) [Липпман 2004]. Висловлені ним ідеї на десятиліття вперед визначили дослідницьку
стратегію стосовно цього феномену, незважаючи на те, що абсолютизація деяких
його сторін спричинила однобічне й певною мірою негативне потлумачення.
В. Ліппман розумів стереотип "як особливу форму сприйняття навколишнього
світу, що безпосередньо впливає на почуття людини ще до того, як вони нею усвідомлюються […], бо "існує певний зв'язок між подіями, які відбуваються ззовні, і
свідомістю, через яку вони (ці події) пропускають…" [Липпман 2004, 102]. Людина, намагаючись осягнути навколишній світ у всіх його суперечностях, створює
"малюнок у своїй голові" стосовно тих речей і явищ, які вона безпосередньо не
спостерігає, маючи більш-менш чітке уявлення (яке не обов'язково може бути істинним) про частину з них ще до безпосереднього контакту. Стереотип, на думку
вченого, це і є те знання про предмет, що існує у свідомості й впливає на безпосереднє його сприйняття індивідом; може бути доволі стійким, зафіксованим у певному образі [там само, 104]. Ці твердження В. Ліппмана дозволяють припустити,
що подібні уявлення-стереотипи формуються під впливом культурного оточення
індивіда, дозволяючи людині скласти уявлення про світ загалом, вийти за межі свого вузького соціального, географічного і політичного оточення.
Окрім того, аналізуючи ознаки, притаманні стереотипу, В. Ліппман переконує,
що стереотипи, здебільшого, – це упередження, які керують процесом сприйняття,
"маркують об'єкти або як знайомі, або як дивні й незвичні, поглиблюючи відмінності за цим параметром: ледь знайоме подано як дуже близьке, а ледь дивне – як абсолютно чуже. Ці відмінності зумовлені характером дрібних знаків, що варійовані в
діапазоні від справжніх індексів до незрозумілих аналогій. Вони наповнюють свіже
сприйняття колишніми образами і проектують на світ те, що було приховано в пам'яті" [там само, 104]. При цьому В. Ліппман зазначає, що з історичного погляду
образи можуть бути неправдивими, а з морального – недостойними, але все одно
вони залишаються образами [там само, 106].
Теорія стереотипів, запропонована В. Ліппманом, незважаючи на абсолютизацію в ній таких моментів, як наприклад, стійкість або чіткість фіксації, дозволяє
вважати цього дослідника основоположником емпіричного вивчення соціальних
стереотипів, який довів реальність існування феномена стереотипу, охарактеризував основні закономірності його функціонування, а також з'ясував два найважливіші, на його думку, фактори стереотипізації. Перший – це принцип економії зусиль,
характерний для повсякденного людського мислення, бо якби "у навколишньому
світі не було практично усвідомленого одноманіття, то звичка сприймати раніше
сформований образ за нове враження вела б не до економії зусиль, а лише до помилок. Але, якщо одноманіття все ж таки існує, то відмова від усіх стереотипів на ко282
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ристь абсолютно наївного підходу до досвіду збіднила б людське життя" [там само,
104]. Другий фактор стереотипізації (який репрезентує його соціальну функцію) –
це захист групових цінностей, адже стереотипи – це "бастіон традиції, сховавшись
за яким, людина відчуває себе в безпеці" [там само, 109].
Основою формування стереотипів, за спостереженнями Анрі Бергсона є "головне прагнення людини вилучити з ситуації все, що в ній є корисного, і відкласти
про запас як динамічну звичку, щоб використати її у типових ситуаціях" [Бергсон
199, 265]. На основі цього переконливого спостереження, О.О. Селіванова робить
висновок про те, що причиною стереотипізації є "психологічна звичка людини повертатися до ситуацій, які повторюються неодноразово, і реакцій на них, бо вони
зафіксовані у свідомості як автоматичні стандартні схеми і моделі мислення; а також намагання звести різноманітність світу до невеликої кількості категорій і тим
самим полегшити сприйняття, розуміння й оцінку" [Селіванова 2008, 287].
Від ліппманівської теорії термін стереотип значно еволюціонував і набув дещо
нового змісту, насамперед у соціології, звідки й був запозичений іншими науками.
Так, соціологи [Аберкромби 1997; Данилюк 2003; Ядов 1970 та ін.] під стереотипом
розуміють "схематичний стандартизований образ чи уявлення про соціальний об'єкт, яке зазвичай є емоційно забарвлене і наділене великою стійкістю" [Ядов 1970,
134]. Подібне визначення соціального стереотипу наведено і в "Соціологічному
словнику", де його витлумачують як однобічний, перебільшений погляд, як правило, заснований на упередженнях, притаманний соціальній, етнічній групі або класу
[Аберкромби 1997, 322].
Соціальний стереотип виражає звичне ставлення людини до якогось явища навколишньої дійсності, що склалося під впливом соціальних умов і попереднього
досвіду. Саме на соціальний стереотипах ґрунтується почуття соціальної солідарності, тому вони часто не зазнають ані змін, ані навіть корекції. В основі соціальних
стереотипів лежить "реальний психологічний феномен, що є одним із компонентів
настанови сприйняття, яка акумулює попередній досвід індивіда у своєрідний алгоритм ставлення до відповідного об'єкта" [Ядов 1970, 134].
На думку В. Ядова, перспективою вивчення соціальних стереотипів є, "поперше, їхній зміст, адже саме соціальні стереотипи відображають ідеологічні й
психологічні зразки духовного світу різних груп, по-друге, адекватність, встановлення істинного і хибного, неправдивого, помилкового у цьому змісті, по-третє,
соціальні фактори, що сприяють формуванню стереотипів, по-четверте, з'ясування
функцій у детермінації спілкування між соціальними групами та індивідами (один
із аспектів вивчення неусвідомлюваних механізмів поведінки)" [Ядов 1970, 134].
Соціологи стереотипи поділяють [Аберкромби 1997] на дві категорії: 1) які характеризують людей як членів певних національних, соціальних і політичних груп, і
2) що регулюють стосунки людей, їхню поведінку, фізичні властивості, особливості
зовнішності тощо. Стереотипи, виконуючи соціальну функцію, впливають на свідомість людини, підпорядковуючи її загальноприйнятим нормам, законам, які існують
у суспільстві, бо, на переконання О.П. Садохіна, "у кожному людському колективі є
свій набір програм, спрямованих на те, щоб урівняти поведінку людей, адже неконтрольована поведінка може спричинити розпад суспільства" [Садохин 2008, 189]. Як
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сконцентроване вираження суспільних настанов, соціальні стереотипи виконують
функції регуляції та інтеграції в життєдіяльності індивіда та соціальної спільноти.
Соціальні стереотипи, на думку Ю.Є. Прохорова, можуть бути репрезентовані як
у формі стереотипів мислення, так і стереотипів поведінки особистості, виникаючи
"на основі спонтанних почуттів і емоцій, але визначені все-таки природними умовами розвитку людей, закріпленими в колективній свідомості" [Прохоров 2006, 72].
До значеннєвого ядра соціальних стереотипів наближені стереотипи психологічні,
які можуть бути предметом дослідження як психологів, так і соціологів. Перші спроби розмежувати соціологічний та психологічний підходи до вивчення стереотипів
розпочалися ще за часів В. Ліппмана, але не втратили свою актуальності й сьогодні.
Так, 1948 р. Д. Креч і Р. Крачфілд, звертаючи увагу на важливість виокремлення двох
різних аспектів – соціально-статистичного та асоціативно-мисленнєвого – щодо проблеми дослідження стереотипів, зазначали, що з соціологічного погляду "стереотипи
вивчають стосовно тенденції їхнього поширення у суспільстві, вони є предметом
розгляду у тих працях, де підраховується кількість людей, які вірять в те, що блондини менш інтелектуальні, ніж брюнети… Це поняття може означати також тенденцію
якого-небудь переконання в неповноцінності його змісту і нехтування об'єктивних
фактів" [Kretch, Crutchfield 1948, 131]. Другий аспект стосується переважно психології, в якій стереотип передусім розглядають, зокрема М. Монтрелі, як механізм
сприйняття. При цьому соціальна психологія акцентує увагу на виявленні асоціативних зв'язків, що встановлені між людським сприйняттям та іншими соціальними рівнями свідомості – пам'яттю, інтуїцією, уявою [Montrelay 1986].
Різновидом соціальних стереотипів є стереотипи етнічні, які характеризують
членів етнічних груп, приписуються їм або асоціюються з ними. Етнічний стереотип, за визначенням І. Данилюка, це "спрощений, схематичний, емоційно забарвлений і надзвичайно стійкий образ етнічної групи (племені, народності, нації, будьякої групи людей, пов'язаних спільністю походження, що відрізняється певними
рисами від інших людських груп), який легко поширюється на всіх її представників; схематична програма поведінки, яка є типовою для представників певного етносу" [Данилюк 2003, 121]. В етнічному стереотипі відображені, як правило, оцінні
думки про моральні, розумові, фізичні та інші якості представників різних етнічних
спільнот. До найсуттєвіших властивостей етнічних стереотипів відносять, поперше, їхній емоційно-оцінний характер; по-друге, стійкість (щоправда доволі відносну) та ригідність до нової інформації; по-третє, високий ступінь єдності уявлень
членів групи як про власну етнічну групу, так і про інші етнічні групи [там само,
122]. Таке розуміння етнічного стереотипу пов'язане, на думку С.І. Корольова, з
тим, що їхньою спільною функцією є "виділення чужого, іншого та ствердження
свого, своєї винятковості, несхожості тощо" [Королёв 1979, 39].
Як про "схематичну модель, програму поведінки, спрощений образ якогось
явища, що фіксує лише деякі, іноді несуттєві риси", – говорить про стереотип
О.П. Садохін [Садохин 2008, 282] і робить спробу визначити найважливіші особливості характеру, притаманні представникам різних національностей. Для росіян, на
думку дослідника, визначальними позитивними рисами є любов до людей, терплячість, а негативними – незібраність, небажання доводити розпочату справу до кін284
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ця, лінощі. Українцям притаманні – наполегливість, любов до праці, акуратність;
вони надзвичайно шанобливо ставляться до своєї історії, до свого минулого; серед
усіх слов'янських народів саме вони найбільше наділені музичними здібностями.
Білоруси відзначаються чесністю, добросовісним ставленням до улюбленої справи,
наполегливістю у досягненні поставленої мети. Китайці надзвичайно працездатні,
терплячі, наполегливі, витримані [Садохин 2008, 195-201].
Надзвичайно важливу роль в етнокультурній стереотипізації, як зауважує
Ф.С. Бацевич, відіграє орієнтація за національною ознакою. Національний стереотип – це "недиференційоване судження, яке позначає в цілому етнічну або національну групу, передбачає наявність певної риси у всіх її представників, містить у собі
– приховано або явно – певну оцінку" [Бацевич 2004, 339]. Подібний погляд висловлюють й інші дослідники, зокрема В.П. Гудков, потрактовує національний стереотип як "узагальнено-типове уявлення одного народу про інший або про самого себе" [Гудков 2001, 20]. До цих якісно-оцінних уявлень належать особливості характеру людей – представників іншої культури, іншого етносу, іншої національності.
Національні стереотипи відображають розбіжності в культурному досвіді різних
народів, незважаючи на те, що, за словами А.К. Байбуріна, "стандартизація усіх аспектів життєдіяльності характерна перш за все для так званої традиційної культури,
а стереотипізація досвіду є сутністю механізму традицій, без яких не може існувати
жодна культура" [Байбурин 1985, 3].
Поняття національного стереотипу корелює з поняттям національного характеру, який, на думку С.Г. Тер-Мінасової, є не лише сукупністю своєрідних, притаманних лише певному народові рис, але і специфічним набором універсальних загальнолюдських настанов [Тер-Минасова 2004, 243]. Незважаючи на те, що поняття
національний характер і національний стереотип є близькими, все ж таки поняття
національний характер є ширшим, родовим, що містить видову категорію – національний стереотип.
Говорячи про етнічні стереотипи, не можна залишити поза увагою стереотипи поведінки, зокрема й етнічні, бо кожний етнос має свої поведінкові стереотипи, під якими
розуміють "стійкі форми поведінки, що регулярно повторюються" [Байбурин 1985, 3].
Структура етнічного стереотипу поведінки, на переконання Л. Гумільова, складається з
чітких норм відношень між колективом та індивідом, індивідів між собою, внутрішніх
етнічних груп між собою та між етносом і внутрішньоетнічними групами. Ці норми, на
думку дослідника, в кожному конкретному випадку своєрідні, вони мають здатність
змінюватися швидко чи повільно, але існують у всіх сферах життя і побуту. Їх сприймає кожний етнос у кожну окрему епоху як єдино можливий спосіб спілкування, тому
вони не переобтяжують членів даного етносу [Гумилёв1992].
Саме завдяки таким стереотипам людина чітко знає, як поводитися у тому чи
іншому випадку; хто правий, а хто ні; що добре, а що погано. Знає, але це не означає, що так є насправді. Стереотипи, на яких базовані судження, можуть бути засновані не лише на істинних уявленнях, а й на помилкових, які разом формують
фрагмент чи образ картини світу як окремої людини, так і цілого колективу. Це є
свідченням того, що стереотипи поведінки можна розглядати з позицій лінгвокультурології як "певний образ-уявлення, як ментальний малюнок, стійке, мінімізовано285
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інваріантне, зумовлене національно-культурною специфікою уявлення про предмет
чи про ситуацію" [Красных 2002, 178].
Характеризуючи стереотип як явище, В.А. Маслова відводить йому роль "представника культури" та "опори особистості в діалозі культур". На її думку, стереотип
є "культурно-детермінованим уявленням про предмет, явище чи ситуацію" [Маслова 2001, 110]. Але слід враховувати той факт, що стереотипи є поєднанням ментального образу і вербальної оболонки [Маслова 2001, 110]. Як спрощене і схематичне уявлення, яке найпростіше характеризує дійсність, стереотипи, все ж виконують
надзвичайно важливу функцію: вони є основою менталітету народу, які допомагають особистості орієнтуватися у світі. Світосприйняття частково перебуває в полоні мовної картини світу, яка стає для певного етносу фундаментом усіх культурних
стереотипів [Маслова 2004, 111]. Носії однієї лінгвокультури формують визначальні принципи і користуються категоріями стереотипних уявлень, щоб зберегти численну кількість інформації про представників іншої мови та іншої культури. Мова в
певний спосіб полегшує пізнання світу, бо сам світ, як зазначає О.О. Селіванова,
характеризуючи концепцію лінгвістичного детермінізму, "уже позначений мовними знаками, а нова реалія може отримати ім'я на основі знака вже знайомої реалії за
схожістю, суміжністю, асоціативністю. До того ж навчання мови в процесі соціалізації є нав'язуванням людині певних стереотипів разом з особливим способом світобачення й інтерпретації досвіду, властивим кожній мові" [Селіванова 2008, 265].
У когнітивній лінгвістиці стереотип належить до значеннєвої сторони мови й
культури і його розглядають "як стандартну думку про соціальні групи або окремих
осіб як представників цих груп" [Демьянков, Кубрякова 1996, 177]. До наукового
обігу деякі дослідники вводять навіть поняття когнітивного стереотипу, під яким
розуміють "найстандартніші уявлення, пов'язані з вживанням тих чи інших кліше,
цитат, ідіом, назв, знайомих носіям мови і характерних для певного національного
дискурсу" [Менджерицкая 2000, 59]. Їх асоціюють зі звичним контекстом вжитку.
Вживання когнітивних стереотипів в інших ситуаціях, а також порушення стійкості
словосполучень у них веде до зміни стереотипів, які склалися в ментальних уявленнях представників – носіїв мови.
Когнітивний стереотип пов'язують насамперед із мисленням і тому він корелює
з картиною світу. Мовна картина світу і мовний стереотип співвідносяться, перебуваючи у партитивних відношеннях як частина й ціле. Цей стереотип, на думку
Ф.С. Бацевича, – це "когнітивно-психологічне утворення, схематизований і однобічний образ явища, людини, речі тощо, який ґрунтується на невеликій (часто одній)
кількості рис оцінного характеру, що вважаються типовими (взірцевими) для всього класу явищ, речей тощо; суб'єктивне поняття поточного мислення і мовлення,
невід'ємна складова мовної картину світу" [Бацевич 2004, 339]. На взаємозв'язок
між стереотипом і мовною картиною світу вказують й інші дослідники [Прохоров
2006; Попова 2007; Селіванова 2008; Маслова 2007 та ін.]. Зокрема Є. Бартмінський
вважає, що з позицій лінгвіста "стереотипізація має охоплювати всю картину світу
як образ речі, так і образ людини" [Бартминский 1997, 12]. Характеризуючи стереотип, з одного боку, як явище мови і мовлення, а з іншого, як культурологічний феномен, В.А. Маслова зауважує, що "стереотип – це фрагмент концептуальної кар286
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тини світу, ментальний "малюнок" , стійке культурно-національне уявлення про
предмет чи ситуацію" [Маслова 2001, 110].
Даючи визначення стереотипу, В.В. Красних не лише пов'язує його значеннєвий
аспект з концептуальною картиною світу, але й наголошує на його національнокультурній маркованості. Стереотипом, на думку дослідниці, є певна структура ментально-лінгвального комплексу, яку формує інваріантна сукупність валентних
зв'язків, що приписують цій одиниці і репрезентують образ-уявлення феномену, що
стоїть за нею, в його [образ-уявлення] національно-культурній маркованості за певної передбачуваності спрямованих асоціативних зв'язків [Красных 2001, 9–10]. Ці
асоціативні зв'язки автор називає векторами асоціацій. У змістовому плані
В.В. Красних розглядає стереотип як фрагмент концептуальної картини світу,
"стійкий, мінімізовано-інваріантний, зумовлений національно-культурною специфікою образ-уявлення про ситуацію, причому не про конкретний предмет чи конкретну ситуацію, які колись мали місце і набули статусу прецедентного феномену, а
про предмет чи ситуацію "в цілому" [Красных 2001, 10].
Однією із суттєвих ознак мовленнєвого стереотипу, як і стереотипу загалом, є його усталеність [Демьянков 1996; Прохоров 2006; Селіванова 2008; Шведова 2008 та
ін.]. Так, Н.М. Сологуб визначає стереотип як "слово, мовний зворот, що повторюється без змін, автоматично, як усталена формула, мовний шаблон; трафарет", різновидами мовленнєвих стереотипів вважає стереотипи-кліше та стереотипи-штампи
[Сологуб 2000, 599]. Таке потрактування стереотипу певною мірою зближує його з
поняттям фразеологічної одиниці, ідіоми. У розумінні Є. Бартмінського стереотипами вважають "встановлені конвенціонально семантичні та/або формальні конструкції, що формують культурно-мовний образ об'єкта" [Бартминский 1997, 12]. Серед
них виділяють семантичні сполуки на зразок собака стереже будинок, семантикоформальні сполуки – собаче життя, злий як собака та формальні сполучення (ідіоми) – собаку з'їсти (на чому-небудь). При цьому, на переконання Є. Бартмінського,
розвиток мови йде від семантичних сполук, які він називає топіками, до сполук фразеологічних [Бартминский 1997, 12]. Саме фразеологічні одиниці, поряд з пареміями,
метафорами і символами є тими яскравими особливостями, в яких відображається
культура народу, а національно-культурна своєрідність ідіом, метафор та символів,
на думку В.А. Маслової, формується завдяки і культурній конотації [Маслова 2001,
112]. Наприклад, байрак, за спостереженнями В.В. Жайворонка, асоціюється у свідомості українців з козацькою волею, з чумацьким життям: Де байрак, там і козак
(М. Номис), болото – з моральним брудом, дрібними матеріальними інтересами: Кому болото, а кому злото (І. Франко), вишневий цвіт, колір і смак ягід – з дівочою
красою: Пишна, як у саду вишня (Нечуй-Левицький) [Жайворонок 2006].
Стереотипи і стереотипні уявлення супроводжують людину протягом усього її
життя, відображаючи етапи її життя і розвитку, зокрема народження (народитися у
сорочці), визначаючи ситуативну поведінку (бити байдики, працювати не покладаючи рук) і морально-етичні настанови (лежачого не б'ють). Стереотипи є одним
зі способів декларації моральних законів суспільства (лежачого не б'ють), засобом
1
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виховання і адаптації індивіда до умов культурного середовища (користуватися
мобільними телефонами в читальному залі заборонено; після дзвінка не заходити ),
сприяють стійкості стосунків у певній соціальних групі.
Стереотипізацію змісту і структури спілкування Ю.Є. Прохоров пов'язує з етнокультурними особливостями спілкування, соціальним статусом особистості як основи комунікації, національно-культурною специфікою організації мовленнєвого
спілкування [Прохоров 2006, 67].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши погляди
різних науковців на проблему стереотипу, можна констатувати, що у потрактуванні
цього феномену і на сьогодні немає єдності у поглядах дослідників стосовно соціальної природи, функції, ролі та місця стереотипів у суспільстві. Кожна галузь наукового знання, в якій функціонує стереотип, виділяє в ньому ті суттєві ознаки і властивості, які виокремлюють це явище з-поміж інших (незважаючи на те, що стереотипи супроводжують людину все її життя, допомагаючи їй адаптуватися у складному, суперечливому і неоднорідному навколишньому світі). Основними ознаками
стереотипу, спільними для різних сфер наукового знання, які його вивчають, є схематичність, стандартизованість уявлення про певний об'єкт; емоційне забарвлення;
стійкість. Стереотипізація явищ пов'язана безпосередньо зі сприйняттям мовної картини світу, яка у кожного етносу є специфічною.
Статья посвящена анализу феномена стереотипа в разных сферах научных знаний, в частности
социологии, этнологии, лингвокультурологии, когнитивной лингвистике и социолингвистике. Охарактеризованы признаки стереотипа, присущие ему с точки зрения разных наук, определены факторы
стереотипизации явлений окружающего мира.
Ключевые слова: стереотип (социальный, этнический, этнокультурный, поведенческий, речевой,
когнитивный), стереотипизация, языковая картина мира.
The article is devoted to the analysis of stereotype theory in different spheres of science, such as sociology,
ethnology, linguoculturology, cognitive linguistics, sociolinguistics. The article outlines stereotype"s features
studied from different scientific points of view, characterizes factors of stereotyping reality.
Key words: stereotype (social, ethnic, ethnocultural, behavioral, lingual, cognitive), stereotype theory,
lingual word's perception.
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У статті здійснюється класифікація модальних висловлень запереченої можливості, зумовленої
об'єктивними та суб'єктивними чинниками з погляду теорії прототипів. Заперечена можливість,
зумовлена об'єктивними природними чинниками, є прототипом через виключення можливості компенсаторної діяльності. Далі слідують такі модальні значення (що демонструють зростання ступеня
можливості компенсаторної діяльності): заперечена можливість, зумовлена об'єктивними сенсорними чинниками; заперечена можливість, зумовлена об'єктивними чинниками, пов'язаними з перешкодами при чуттєвому сприйнятті; заперечена можливість, зумовлена об'єктивними ситуативними чинниками; заперечена можливість, зумовлена суспільними аксіологічними нормами. Заперечена
можливість, зумовлена суб'єктивними чинниками, призводить до виникнення таких модальних значень: заперечена можливість на позначення нестерпного ситуативного емоційного стану (прототипне значення); заперечена можливість на позначення нестерпного тривалого емоційного стану; заперечена можливість на позначення неминучості ауторефлексії; заперечена можливість на позначення неминучості результативної рефлективної діяльності.
Ключові слова: заперечена можливість, прототип, об'єктивні чинники, суб'єктивні чинники, контамінація, ауторефлексія, епістемічний стан, емоційний стан, спонтанна вербальна реакція.

Актуальність даної розвідки зумовлена потребою досліджень мовних одиниць
(зокрема, категорії модальності) на глобальному дискурсивному рівні виходячи з
поліпарадигмального характеру сучасної лінгвістики.
Метою даної статті є встановлення типології та варіативності модальних значень запереченої можливості.
Об'єктом дослідження є висловлення з модальним значенням запереченої можливості.
Предметом дослідження є категоріальні ознаки висловлень з модальним значенням запереченої можливості, їхні смислові зв'язки на трансфрастичному рівні у
контексті функціонування.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розглядається типологія модальних значень запереченої можливості з погляду теорії прототипів.
Найбільш розповсюдженим підходом до класифікації категорії модальності у
сучасному мовознавстві є її поділ на об'єктивну та суб'єктивну [Белова 1998, 308].
Положення когнітивної лінгвістики щодо вияву прототипного значення мовної
форми у запереченні співвідноситься з постулатом філософської концепції логічного атомізму Б. Рассела щодо віднесення заперечних базисних суджень до класу
фактичних посилань [Рассел, 1999, 168–181]. Тому ми вважаємо за доцільне класифікувати чинники, що призводять до модального значення заперечення, на об'єктивні та суб'єктивні. Аналіз функціональних особливостей модальних висловлень зі значенням запереченої можливості, зумовленої об'єктивними чинниками,
та запереченої можливості, зумовленої суб'єктивними чинниками, здійснюватиметься із застосуванням теорії прототипів, оскільки "у теорії прототипів стверджується, що множинність опозицій залежить від сигніфікативного змісту індивідуальних знаків" [Дем'янков 1996, 140].
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Розглянемо модальні висловлення запереченої можливості, зумовленої об'єктивними чинниками. Проаналізований масив прикладів свідчить про те, що об'єктивні чинники не є однорідними, що призводить до різних відтінків модального
значення. Розглянемо детальніше.
1. Заперечена можливість, зумовлена природними об'єктивними чинниками.
У ситуаціях даного типу об'єктивні чинники пов'язані з природою, навколишнім
середовищем, форс-мажорними обставинами.
(...) quando ormai i superstiti si avvidero che nessun edificio poteva più essere
salvato, (...) a quel punto mancò a ciascuno la volontà di combattere contro il castigo
divino. Sempre più stanche furono le corse ai pochi secchi d'acqua rimasti, mentre
ancora ardeva quetamente la sala capitolare con la superba casa dell'Abate (...) Al terzo
giorno (...) i monaci e tutti gli altri raccolsero le loro cose e abbandonarono il pianoro
ancora fumante, come un luogo maledetto [Eco 2006, 499].
Заперечена можливість зумовлена в даному випадку стихійним лихом – пожежею. Розглянемо смислові відношення між частинами модального висловлювання:
quando ormai i superstiti si avvidero che → nessun edificio poteva più essere salvato, →
a quel punto mancò a ciascuno la volontà di combattere – коли ті, що залишились в
живих, вже збагнули, що жодну будівлю неможливо врятувати від вогню, у всіх
забракло волі продовжувати боротьбу. Схематично смислові відношення можна
представити таким чином: усвідомлення неможливості → припинення волевияву.
Наступне висловлювання містить інформацію про згортання дій, спрямованих на
боротьбу з пожежею (Sempre più stanche furono le corse ai pochi secchi d'acqua). Отже, аналіз не трансфрастичному рівні модальних висловлювань зі значенням запереченої можливості, зумовленої об'єктивними чинниками, дозволяє зробити висновок про контамінацію епістемічного стану (момент усвідомлення неможливості) та
волевияву (припинення волевияву), а момент усвідомлення неможливості пов'язується з припиненням волевияву через оцінку недоцільності дій.
2. Заперечена можливість, зумовлена сенсорними об'єктивними чинниками.
У ситуаціях даного типу розглядається сенсорна депривація суб'єкта сприйняття.
Хоча сенсорні здібності належать суб'єкту, ми визначаємо їх не як суб'єктивні, а як
об'єктивні сенсорні чинники, оскільки суб'єкт розглядається у такому випадку як
частина природи, є сенсорна депривація є здебільшого непідконтрольною.
Заперечена можливість може бути зумовлена постійною чи ситуативною депривацією сенсорних аналізаторів суб'єкта сприйняття. Постійна депривація певного
сенсорного аналізатора (зорового, слухового) виключає можливість суб'єкта
сприймати інформацію за допомогою відповідного каналу, причому інформативна
недостатність корелює із ступенем привативності аналізатора. Привативність зорового аналізатора, що характеризується найнижчим ступенем привативності (інформація візуально сприймається всіма учасниками комунікативної ситуації, і є менш
привативною, тобто залежною від конкретного суб'єкта, у той час як тактильна інформація сприймається суб'єктом індивідуально і є більш привативною), призводить до більшої інформативної депривації. Постійна / тимчасова сенсорна депривація призводить до постійної / тимчасової інформативної, діяльнісної депривації.
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Близькість модальних значень запереченої можливості та негативного волевияву
у ситуаціях примусу виявляється у можливості їх імпліцитної взаємоінклюзивності.
Розглянемо приклад. La strada aperta alla ricerca da Cristopher Reeve dopo la
terribile caduta da cavallo che il 27 maggio 1995 lo aveva costretto su una sedia a
rotelle, non si ferma con la morte dell'autore [Chi N 42, 10. 2004, 147]. У даному висловлюванні модальне значення негативного примусового волевияву (la terribile
caduta da cavallo… lo aveva costretto su una sedia a rotelle – падіння з коня примусило
його до пересування в інвалідному кріслі) імпліцитно включає модальне значення
запереченої можливості, зумовленої об'єктивними чинниками сенсорної депривації,
тобто логічно виводиться значення неможливості нормального пересування.
3. Заперечена можливість, зумовлена об'єктивними чинниками, пов'язаними
з перешкодами при чуттєвому сприйнятті. У ситуаціях даного типу йдеться не
про постійну, а про ситуативну, тимчасову сенсорну депривацію, викликану перешкодами при чуттєвому сприйнятті. Суб'єкт розглядається окремо від природи
(функціонування власних сенсорних здібностей), а неможливість чуттєвого сприйняття зумовлена об'єктивними чинниками. Розглянемо приклад.
Arrivai alla chiesa di San Salvatore dove si teneva il processo, ma non potei entrare,
per la gran folla che vi era davanti. Però alcuni stavano issati e attaccati alla inferriata
delle finestre e vedevano e udivano quanto vi avveniva, e ne riferivano agli altri di sotto
[Eco 2006, 237].
У даному випадку мовець зазначає, що не зміг увійти до церкви через великий
натовп (non potei entrare, per la gran folla che vi era davanti), проте за наявності сильного бажання він зміг би протиснутися (маємо випадок фізичних перешкод, що
змушують суб'єкт до зміни траєкторії руху, й імпліцитну взаємоінклюзивність модальних значень запереченої можливості та негативного примусового волевияву).
Зазначимо, що заперечена можливість, зумовлена об'єктивними сенсорними чинниками, має вищий ступінь неможливості через особистісні привативні обмеження,
що не дають змоги до компенсації (суб'єкт з привативним зоровим аналізатором не
може візуально сприймати інформацію). Повернемось до аналізу прикладу. У наступному висловлюванні йдеться саме про компенсаторну діяльність комунікантів:
ті, що не могли безпосередньо бачити і чути, що саме відбувається в церкві, оскільки не змогли туди увійти через натовп (заперечена можливість, пов'язана з об'єктивними чинниками: неможливістю доступу), підійшли якнайближче до вікон, і бачили й чули все, що могли (vedevano e udivano quanto vi avveniva), тобто чуттєве
сприйняття відбувається з наявністю перешкод, але все ж таки відбувається.
4. Заперечена можливість, зумовлена об'єктивними ситуативними чинниками. У ситуаціях даного типу йдеться про заперечену можливість певної діяльності, зумовленої об'єктивними ситуативними з погляду мовця чинниками.
Il vecchio (...) continuava a parlare, sempre ancora sperando di terminare la giornata
con un affare; ma Alfonso, che per un istante era stato là là per cedere, si rammentò ad
un tratto di tutte le dolorose difficoltà del suo stato finanziario e con voce alquanto
alterata espose le cifre entrate e i suoi esborsi concludendo che assolutamente non
poteva neppur sognarsi di aumentare le spese. Per timore di vedersi gettato in nuovi
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imbarazzi finanziari ebbe frasi incisive: non voleva udire altri ragionamenti diffidando
della propria fermezza [Svevo 1985, 24–25].
У наведеному фрагменті мікротексту модальне висловлювання зі значенням запереченої можливості вживається на позначення неможливості дій мовця, зумовлених об'єктивними чинниками. Смислові відношення між частинами модального
висловлювання з'єднують інформацію про скрутність економічного становища та
неможливість збільшити витрати: si rammentò…di tutte le dolorose difficoltà del suo
stato finanziario e con voce alquanto alterata espose le cifre entrate e i suoi esborsi
concludendo che → assolutamente non poteva neppur sognarsi di aumentare le spese,
причому модальне значення запереченої можливості підсилюється модифікатором
категоричної достовірності "assolutamente". Висновку про неможливість дій передує негативно емотивно маркована констатація об'єктивних чинників (si
rammentò… di tutte le dolorose difficoltà del suo stato finanziario) з обґрунтуванням
(espose le cifre entrate e i suoi esborsi). Констатація неможливості дій, пов'язаних з
витратами, призводить до відмови мовцем позичити гроші. Отже, у модальних висловлюваннях зі значенням запереченої можливості в контексті діяльності: 1) встановлюються причиново-наслідкові зв'язки між об'єктивними ситуативними чинниками та неможливістю відповідних дій мовця, що семантично маркуються значенням привативності; 2) відбувається імплікація модального значення негативного
примусового волевияву.
5. Заперечена можливість, зумовлена суспільними аксіологічними нормами.
У ситуаціях даного типу йдеться про вплив аксіологічних суспільних норм на діяльність мовця.
Perché crucciarsi in vane fantasie? Dopo tutto egli non poteva cambiar l'aspetto
secolare delle cose e delle istituzioni: dopo tutto egli, se non impedito, non aveva neppur
commesso il male, e se l'errore c'era si poteva ancor rimediare, aiutando Filippo
Gonnesa ad andarsene lontano, magari nelle libere Americhe, e col tempo appurare e
rimediare le cose [Deledda 2003, 147].
Щоб запобігти нерівному шлюбу Сільвестри Арко, дівчини з найзаможнішої місцевої сім'ї, з бідняком Філіпом Гоннезою, родина Арко інсценує його участь у
вбивстві Карла Арко, підкупляє свідків та робить все, щоб його засудили та вислали відбувати ув'язнення. Після того, як родина Арко домоглася свого, Стефано Арко, знаючи про невинність Філіпа, відчуває докори сумління, проте констатує неможливість змінити корінним чином ситуацію. Модальне висловлювання зі значенням запереченої можливості вказує на неможливість мовця змінити вікові традиції тогочасного суспільства Сардинії (egli non poteva cambiar l'aspetto secolare
delle cose e delle istituzioni). Наступні висловлювання мовця містять інформацію про
дії, спрямовані не на відновлення справедливості, оскільки такі дії суперечили б
тогочасним суспільним нормам, а про дії, спрямовані на покращення становища
засудженого (si poteva ancor rimediare, aiutando Filippo Gonnesa ad andarsene
lontano, magari nelle libere Americhe). Дії, можливість яких допускається мовцем
(влаштування засудженому втечі до Америки), не суперечать суспільним нормам,
мета яких – запобігти нерівному шлюбу. Аналіз фактологічного матеріалу дозволяє
зробити висновки про: 1) зумовленість дій мовця суспільними аксіологічними нор293
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мами; 2) реалізацію через категорію запереченої можливості опозиції "можливість /
неможливість діяльності" у залежності від суспільних норм; 3) імплікацію привативної (привативно-компенсаторної) діяльності мовця у випадку дисоціації за валоритивною віссю індивідуальних та суспільних ціннісних норм.
Таким чином, заперечена можливість, зумовлена об'єктивними природними
чинниками, призводить до припинення діяльності (неможливість взагалі), дане модальне значення запереченої можливості є прототипом. Далі слідують такі модальні
значення (що демонструють зростання ступеня можливості компенсаторної діяльності): заперечена можливість, зумовлена об'єктивними сенсорними чинниками, що
призводить до привативної діяльності, при цьому виключається можливість компенсації наслідків депривації (неможливість компенсаторної діяльності); заперечена
можливість, зумовлена об'єктивними чинниками, пов'язаними з перешкодами при
чуттєвому сприйнятті, що не виключає можливості компенсації наслідків сенсорної
депривації (існує можливість компенсаторної діяльності з імплікованими модальним значенням простої / категоричної достовірності при описі фрагменту дійсності); заперечена можливість, зумовлена об'єктивними ситуативними чинниками, що
призводить до припинення дій (існує можливість / необхідність компенсаторної
діяльності); заперечена можливість, зумовлена суспільними аксіологічними нормами (існує можливість / необхідність компенсаторної діяльності).
Розглянемо модальні висловлення запереченої можливості, зумовленої суб'єктивними чинниками. Вживання модальних висловлювань із значенням запереченої можливості, зумовленої суб'єктивними чинниками, пов'язується передусім з
емоційним станом учасників комунікативного процесу, а також з епістемічним станом, контамінованим емоційним. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що заперечена можливість в емоційному контексті є пов'язаною з емоційним станом мовця, що
може бути як спонтанним, зумовленим даною комунікативною ситуацією, так і тривалим, зумовленим постійно повторюваними комунікативними ситуаціями з постійною оцінкою за валоритивною віссю (негативною). Розглянемо детальніше.
1. Заперечена можливість на позначення ситуативного нестерпного емоційного стану.
Il mondo reale era completamente svanito. Non restava più se non un mondo fittizio in
cui respiravo ansioso, col cuore compresso, incapace di proferire una sillaba (...) La
strana sensazione si dissipò quando alfine, non potendo più sopportare quel silenzio e
immobolità marmorea di Giuliana, proferii le prime parole. Il suono della mia voce fu
diverso da quel che credevo al momento d'aprire le labbra. Involontariamente, la mia
voce fu dolce, tremula, quasi timida. M'aspettavi? [D'Annunzio 1996, 152].
Тулій перебуває у дуже пригніченому емоційному стані, оскільки його очікує
неприємна розмова з дружиною, яка йому зрадила. Емоційний стан пригніченості
(col cuore compresso, incapace di proferire una sillaba) досягає крайньої межі, мовець
більше не може переносити мовчання і відчуває потребу почати говорити non
potendo più sopportare quel silenzio → proferii le prime parole. Значення інтенсивного
емоційного стану, що досягає крайньої межі для суб'єкта, семантично маркується
ЛО зі значенням "нестерпності": non potendo più sopportare, а заперечене модальне
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висловлювання виникає "на стику" максимальної інтенсифікації емоційного стану
та спонтанної вербальної реакції. Аналіз модальних висловлювань зі значенням запереченої можливості в емоційному контексті дозволяє виявити 1) зв'язок між сегментами мікротексту з інформацією про максимальну інтенсифікацію емоційного
стану мовця та про спонтанну вербальну / невербальну реакцію мовця; 2) семантичне маркування емоційного стану значенням перевищення міри якості та семантичне маркування вербальної / невербальної реакції мовця значенням спонтанності;
3) імпліцитний зв'язок спонтанної вербальної / невербальної реакції з необхідністю.
2. Заперечена можливість на позначення тривалого нестерпного емоційного
стану.
"Sì, è finita..., è finita..." , ella rispose, continuando a piangere, "è finita..., ed io non
ne posso più! Tuo padre mi odia, ed io devo andarmene, sì, devo andarmene... Devo
lasciarvi tutti tranquilli" (che amarezza ella mise in quel tutti); "ma sebbene tuo padre
me lo rinfacci ogni giorno, che io sono un'intrusa, tu lo sai bene, Stefano..., tu lo sai... che
io non volevo venir qui... Il cuore mi diceva ciò... che ora accade" [Deledda 2003, 124].
На відміну від попереднього випадку, у даній ситуації йдеться про тривалий
емоційний стан мовця, створений тривалою дією комунікативних чинників. Марія,
одружившись зі Стефано Арка, сім'я якого належала до вищого соціального прошарку, ніж її власний, зазнає у перші місяці шлюбу зневажливого ставлення як з боку
батька Стефано, так і прислуги в домі. Модальне висловлювання зі значенням запереченої можливості вжито на позначення неможливості для мовця ситуації, що
склалася (è finita..., ed io non ne posso più – все скінчилось, я більше не можу). Всі
висловлювання мовця є емотивно гіпернасиченими, що виявляється у постійних
повторах, еліпсисі та супроводжуються невербальною емоційною реакцією
(continuando a piangere). Тривалий негативний емоційний стан мовця призводить
до рішення припинити дію негативних чинників – залишити чоловіка. Наступні висловлювання мовця щодо імплікації власних дій мають модальне значення необхідності (devo andarmene... Devo lasciarvi tutti tranquilli), а між негативним емоційним станом мовця та його рішенням щодо подальших дій встановлюється причиново-наслідковий зв'язок. З одного боку, мовець прагне вийти за межі ситуації, що
склалася, з іншого боку, стверджуючи, що передчуття саме такої ситуації впливало
на небажання свого часу вступати в шлюб (io non volevo venir qui... Il cuore mi
diceva ciò... che ora accade), здійснює реконструкцію перебігу подій, що імплікує
висновок: "якби я тоді так не вчинила, то зараз би цього не було". Розглядаючи на
трансфрастичному рівні модальні висловлювання зі значенням запереченої можливості в емоційному контексті на позначення тривалого емоційного стану, можна
зробити такі висновки: 1) дані модальні висловлювання з'єднують сегменти мікротексту з інформацією про тривалу дію негативних комунікативних чинників та дії
мовця, спрямовані на усунення негативних чинників; 2) існує причиновонаслідковий зв'язок між максимально інтенсифікованим негативним емоційним
станом мовця та його компенсаторними діями, спрямованими на усунення негативної ситуації; 3) модальне значення запереченої можливості імплікує модальне значення необхідності на позначення компенсаторних дій мовця.
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Проаналізований масив прикладів дозволяє зробити висновок, що модальні висловлення із значенням запереченої можливості, зумовленої суб'єктивними чинниками, вживаються на позначення епістемічного стану комунікантів, контамінованого емоційним станом. Розглянемо детальніше.
3. Неможливість уникнення ауторефлексії. Ситуації, в яких вживаються висловлення з модальним значенням даного типу, можна визначити як "процес ауторефлексії не може не відбуватись".
Oh, egli non poteva dimenticare la voglia di ridere ch'ella aveva manifestato al
principio del loro colloquio. Se faceva a quel modo il passo più importante della sua vita,
come si sarebbe comportata accanto ad un uomo che non amava? Era perduta! [Svevo
1991, 52].
Модальне висловлювання зі значенням запереченої можливості вживається в контексті ауторефлексії. Еміліо не міг забути, що перед тим, як повідомити йому, що
Анджоліна, не збираючись його покидати, збиралася заміж за іншого, вона хотіла
сміятися (egli non poteva dimenticare la voglia di ridere ch'ella aveva manifestato al
principio del loro colloquio). Перцепція в минулому емоційного стану комуніканта
співвідноситься з характером повідомлюваної ним інформації, при цьому мовець
відмічає дисоціацію між емоційною реакцією та інформацією комуніканта. Дана дисоціація стимулює ауторефлексію мовця: відтворення в пам'яті фрагменту дійсності
та оцінки комуніканта: мовець оцінює комуніканта як несерйозного (Era perduta!).
Відмітимо, що процес ауторефлексії мовця є емоційно контамінованим, про що свідчить вживання вигуків і питальних та окличних речень. Отже, дисоціація за валоритивною віссю емоційної реакції комуніканта та характеру повідомлюваної ним інформації стимулює рефлективну діяльність мовця з відтворенням відповідного фрагменту реальності та здійсненням оцінки комуніканта. Процес ауторефлексії мовця має
тенденцію до контамінації з емотивним модусом (ступінь значимості фрагменту дійсності корелює з множинністю ауторефлексії відповідного фрагменту дійсності.
4. Неможливість уникнення результативної рефлективної діяльності. Ситуації в яких вживаються висловлення з модальним значенням даного типу, можна
визначити як "процес ауторефлексії не може мати іншого результату, крім...".
Quando si separarono, egli volle ancora analizzare le proprie impressioni e camminò
solo, senza direzione. Un lampo d'energia rese il suo pensiero rapido e intenso. S'era
imposto un problema e subito lo risolse. Avrebbe fatto bene a lasciarla immediatamente e
non rivederla più. Non poteva più ingannarsi sulla natura dei propri sentimenti perché il
dolore che poco prima aveva provato era troppo caratteristico con quella vergogna per
lei e per se stesso [Svevo 1991, 56].
У наведеному прикладі модальне висловлювання зі значенням запереченої можливості вживається на позначення результату рефлективної діяльності, контамінованої емоційним станом мовця. Причиново-наслідкові відношення між частинами модального висловлювання визначаються як зумовленість результату ауторефлексії
власним емоційним станом, що оцінюється як негативний (Non poteva più ingannarsi
sulla natura dei propri sentimenti ← il dolorе che poco prima aveva provato era troppo
caratteristico con quella vergogna per lei e per se stesso – він не міг більше обманювати
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себе щодо природи власних почуттів ← біль, який він щойно відчув, дуже нагадував
почуття сорому за неї та за себе). Мовними засобами передачі результативної рефлективної діяльності є ЛО з семантикою раптовості (Un lampo d'energia, subito), завершений минулий час passato remoto та trapassato prossimo (volle, rese, s'era imposto,
risolse). Зазначимо, що імперфект власне модального висловлювання Non poteva più
ingannarsi у сполученні з категорією заперечення та кількісним показником (не міг
більше) вводить інформацію про протиставлення хибного епістемічного стану мовця в минулому (раніше він обманювався у своїх почуттях) та істинного епістемічного стану у даний момент (він вже не обманюється у своїх почуттях). На відміну
від попереднього прикладу, в якому розглядався процес ауторефлексії, результативна рефлективна діяльність характеризується більш абстрагованими чинниками
комунікативної ситуації: у даному випадку йдеться вже про дисоціацію за валоритивною віссю емоційного стану та поведінки мовця, що стимулює його результативну рефлексивну діяльність, метою якої є рішення про дії, спрямовані на зміну відповідного фрагменту МКС, що оцінюється негативно.
Таким чином, заперечена можливість, зумовлена суб'єктивними чинниками, призводить до виникнення таких модальних значень (що демонструють зростання ступеня
можливості компенсаторної діяльності по мірі віддалення від прототипу): заперечена
можливість на позначення нестерпного ситуативного емоційного стану (прототипне
значення, оскільки вербальна / невербальна реакція, що виникає у даній ситуації, характеризується спонтанністю, що унеможливлює компенсаторну діяльність мовця); заперечена можливість на позначення нестерпного тривалого емоційного стану (незначне
віддалення від прототипу через незначне зменшення спонтанності); заперечена можливість на позначення неминучості ауторефлексії (віддалення від прототипу через зростання аспонтанності); заперечена можливість на позначення неминучості результативної рефлективної діяльності (максимальне віддалення від прототипу через зростання
аспонтанності та зростання питомої ваги позаситуативних чинників).
В статье осуществляется классификация модальных высказываний отрицательной возможности, обусловленной объективными и субъективными факторами с точки зрения теории прототипов.
Отрицательная возможность обусловлена объективными естественными факторами, являясь прототипом посредством исключения возможности компенсаторной деятельности.
Ключевые слова: отрицательная возможность, прототип, объективные факторы, субъективные факторы, контаминация, ауторефлексия, эпистемичное состояние, эмоциональное состояние,
спонтанная вербальная реакция.
The article deals with classification of modal meanings of negative possibility caused by objective and
subjective factors from the point of view of prototype theory. Negative possibility caused by objective factors
demonstrates such meanings: negative possibility caused by natural factors (a prototype), caused by natural
sensorial factors, caused by impediments during sensorial activity, caused by objective situational factors,
caused by social norms. Negative possibility caused by subjective factors demonstrates such meanings:
insupportable situational emotional state (a prototype), insupportable durative emotional state, inevitability
of processional autoreflection, inevitability of resultative autoreflection.
Key words: negative possibility, prototype, objective factors, subjective factors, contamination,
autoreflection, epistemic state, emotional state, spontaneous verbal response.
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УДК 81:367.7
ПРЕДИКАТИВНІСТЬ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ
(на основі компаративного аналізу простих речень української та англійської мов)
Парфіненко Аліна Олександрівна,
магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто проблему визначення категорії предикативності як універсальної синтаксичної категорії. Аналіз простих речень української як флективної і англійської як аналітичної мов
демонструє наявність насамперед спільних рис в означуваній категорії, але водночас і диференційних,
відмінних рис, які, фактично, засвідчують типологічні розбіжності мов.
Ключові слова: категорія предикативності, предикативні відношення, предикат.

Важливість категорії предикативності зумовлена самою природою речення. Основу конструкції простого речення утворює структурна схема, що складається зі словоформ, що виражають суб'єкт і предикат думки. Структурні схеми узагальнюють
типи предикативних відношень. Проте, хоча види таких відношень за змістом є загальнолюдськими, вони мають національну специфіку [Кочерган 2003, 254]. Так, синтаксична розбудова речень не збігається цілковито у флективних і аналітичних мовах. Центральним компонентом диктуму, який виражає зміст події, є предикат. Предикат не завжди ототожнюється із присудком. До того ж присудок може мати різні
аспекти репрезентації: логічний, психологічний [Селиванова 2006, 487]. Проте в аналітичних мовах відсутня термінологічна, а значить і змістова дихотомія присудок (на
формально-граматичному рівні) – предикат (на семантико-синтаксичному рівні).
Тим не менше, намагаючись збагнути предикативність як інваріант, універсальну синтаксичну категорію, розгляньмо різні структурні типи простих речень.
До основних характеристик простого речення належать його синтаксична структура, семантична структура, інтонація, а також порядок слів [Кочерган 2003, 254].
В українській мові за будь-якого порядку слів підмет визначається на основі його форми – форми Н.в. [Левицкий 2005, 83]. Члени англійського речення мають, як
правило, строго фіксоване місце у реченні. Порушення визначеного порядку слів
мають стилістичне значення [Тихонов 2007, 4–5].
В англійській мові порядок слів є визначальним, адже в цій мові відсутні відмінкові закінчення. В англійській мові, на відміну від української мови, також відсутні
особово-родові закінчення дієслів (крім -s для ІІІ особи однини дієслів теперішнього часу). Цим можна пояснити таку специфічну ознаку англійської мови, як обов'язкова наявність підмета і присудка, як виразників форми речення. Відсутність одного з компонентів призводить до зміни змісту речення. Наприклад, речення I open
the window (every morning) і Open the window не можуть бути еквівалентними. Перше перекладається, як Я відчиняю вікно, а друге – Відчини вікно. Як бачимо, в українській мові зміст передається саме відмінними флексіями для І особи однини дійсного способу і для наказового способу.
Треба зазначити, що в англійській мові іноді вживаються речення без формально
вираженого підмета, напр.: Wish you were here! В англійській граматиці такі речення розглядають, як периферійний тип речень (minor sentences), протиставлений основному або регулярному типу речень (major sentences):
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I wish you were here! – major sentence
Wish you were here! – minor sentence
Порівняймо інші речення, зважаючи на закінчення дієслів теперішнього часу в
українській мові та відсутність таких закінчень в англійській мові.
Я працюю
I work
Ти працюєш
You work
Він працює
He works
Ми працюємо
We work
Ви працюєте
You work
Вони працюють
They work
Як наслідок, майже повна відсутність закінчень компенсується в англійській мові широким використанням службових слів – прийменників, що виражають відношення між словами. Порядок слів, таким чином, має вирішальну роль у розпізнаванні синтаксичних функцій і значень слів [Тихонов 2007, 4].
Відсутність особових (але не родових) закінчень однини та множини притаманна й українській мові, а саме дієсловам у минулому часі. Отже, за відсутності підмета (формального виразника суб'єкта) і без комунікативного контексту зміст речення буде незрозумілим. Напр., у реченні Відчинила вікно можуть бути 3 різні суб'єкти дії:
1) Я відчинила вікно;
2) Ти відчинила вікно;
3) Дівчина (вона) відчинила вікно.
Отже, аналіз двоскладних і двоскладних неповних (односкладних особових) речень дає нам змогу зробити такі висновки:
1. В українській мові у реченнях, де присудок представлено особовим дієсловом
у теперішньому часі, підмет не є обов'язковим компонентом для розуміння речення,
тобто для співвіднесення його з об'єктивною дійсністю. Отже, носієм предикативності тут є присудок. Особове дієслово, яким виражено присудок, є синтетичною
формою, вказуючи і на суб'єкт дії, і на дію. В англійській мові у дієсловах відсутні
закінчення, а, отже, підмет є обов'язковим.
2. Речення з присудками-дієсловами в минулому часі, як в українській, так і в
англійській мові, потребують наявності підмета, як смислорозрізнювального компонента. Таким чином, у таких реченнях формальними носіями предикативності є і
підмет, і присудок.
3. Порівнюючи конструкції двоскладних речень в українській та англійській мовах доходимо висновку, що для англійської мови порядок слів є смисловизначальною
характеристикою, на відміну від української мови, де порядок слів є відносно вільним, а на підмет і присудок вказує Н. в. і особово-родове закінчення відповідно.
Щодо односкладних безособових речень, то можна взяти до уваги думку російської дослідниці Г.О. Золотової про такий тип речень у російській мові. Вона вважає, що "у формах "Йому не спиться" суб'єкт яскраво представлено (Він не
спить). У реченнях типу "Не спиться, няня" мовець повідомляє про свій стан і,
відповідно, суб'єкт має певне значення І особи і може бути вербалізовано" [Золотова 1975, 108]. Г.О. Золотова також довела, що й у таких реченнях, як "Світає!
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Морозить!" є суб'єкт думки – час і природне середовище: зараз, тут [Золотова
1975, 113]. Відповідно "Світало! Морозило!" – вказує на минулий час природного
середовища, а "Світатиме! Морозитиме!" – на майбутній час. Дієслова останнього типу є безособовими. Додамо від себе, що речення з особовим дієсловом у
безособовій формі "Не спиться" можемо вважати неповним не тільки формально,
але й семантично. Нам не відомо суб'єкт речення без контексту.
В англійській мові односкладні безособові речення (так само, як і односкладні
особові речення) відсутні, а саме, вони є завжди двоскладними – вони мають особливі, марковані форми підмета [Левицкий 1988, 27–28]. Порівняймо:
Мені здалося – It seemed to me;
Ніколи не пізно вчитися – It is never too late to learn.
У загальному мовознавстві така специфіка пояснюється обов'язковою агентивністю англійської мови. Їй не характерна безсуб'єктність, яка притаманна українській
мові. До того ж і на відсутність деяких видів безособових речень, а саме таких, як
"Не спиться", вплинула відсутність перехідних форм дієслів.
Щодо номінативних речень, то їхній статус, як одно- чи двоскладних неповних в
українському мовознавстві (як і в російському) ще остаточно не визначено. Вже згадувана нами Г.О. Золотова вважає цей тип речень двоскладним, за аналогією до англійської мови [Nesfield 1954, 67] та інших романсько-германських мов. Проте знову
ж таки повторимо, що номінативні речення, як і традиційно класифіковані, як особові
односкладні речення, в українській мові можуть бути формально односкладними або
неповними і складають напівпериферію простих речень. В англійській мові такі речення становлять тільки ситуативну периферію і за граматичними правилами потребують наявності присудка (форми дієслова to be). В українській мові речення типу
"Весна" не є семантично неповним, адже синтаксичний нуль форми дієслова бути за
граматичними правилами можна випускати. Форма "є" спільна для І, ІІ, ІІІ особи однини і множини дієслова бути у теперішньому часі, а отже, не може бути смислорозрізнювальним показником. Проте цей принцип можна застосувати тільки для ситуації теперішнього часу, а тому номінативні речення, як правило, відповідають саме
ситуаціям теперішнього часу, тобто співвідносні з моментом мовлення.
Виходячи з цих відмінностей, можемо констатувати специфіку української мови
(на відміну від англійської мови) у відображенні об'єктивної дійсності, тобто у вираженні категорії предикативності. В українській мові ми маємо двоскладні та односкладні речення, як центр і напівпериферію простих речень, а також нечленовані
речення, як периферію простих речень. Останній тип представляють речення (Ой!
Леле!), що не виражають предикативності у формально-синтаксичному плані, а
предикативне відношення до дійсності в яких передається з опорою на контекст. В
англійській мові центром простих речень так само виступають двоскладні речення.
Односкладні речення разом із нечленованими реченнями (за українською термінологією) є тільки ситуативними реалізаціями простого речення, а тому становлять
абсолютну периферію простих речень. Як вже було зазначено, такий тип речень в
англійській граматиці має назву "minor sentences"; таких термінів, як "односкладні
речення" та "нечленовані речення" англійська мова не знає. Останній тип речень
представляє собою номінативні речення, які використовуються у заголовках, стереотипних та емоційних висловлюваннях та прислів'ях, напр.:
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Thanks! Hello!
Ow! Eh? Shhh!
Easy come, easy go.
Happy birthday!
Таким чином, на основі компаративного аналізу категорії предикативності у простих реченнях української та англійської мов, ми прийшли до висновку, що носіями
предикативності є водночас і підмет, і присудок у двоскладному реченні, як інваріантній, "базовій, вихідній конструкції" [Левицкий 2005, 85]. Характеристиками предикативності можемо вважати і модальність, і темпоральність, і персональність.
З іншого боку, ми виявили специфіку української та англійської мов у вираженні
категорії предикативності. Так, для української мови це буде підмет і присудок у
двоскладному (повному і неповному) реченні або головний член односкладного
безособового речення (на формально-синтаксичному рівні). Для англійської мови –
це насамперед порядок слів, який визначає місце підмета і присудка (на формальносинтаксичному рівні) та суб'єкта і предиката (на семантико-синтаксичному рівні).
Головний член безособового речення, який не співвідноситься ані з підметом, ані з
присудком, є показником специфіки саме української мови, як іншого за предикативністю типу мов.
Таким чином, можемо говорити про актуальність застосування синтаксичного
критерію до типологізації мов, а саме нової типології, в основу якої буде покладено
засоби вираження категорії предикативності у різних мовах.
В статье рассмотрена проблема определения категории предикативности как универсальной
синтаксической категории. Анализ простых предложений украинского как флективного и английского как аналитического языков демонстрирует присутствие общих черт в определяемой категории,
но в то же время и дифференциальных, отличительных черт, фактически свидетельствующих о
типологической разнице языков.
Ключевые слова: категория предикативности, предикативные соотношения, предикат.
The article deals with the problem of defining the category of predicativity as the universal syntactical
category. The attempt to find new views and perspectives in solving this problem as made. We analyzed the
simple sentences of Ukrainian and English languages. A set of common and differential features within the
analized category have been pointed out.
Key words: category of predicativity, predicative relationship, predicate.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА
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ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Проценко Игорь Юрьевич,
ст. препод.
Донецкий национальный университет
В статье рассматриваются основные модели метафорического переноса для номинации ребенка
в испаноязычных странах Латинской Америки. Указываются факторы, определяющие своеобразие
этого процесса по отношению к пиренейскому варианту испанского языка.
Ключевые слова: вариант языка, метафорический перенос, ребенок.

Одной из специфических черт испанского языка является его огромная территориальная распространенность. В странах Латинской Америки он имеет свои фонетические, грамматические, лексические и стилистические особенности, иногда весьма существенно отличающиеся от пиренейской нормы. Незнание традиций латиноамериканского узуса может привести к непониманию, а иногда к "культурному
шоку" [Фирсова 2002, 5]. К вопросу о своеобразии национальных вариантов испанского языка обращались многие языковеды. В.С Виноградов теоретически обосновывал целесообразность территориальной дифференциации всей испанской лексики, определяя такие понятия как наречия, диалектизмы, вариантизмы, регионализмы, латиноамериканизмы, паниспанизмы [Виноградов 2003, 80–93]. Н.М. Фирсова
проанализировала колумбийские, эквадорские и пуэрториканские варианты, их лексический состав, специфику и семантические расхождения с иберизмами [Фирсова 2002]. М.И. Былинкина описала исторический процесс формирования литературной речи аргентинцев [Былинкина 1969]. Г.В. Степанов поднял вопрос о лингвистической и социальной природе языковой вариативности, определил факторы,
дифференцирующие испанский язык на разобщенных территориях [Степанов
1979]. Ряд работ посвящен важности изучения американизмов для понимания общих языковых процессов в романских языках [Степанов 1976, 10].
Цель данной работы – определить особенности использования метафорического
переноса для номинации ребенка в испаноязычных странах Латинской Америки.
О способах и механизмах метафорического переноса в различных языках написано много трудов. В работах таких авторов, как А. Вежбицка, Э. Кассирер [Теория
метафоры 1990, 33–43; 133–152] и др. дается глубокий и всесторонний анализ процессов, лежащих в основе возникновения метафоры, ее функций и семантической
роли в языке и речи. Но, вместе с тем, Д.Н. Шмелев отмечает, что "семантическая
природа различных метафорических переносов в общем не исследована", так как "в
различных типах метафор по-разному осуществляется связь значений" [Шмелев
1973, 231]. Причину этого видят в том, что долгие годы метафора изучалась в основном с узко лингвистической точки зрения. Сегодня же становится очевидным
тот факт, что это явление гораздо шире и не может рассматриваться только как образный оборот речи, троп. Метафора является одним из самых продуктивных способов пополнения словаря, дает возможность понять и оценить общую картину мира носителя языка, то есть участвует в формировании национального самосознания
народа, так как проявляется не только в языке, но и в мышлении, действии.
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Анализ лексики современного испанского языка позволяет выделить следующие
модели транспозиции значения (где S1 – первичное значение лексемы).
1. S1 – представитель фауны.
1.1. S1 – детеныш животного.
От слова tzipitl, что на языке науатлей (индейцев доколумбовой Америки) обозначает "оторванного от матери детеныша", образовалось существительное chípil,
которое в Мексике обозначает "часто плачущего ребенка" [Фирсова 2004, 225]. В
других странах испаноговорящего мира эта лексема употребляется в виде различных фонетических вариантов:
9 в Гватемале chipioso [Фирсова 2004, 225];
9 в Центральной Америке, Колумбии, Мексике употребляется с отрицательными коннотациями для номинации "слабого, хилого (рахитичного), болезненного и
поэтому плачущего ребенка" и имеет вид chipilingo [Фирсова 2004, 225];
9 в Боливии как ненормативное слово для обращения к "маленькому ребенку,
малышу" используется лексема chipilulo [Фирсова 2004, 225];
9 существительное chipili в американских вариантах испанского языка обозначает "предпоследнего ребенка в семье" [Americanismos 2003, 143];
9 во многих американских вариантах испанского языка лексема chipe обозначает "самого младшего, последнего ребенка в семье, последнего ребенка женщины"
[Нарумов 1988, 256].
1.2. S1 – птенец голубя.
В Колумбии существительное pichón, первое значение которого "птенец голубя"
(от итальянского picciōne и латинского pipĭo), обозначает "ребенок, дитя" [Нарумов
1988, 589] и употребляется с положительными коннотациями.
1.3. S1 – маленькая лесная пчела.
В Латинской Америке от лексемы женского рода pipiola "маленькая лесная пчела" [Фирсова 2004, 491], образовалось существительное pipiolo "мальчонка, мальчишка" [Фирсова 2004, 491], не имеющее никаких коннотаций. В разговорном языке Мексики употребляется вариант исходного слова pipiol [VOX 2002, 1483].
1.4. S1 – мартышка.
В Мексике и Пуэрто-Рико для номинации шаловливого, озорного ребенка обоих
полов используется слово chango,-a, которое во всей Латинской Америке употребляется в первую очередь со значением "мартышка, кривляка" [Нарумов 1988, 251].
В Аргентине и Уругвае эта лексема может обозначать также "мальчика-слугу в
доме" [Фирсова 2004, 239].
1.5. S1 – детеныш козы.
В Боливии общеиспанская лексема chivo "козленок" обозначает "ребенка", "который учится, ученика" [Нарумов 1988, 258]. Метафорический перенос в данном
случае произошел по сходству в поведении маленького животного и ребенка.
1.6. S1 – лошаденка, кляча.
В Эквадоре в результате метафорического переноса лексема chuso "кляча, лошаденка", стала обозначать с отрицательными коннотациями "младшего ребенка в
семне" [Фирсова 2004, 261]. По всей видимости, в данном случае механизм транспозиции понятия происходил по тому же пути, что и в некоторых европейских
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странах, где в фольклорных произведениях за младшими в семье детьми закреплена
роль самых бедных, глупых, неугодных.
1.7. S1 – личинка насекомого.
Уже не маленького, но еще не достигшего подросткового возраста мальчика в
испанском языке Америки называют bicho [Americanismos 2003, 76]. Первое значение этой лексемы "личинка насекомого". По отношению к человеку это слово употребляется с резко негативными коннотациями, как оскорбительное, относящееся к
ненормативной лексике.
2. S1 – представитель флоры.
2.1. S1 – подножье ствола растения.
В Центральной Америке и Венесуэле нейтральная лексема cipote обозначает "мальчишку, пацана" [Нарумов 1988, 193]. Она образована от латинского слова cĭppus (одно
из значений "саженец"), которое со временем трансформировалось в cepo и стало обозначать "подножье ствола растения". Трансформация значения произошла по сходству
маленького роста ребенка и саженца растения [Corominas 2003, 151].
3. S1 – продукт питания.
3.1. S1 – мясо, сосиска.
Во многих латиноамериканских вариантах испанского языка существует лексема chichito "маленький ребенок" [Фирсова 2004, 249], которая употребляется только
с отрицательными коннотациями и относится к ненормативной лексике. Первое
значение данного слова "мясо, которое можно есть". Образовано оно путем усечения от существительного salchicha "сосиска".
4. S1 – украшение.
4.1. S1 – украшение в виде конуса.
В Чили худого ребенка иронично называют pirulo "худышка" [Нарумов 1988,
596]. Первое значение этой лексемы "украшение в форме конуса, очень длинное и
тонкое" [VOX 2002, 1485]. Со временем она слово стала обозначать "леденец, который давали детям, приходившим в бакалейную лавку" (на Кубе) [Фирсова 2004,
493] и только потом ребенка.
5. S1 – осколок.
В Колумбии лексема chirringo, первое значение которой "осколок, обломок"
[Фирсова 2004, 256]; [Americanismos 2003, 144], употребляется для номинации "малыша, малютки" [Нарумов 1988, 257]. В Доминиканской республике это существительное употребляется с тем же значением, но в виде фонетического деривата
chirriningo [Нарумов 1988, 257].
6. S1 – фольклорный, мифологический персонаж.
6.1. S1 – злой дух.
На территории Чили с отрицательной коннотацией для номинации "толстого,
нескладного, некрасивого ребенка" употребляется существительное imbunche, первое значение которого "имбунче (злой дух у индейцев, живших на территории этой
страны)" [Нарумов 1988, 419].
7. S1 – абстрактное понятие.
7.1. S1 – беспокойство.
В Сальвадоре для номинации ребенка характерным является использование слова
gurrumino [Фирсова 2004, 358], которое употребляется с отрицательными коннотация305
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ми. Появилась эта лексема на Американском континенте вместе с конкистадорами из
языка басков, в котором gur-mina значит "беспокойство" [Americanismos 2003, 251].
В данном случае процесс метафоризации шел по пути определения характера поведения детей и реакции на них со стороны взрослых (беспокойство, хлопотность и т.д.).
Всего зафиксировано 20 лексем, обозначающих ребенка, образованных метафорическим способом на территории Латинской Америки. Большинство из них
(одиннадцать) употребляется с негативной окраской. С ярко выраженной положительной оценкой встречается только одно слово.
Своеобразие метафорического переноса в американских вариантах испанского
языка определяется следующими факторами.
1. Включение в словарь индехинизмов. Например, существительное chípil,
imbunche.
2. Переосмысление исконно испанских слов или заимствованных из языков Пиренейского полуострова. К таким относится лексема chivo, chuso, gurrumino.
3. Использование названий объектов живой и неживой природы, которые характерны для данной территории. Речь идет о таких словах как pipiolo, pipiol, chango.
У статті розглядаються основні моделі метафоричного переносу для номінації дитини в іспаномовних країнах Латинської Америки. Зазначаються фактори, що впливають на своєрідність цього
процесу у зіставленні з піренейським варіантом іспанської мови.
Ключові слова: варіант мови, метафоричне перенесення, дитина.
The article focuses on basic models of metaforic transfer in the field of a child nomination in Spanishspeaking countries of Latin America. Factors defining this process peculiarities with regard to the Pyrenean
variant of the Spanish language are pointed out.
Key words: language variant, metaforic transfer, child.
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УДК 81'243, 81'232
ВИСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
І ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
"МЕТОД ЧАСТОТНОГО ШТУРМУ"
Рудий Богдан Анатолійович,
наук. співроб.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розповідається про протилежні "аналітичний" та "синтетичний" підходи до вивчення
іноземних мов. Описуються два розроблені автором методи вивчення мов: перший базується на аналітичному принципі, а другий – на суміщенні переваг обох протилежних принципів. Демонструється
оптимальний алгоритм їх суміщення. Перший метод показав високу ефективність. Другий обіцяє
бути ще ефективнішим.
Ключові слова: аналітичний та синтетичний підхід до вивчення мов, частотний словник, метод
Іллі Франка.

Спираючись на відому з літератури важливість використання частотних словників у вивченні іноземних мов [Любимова 1990, 5; Тищенко 1985, 3–8; Тищенко К.,
Рудий Б. 2004, 140], нами було запропоновано метод вивчення іноземних мов, умовно названий методом частотного штурму. Після апробації стало зрозуміло, що
ефективність методу є надзвичайно високою на початку засвоєння мови та швидко
спадає з прогресом знань студента. Дослідивши зовсім інший підхід, реалізований у
"методі Іллі Франка", і побачивши, що для нього характерна протилежна закономірність (ефективність мізерна на початку, але швидко зростає у міру прогреса знань
студента), стало зрозумілим, що обидва методи є вираженнями протилежних дидактичних принципів, – "аналітичного" та "синтетичного", – з протилежною часовою
закономірністю своєї сили (дієвості) протягом вивчення вивчення мови, і що кожен
має свої унікальні переваги. Тоді стало зрозумілим, що для наступного підвищення
ефективності вивчення мови треба об'єднати переваги обох підходів, і що наукова
задача полягає лише у віднайденні найліпшого алгоритму цього об'єднання. Такий
алгоритм було знайдено, що й вилилося у створенні ще однієї методики вивчення
мов – концепції "Познайомтеся з мовами!" В основу цієї концепції було покладено
вище згаданий метод частотного штурму та методу Іллі Франка. Причому кожен з
них був вдосконалений, зокрема, в оснньому було усунуто очевидний недолік –
однаковість ступеню адаптованості (спрощеності) тексту крізь усю книжку.
"Методу частотного штурму"
Характерними особливостями "методу частотного штурму" є те, що:
9 якщо у відомих методиках використовуються великі (корпус > 100 тис. слововживань) загальномовні або загальножанрові частотні словники (корпус є набраним з вирваних з контексту шматків багатьох не зв'язаних між собою текстів усіх
жанрів або окремих жанрів), то у даному методі корпус є малим (< 100 тис.) і одним твором або сукупністю маленьких ідейно завершених творів;
9 частотний список слів залишається нелематизованим;
9 вищезгадані частотні списки мають позначки, за якими видно, яка кількість
найуживаніших елементів покриває який відсоток від загальної кількості елементів
твору;
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9 частотний список слів має переклад лише верхньої своєї частини, – оптимально до тієї кількості найуживаніших слів, яка покриває 80% загальної кількості
слів твору (N80);
9 частотний список слів має транскрипцію найуживаніших слів, якщо фонетичні правила мови є важкими для початківців;
9 студент, після завчання кожної наступної порції найбільш уживаних слів, мусить читати сам твір, на основі якого укладено частотний словник; це необхідно з
метою "заґрунтування" завчених слів у пам'яті;
9 твір для вивчення та укладання частотного словника на його основі мусить
бути оригінальним (створеним носіями мови) та дуже цікавим;
9 текст твору може адаптуватися; ступінь адаптованості тексту мусить бути не
постійним, а спадним, тобто високим на початку і поступово спадати;
9 твір мусить мати паралельний переклад на рідну мову, розміщений паралельно речення до речення на одному аркуші;
9 для створення частотного списка слід використовувати спеціалізовані комп'ютерні програми, наприклад http://langs.com.ua/progs/TextAnalyzer/;
9 на кожен урок до твору бажано подавати список найхарактерніших речень чи
уривків речень з твору, який вивчається, з перекладом для поурочного завчання
студентами; їхня складність мусить наростати з кожним уроком.
Головною перевагою метода над відомими методиками опанування мови на основі частотних списків є значно менший (в середньому у 3 рази) обсяг списків слів
для запам'ятовування (тобто числа N50, N66,7, N80), а це означає у стільки ж разів
швидше опанування мови. Недоліком є жанро- та ідіо-специфічність цієї мови порівняно зі "стандартною" мовою. Але ця специфічність зазвичай незначна, тоді як
прискорення у вивченні мови дуже значне, що означає значну результюючу перевагу методу над відомими методиками.
Метод успішно пройшов апробацію: 4-місячний щотижневий (2 години на тиждень) курс давньогрецьої мови та аналогічний 4-місячний курс англійсьої мови.
Успішність полягає в тому, що студенти щонайменше втричі швидше засвоювали
мову, порівняно з традиційними методиками. Так, із шести студентів, які дійшли до
кінця давньогрецького курсу, троє опанували мову настільки, що вільно перекладали імпровізовані складні речення з рідної мови на мову, яку вивчали, – хоча усі починали курс з "нульовим" рівнем знань.
Для прикладу високої ефективності першої складової методики (частотної), можна згадати такий досвід. Нещодавно автор спробував довести свої знання арабської мови "з нуля" до рівня читання зі словником. Це вдалося зробити всього за 3
дні: перший день – на опанування правил читання і на завчання 82 найчастотніших
арабських слів, другий і третій – на читання оповідання (близько 10 сторінок). Щоправда тут нам допомогло знання івриту, адже лексика і граматика у нього з арабською на 70% подібні. За відсутності ж такого знання близької мови, студентові
необхідно було б витратити на 1–3 дні більше.
"Метод Іллі Франка"
Метод був створений московським поліглотом, директором мовних курсів Іллєю
Франком у 1990-х роках і набує щороку більшої популярності (видано вже понад
100 книжок, адаптованих за цим методом).
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Сутність методу полягає у тому, що береться дуже цікавий текст (бестселер) мовою оригінала та препарується за спеціальною схемою: кожен уривок чи абзац тексту дублюється двічі: спочатку в адаптованому вигляді, потім – у неадаптованому;
адаптація ж означає, що після кожних 4-5 слів у дужках наводиться дослівний переклад цього уривку речення, та іноді подається вихідна форма окремих слів і граматика (рис. 1).

A young man hired by a supermarket reported for his first day of work
(молодой человек, нанятый супермаркетом, явился для своего первого дня
работы; to report – доложить, рапортовать; явиться, предстать). The
manager greeted him with a warm handshake and a smile (менеджер
встретил его теплым рукопожатием и улыбкой), gave him a broom (дал
ему метлу) and said (и сказал), "Your first job will be to sweep out the
store (твое первое задание будет подмести в магазине)".
A young man hired by a supermarket reported for his first day of work.
The manager greeted him with a warm handshake and a smile, gave him a
broom and said, "Your first job will be to sweep out the store".

Рис. 1. Приклад адаптації тексту за "методом Іллі Франка"

Про аналітичний та синтетичний підходи
Зростаюча популярність методу Іллі Франка пояснюється перевагами синтетичного підходу до вивчення мов над традиційним академічним підходом, який є переважно "аналітичним". Річ у тім, що цей метод базується переважно на синтетичному підході, а синтетичний тип пізнання/засвоєння системи (мови) є найближчим до
структури людського розуму. Людині тут пропонується цікавий зміст твору, людина захоплюється ("закохується") у цей зміст і задля отримання його мимоволі вивчає граматику та слова іноземної мови. Тобто сенс є головним, а іноземна мова
другорядним. У стандартних же академічних методиках, навпаки, людині "пропонують закохатися" у граматичні правила і слова іноземної мови, а зміст текстів, на
основі яких ці правила вивчаються, є зазвичай мало цікавими, штучними (тобто
іноземна мова є головним, а сенс другорядним). Але, оскільки більш близьким для
більшості людей є зміст оповідань, а не зміст граматичних правил, то цим і пояснюється зростаюча популярність синтетичних підходів: вам пропонують, так би
мовити, радше відпочити і розважитися, аніж зайнятися працею вивчення мови; а
це втягує до кола студентів багатьох тих, хто не вважає себе здатним на "таку серйозну справу", як вивчення мови, зате погоджується "відпочити".
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Синтетичний принцип ("цілісний" принцип) полягає у спробі засвоїти систему
(мову) цілковито на прикладі її конкретної реалізації (тексту). Яким шляхом? –
Шляхом інтуїції, "звикання до мови", – тобто малозрозумілими (але дієвими) мозковими механізмами. Учитель зацікавлює учня якимсь славетним іноземним оповіданням чи збіркою веселих історій. Будучи "зараженим" бажанням прочитати сам
текст, а не вивчити граматичні правила/слова, учень все ж опановує і ці правила/слова, але вже не як ціль навчання, а лише як засіб для іншої цілі – прочитання
тексту. Принцип зосередження уваги учня на системі в цілому, а не її елементах;
погляд на систему лише як на інструмент, дозволяє отримувати згаданий "продукт"
(інструментом є мова, а продуктом є сенс, передаваний між людьми).
Аналітичний же принцип є протилежним до синтетичного. Він полягає у розчленуванні мови на усі можливі елементи, розбиття їх на групи (типи) та частотному ранжуванні елементів кожної групи. Завчивши лише верхівки частотних списків
елементів, наприклад, лише 4–5% від їх загальної кількості, учень гарантовано
розпізнаватиме кожен другий елемент (слово, правило, фразіологізм) тексту, на основі якого списки створювалися. Адже, оскільки частотні характеристики є кількісно вимірюваними, то це означає можливість передбачення результатів (можливість
гарантії отримання знань, – що важливо на мовних курсів).
Аналітичний підхід полягає у розчленуванні системи на елементи та їх вивченні
від простіших (нижчорівневих) до складніших (вищорівневих). Недоліком аналітичного підходу є те, що з внутрішнього поля зору учня втрачається бачення системи
як цілого, а також те, що він діє лише на початкових етапах вивчення; а перевагою
– те, що засвоївши елементи системи, учень максимально наближується до засвоєння системи в цілому. Недоліком синтетичного підходу є ненауковість (бо незрозумілість механізму засвоєння) та низька ефективність (бо об'єкт не розчленовується). Ефективність підвищується при суміщенні обох: недоліки одного підходу компенсуються перевагами іншого. Обидва підходи є ідеальними абстракціями, ідеальними принципами, які не зустрічаються у чистому вигляді на практиці. Бо, з одного боку, обидва переслідують однакову ціль – опанувати систему як ціле (тобто з
другим на практиці завжди йде перший), а з іншого, обидва призводять до засвоєння й елементів системи, адже знання системи як цілого неможливе без знання її
елементів (тобто з першим завжди йде другий).
Комбінація двох протилежних принципів призводить до наступного. Перший
принцип забезпечує максимально швидке, стрімке входження в мову (але діє лише
на перших етапах), а другий надає мотивацію продовжити вивчення/поглиблення
знання мови після стрімкого входження (тобто дедалі міцніше підхоплює студента
на подальших етапах).
На практиці, як було сказано, у будь-якій методиці вивчення мови завжди присутні
обидва підходи, але у різній пропорції. Якщо вони завжди присутні, то треба лише встановити їхню оптимальну пропорцію, оптимальну закономірність поєднання. У концепції
"Познайомтеся з мовами!" якраз і пропонується така пропорція і закономірність.
Концепція "Познайомтеся з мовами!"
Підручник за концепцією "Познайомтеся з мовами!" мусить мати 2 найбільші частини – синтетичну та аналітичну (рис. 2). За основу підручника береться якесь опові310
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дання-бестселер, й воно займає прибл. 75% підручника. На обкладинці підручника мусить бути написано: "Серія Познайомтеся з мовами! – Англійська мова". Уперше розкривши такий підручник, людина бачить перед собою не підручник, а адаптований
текст, тобто гадає, що це звичайна книжка, оповідання. Потім читач віднаходить наприкінці книги також і розділ з граматикою, як у підручниках, і розуміє, що це таки
одночасно і підручник. Таким чином, посібник даного типу є ані оповіданням, ані підручником, і одночасно тим і іншим. У цьому новизна і комерційна перевага концепції.

Рис. 2. Структура підручника за концепцією "Познайомтеся з мовами!"

Рис. 3. Діаграма покриття тексту Е. Хемінґуея частотним списком у 2,7 тис. слів.
Числа N50%=57, N66,7%=166-57, N80%=420-166
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Для прикладу було взято текст оповідання Е. Хемінґуея, загальним обсягом
20,5 тис. слововживань. Для тексту було складено 4 частотні списки (а не лише один!):
список слів, фонетичних правил, граматичних правил, фразеологізмів. Виявилося, що
перший з них має 2772 слова, та що перші 420 елементів цього списку (16% від 2772) з
них покривають 80% вихідного тексту. Характерні числа виявилися такими (рис. 3):
N50% = 57 (перші 57 слів списку, які покривають 50% тексту: the; and; he; to; a; it; you;
of; in; that; was; had; said; his; him; she; Wilson; I; they...). N66,7% = 109 (наступні 109 слів,
які разом з попередніми покривають 66,7% тексту: know; from; been; too; like;...). N80% =
254 (we'll; really; bull; gun-bearer; think; better; heard; he's...). N88% = ~600.
У концепції "Познайомтеся з мовами!" пропонуються вдосконалення методу частотного штурму та Іллі Франка. Метод частотного штурму вдосконалюється тим,
що тут створюються частотні списки усіх структурних елементів мови – слів, фонетичних правил, граматичних правил та фразеологізмів, а не лише слів. А метод
Іллі Франка вдосконалюється тим, що:
9 ступінь адаптованості має спадний характер; реалізовано це розбивкою тексту на
4 частини у певних пропорціях, пов'язаних з числами N50%, N66,7%, N80%, N88% (рис. 4);
9 при адаптації курсивом у дужках подається переклад лише найчастотніших
слів до N80 (у нашому випадку – 420 слів);
9 вводиться відповідність між 4-ма частинами тексту та 3-ма частотними списками: у 1 частині подається переклад слів лише зі списку N66,7 (бо учень ще до читання мусить завчити напам'ять список N50), а у 2 частині – слів зі списків N66,7 +
N80; у 3 частині – зі списку N80, а 4 частині – курсивом у дужках переклад не подається взагалі, лише буквальний переклад уривка речення.

Рис. 4. Структура синтетичної та аналітичної частини підручника

Пропорції розбивки тексту на 4 частини вибираються такими, що 1 частина є
найменшою (прибл. 7%), друга приблизно вдвічі більша, і т.д. Точне співвідношення розмірів 1 і 2 частин, 2 і 3 частин, 3 і 4 частин визначається співвідношеннями
N50%/N66,7%, N66,7%/N80%, N80%/N88% (рис. 4, 5). Прив'язка кількості слів N50%, N66,7% і т.д.
312

Рудий Б.А.

та обсягом частин розбивки тексту пояснюється необхідністю рівномірності потоку
нових слів протягом книжки.
На початку читання 1 частини синтетичного розділу книжки спеціальна інструкція радить студентові завчити спочатку списки елементів з 1 частини аналітичного
розділу книжки, – тобто частотні слова N50%, частотні фонетичні правила Ф50%, частотні граматичні правила G50% та частотні фразеологізми Fr50%. Перед початком 2
частини – N66,7%, Ф66,7%... Перед початком 3 частини – N80%, Ф80%... На слова ж і правила >N80% увагу студента взагалі не звертають.

Рис. 5. Схема розбивки синтетичної та аналітичної частин на базі тексту Е. Хемінґуея

Пропонуючи студентові лише 80% усіх елементів мови, тобто лише 20% від повного обсягу лексики та граматики, ми створюємо "обсягову" перевагу підручника,
понижуємо психологічний бар'єр студента щодо його подолання. Другим фактором
зниження бар'єра зусиль студента є те, що студенти виявляються "підчепленими за
бажання", тобто зацікавленими більше змістом тексту, а не граматикою і лексикою.
Зниження ж величини бар'єра, скажімо, вдвічі призводить не до двукратного, а експоненційного збільшення кількості людей, здатних його перестрибнути. Тому підручник "Познайомтеся з мовами!" є курсом для найбільш слабовольних і слабомотивованих людей; або інакше: це курс, який вимагає найменше зусиль; або ще інакше: це
курс з найбільшим вбудованим "тягнучим полем", яке допомагає студентові засвоїти
знання, тобто це одна з найбільш ефективних базових мовних методик. Після такого
курсу студентові для прогресу обов'язково потрібно продовжити вивчення мови за
підручником, побудованим за академічною, деталізованою концепцією.
Передбачається, що студент, розгорнувши підручник та почавши читати, стає
зараженим бажанням дочитати оповідання і бачить, що йому це під силу. Якщо ж
на якійсь із чотирьох частин оповідання він відчує брак розуміння лексики та/або
граматики ("загрузне"), то на початку кожної частини він побачить відсилку до
відповідних частотних списків у аналітичній частині підручника наприкінці. За313
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своївши їх, він повернеться і гарантовано успішно продовжить читання. Таким
чином усувається проблема невідповідності рівня студента і рівня складності тексту: людина, яка вже має всі базові знання, сприйме підручник лише як оповідання й прочитає його; людина ж, яка має ще не всі базові знання, на якомусь етапі
загрузне, отримає допомогу в аналітичній частині й продовжить читання. Неможливий випадок, як у книжках за методом Іллі Франка, коли людина не може здолати навіть першої сторінки.
Недоліком концепції є небхідність створення на одну мову кількох підручників
для усіх основних цікавих населенню жанрів (адже комусь подобаються дидективи,
а комусь любовні романи), тобто потреба підлаштовувати підручник під смаки читачів, адже оскільки інтереси змінюються, то й підручники доведеться оновлювати
кожні 10–20 років. Але цей недолік частково нівелюється тим, що створення підручників за даною методикою є в 4 рази легшим, а також тим, що аналітична частина
для усіх варіантів підручника завжди буде однаковою на 50–70%.
При аудиторному вивченні мови за цією методикою, кожен урок в аудиторії мусить складатися з двох частин – аналітичної (вивчення частотних елементів мови)
та синтетичної (читання оповідання), тобто на кожному уроці слід проходити послідовно по шматку з частини 1 і 2 підручника.
Висновки. Отже, нами була розроблено "метод частотного штурма", головною
перевагою якого є значно менший (в середньому у 3 рази) обсяг списків слів для
запам'ятовування, що означає у стільки ж разів швидше опанування мови.
Також нами була отримана методика, в якій аналітичний принцип забезпечує
стрімке входження студента в мову, з поступовим згасанням сили цього принципу і
настільки ж поступовим зростанням сили протилежного принципу – синтетичного,
так що в результаті запезпечується приблизна рівномірність розподілу сили дидактично-алгоритмічного "тягнучого поля" на мозок студента, так що він максимально
швидко зростає у засвоєнні законів і елементів нової мови.
Крім цього, нами було розроблено три спеціальні комп'ютерні програми, одна з
яких дозволяє у 2–4 рази пришвидшити процес завчання нових слів
[http://langs.com.ua/progs/TextAnalyzer/], а інші дві – вдвічі спростити побудову навчального посібника в рамках цієї концепції. А якщо врахувати те, що сама концепція "Познайомтеся з мовами!" має внутрішні особливості, які дозволяють ще приблизно вдвічі спростити побудову навчального посібника (бо за текст для читання
тут береться готовий оригінальний текст, так що авторові посібника не треба створювати цей текст/тексти самостійно, що зазвичай становить до половини складності укладання посібника; плюс структура посібників є наперед встановленою, однотипною для усіх мов), то в результаті ми отримаємо 4-кратне зниження працеємності процесу створення підручників.
Між іншим, за принципами обох описаних методик можна вивчати не лише іноземні мови, але взагалі будь-які складні системи, наприклад, великі комп'ютерні
програми, учбові дисципліни, будову технічних систем тощо. Але розробка конкретних методик на цих принципах для конкретних інших (не мовних) систем вимагає
окремої праці.
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В статье рассматриваются противоположные "аналитический" и "синтетический" подходы к
изучению иностранных языков. Описываются два метода изучения языков, разработанные автором:
первый базируется на первом принципе, а второй – на совмещении преимуществ обоих противоположных принципов. Показывается решение проблемы оптимального алгоритма их совмещения. Первый из
методов показал высокую эффективность, а второй – обещает быть еще более эффективным.
Ключевые слова: аналитический и синтетический подходы к изучению языков, частотный словарь, метод Ильи Франко.
The article tells about two opposite approaches to studying foreign languages – an "analytical" and a
"synthetic" ones. Two methods of language mastering worked out by the author are being described: the first
one is based on the first principle and the second one – on the combination of the advantages of the two
opposite principles. We show an optimal algorithm for solving the problem of their combination. The first
method has showed high efficiency. The second one promises to be even more effective.
Key words: analytical and synthetic approach to language mastering, frequency dictionary, the Ilya
Franko's method.
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РУССКАЯ ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:
СОЦИОЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.Б. БЫКОВА
Рябичкина Галина Владимировна,
канд. пед. наук, доц.
Астраханский государственный университет, Россия
В связи с развитием в последние десятилетия новой отрасли лексикографии – социолексикографии – в контрастивной социолексикографии появилась особая необходимость в систематизации
концепций, представляющих основные социолексикографические идеи разработчиков теоретических
основ вышеназванных наук. Наше исследование является одним из немногих, посвященных анализу
социолексикографических изысканий отечественных и зарубежных ученых, занимающихся этой особенно интересной и, бесспорно, перспективной отраслью науки.
Ключевые слова: социолексикография, жаргонная лексикография, компаратив, субстандарт, терминосочетание, жаргон, деривация, семантика.

В становление теории социолексикографии как науки огромный вклад внес
В.Б. Быков, который является одним из активных исследователей русского жаргона, представляющего, по мнению лексикографа, органическую составную часть
лексической системы национального русского языка [Быков 1994, 3–12].
В первую очередь, В.Б. Быков отмечает, что жаргон в любом языке ассоциируется, в первую очередь, с уголовным миром, но, тем не менее, существует на основе
общенародного, или общенационального, языка, включающего в себя стандарт, диалекты, жаргоны и просторечие. Изучая русский жаргон, исследователь называет
его "феней", "блатной музыкой", "стуком по блату", "рыбьим языком", "акцентом".
Рассматривая кратко историю жаргонной лексикографии в русском языке, автор
отметил, что лексикографическая регистрация "русской фени" в СССР до начала
1990-х гг. была под запретом. В России жаргонная лексикография начинается, по
мнению исследователя, со словаря В.Ф. Трахтенберга "Блатная музыка: ("жаргон
тюрьмы")" [Трахтенберг 1908]. Все словари русских жаргонов, вышедшие с тех
пор, подразделяются по их предназначению на две большие группы: словари для
служебного пользования и словари для общего пользования, называемые автором
толковыми жаргонными словарями.
Кратко характеризуя основные словари каждой из выделенных выше групп,
В.Б. Быков высказал значимые для социолексикографии мысли, которые мы суммируем в основных, по нашему мнению, позициях.
Жаргонные словари для служебного пользования, составленные для практических целей не лингвистами, а юристами или работниками органов внутренних дел,
которые хорошо знакомы не только с лексиконами своих "подопечных", но и с их
обычаями, традициями и привычками, более богаты по зарегистрированному в них
материалу, чем толковые жаргонные словари для общего пользования, значительно
уступающие первым по своему объему. Сопоставляя эти словари в количественном
отношении, лексикограф отметил, что:
9 среди жаргонных словарей для служебного пользования наиболее значительными по объему зафиксированных в них жаргонизмов отмечаются следующие справочники: "Толковый словарь уголовных жаргонов", составленный коллективом авто-
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ров под общей редакцией Ю.П. Дубягина, А.Г. Бронникова [Дубягин и др. 1991] – ок.
10000 жаргонизмов; "Словарь жаргонных слов и выражений" Ю.А. Вакутина [Вакутин 1990] – более 5000 слов и выражений; "Сборник жаргонных слов и выражений,
употребляемых в устной и письменной речи преступным элементом", составленный
И.П. Вориводой [Воривода 1971], – ок. 3000 слов и фразеологизмов; "Сборник жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и письменной форме преступным элементом" М.Г. Никонорова [Никоноров 1978] – ок. 2000 жаргонизмов; "Словарь жаргона преступников" А. Пириева [Пириев 1987] – ок. 1500 жаргонизмов;
9 среди жаргонных словарей для общего пользования наиболее значительными
по объему зафиксированных в них жаргонизмов отмечаются следующие справочники: словарь "Блатная музыка: ("жаргон тюрьмы")" В.Ф. Трахтенберга [Трахтенберг 1908] – ок. 400 лексических единиц; "Краткий словарь современного русского
жаргона" М.М. и Б.П. Крестинских [Крестинские 1965] – также ок. 400 единиц;
словарь "Soviet prison camp speech. A Survivor's Glossary" М. Геллера и Х. Маркеса
[Galler, Marquеss 1972] – ок. 1200 единиц;
9 вне данного деления словарей уголовных жаргонов автором названы следующие издания, которые, по мнению лексикографа, могут, с известными оговорками, использоваться как справочники русской нелитературной лексики и фразеологии: "За пределами русских словарей" А. Флегона [Флегон 1973]; картотека и
краткий проспект "Словаря русской ненормативной лексики" К. Косцинского [Косцинский 1980]; глоссарии и лексиконы, приведенные в четырехтомном "Собрании
русских воровских словарей" В. Козловского [Козловский 1983]; словарь В. Козловского "Арго русской гомосексуальной субкультуры" [Козловский 1986];
9 отдельно исследователь отметил два словаря: "Словарь арго ГУЛАГа"
Б. Бен-Якова [Бен-Яков 1982], содержащий ок. 1200 слов и составленный лингвистом на материале изданных за рубежом литературных произведений, характеризующийся тем, что это единственный на то время словарь жаргона, в котором
даются не только толкования жаргонизмов, но и грамматические пометы к ним,
вариантные словоформы, а также некоторые синонимы; однако, данный словарь
не позволяет его читателю составить истинное представление о реальном употреблении арготизмов и жаргонизмов в живой разговорной речи носителей русского языка и тем самым создает не соответствующее действительности, ложное впечатление о некоей "литературности" различных жаргонов и арго; и второй словарь – "Словарь блатного жаргона в СССР" А.C. Скачинского [Скачинский 1982],
также содержащий ок. 1200 жаргонизмов, который, в отличие от предыдущего
словаря, ориентирован на более объективное отражение реального устного словоупотребления и фиксирует синонимические отношения в жаргонах, но также, в
отличие от первого, не приводит грамматических помет. Вместе с тем, возможно,
именно по своей "разговорной" направленности, данный словарь включает в себя
такие лексемы, как, например, бранные слова и слова типа амба, баланда, вкалывать, которые, очевидно, не относятся к жаргонам. Оба названных словаря даже к
1992 г. (к дате первого издания словаря "Русская феня") уже значительно устарели и не охватывают жаргонных инноваций последнего времени таких, как, например, балалайка 'переносной магнитофон', шашлычник 'рекетир'.
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Сопоставляя эти словари в качественном плане, лексикограф отметил, что словари для служебного пользования уступают по степени лексикографической обработанности регистрируемого материала словарям для общего пользования по следующим параметрам:
9 словари для служебного пользования представляют собой простые алфавитные словники, в которых жаргонизмы снабжены лишь кратким объяснением их
значений, преимущественно, посредством общеупотребительных синонимов; при
этом лишь в отдельных словарях в заголовочных словах проставлены ударения;
алфавитный порядок подачи вокабул во многих из них может нарушаться, в них
много ошибок и опечаток;
9 в подобных словарях часто включаются жаргонизмы, не относящиеся к уголовному жаргону; например, следующие военные жаргонизмы: губа 'гауптвахта',
кусок 'военнослужащий-сверхсрочник', старик 'солдат последнего года службы';
более того, такие словари часто содержат достаточно большое количество лексем,
значения которых зарегистрированы в словарях литературного языка; например:
мерзавчик 'бутылка водки в 125 г.', тесак 'большой нож', треапач 'врун' и др.;
9 нередко в словарях для служебного пользования присутствует подмена жаргонного значения, принятого в преступной среде, профессиональным значением,
принятым среди работников правоохранительных органов; например: жаргонизм накрыть малину для "блатного" будет означать совсем другое, нежели 'задержать преступников в притоне', как это передано для служебного пользования в МВД; другими
словами, при семантизации жаргонизмов социальные установки составителей названных словарей преобладают над лингвистическими в ущерб лексикографической
разработанности регистрируемого в таких словарях нелитературного материала.
Лингвистическая ущербность словарей для служебного пользования наиболее
очевидна, по свидетельству В.Б. Быкова, в следующих аспектах лексикографирования жаргонизмов:
9 отсутствие в них грамматических помет и словообразовательной информации. В этой связи лексикограф отмечает следующее: необходимость показа особенностей управления жаргонных глаголов (так, например, глаголы гонять и подорвать в литературном языке переходные, а в уголовном жаргоне – непереходные,
поскольку это обусловлено их жаргонными значениями, соответственно, 'ходить' и
'совершить побег'); показ жаргонной специфики в видовых формах глаголов, образуемых посредством литературных приставок и суффиксов, своеобразно используемых в жаргоне (ср., например, следующие глаголы: косить 'симулировать' и закосить 'притворяться', свозить 'бежать' и сквозануть 'сбежать');
9 слабое описание жаргонизмов как в парадигматике, так и в синтагматике
предполагает более четкое разграничении в различных жаргонах полисемии и омонимии, как в диахронии, так и в синхронии; так, например, жаргонизм баян в жаргоне наркоманов означает 'медицинский шприц', а в жаргонах домушников и рэкетиров – 'батарея отопления', жаргонизм бура в жаргоне карточных шулеров означает 'вид карточной игры', а в жаргоне тюремных заключенных – 'суп';
9 отсутствие в них стилистических помет обусловливает необходимость более
четкой передачи экспрессивности жаргонизмов с помощью введения системы та318

Рябичкина Г.В.

ких помет, а также посредством подбора соответствующих общеупотребительных
синонимов для передачи экспрессивных значений; например: базарила 'болтун',
дрефло 'трус', дятел 'дурак', чурка 'азиат' и др.;
9 при описании жаргонизмов в словарях не учитывается тот факт, что в уголовных жаргонах стилистическая дифференциация лексики часто сопровождается весьма отчетливой социальной обусловленностью. Это проявляется в следующем:
жаргонные наименования работников правоохранительных органов, тюремнолагерной администрации и сотрудничающих с ними заключенных имеют ярко выраженную негативную коннотацию, что необходимо передавать лексикографическими средствами (например: литературное наименование "милиционер" в уголовных жаргонах передается следующими стилистически-сниженными лексемами:
бобик, гапон, легавый, мент, метёнка, мусор, фараон; "надзиратель" – дубак, попкарь; "охранник" – вертухай, краснопёрый, краснопогонник; "осведомитель, провокатор" – индюк, кумовка, наседка, утка).
К началу 1990-х гг. в отечественной русистике, по свидетельству В.Б. Быкова,
еще не появились достаточно глубокие и системные исследования и скольконибудь значительные, лексикографически разработанные словари русского лексического просторечия. Систематическое изучение русского просторечия, которое
успешно проводилось в 1930-е гг. Б.А. Лариным и его единомышленниками, еще не
получило, по мнению автора, достойного продолжения, хотя интерес к просторечию возрос. До недавнего времени включение просторечной лексики в общие толковые словари русского литературного языка, по известным соображениям, вообще
жестко ограничивалось. Более того, сама словарная помета прост. (просторечное)
все еще подается в толковых словарях русского языка для маркировки как собственно просторечных лексем, так и просто грубых и вульгарных лексических единиц. Все это обусловливает необходимость уточнения специфики и создания фундаментального словаря русского просторечия. При этом следует учитывать тот
факт, что многие жаргонизмы, даже воровские арготизмы, легко переходят в просторечие, что необходимо фиксировать в жаргонных словарях (например: атас,
балдеть, будка, кадрить, навар, чувиха).
Социолексикологические взгляды на русское лексическое просторечие, жаргоны
и арго В.Б. Быков изложил в специальном теоретическом труде "Лексикологические и лексикографические проблемы исследования русского субстандарта", из которого для социолексикографии важны следующие позиции [Быков 2001, 2–37].
1. Стандарт и субстандарт рассматриваются исследователем в качестве нормированных подсистем национального русского языка, которые различаются между
собой характером своей нормированности: в стандарте преобладают кодифицированные нормы, а в субстандарте – узуальные, некодифицированные нормы. Особенностью некодифицированных субстандартных норм является превалирование
фонолого-фонетических и лексико-семантических свойств над грамматическими
чертами этих норм.
2. Субстандарт трактуется исследователем на основе признака "наличиеотсутствие облигаторной кодификации" как компонент "привативной" оппозиции
"стандарт – субстандарт", выступающий в виде совокупности открытых и/или за319
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крытых территориально и/или социально дифференцированных единиц подсистем
этноязыка, существующих в определенном русском диалектном континууме и, шире, в этноконтинууме. При этом существование жаргонного континуума вызывает
сомнения, поскольку оно входит в противоречие с сущностью любых профессиональных и корпоративных жаргонов, проявляющейся в тенденции к их обособлению. Выделение в этом случае жаргонов деклассированных элементов общества
осуществляется, в первую очередь, на основе социальной оценки данного феномена
и лишь затем – на основе его лингвистической оценки.
3. Существовавшая в русистике до начала 1990-х гг. традиция трактовки "блатной музыки" в качестве одного из тайных языков, представляется автору ошибочной. Воровской жаргон в России, хоть и зародился как лексикон весьма ограниченной социальной группировки носителей русского языка, со временем, в процессе
своего функционирования значительно изменился и приобрел характер конгломератного просторечно-жаргонного, или субстандартного, образования, употребляющегося, преимущественно, в устном речевом общении.
4. Наибольшей межподсистемной мобильностью в системе русского этноязыка
обладают такие арготизмы и жаргонизмы, которые характеризуются высокой употребительностью в живой речи, яркой эмоционально-экспрессивной окрашенностью, отсутствием литературных эквивалентов, многозначностью, вхождением в
длинные синонимические ряды, словообразовательной активностью при создании
структурно-семантических гнезд.
5. Названные выше характерные черты субстандарта, жаргонов и арго обусловливают следующие явления в русской субстандартной лексикографии:
9 отличительная особенность русских субстандартных словарей проявляется в
социальной и исторической недифференцированности зарегистрированного в них
просторечного материала;
9 словники субстандартных словарей включают в себя значительное количество просторечной лексики и фразеологии, что свидетельствует о межсистемной внутрисубстандартной интерференции;
9 эта внутрисубстандартная интерференция приводит к тому, что при семантизации жаргонных значений в словарях часто арготическое значение заменяется
профессиональным;
9 это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в словарях русского лексического субстандарта практически не разработана система помет для маркировки горизонтальной стратификации жаргонизмов.
6. Одной из специфических характеристик современного воровского и тюремно-лагерного жаргона, или "фени", автор считает его тенденцию к стандартизации.
Под стандартизацией жаргонизмов ученый понимает идиоматизацию жаргонных
выражений, когда устойчивые жаргонные словосочетания или фразеологизмы
строятся по общеязыковым синтаксическим моделям, что способствует также возникновению новых жаргонных значений, создаваемых лексико-семантической деривацией (ср., например: жаргонизм посадить на иглу 'насильно ввести наркотик' и
литературное словосочетание посадить на кол; сделать розочку 'ударить в лицо
горлышком разбитой бутылки' – сделать операцию).
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7. Проблема терминологического обозначения субстандартных лексических подсистем русского языка весьма сложна и противоречива. По свидетельству
В.Б. Быкова, в современной русистике для описания лексических подсистем используются следующие терминосочетания, которые мы сгруппируем по их стержневым семантическим компонентам:
9 терминосочетания с компонентом "язык": литературный язык, язык города,
профессиональный язык, язык блатных, язык преступников, язык уголовников,
язык деклассированных элементов, язык преступных элементов, язык уголовнопреступных элементов, язык асоциальных элементов, арестантский язык;
9 терминосочетания с компонентом "подъязык": тайный подъязык, секретный
подъязык, эзотерический подъязык;
9 терминосочетания с компонентом "речь": литературная речь, разговорная
речь, городская речь, народная речь, воровская речь, нелитературная речь;
9 терминосочетания с компонентом "диалект": социальный диалект, профессиональный диалект, корпоративный диалект;
9 терминосочетания с компонентом просторечие: городское просторечие;
9 терминосочетания с компонентом "жаргон": социальный жаргон, воровской
жаргон, блатной жаргон, жаргон преступных элементов, жаргон преступников,
уголовный жаргон, жаргон уголовно-преступных элементов, жаргон деклассированных элементов, жаргон асоциальных элементов, жаргон уголовно-преступных
элементов, жаргон тюрьмы, общий жаргон;
9 отдельные термины: стандарт, субстандарт, нонстандарт, просторечие, полудиалект, социолект, койне, арго, феня, сленг, жаргон, интержаргон, профессионализмы.
8. В.Б. Быков придерживается терминов "арго" и "воровской / блатной жаргон",
считая их синонимами на том основании, что современный русский воровской жаргон, хотя и обладает на различных языковых уровнях некоторыми чертами условности и искусственности, что сближает его, в некоторой степени, с тайными языками,
однако не настолько, чтобы безоговорочно признать данный языковой феномен в его
современной экзистенциальной форме одним из эзотерических подъязыков.
У зв'язку з розвитком впродовж останніх десятиліть нової галузі лексикографії – соціолексикографії – а останнім часом і контрастивної соціолексикографії, з'явилася необхідність у систематизації наукових концепцій, що пропонують основні соціолексикографічні ідеї. Наше дослідження є одним
з небагатьох, присвячених аналізу соціолексикографічних пошуків вітчизняних та зарубіжних вчених,
які займаються цією особливо цікавою та, безперечно, перспективною галуззю науки.
Ключові слова: соціолексикографія, жаргонна лексикографія, компаратив, субстандарт, терміносполучення, жаргон, деривація, семантика.
V.B. Bykov elaborated in details the theoretical concept, which represented the Russian jargon in main
aspects of sociolexicography. Now there exists a great neccessity in systematizing of scientific theories
dealing with sociolexicographical presentation of language substandards.
Key words: sociolexicography, jargon lexicography, comparative, substandard, combinations of terms,
jargon, derivation, semantics.
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ІМЕНА КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ В ЯПОНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
Сав'як Наталія Вікторівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено аналізу мовних фактів, що використовуються в японській мові для вербалізації концепту ЛЮБОВ. Проаналізовано низку іменникових композитів, в яких словотвірним ядром
виступають графеми 愛 (ai) і 恋 (koi); визначено їх структурно-функціональні особливості.
Ключові слова: антропоцентрична парадигма, концепт, вербалізація, семантичне поле, культура.

В останні десятиріччя фокус уваги лінгвістів перемістився з вивчення мови як
системно-структурного утворення до аналізу мови у поняттях та термінах антропоцентричної парадигми в мові. Під "антропологічним" кутом зору досліджуються
так звані культурні концепти, під якими у сучасному культурно орієнтованому мовознавстві розуміють певну сукупність культурно детермінованих уявлень про
предмет. Культурні концепти потрапили до кола наукових зацікавлень багатьох
визначних вчених-лінгвістів, серед яких Ю. Апресян, А. Вежбицька, І. Голубовська, В. Карасик, Г. Слишкін, Ю. Степанов, В. Телія та ін. За Ю.С. Степановим,
концепт – це "згусток культури у свідомості людини: те, у вигляді чого культура
входить до ментального світу людини,…, це те, за посередництвом чого людина –
звичайна пересічна людина – сама входить до культури, а в деяких випадках і
впливає на неї,…, це той "пучок" уявлень понять, знань, асоціацій, який супроводжує слово" [Степанов 1997, 40]. Концепт насамперед виступає культурно детермінованою одиницею, певною сукупністю понять та уявлень, що є спільними для носіїв однієї мови та культури, відрізняючи їх від носіїв іншої мови та культури.
Актуальність нашої роботи полягає у недостатній дослідженості базових емоційних концептів (серед яких і досліджуваний нами концепт ЛЮБОВ), що на перший погляд можуть здаватися універсальними, тобто спільними для більшості лінгвокультур, однак при детальному розгляді в їхній структурі виділяються риси як
універсальні, так і суто специфічні. Саме тому предметом нашого дослідження ми
обрали концепт ЛЮБОВ (який, за Ю.Д. Апресяном, є "одним з фундаментальних
культурних концептів" [1, 81]) та його вербалізацію у японській лінгвокультурі.
Як відомо, в японській писемній мові ієрогліфіка виконує дуже важливу роль.
Система традиційного японського письма має назву "кандзі-кана-мадзірі-бун"
漢字仮名まじり文), що буквально можна перекласти як "письмо ієрогліфами (букв. китайськими знаками) з домішками азбуки". Тобто, в широкому розумінні, це застосування в одному рядку двох різновидів графічних знаків – ієрогліфів та знаків
складової (силабічної) азбуки "кана" (かな), при цьому, як правило, ієрогліфи виражають лексичні значення, а "кана" – граматичні. Виходячи з цього, ми вважаємо
доцільним розпочати наше дослідження з ієрогліфів, тобто графем, що використовуються для позначення концепту ЛЮБОВ. Перш за все необхідно відзначити, що в
японській мові існує два ієрогліфа для позначення цього поняття: 愛 (ai) і 恋 (koi), і
на першому етапі ми спробуємо проаналізувати внутрішню форму цих графем, з'ясувати, які значення та ідеї несуть окремі елементи розглядуваних ієрогліфів. Од-
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нак тут ми зустрічаємося з певними труднощами, оскільки в сучасній японській
мові піктограми (схематизовані малюнки) та ідеограми (поєднання значущих елементів для позначення нового поняття) – тобто графеми, чиє значення значною мірою вмотивоване їхньою внутрішньою формою – складають лише незначну частину
від загальної кількості ієрогліфів. Левова частка знаків – це фоноідеографічні ієрогліфи, що виникли в ході графічного і смислового перетворення їх компонентів. Це
результат поєднання двох частин, а саме – елемента, що позначає його звучання, так
званого "фонетика", та елемента, що уточнює або визначає його значення, тобто "детермінатива". Детермінативи початково слугували для об'єднання ієрогліфів в групи
за смисловою ознакою, проте з часом вони втратили цю функцію і почали виконувати роль графічних елементів – ключів. Тоді як ключ – це графічний елемент, наявність якого у складі ієрогліфа разом з кількістю рисок, що складають ієрогліф, визначають місце ієрогліфа в словнику. Зі сказаного випливає, що зрозуміти значення ієрогліфа, виходячи лише зі значення складових компонентів, практично неможливо.
Проте реліктова ідеографічність деяких елементів може допомогти нам зробити певні
припущення щодо глибинного значення досліджуваних нами графем.
Так, розглянувши ієрогліфи 愛 (ai) і 恋 (koi), ми помічаємо, що в обох знаках наявний спільний елемент – 心 (kokoro), що у перекладі означає "серце". Однак є і
розбіжності: у першому ієрогліфі він розташований посередині, а у другому – знизу. Саме на цій розбіжності ґрунтується одне цікаве припущення стосовно значення
кожного ієрогліфа:
– в ієрогліфі 恋 елемент 心 розташований знизу – 下 (shita). 下 + 心 = 下心
(shitagokoro), що в перекладі означає "таємний намір", "таємне бажання".
– в ієрогліфі 愛 елемент 心 розташований чітко посередині – 真ん中 (mannaka). 真 +
心 = 真心 (magokoro), що в перекладається як "відвертість", "правдивість", "щиросердечність".
З наведеного вище можемо зробити висновок, що 愛 (ai) сприймається як щось
піднесене, чисте, тоді як 恋 (koi) має відтінок недозволеності, утаємниченості. Хотілося б також звернути увагу на те, що японська ієрогліфіка пішла від китайської,
тому ряд ієрогліфів у двох мовах має схоже або ж однакове значення. Так, в китайській мові ієрогліф 愛 (ai) також має значення "любов", однак у спрощеному варіанті цього ієрогліфа – 爱– елементи 心 і 夂 замінюються елементом 友, що перекладається як "друг". Ця паралель також може певною мірою підтвердити наше припущення стосовно того, що 愛 (ai), на відміну від 恋 (koi), є більш надійним, довговічним почуттям, заснованим на взаємній повазі.
Таке трактування може здатися дещо сумнівним, однак подальші наші дослідження лише підтверджують цю думку, а не спростовують її.
На наступному етапі ми провели аналіз словникових статей. Для цього ми скористалися тлумачним словником японської мови 三省堂国語辞典 (Sanseido-kokugojiten). Згідно до першого визначення, що наводиться у словнику, 愛 (ai) – почуття
сильного потягу та прихильності до чогось/когось незамінного (Я люблю цю пісню.
Я люблю свою родину). Однак, за другим визначенням, 愛 (ai) – це 恋 (koi). Тоді як
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恋 (koi), за визначенням того ж словника, – любов, що зводиться до потягу між
представниками різних статей, іншими словами – це фізичний потяг або кохання
між партнерами. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що 愛 (ai) зазвичай більше за 恋 (koi) за семантичним обсягом, тобто знаходиться з останнім у
гіперо-гіпонімічних стосунках, а у деяких слововживаннях дані одиниці можуть
знаходитися у відношеннях вільного варіювання..
Для того, щоб визначити межі значень ієрогліфів 愛 (ai) і 恋 (koi), ми вирішили проаналізувати ряд складних слів та словосполучень, до складу яких входять дані графеми. В першу чергу ми розглянули ті слова, в яких один елемент є спільним, а другий –
або 愛 (ai), або 恋 (koi). Перша пара слів: 愛情 (aijō) та 恋情 (renjō) (де 情 (jō) – почуття).
– 愛情 аijō має наступне визначення: 1) відчуття любові, направлене на партнера
("партнер" (相手) – не вказує на протилежну стать, не має гендерних ознак); глибоко
любляче, гаряче серце [людина] / Батьківська любов. Любити когось (щось); 2) почуття любові до представника протилежної статі з відтінком туги, журби.
– 恋情 renjō – (кн.) кохання, закоханість.
Зіставлення вище зазначеної пари слів демонструє, що в першому випадку aijō
використовується для позначення глибокого, піднесеного почуття до когось/чогось,
тоді як renjō вживається для позначення кохання між чоловіком та жінкою, фізичного потягу між ними, хоча друге визначення (aijō) співставляє цей номен з (renjō),
що знову дає нам підстави стверджувати, що 愛 (ai) може включати 恋 (koi), однак
це не є його основним та домінуючим значенням.
Розглянемо ще одну пару слів: 愛人 (aijin) і 恋人 (koibito):
– 愛人 (aijin) – коханий, коханець (може мати значення "позашлюбний коханець");
– 恋人 (koibito) – коханий, кохана людина.
У випадку з цією парою слів ми спостерігаємо протилежну картину: 愛人 (aijin),
де словотвірним виступає ієрогліф 愛 (ai), має відтінок фізичної близькості, гріховності, недозволеності, тоді як 恋人 (koibito), де словотвірним є ієрогліф 恋 (koi), використовується для позначення об'єкта кохання, того, на кого направлене почуття, і
негативних конотацій не має.
Розглянемо ряд слів, у формуванні яких використовуються графеми 愛 (ai) і 恋
(koi), щоб визначити сфери їх вживання та знайти зони перетину значень:
愛 (ai)
恋 (koi)
愛国 aikoku
恋文 koibumi
любов до батьківщини
любовний лист
愛他心 aitashin
恋敵 koigataki
альтруїзм
суперник у коханні
愛校心 aikōshin
初恋 hatsukoi
прив'язаність до рідної школи
перше кохання
愛育 aiiku
悲恋 hiren
турботливе виховання
нещасливе кохання
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母性愛 boseiai
материнська любов
愛妻 aisai, 愛孫 aison, 愛婿 aisei
кохана дружина, любимий онук, любимий зять
愛読書 aidokusho
улюблена книга
愛飲家 aiinka
алкоголік

恋に落ちる koiniochiru
закохатися (досл. впасти в кохання)
恋婿 koimuko
коханий чоловік (за якого вийшла через
кохання)
恋風 koikadze
любовна лихоманка, любовна хвороба
失恋 shitsuren
нещасливе кохання (без взаємності)

З наведених прикладів бачимо, що слова, у складі яких присутній елемент 愛 (ai),
належать до різних сфер життя і позначають найрізноманітніші види любові та
прихильності (любов, турбота, кохання, симпатія), об'єктом такої любові та прихильності можуть бути зовсім різні речі та люди (країна, родина, книги, алкоголь і
т.п.). Водночас усі розглянуті нами слова з елементом 恋 (koi) стосуються безпосередньо відносин між чоловіком та жінкою, тобто тут ми можемо говорити саме про
"фізичне" кохання і навіть пристрасть.
Окремо хотілося б розглянути лексему 恋愛 (ren'ai), утворену за допомогою обох
ієрогліфів. Словник 広辞苑 (Kōjien) дає наступне визначення цього слова: еквівалент
англійського "love"; взаємне кохання між чоловіком та жінкою. Приклади, що на(ren'ai-kekkon) – шлюб по любові (ren'ai –
водяться у словниковій статті: 恋愛結婚
любов; kekkon – шлюб) (на противагу (見合い結婚 miai-kekkon) – шлюб за розрахунком); 恋愛至上主義 (ren'ai-shijō-shugi) – принцип главенства любові (коли любов вважається основним пріоритетом, навіть вищим за людське життя). Таким чином,
ми можемо стверджувати, що у даній лексемі реалізуються значення обох окремих
ієрогліфів. Отже, 恋愛 (ren'ai) – найвищий ступінь любові, кохання та прихильності
між чоловіком та жінкою. Елемент 愛 (ai) відповідає за духовну та моральну складову поняття, тоді як 恋 (koi) надає відтінок інтимних стосунків між партнерами.
На цьому етапі аналізу стає очевидним, що 愛 (ai) і 恋 (koi) не можна вважати тотожними поняттями, як стверджується у певних джерелах, у тому числі у деяких
словникових статтях, відзначаючи, що різними є лише знаки – ієрогліфи, тоді як
значення вони мають однакове. Підсумовуючи результати аналізу словникових статей тлумачних словників найбільшого обсягу і специфіку мовленнєвих реалізацій
досліджуваних лексем, можна зробити такі висновки:
– з 恋 (koi) – пов'язана ідея мінливого, тимчасового; з 愛 (ai) – вічного, безкінечного;
– 恋 (koi) – те, що береш; 愛 (ai) – те, що віддаєш;
– 恋 (koi) – те, що пов'язане з почуттями однієї людини; 愛 (ai) – те, що дві людини відчувають одне до одного.
На підтвердження наших висновків можна навести деякі приклади того, як звичайні японці розмежовують ці поняття (приклади взяті з форумів мережі Інтернет):
– 恋 (koi) – це бурхлива річка, 愛 (ai) – глибоке синє море;
– 恋 (koi) – це початок 愛 (ai), 愛 (ai) – це продовження 恋 (koi);
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– 恋 (koi) – пошуки власного щастя, 愛 (ai) – тяжіння до спільного щастя;
– 恋 (koi) – це гра, 愛 (ai) – це серйозно;
– 恋 (koi) – десь далеко, 愛 (ai) – вдома, поруч;
Наведені приклади з Інтернет-ресурсів, а також вище проаналізовані слововживання свідчать про те, що у свідомості носіїв японської мови та культури поняття 恋
(koi) і 愛 (ai) не просто розмежовуються, а певним чином протиставляються за наступними ознаками:
– тілесне – духовне
– бурхливе – спокійне
– індивідуальне – спільне
– несерйозне – серйозне
– мінливе – константне
– далеко – близько
Можна припустити, що з-поміж цих антиномій, до ядра семантичного поля зіставлюваних лексем відносяться такі: духовне – тілесне, індивідуальне спільне, мінливе – константне. До периферії ж семантичного поля лексем, що зіставлялися,
можна віднести такі взаємовиключаючі ознаки: бурхливе – спокійне, несерйозне –
серйозне. Отже, японці розуміють 愛 (ai) як надійне, чисте, вічне, неегоїстичне, тоді
як 恋 (koi) концептуалізується як не зовсім серйозне почуття. Гіпотетично, між цими лексемами можна віднайти певний логічний зв'язок, який полягає у тому, що у
разі тривалого існування 恋 (koi) воно переростає в 愛 (ai). Однак це припущення
детальніше розглядатиметься у наших подальших роботах.
Статья посвящена анализу лексических единиц, которые используются в японском языке для обозначения концепта ЛЮБОВЬ. Проанализирован ряд сложных существительных, в которых словообразовательным центром выступают графемы 愛 (ai) и 恋 (koi); определены их структурнофункциональные особенности.
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, концепт, вербализация, семантическое поле,
культура.
The article deals with analysis of lexical items which are used in the Japanese language to denote
concept LOVE. A number of composite nouns which are formed with the help of either 愛 (ai) or 恋 (koi) have
been analyzed, their functional and semantic peculiarities have been pointed out.
Key words: anthropocentric paradigm, concept, verbalization, semantic field, culture.
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МІСЦЕ ПОЕЗІЇ ГРИГОРІЯ МЕОТІСА В ЛІТЕРАТУРІ ДОНЕЦЬКОГО ПРИАЗОВ'Я
Сардарян Каринна Гамлетівна,
асп.
Донецький національний університет
Робота присвячена дослідженню особливостей літературного спадку румейського поета Григорія Меотіса-Данченко як оригінального вияву його образного мислення. Автором висвітлено жанровотематичне розмаїття поетичної спадщини Г. Меотіса, охарактеризовано специфіку поетичної інтерпретації філософських тем поета Приазов'я в контексті українського дискурсу.
Ключові слова: грецька література, література Приазов'я, поетична спадщина, інтимна лірика,
філософська лірика, жанр, тематичне розмаїття.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім висвітленням у вітчизняному
літературознавстві літературного доробку греків Приазов'я загалом і творчого доробку румейського поета – Григорія Меотіса. Спроба розглянути світоглядні засади творчості грецьких митців є особливо актуальною сьогодні – за умов підвищеного інтересу до літературно-мистецького руху греків Приазов'я, оскільки література у всі часи залишалася суттєвим засобом етнокультурного самовиявлення. Вивчення творчості грецьких літераторів дозволяє скласти цілісне уявлення про еволюцію етнокультурної самоідентифікації цієї гілки грецької діаспори в Україні з давнього часу, а
особливо з часу переселення греків з Криму на Донецьке Приазов'я.
Мета статті полягає у здійсненні аналітичного дослідження поетичного доробку
румейського поета Григорія Меотіса-Данченко, комплексного дослідження його
творів як оригінального вияву образного мислення. Маємо за мету вказати на значення спадщини Г. Меотіса у відродженні грецької культури Донбасу, по можливості ввести доробок поета в контекст сучасного літературного процесу України.
Предметом дослідження виступають видання Григорія Меотіса, архівні матеріали, а також літературно-критичні дослідження, присвячені грецькій літературі. Це
дозволяє поглибити розуміння світоглядної концепції митця, провідних настанов і
внутрішньої логіки його поетичного світу, дає матеріал для ширшого пізнання особливостей творчої особистості поета.
Об'єктом дослідження є питання становлення поетичної творчості Григорія
Меотіса в літературі Донецького Приазов'я.
Наукова новизна. Оскільки спадщина грецьких літераторів була впродовж десятків років проскрибована, а часом, заборонена, введення в науковий обіг дослідження спадщини грецьких поетів Приазов'я, зокрема поетичного доробку
Г. Меотіса, збагатить українське літературознавство новими моментами в осмисленні розмаїтої гілки грецької літературної творчості, єдиної думки про яку та оцінку якої немає досі.
Необхідність багатоаспектного вивчення поетичної спадщини греків Приазов'я,
що становить невід'ємний атрибут культури нашої національності, обґрунтована у
працях багатьох дослідників, оскільки література акумулює матеріальний, культурний, історичний досвід суспільного середовища, в якому вона зароджується і функціонує. У зв'язку з цим великого значення набуває наукове осмислення особливостей літературного доробку усіх народів, що проживають на території України, зок-
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рема малих етнічних груп населення, для яких проблема збереження культури особливо актуальна.
Слід зазначити, що сьогодні існують окремі праці, які висвітлюють проблеми мови, культури, літератури, історії греків Приазов'я. Заслуговують на увагу дослідження літератури К. Костан [Костан 1928, 234], Е. Хаджинова [Хаджинов 1999, 187–193],
А. Білецького [Білецький 1987, 2–3], Т. Чернишової [Чернишова 1960, 103], К. Балабанова, С. Пахоменко [Балабанов 2006, 260], Л. Кузьмінкова [Кузьмінков 2001, 5],
Т. Князєвої [Князєва 1996, 233]. Але на сьогодні цілісного уявлення про літературну
спадщину греків Приазов'я, зокрема поетичного доробку Григорія Меотіса, поки не
представлено. Більшість праць орієнтована на висвітлення культурологічних, історичних явищ. Практично недослідженими є питання поетичної спадщини приазовських
греків. Заслуговує на увагу сучасний стан літератури греків Приазов'я.
Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:
9 з'ясувати особливості поетичної творчості Григорія Меотіса;
9 висвітлити тематичну спрямованість поетичного доробку Григорія Меотіса;
9 вивчити жанрове розмаїття творів румейського поета;
9 дослідити питання про характер зв'язку грецької літератури з національним
корінням і національною свідомістю, її художній рівень, ступінь відображення об'єктивної дійсності, роль і місце у духовному житті етносу;
9 визначити місце поетичної творчості Григорія Меотіса-Данченко в літературному процесі.
Приазовські греки – народ, який пам'ятає і шанує своє етнічне коріння. Протягом більше ніж 25 століть приазовські греки зберігають успадковану від прадідів та
дідів народну творчість – міфи, легенди, пісні та казки, які вони привезли з собою з
Греції спочатку у Крим, а звідти у Приазов'я, куди переселилися у 1778 році. Знаходячись удалині від своєї історичної вітчизни, приазовські греки, попри всі незгоди, змогли не лише зберегти, примножити своє духовне багатство, але й зробити
оригінальний внесок у розвиток української культури. У 30-х роках ХХ ст. Георгій
Костоправ, ім'я якого з великою повагою називають не лише греки, а й культурна
громада Донбасу, взяв на себе обов'язок пробудити національну самосвідомість
нечисленного народу. На шпальтах газети "Колехтивістис", молодіжних видань
друкувала свої твори обдарована молодь. Сталінськими репресіями було роздушено
пробудження, знищено кращих представників інтелігенції.
Через багато років справу Г. Костоправа продовжив – Л. Кір'яков. За його ініціативи були підготовлені до друку перші номери альманаху "Пирнэшу астру" – "Сабади йылдыз" ("Ранкова зірка") – колективної збірки творчості старшого покоління літераторів та молодої когорти. Згодом почали виходити твори, написані румейською
та урумською мовами, окремими виданнями. Найталановитіші літератори стали членами Національної спілки письменників України. Серед них Л. Кір'яков, А. Шапурма, В. Бахтаріс та ін. [Кіор 2005, 3]. Друге повоєнне відродження грецької культури в
Україні неможливо уявити без яскравої, самобутньої творчості Григорія Меотіса.
Народився Григорій Данченко-Меотіс 17 березня 1941 року у селі Урзуф, що
поблизу Маріуполя. Дитинство випало на тяжкі воєнні роки. Школу закінчив май329
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бутній поет у рідному селищі, і тоді ж почав писати вірші. Г. Меотіс навчався в Літературному інституті ім. М. Горького Спілки письменників СРСР.
Перші публікації поета відносяться до 1969 року в "Літературній Україні" та
"Приазовском рабочем". Підбірки віршів були опубліковані у колективних збірках
"Дніпрові райдуги", "Від берегів Азова", "Мариуполь в созвездии луны", альманасі
"Пирнэшу астру", "Моя Эллада – Украина", "Меотида", "Еоллика граммата" (Эолийские письма) – Греция.
У 1996 році у видавництві "Донбас" вийшов окремий збірник поета "Хрисиму
Меотидьа" ("Золота моя Меотида") румейською мовою. "Тримонтан" – наступна
книжка поета, яка побачила світ у 2001 році.
Визнання прийшло в 1969 р., коли у вже згадуваній дуже теплій, доброзичливій
рецензії відомої елліністки й перекладачки Тетяни Чернишової ("ЛУ", 26 серпня
1969 р.) була високо оцінена рання лірика поета. Цінність настільки похвального
відгуку підсилювалася тим, що Чернишова глибоко вивчила новогрецький урзуфялтинський говір, яким пише поет. У наступні роки творчість Меотіса-Данченко
освітлювалась у республіканському журналі "Україна", у міській маріупольській й
обласній пресі. В 1978 р. ліричні вірші поета були опубліковані в респубканському
збірнику "Дніпрові райдуги" – однієї з п'ятнадцяти антологій, "у яких представлено
по республіці творчість найкращих молодих поетів Радянського Союзу". Високе
визнання зобов'язувало. І Меотіс його виправдав.
З ім'ям Меотіса пов'язане й становлення грецької прози в післявоєнні роки. Досить назвати його оповідання "Рік білого коня", "Кожному своє", "Сільський філософ", високий рівень яких говорить про змужніння ромейськой літератури.
Професор А. Білецький і доцент Т. Чернишова ще в 1973 р. на підставі ранньої
лірики Меотіса-Данченко проникливо визначили особливості його творчості, що
забезпечила поетові провідне місце в сучасній ромейській літературі. Вони писали:
"Григорій Іванович Данченко вже заслужив повагу земляків... Його вірші відзначені рядом істотних особливостей. ...Якщо попередники глибоко фольклорні й тільки
Г. Костоправ робить перші кроки на шляху індивідуалізації поезії, то вірші Данченко відрізняє більша інтимність, нові для приазовської літератури розміри класичного вірша. Він глибоко відчуває історію свого давнього народу…".
Як зазначив Л. Кузьмінков, післявоєнне відродження грецької літератури Приазов'я
неможливо представити без самобутньої і яскравої поезії Григорія Меотіса. Якщо
справедливо, що "вся грекомовна поезія України має глибоке й міцне фольклорне коріння", то вірно й те, що Меотіс рішуче розширив коло традицій і тематику румейської
літератури. Його творчість відзначена прилученням до світової класики – від Уїтмена
до східних зразків. Поет поглиблено вивчає Блока й улюбленого Єсеніна. Він ґрунтовно знає творчість сучасного йому Євгенія Винокурова й Олександра Межирова. Всі ці
флюїди органічно переплавлені в його поезії, відзначені високою пробою.
Меотіс, за словами Л. Кузьмінкова, "відразу пішов від газетно-плакатних прямолінійних визнань у любові "до Батьківщини, партії і до її вождей", чим грішили не
тільки грецькі поети Маріупольщини. У своїй ліриці він з'являється живою й природною людиною, що страждає від кохання, від ворогів-заздрісників й обивателів, нарешті, від незлагод із самим собою ("Буду чекати тебе роки", "Мої вороги, хочу вас
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засмутити", "Я жив легко" та ін.). У філософічному творі "Панда рэй" ("Все тече")
поет постає розуміючим чужий біль, мудрим утішником, що знає ціну гріха й каяття.
Меотіс – майстер лаконічної, багатої думками й почуттями мініатюри. У зв'язку з
його творчістю можна говорити про філософську лірику в еллінській літературі Приазов'я ("Адам", "Спрага", "Піфей-псематась", "Коли утомлений, з морем говорив"...).
У Меотіса немає виробничих описів заводів і колгоспів, хоча він "невибагливий
роботяга мул" виконував "різну й важку роботу" (був і професійним зварником, і
будівельником, знає ціну плодів роботи в полі). Але подих індустріальної моці
Приазов'я відчувається навіть у філософсько-ліричному вірші "Нихта, ть алатьа"
("Ніч і море"), перейнятому історичними ремінісценціями...
Л. Кузьмінков відзначив взаємовплив культур у творчості Меотіса-Данченко:
"це визначається й етнічними коріннями: батько поета – бойовий офіцер Великої
Вітчизняної – українець із діда-прадіда Іван Данченко. Мати – Ганна Кундокоцу –
із давнього роду кримських греків. А російський дух і володіння "великим і могутнім" сприйняті залученням до російської поезії, поглибленим у роки навчання в
Літературному інституті в Москві. Вирощений багатоетнічним Приазов'ям, МеотісДанченко так само володіє й румейським, і українським, і російським поетичним
словом. Ця особливість дає можливість читачеві, що володіє хоча б однією із трьох
мов, оцінити рівень майстерності поета [Кузьмінков 2001, 4].
Поетична спадщина румейського поета представлена у таких тематичних ключах: інтимна лірика, філософська лірика, патріотична. В доробку поета можна виділити проблему буття, проблему вибору, проблему гармонії зі світом, і з собою.
Поет Григорій Меотіс – представник багатоетнічного Приазов'я, пише трьома
мовами, що відбилось на структурі збірки "Тримонтан". До складу першого розділу
– "Панта рей" – входять поезії, написані румейською мовою. Другий розділ збірки
"Спрага" – україномовний. Третій розділ – "На древе жизни" – російськомовний.
Провідним і виразним у поетиці Г. Меотіса є образ Бога, до якого він звертається у критичні хвилини життя. У вірші "Избавь, огради меня, Боже" ліричний герой
прагне просвітлення, прохає у Бога позбавити його вантажу затасканих слів, розчарування у житті, прагне залишатись з чистою, безкорисною душею.
Свобода особистості для румейського поета є найвищою цінністю і це він підкреслює своєю творчістю. У вірші "Мой Бог свободен от богов" проходить поєднання ліричного героя з Богом: "Мой Бог свободен, как и я, / И спотыкаясь вместе
с нами, / Он по дорогам Бытия / Идет, как с равными Богами" [Меотіс 2001, 74].
Бог Меотіса є частиною його самого, як кажуть, Бог у кожного в душі. Тому поет і
наголошує: "Мой Бог свободен от богов / И рабских жертвоприношений, / От ханжества истертых слов / И лжи гнусавых песнопений" [Меотіс 2001, 74]. Ліричний герой зрікається від земних ницих бажань, неправди, яка придушує волю, перетворює людину на раба. Лірика митця відрізняється влучним використанням слів
емоційно-психологічного змісту.
У багатьох віршах поет згадує Бога, його вислови: "даст Бог", "за что наказал
ее Бог?", "за неудачи Бога не браните", "Бог тоже ведь нуждается в защите",
"дай Бог тебе...", "когда же предстану пред Богом", "добрейший и мудрый Отец"
та цитата православного святого Фоми Аквінського про присутність Бога харак331
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теризують поета, як віруючу, високоморальну людину, яка свої дії звіряє з християнською мораллю. Він знає, що людина несе відповідальність за свої дії не
тільки перед людьми, але й перед Богом. За будь-яку дію та слово людина відповідає перед Богом, тому в інтимній ліриці Г. Меотіса присутні мотиви каяття. Такі
твори філософського змісту, як "Спрага", "Коли змарнілий, з морем розмовляв",
"Я скрізь з людьми стосунки добрі мав", "Пускай через сто, через тысячу лет"
можна назвати медитаціями.
У вірші "Я скрізь з людьми стосунки добрі мав" можна чітко визначити проблему розходження людини зі світом. Поет акцентує на самотності: "Я добре жив з
людьми. / Але один... / З собою в мирі я не жив ніколи" [Меотіс 2001, 45]. Поет доходить висновку, що гармонії із світом зможе досягти в тому разі, коли зуміє досягти гармонії із самим собою.
Вірш "На синей глади рябь", присвячений брату Володимиру. Пейзажні відступи
заспокоюють читача, створюють мажорний настрій. Окличні конструкції, підсилюють звучання емоційної думки твору. І знову постає питання гармонії та згоди,
порозуміння із самим собою, до чого ліричний герой ще не прийшов. Але герой
цього віршу висловлює бажання життя: "Так хочется пожить / Еще на этом свете" [Меотіс 2001, 56]. Поет наголошує: "Как хочется добрей / Быть ко всему живому! / Довольным быть судьбой, / И не казаться лишним. / В согласии с собой, / В
гармонии с Всевышним" [Меотіс 2001, 56].
Вірш "Уеду, уеду, уеду" для посилення враження насичений тавтологією: "уеду,
уеду, уеду", "бесследно, бесследно, бесследно". Ліричний герой прагне спокою та
самотності, а особливо згоди духу та тіла. І коли він досягне цього стану, він буде
готовий покинути "обитель свою". І далі рядки: "Когда же предстану пред Богом,
– / Добрейший и мудрый Отец / Погонит меня на дорогу / Со стадом заблудших
овец" [Меотіс 2001, 57].
У поетичному спадку Г. Меотіса присутня тема кохання. У вірші "Викресають
страшні блискавки" пейзажні відступи передають стан ліричного героя. Дощ, "чорні хмари", "громи могутні", "потоки стрімкі" передвіщають розлуку з коханою. І
хоч вірш має дещо мінорний настрій, у наступних рядках поезії відбувається зміна
погоди: "Саганах відшумів і вщух, / Лиш серпи золоті по озерцях…" Поет звертається до коханої жінки, запевняє її: "Та нема ще такого дощу, / Щоб сліди твої
змив з мого серця" [Меотіс 2001, 45].
Відверті стосунки ліричного героя з жінками змальовано у віршах "Смените
гнев на милость", "На Урзуфской, 22", "Какая ты красивая, зараза", "Так проходит
день за днем". Ці поезії свідчать про незадоволеність ліричного героя інтимним
життям, присутні вболівання героя за колишніми стосунками, які нічим не закінчились через вину героя. Але він відверто вибачається перед коханою та сподівається,
що наступного разу він не помилиться "дверима". В останніх двох віршах: "Какая
ты красивая, зараза", "Так проходит день за днем" присутнє замилування красою
жінки, але в той же час чітко вимальовується зневага до неї. Присутні навіть вульгаризми. Така лексика, як "блудница", "зараза", "девица", порівняння жінки з нечистою силою свідчать про негативне ставлення до жінок, які мали слабкість та відповіли на домагання ліричного героя.
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У доробку Г. Меотіса зустрічаємо вірші, присвячені темі творчості. Григорій Меотіс
багато добутків присвятив своїм колегам по перу. Мотив поетового призначення звучить у вірші "Пускай через сто, через тысячу лет", який присвячений урумському поету – Валерію Кіору. Автор наголошує на тому, що за життя митець не має ушанування, його не розуміють. А після смерті: "Возможно, и памятник слепят ему / Во славу и
гордость отчизны / И именем город в стране назовут. / Все, что не имел он при жизни" [Меотіс 2001, 70]. Для Меотіса поет – це пророк. У вірші присутнє риторичне запитання "за что его бездари судят?" (поета), присутнє пряме звертання до В. Кіора. Поет
– це вільна людина, якій не потрібно вдаватися до лестощів. У вірші "Ничто не меняется тысячи лет" Меотіс називає поета генієм, бунтівником, на його думку у митця є
щось божественне. У поезії "Контрасты" поет змальовує життя різних людей: дехто
безтурботно існує, інший – пише анонімки, а поет мучиться словом.
Життєвий і творчий шлях поета нерозривно пов'язаний з Маріуполем. Хоча поет
і відвідував історичну Батьківщину та відчуває себе за походженням греком, але
його серце належить рідній Україні, яку він із любов'ю називає "святою". Патріотичні мотиви звучать у вірші "Згадаємо славу тих давніх часів" поет закликає до
єднання, він називає "хижими птахами" тих, що мають думку "зробити з України
Стамбули": "Нехай не плекають тих марних надій / Клянусь тобі клятвою сина, /
Що я до останнього подиху твій, / Святая моя Україно" [Меотіс 2001, 49].
Патріотичні мотиви також звучать у вірші "Сижу я у Омонии", який присвячений Л. Кір'якову. Поет відданий своїй Батьківщині та рідному Урзуфу та ніколи не
змінить Україну на Грецію: "Вдали горы громада, / Застывшей кровью –туф. /
Прости, прощай, Эллада, / Я так люблю Урзуф!" [Меотіс 2001, 55].
Як урочиста клятва звучить звернення до Приазов'я у вірші "Реквием": "Я останусь с тобой, Приазовье, / До последних, отпущенных дней, / Я клянусь тебе братской любовью, / Солью моря и хлебом полей" [Меотіс 2001, 87]. Поет наголошує, що
не житиме на чужині, хоча й на Україні важко, але Батьківщину він залишити не
зможе. Цей вірш не випадково є заключним твором збірки "Тримонтан", адже в
ньому як підсумок звучить твердження залишитись.
Не можна залишити поза увагою поему Г. Меотіса "Тридцать три". Символічною є назва поеми, поет не випадково обрав саме ці цифри для назви, адже 33 – це
вік Спасителя. Ліричний герой асоціюється з автором, змальовано його життєвий
шлях. Автор наче озирається назад. Присутні трагічні спогади війни, змальовано
приазовські степи, де "назавжди застигло на пагорбах велике людське горе", але
автор наголошує, що більше так не буде, потрібно дивитись уперед. Автор разом з
собою цим шляхом проводе читача. У поемі зображено страждання через неправильно обраний маршрут, через помилки, які трапляються у житті кожної людини. Ці
поневіряння зробили міцнішим героя, тепер він повертається додому іншим шляхом. Доходить висновку, що немає нічого краще за рідне селище, де зустрічає мама, та шкодує за марно витраченим часом.
Г. Меотіс зробив значний внесок у розвиток літератури і культури греків Приазов'я,
створив неординарні твори. Поетика автора є своєрідною, нестандартною, відвертою.
Філософське осмислення автором сенсу буття, теми творчості, інтимних стосунків залишає важливий слід в історії літератури. Інтимна лірика звертається до одвічних осо333
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бистих цінностей: любові до рідної землі, батьківської домівки, туги через розлуку з
дорогими людьми, щирих стосунків між закоханими, краси і романтики першого почуття тощо. Відмінною рисою любовної лірики Меотіса є присутність мотиву жіночої
стервозності, неповноцінності ("Какая ты красивая, зараза", "Так проходит день за
днем", "Куда спешит малышка Жанка"), що дискримінує жінку в очах суспільства.
У поетичному доробку Меотіса переважає інтимно-медитативна лірика, в якій
присутні роздуми над темами швидкоплинності часу, мінливої поведінки долі, незбагненності буття, сенсу життя, пошуку істини та гармонії у житті ("Мой Бог свободен от богов", "Я скрізь з людьми стосунки добрі мав", "Спрага", "Коли змарнілий, з морем розмовляв", "Пускай через сто, через тысячу лет").
Із темою творчості тісно пов'язаний мотив поетового призначення. Для Меотіса
поет – це пророк, вільна, незалежна людина, якій не потрібно вдаватися до лестощів. На жаль, за життя митця, можливо, не розуміють ("Пускай через сто, через тысячу лет", "Ничто не меняется тысячи лет", "Контрасты").
За межами розгляду залишилось чимало питань поетичної спадщини приазовських греків, які вимагають подальшого вивчення. Щодо подальших перспектив, то
тільки комплексне дослідження літературних, фольклорних матеріалів допоможе
розкрити характер і особливості функціонування літератури греків Приазов'я на
українському ґрунті. Ця стаття є фрагментом монографічного дослідження поетичної спадщини приазовських греків. Тема поетики творчого доробку Г. Меотіса невичерпана і передбачає подальші дослідження.
Работа посвящена исследованию особенностей литературного наследия румейского поэта Григория Меотиса-Данченко как оригинального проявления его образного мышления. Автор рассматривает
жанрово-тематическое разнообразие поэтического наследия Г. Меотиса, характеризирует специфику
поэтической интерпретации философских тем поэта Приазовья в контексте украинского дискурса.
Ключевые слова: греческая литература, литература Приазовья, поэтическое наследие, интимная
лирика, философская лирика, тематическое разнообразие.
Work is devoted to the research of features of literary heritage of poet Gregory Meotis-Danchenko as an
original exposure of his vivid thought. An author considers the genre-thematic variety of poetic creation of
G. Meotis. The specific features of poetic interpretation of philosophical topics arised by the poet are being
studied in the context of Ukrainian poetic discours.
Key words: Greek literature of Priazovya, poetic creation, intimate lyric poetry, philosophical lyric
poetry, genre, thematic variety.
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ЗІСТАВНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Семегин Тетяна Станіславівна,
викл.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
У статті розглядається сучасний стан та перспективні напрями концептології як окремої галузі
мовознавства. Особлива увага присвячена дослідженню концептів у зіставному аспекті.
Ключові слова: концептологія, гендерна концептологія, етноконцептологія, концептологія дискурсу, методологія концепту.

Зіставне вивчення мов набуває особливого значення в епоху інтеграційних процесів, спрямовуючи свої результати на подолання міжмовної інтерференції, усвідомлення й прийняття національно-специфічного, глибокий аналіз онтологічної сутності явищ як іноземної мови, так і рідної. Актуалізація зіставних праць на фонетичному [Гейко 2008], морфологічному [Руда 2005; Закирьянов 2001], лексичному
[Іванов 2005] і синтаксичному [Орлов 2004; Курносова 2004] рівнях свідчить про
експансію цього напряму. Набули широкої популярності зіставні роботи М.П. Кочергана [Кочерган 2006], В.І. Кононенка [Кононенко 2006], А.Е. Левицького [Левицький 2007], Л.Г. Верби [ Верба 2003], В.Н. Манакіна [Манакин 2004] та ін. учених.
Разом з тим, зіставне вивчення мовних і концептуальних картин світу та їхніх складників, зокрема концептів, ще залишається актуальним, оскільки "монолінгвальна
практика опису концептів є сьогодні найпоширенішою" [Приходько 2008, 65].
Досліджуючи вербалізацію [Шараева 2007; Чернишенко 2008], функціонування
[Крамчанінова 2007; Мишин 2007], структуру [Шараева 2007; Семухина 2008],
дискурсивну актуалізацію [Семухина 2008; Пальчевська 2006] еквівалентних або
частково еквівалентних концептів у різних мовах, науковці намагаються знайти
ключ до розкриття світобачення різних етносів, виявити універсальне й національно-специфічне, індивідуальне й групове [див. про це: Корнилов 2003].
Метою статті є аналіз сучасного стану концептології як нового напряму мовознавства і визначення подальших перспектив її розвитку.
Завдання статті:
9 простежити етапи формування концептології як нового мовознавчого напряму;
9 проаналізувати характер зіставних досліджень у сфері концептології.
Концептологія сьогодні є досить потужним, автономним напрямом у мовознавстві,
про що свідчать сформовані наукові школи як у Росії (передусім Воронезька та Волгоградська), так і в Україні (однією з фундаментальних праць у вітчизняній концептології
стала робота Приходька А.М. "Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній
парадигмі лінгвістики", присвячена комплексному дослідженню концептів [Приходько
2008]) [Семегин 2008]. Становлення концептуальної парадигми також пов'язують з
розробкою засад концептуального аналізу групою науковців під керівництвом
Н.Д. Арутюнової, які вивчали концепти в багатьох галузях гуманітарного знання [Вендина 2004; Ковшова 2004], в мовних картинах світу різних етносів [Демуцкая 2004;
Солнцева 2004] та в різних історичних епохах [Верещагин 2004; Матвеенко 2004]. Ще
однією яскравою сторінкою в концептології стали здобутки польської дослідниці
А. Вежбицької, зокрема її розвідки щодо ключових слів [Вежбицкая 2001].
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Залежно від тих завдань, які ставив перед собою дослідник, концепт вивчався
або з точки зору лінгвокультурології (якщо в центрі уваги була перш за все лінвокультурна специфіка) [Степанов 1997, Воркачев 2007, Вежбицкая 2001], або когнітивної лінгвістики (якщо першочерговими були певні когнітивні процеси – концептуалізація, категоризація тощо) [Кубрякова 1996; Бабушкин 1997]. Виходячи з таких позицій, Г.Г. Слишкін розрізняє лінгвокультурну і когнітивну концептологію
[Слышкин 2004]. Оскільки основною метою зіставних розвідок є виявлення етноспецифічного, то, відповідно, і в центрі уваги цієї розвідки є саме лінгвокультурна
концептологія. Її об'єктом, за спостереженнями цього ж таки науковця, виступає
трихотомія "мова – свідомість – культура" [там само, 8]. Як міждисциплінарна наука, що виникла на межі когнітивної лінгвістики, лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, психології, філософії, лінгвокультурна концептологія акумулює та використовує досягнення згаданих напрямів з метою комплексного дослідження своєї
центральної одиниці – концепту. Виникненню концептології передували такі чинники, як антропоцентризм, експансія міждисциплінарності в лінгвістиці, загальний
"культурологічний поворот" в методології гуманітарних наук [там само, 7–8].
Підтвердженням доцільності виокремлення концептології як автономного напряму є перш за все досить розвинений термінологічний апарат (картина світу
[Петрова 2005; Жайворонок 2004], концепт [Кубрякова 1996; Степанов 1997; Маслова 2005], концептосфера [Лихачев 2006], категоризація, концептуалізація [Кубрякова 1996; Селіванова 2008], вербалізація [Приходько 2008; Огаркова 2005]) та
потужна методологічна база, що є необхідною умовою екзистенції будь-якої науки.
Завданням лінгвістичної концептології [див. докладніше: Попова 2007, 22] є моделювання вмісту концепту як глобальної ментальної одиниці в її національній
(можливо, і в соціальній, віковій, гендерній, територіальній) своєрідності та визначення його місця в концептосфері [Попова 2007, 22].
Різноаспектні напрацювання в цій сфері мовознавства сприяли виокремленню таких
базових спрямувань: концептологія дискурсу [Кононенко 2004; Приходько 2008], етноконцептологія [Вежбицька 2001; Цветкова 2000; Кононенко 2006; Леонтович 2007],
гендерна концептологія [Мінаєва 2007; Кирилина 2001], методологія концепту [Стернин 2001; Маслова 2005]. Звичайно, цей поділ є досить умовним, бо названі течії досить часто перетинаються і доповнюють одна одну. Утім, відповідно до поставлених
завдань, предмета дослідження науковець зорієнтовує свою діяльність в тому чи іншому ракурсі, тим часом, як предмет пізнання (концепт) залишається незмінним.
Однією з найбільш досліджених течій є концептологія дискурсу (А.М. Приходько, В.І. Кононенко), яка дає можливість визначити частотність, вагомість концепту
в творчості письменника, побачити концепт по-новому через набуття ним нових,
оригінальних конотацій, ознак, простежити авторську інтерпретацію. Проблемам
дискурсу присвячено чимало праць, але насамперед варто назвати розвідку
В.І. Кононенка "Концепти українського дискурсу" [Кононенко 2004], в якій автор
здійснює концептуальний аналіз концептів як окремо взятих, так і в їхній сукупності та взаємодії. Звернення до художніх творів, на його думку, забезпечує внутрішню глибинну характеристику концепту, приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини [там само, 15].
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У центрі уваги дослідників етноконцептології (В.І. Кононенко, А. Вежбицька,
Ю.С. Степанов) перебувають ключові слова. Загальновідомо, кожній лінгвокультурній спільноті властиві національно-специфічні концепти з яскравим етнокультурним забарвленням, які в процесі функціонування експлікують широку палітру інформації про звичаї, побут, моральні цінності, історію, менталітет народу і найяскравіше характеризують даний етнос. В американській лінгвокультурі це такі концепти, як challenge, privacy, efficiency [Леонтович 2007, 110]; в українській – земля,
мати, хата, хліб, доля [Кононенко 2001]; в російській – судьба, душа, тоска [Вежбицька 2001]; в британській – home, freedom, privacy, common sense, gentleman, sense
of charity, sense of justice, sense of humour, stiff upper lip, affection, heritage [Цветкова
2000, 89]. Звичайно, кількість ключових слів, як і сам перелік, не є цілком сталим,
вони варіюються від одного дослідження до іншого, змінюються з плином часу.
Представники ж наступного напряму – лінгвістичної гендерології (Є.В. Мінаєва,
А.В. Кирилина) також аналізують культурно-символічну складову картини світу
певного етносу, проте пов'язану з гендерними маркерами. При цьому актуалізується таке явище, як андроцентричність, що дає змогу виявити гендерні асиметрії й
стереотипи [Мінаєва 2007], що експлікуються в процесі функціонування концептів
і впливають на менталітет нації загалом і кожної людини зокрема. Андроцентричність є порівняно новим поняттям у концептології.
Методологія вивчення концепту розроблялась передусім концептологами Воронезької школи на чолі з Й.А. Стерніним. В центрі уваги перебувала як методика
проведення когнітивних розвідок (З.Д. Попова, Й.А. Стернін), так і методика лінгвістичного опису змісту концепту (І.А. Морозова, О.О. Іпполітов), процесів концептуалізації та категоризації (С.В. Іволгіна, О.А. Козлова), а також особливості функціонування вікових концептів (Н.О. Лемяскіна, О.А. Грищук) [Стернин 2001]. Взагалі питання про метод як спосіб дослідження концепту виникло ще в 40-і роки
XX ст., хоча сам термін "концепт" не вживався [Маслова 2005, 43]. Такої ж точки
зору дотримується й А.М. Приходько, вважаючи, що методологічний інструментарій та різноманітний мовний матеріал для усвідомлення шляхів і способів ментального освоєння світу людиною був накопичений, коли ще концепти вивчались у філософії та лінгвістиці (дослідження понятійних категорій, вивчення лексико- і функціонально-семантичних полів і т. ін.) [Приходько 2008, 44]. Найпоширенішими
методами в концептології, за нашими спостереженнями, залишаються такі: аналіз
лексикографічних джерел, асоціативний експеримент, побудова номінативного (лексико-фразеологічного, дериваційного) поля концепту, фреймове моделювання,
дистрибутивний аналіз, лінгвістична інтроспекція та ін.
Особливе місце в концептології посідають контрастивні та зіставні дослідження.
При цьому головна суперечка триває навколо критерій розмежування контрастивного та зіставного напрямів у мовознавстві, унаслідок якої з'являються нові пропозиції на їхнє позначення: синхронна компаративістика, конфронтативне, зіставнотипологічне мовознавство та ін. [Манакин 2004; Кочерган 2006; Корольова 2007;
Калениченко 2008]. Більшість дослідників трактують ці термінопоняття як синоніми. Разом з тим, у зарубіжній лінгвістиці, за спостереженнями М.П. Кочергана,
розмежовуються терміни контрастивна і конфронтативна лінгвістика: перша аналі338
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зує контрасти (розбіжності, відмінності), а друга – відмінності й подібності [Кочерган 2006]. Посилаючись на ідеї В. Скалічка, М.М. Калениченко так пояснює різницю між типологією і зіставною лінгвістикою: у типологічних дослідженнях за основу зіставлення беруться окремі елементи системи мови, але вивчаються у всіх
мовах чи у якомога ширшій групі мов; зіставна ж лінгвістика порівнює лише дві
мови, але за всіма елементами мовної системи [Калениченко 2008]. Крім того, деякі
науковці (Манакін В.М., Дороз В.Ф.) поділяють компаративістику на три основні
галузі: лінгвістичну універсологію (вивчає універсальні закономірності людських
мов, єдність їхньої природи, загальної структури та функціонування у контексті
людського спілкування), типологію (порівняльне вивчення типологічних властивостей мов незалежно від характеру генетичних відношень між ними) та контрастивну лінгвістику (встановлення та пояснення мовних контрастів або відмінних рис на
фоні вже існуючої подібності) [Манакин 2004, 11; Дороз 2006, 56–65]. Як бачимо,
різні вчені пропонують своє бачення і трактування вищезгаданих понять. Хоча
найбільш поширеним і виправданим здається використання терміна зіставне мовознавство, яке прагне до встановлення відмінностей, властивих кожній мові окремо,
при зіставленні її з іншими мовами [Корольова 2007].
Метою зіставних праць із концептології є виявлення перш за все аломорфних ознак
в наповненні концепту, механізмах його вербалізації, прийомах дискурсивної реалізації. Дослідження в концептології переважно проводяться на основі зіставлення концептів у двох мовах [Іваненко 2008; Чернишенко 2008], рідше – трьох [Пальчевська 2006;
Крамчанінова 2008]. Це дає змогу виявити національно-самобутнє у кожній мові окремо, бо "лінгвокультурна специфіка складає своєрідну й неповторну картину світу, яку
змальовує кожна природна мова" [Приходько 2008, 75]. Міжмовний етнолінгвістичний
опис орієнтує дослідника на контекст культури [Іваненко 2008, 11]. І тут актуалізуються контрастивні пошуки, що дозволяють простежити вплив історико-культурних, політичних, економічних чинників на розвиток мови [Кононенко 2006, 21].
Висновки та перспективи подальших розвідок. Підсумовуючи, слід зазначити,
що зіставна концептологія – напрям мовознавства, який вивчає концепти в двох чи
кількох мовах з метою виявлення ізоморфних та аломорфних ознак у механізмах
вербалізації, дискурсивної реалізації, семантичному наповненні концептів загалом і
прийомах концептуалізації зокрема. На сьогодні концептологія вже має всі "атрибути", щоб вважатись самостійним мовознавчим напрямом – термінологічний апарат, методологічну базу, предмет, об'єкт, завдання та кілька базових спрямувань в
межах яких виконуються дослідження.
В статье охарактеризовано современное состояние, а также перспективные направления концептологии как отдельной области языкознания. Особенное внимание уделено исследованию концептов в сопоставительном аспекте.
Ключевые слова: концептология, гендерная концептология, этноконцептология, концептология
дискурса, методология концепта.
The article deals with the analysis of the contemporary state and perspectives for further research in
conceptology as a separate branch of linguistics. Special attention is paid to the research of the concepts in
comparative aspect.
Key words: conceptology, gender conceptology, ethnical conceptology, discourse conceptology,
methodology of the concept.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СЛІВ:
ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
Терехова Діана Іванівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний лінгвістичний університет
Дослідження мовної свідомості за допомогою асоціативного експерименту дають можливість виявити системність мовної свідомості у цілому; вони репрезентують унікальність образу світу в кожній культурі. У статті подано зіставний психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів-стимулів
ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ, який показує загальні та відмінні риси відповідних образів світу українців і росіян.
Ключові слова: образ світу, мовна свідомість, асоціативний експеримент, асоціативне поле.

Актуальність міжкультурних зіставлень мовної свідомості представників різних народів є на сьогодні в психолінгвістиці незаперечним фактом, оскільки вони
висвітлюють етноспецифіку зіставлюваних фрагментів образів світу, що стоять за
словом. Найчастіше у дослідженні мовної свідомості використовують асоціативний
експеримент, який завдяки охопленню великої кількості респондентів та відповідного аналізу матеріалу є незамінним для виявлення специфіки образів мовної свідомості представників певного етносу. Звернення до представників певного народу
для отримання матеріалу дослідження є важливою і визначальною рисою психолінгвістичного дослідження. За словами Л.В. Сахарного [Сахарный 1989], людський
фактор є наріжним камінням психолінгвістики. При цьому береться до уваги не абстрактна людина, а реальні люди з віковими особливостями, особистим досвідом,
системою цілей і мотивів, соціальними ролями тощо.
Застосуємо зіставний психолінгвістичний аналіз до асоціативних полів стимулів-корелятів ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ в українській та російській мовах. Матеріал
дослідження одержано внаслідок проведення вільного асоціативного експерименту
в 2000 році серед студентів гуманітарних вищих навчальних закладів України та
Росії. Такий шлях дослідження дасть можливість виявити загальне та етноспецифічне в образах мовної свідомості українців та росіян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій [див., напр., Дмитрюк 2003; Залевская
1990, 1996, 2003, 2005; Крыга, 2003; Пищальникова 2003; Портнов 2004; Стернин
2003; Уфимцева 1999, 2001, 2003, 2004, 2005; Тарасов 1988, 1996, 1998, 2000, 2004
тощо] свідчить про підвищений інтерес психолінгвістів до вивчення мовної свідомості та актуальність зазначеної проблеми в наш час.
Наукові результати виявляються у встановленні спільних та відмінних рис образів мовної свідомості в даних фрагментах образів світу українців та росіян.
У визначенні основоположних понять у дослідженні ми дотримуємося вже сталих у психолінгвістиці термінів і розуміємо образ світу як відбиття в психіці індивіду предметного світу, опосередковане предметними значеннями, і таким, що відповідає когнітивним схемам та піддається свідомій рефлексії. Під мовною свідомістю ми розуміємо одну з форм образу світу народу, вербальний еквівалент етнокультурної свідомості, сукупність образів свідомості, виражених мовними засобами.
Аналіз асоціативних полів слів розпочинаємо з ядер – найчастотніших реакцій.
Саме в них проявляються перші риси подібності та розбіжності:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ядро асоціативного поля
стимулу ІСТОРІЯ
минуле (14)
війна (8)
України (8)
життя (5)
наука(5)

Ядро асоціативного поля
стимулу ИСТОРИЯ
наука (7)
прошлое (7)
Россия (6)
Отечества (4)
жизнь (3)
урок (3)
школа(3)

Зіставлення ядер асоціативних полів засвідчує насамперед спільні риси мовної
свідомості українців і росіян: представники обох народів пов'язують стимул ІСТОРІЯ
/ ИСТОРИЯ з минувшиною (минуле (14) / прошлое (7)), своєю Батьківщиною (України (8) / Россия (6), Отечества (4)), і тільки кількісні показники вказують на більший
або менший ступінь актуальності, значущості того чи іншого поняття для респондентів двох країн. Ще одна найчастотніша реакція росіян – наука (7) – наголошує на тому, що саме це поняття є найважливішою складовою фрагменту образу світу росіян,
що стоїть за словом "історія", це також підтверджується ще й такими ядерними асоціаціями: урок (3), школа (3); для українців воно є трохи менш актуальним – наука (5). Зате асоціація війна (8) чітко визначає позицію українських респондентів стосовно сприйняття стимулу ІСТОРІЯ, нагадує про важливі моменти української історії
на шляху до становлення самостійної держави. Звичайно, історія нерозривно пов'язана з життям людей, країни, що відбилося в реакціях життя (5) / жизнь(3). Отже,
враховуючи навіть розбіжності в кількісних показниках, можна констатувати, значну
близькість, подібність ядерних структур цих образів мовної структури.
Для подальшого аналізу застосовано методику асоціативного гештальту [Марковина, Данилова 2000]. Асоціативний гештальт асоціативного поля стимулу ІСТОРІЯ має такий вигляд:
Зона 1. Минуле (17 %): минуле (14), давнина, минувшина, древність.
Зона 2. Країна (12 %): України (8), країна (2), країни, Рим.
Зона 3. Історичні події (9%): війна (8), подія.
Зона 4. Життя (7%): життя (5), буття, колишнє життя.
Зона 5. Засоби навчання (6 %): підручник (3), книжка (2), книга.
Зона 6. Розвиток історії (6 %): кінець, коло, плин, повтор, хід, шляхи.
Зона 7. Галузь науки (5%): наука 5.
Зона 8. Люди (5 %): народ (2), козаки, люди, суспільство.
Зона 9. Час (4%): століття (2), час, век (р.).
Зона 10. Ставлення до історії (4): героїзм (2), брехня, твориться сьогодні.
Зона 11. Світ (3%): світ (3).
Зона 12. Мала батьківщина (3 %): край, нашого краю, село.
Зона 13. Родинне коріння (3%): коріння, мати, родовід.
Зона 14. Місце зберігання (2 %): архів (2).
Зона 15. Пам'ятки історії (2 %): літопис, хроніка.
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Зона 16. Навчальні заклади, їх підрозділи (2 %): історичний факультет, школа.
Зона 17. Характеристики (2 %): наша, невмолима.
Зона 18. Персоналії (2 %): Богдан Хмельницький, Грушевський.
Зона 19. Навчальний предмет (1 %): предмет.
Зона 20. Навчальний процес (1 %): урок.
Зона 21. Порівняння (1 %): казка.
Зона 22. Діячі навчального процесу (1 %): студента.
Зона 23. Суспільний устрій (1% ): комунізм.
Зона 24. Грошові одиниці (1 %): рубль (р.).
Розглянемо асоціативний гештальт стимулу ИСТОРИЯ.
Зона 1. Країна (14 %): Россия (8), Отечества (4), государства (2), страна (2),
России.
Зона 2. Галузь науки (12 %): наука (7), теорія (2), археология, география, література.
Зона 3. Ставлення до історії (8%): умалчивает (2), давно, неизменность, правда,
собрание заблуждений, старина, читаю.
Зона 4. Минуле (7 %): прошлое (7).
Зона 5. Час (5 %): время (2), века, векав, до н. э..
Зона 6. Засоби навчання (5 %): учебник (2), атлас, карта, книга.
Зона 7. Життя (4 %): жизнь (3), бытие.
Зона 8. Пам'ятки історії (4 %): летопись (2), хроники (2).
Зона 9. Що дає (4 %): знания (2), не повторять ошибок, ошибки.
Зона 10. Навчальні заклади, їх підрозділи (3 %): школа (3).
Зона 11. Характеристики (3 %): бесконечная, всемирная, древняя.
Зона 12. Навчальний процес (3 %): урок (3).
Зона 13. У значенні "перебіг подій" (3 %): жизни, любви, случай.
Зона 14. Люди (3 %): народ (2), царь.
Зона 15. Розвиток історії (3%): бесконечность, развитие, спираль.
Зона 16. Епоха (3 %): античность (2), эпоха.
Зона 17. Історичні події (2 %): война, кровь.
Зона 18. Діячі навчального процесу (2 %): учитель, учительница.
Зона 19. Мала батьківщина (2 %): отечество, родина.
Зона 20. Персоналії (2 %): Державин, Рюрик.
Зона 21. Навчальний предмет (1 %): предмет.
Зона 22. Порівняння (1 %): сказки.
Зона 23. Світ (1 %): мир.
Зона 24. Релігія (1 %): религия.
Зона 25. Предмети побуту (1 %): топор.
Зона 26. Традиції (1 %): традиции.
Зона 27. Політичні партії (1 %): КПСС.
Таким чином, у цілому більшість зон гештальтів асоціативних полів досліджуваних слів збігається, що засвідчує подібність структур цих фрагментів образів мовної свідомості українців і росіян. Проте численні відмінності вказують на їх специфічні риси.
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По-перше, не збігається загальна кількість зон у гештальтах: у гештальті української мови їх 24, а в гештальті російської мови – 27.
По-друге, великі розбіжності є в самих ядрах гештальтів (більших за обсягом
зонах). Так, ядро гештальту асоціативного поля ІСТОРІЯ складають такі зони:
Зона 1. Минуле (17 %): минуле (14), давнина, минувшина, древність.
Зона 2. Країна (12 %): України (8), країна (2), країни, Рим.
Ядро гештальту асоціативного поля ИСТОРИЯ подано зонами:
Зона 1. Країна (14 %): Россия (8), Отечества (4), государства (2), страна (2),
России.
Зона 2. Галузь науки (12 %): наука (7), теорія (2), археология, география, література.
Отже, для українських респондентів історія – це насамперед давно минулі часи,
тісно пов'язані зі своєю країною, а для російських респондентів – це рідна країна,
Росія, а також важливим є місце історичної науки в колі інших дисциплін – археології, географії, літератури.
По-третє, значні відмінності у гештальтах спричинює наявність винятково тих
зон, що присутні лише в якомусь одному гештальті. Наприклад, в українському варіанті гештальту наявні зони: "Суспільний устрій" (комунізм – молодь, яка брала
участь в експерименті, пов'язує вже з минулим, на відміну від їх попередниківбудівників світлого майбутнього); "Грошові одиниці" (загальнодержавна валюта
Радянського Союзу – рубль (р.) – також пішла в історією разом з цією державою).
Зона "Родинне коріння", подана реакціями коріння, родовід, мати, вказує на поєднання історії безпосередньо з родом, родинними традиціями.
Лише в російському варіанті гештальту є такі зони: "Релігія", "Традиції", що пов'язують у свідомості росіян історію з релігійною та культурною спадщиною. Зона
"Предмети побуту" представлена асоціацією топор, тим знаряддям праці, яке найчастіше демонструється в музеях для ілюстрації зародження і розвитку людського
суспільства. Зона "Політичні партії", подана реакцією КПСС, пов'язаною з політичним устроєм СРСР, а можливо, нагадує одну з дисциплін, що раніше викладалася у
вищих навчальних закладах – історію КПСС.
По-четверте, не збігаються обсяг і якісний склад зон, присутніх в обох гештальтах. Наприклад, найяскравішою ілюстрацією цього положення є реакції зони "Персоналії" в обох мовах: в українських респондентів спливають у мовній свідомості
історичні постаті гетьмана Богдана Хмельницького та видатного політичного і громадського діяча М. Грушевського. Образи мовної свідомості росіян доповнені іменами царської особи – Рюрик та видатного російського поета – Державин.
Специфічні відмінності образів мовної свідомості українців та росіян наявні і в
зонах обох гештальтів "Люди": Так, респонденти з України пов'язують історію з
козацтвом (козаки), а росіяни пригадують царя (царь).
Суттєві відмінності наявні в зонах "Галузі науки" обох гештальтів, оскільки
українці називають науку взагалі, а росіяни літературу, географію, археологію.
Асоціації зони "Мала батьківщина" вказують на зв'язок у свідомості респондентів історії з місцем, де людина народилася, проте росіяни подають більш загальні
поняття – родина, отечество,- а українці детальніше називають рідні місця – село,
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край, нашого краю. Реакції цієї зони та зони "Родинне коріння" засвідчують більшу
схильність українських респондентів до ностальгії, певної сентиментальності, нерозривний зв'язок з родоводом.
Таким чином, аналіз гештальтів асоціативних полів слів ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ
дозволив виявити найбільш суттєві риси подібності та відмінності образів мовної
свідомості українців та росіян. При цьому важливими є найтонші відмінності як
кількісного, так і якісного плану, оскільки побачити національно-культурну специфіку близькоспоріднених народів на тлі багатьох спільних рис непросто. Продовжимо її виконання на прикладі досліджень інших фрагментів образів свідомості.
Исследования языкового сознания при помощи ассоциативного эксперимента дают возможность
выявить системность языкового сознания в целом; репрезентируют уникальность образа мира в
каждой культуре. В статье представлен сопоставительный психолингвистический анализ ассоциативных полей слов-стимулов ІСТОРІЯ/ИСТОРИЯ, указывающий на общие и отличительные черты
соответствующих образов мира украинцев и русских.
Ключевые слова: образ мира, языковое сознание, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле.
Language consciousness investigations conducted by means of associative experiments permit to represent
the system of language consciousness as a coherent and cohesive unit. It shows a unique picture of the world in
each culture. The article is devoted to comparative psycholinguistic analysis of the associative fields of the
words-stimuli ІСТОРІЯ / ИСТОРИЯ (HISTORY). Common and specific features of the correspondent parts of
the reflection of the real world in minds of the Ukrainians and the Russians are being investigated.
Key words: the reflection of the world, language consciousness, associative experiment, associative field.
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УДК 81'1.009.18
ЗОРОАСТРІЙСЬКИЙ ПЛАСТ ТОПОНІМІЇ ЄВРОПИ
Тищенко Костянтин Миколайович,
д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті йдеться про підсумки 15-річного дослідження сліду перебування зороастрійців (утікачів від джигаду у VIII ст.) у Центральній і Західній Європі. Визначено ключові топооснови зороастрійського фракталу топонімії Європи: Авеста-, Барсан- 'барсам', Спенд-/Шпонд-/Шпанд- 'святий',
Урван- 'душа', Габр-/Ґабр- 'ґабр' (перська зневажлива назва немусульманина-зороастрійця). Викладено топонімічні аргументи впливу ґабрів на майбутні рухи богумилів і катарів.
Ключові слова: зороастрійці, топонімія Європи, контекстуальний метод.

1. Тема почала формуватися 15 років тому після дослідженням топонімічних
ландшафтів України навколо 45 сіл і річок з назвами від основи Шандр- (ім'я Олександра Македонського). Проникнувши через такі назви з гостро орієнтованою тематикою до їхнього топонімічного оточення, вдалося крок по кроку розсувати рамки зрозумілої частини навколишніх назв з топоосновами тієї ж доби. В ході роботи
почали траплятися пари сусідніх сіл України, назва одного з яких вказувала на присутність греків, а іншого – на певні реалії чи духовні вчення Сходу – Персії, Дворіччя, Єгипту. Досить скоро з'ясувалося, що помітне місце серед цих топонімічних
фактів належить реаліям зороастризму – однієї з найдавніших "реліґій пророків",
яка виросла з іранської міфології (М. Бойс).
2. Через певний час стало очевидним, що у процесі вивчення топонімів цієї тематики вдалося віднайти цілий загублений розділ історії – масові ознаки міґрації
зороастрійів (ґабрів), зумовленої експансією ісламу (VIII ст). Подальші роки стали часом накопичення й систематизації арґументів для оприлюднення теми. Судячи
з топонімії, у хозарські часи наддніпрянські слов'яни стали свідками драматичних
подій – переслідувань загонами ісламізованих степовиків численних груп ґабрів,
утікачів від джигаду (назви від основи qlb-, qtl-, qlw-). Ісламізація степовиків Наддніпрянщини справді мала відбутися саме у хозарський час. Літопис не розрізняє
печенігів, половців і арабів, називаючи їх усіх агарянами. Очевидно, усюди, де були печеніги, усюди, де були половці, був так само арабський мулла. Топонімічний
слід перебування арабів на сході Європи досліджений у публікаціях "Арабський
пласт топонімії України" і "Араби на півночі" [Тищенко 2008; 2009].
3. З іншого боку, вивчаючи матеріал про недавню знахідку багдадської жаровні
в околицях міста Åbyn у шведській провінції Gästrikland [Vikings, 12–13], автор
звернув увагу на виняткову збереженість звукового матеріалу назви Авести у
шведському ойконімі Avesta. Згадана жаровня – експонат музею в розташованому
неподалік місті Gävle [jævle], назва якого також нагадує європейські топоніми (у
тому числі з сарматським -л-) від основи Ґабр-/ Габр- 'зороастрієць' (Havel, Габрово, Habří, Le Havre). У навколишніх топонімічних ландшафтах цих міст було виявлено спільні для них топооснови зороастрійської тематики, що й стало ключовою
ланкою для відновлення величезного європейського масиву авестійських назв.
4. Як стало тепер очевидним, до семантичних домінант зороастрійського пласту
Європи належать топооснови Авеста- 'Авеста' (топоніми шв. Avesta, фін. Åvist, ест.
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Avaste, нід. Avest, іт. Ovasta, укр. р. Обеста См), Барсан- 'барсам' (Барасонівка/Барсово Км, Барсаниха, Барзаниха РФ, пор. Barzan 3 Іран, Barsum Азерб.,
Barsāna Індія, Barshom Єгипет, Barchem Нідерланди, Barsinghausen Німеччина,
Barsham 3 Англія, Barzan Франція), Спента- 'святий' (пор. назви античного порту в
Анатолії Аспенд [Шахермайр, 160], укр. Шпендівка, пол. Szpondowo, нім. Spandau
та ін.), Пирет- 'пиретеум' (Пирятин Пл, Рв, Пилятин Чг, Пирятинщина Пл, Пиратин 2 Лв, Пиротчине См, Пырятинка Орл. РФ, Пирочи Моск., Пирютин Тверс., не
виключено, що фр. Poyartin, – пор. гр. πύραιθοι 'перські шанувальники вогню',
πυραιθεῖον 'храм вогнехвальців' (Страбон); також Урван- і Фраваші- 'душа' (Урвенна Рв, Урвань 2 РФ, Fraveshi Албанія).
5. Основний потік ґабрів ішов з колхидського порту Ваті, що зумовило цілий
пласт назв, які тепер набувають осмисленості (р. Гаврувата, с. Бугрувата, Лозуватка, Розсохувате, Скотувате, Шипувате).
6. Про "ірансько-місцеву" двомовність середньовічного населення Центральної
Європи свідчать яскраві тополандшафти назв Spandau i Szpondowo, – з очевидністю
від дір. spənta-, пехл. spand 'святий'.

а

б
Рис. 1. Назви авестійського фракталу в Україні (а) і на Балканах (б)
349

Studia Linguistica. Випуск 2/2009

а

б
Рис. 2. Назви авестійського фракталу у Скандинавії (а) та Франції (б)

Було розшукано рідкісні пари сусідніх перекладних назв у Європі: біля
Szpondowo під Плоньськом сусіднє село PoŚWIĘTne, а біля Spandau – навіть дві
різномовні назви Heiligensee i Schwante. Всі три німецькі назви належать селищам
на р. Havel, ім'я якої нагадує етнонім ґабрів, вимовлений з сарматським -л-. Початкове Н- можна пояснити імовірним впливом вимови слов'ян Чехії, через яку мати
рухатися ці групи зороастрійців перед тим, як потрапити до околиць Берліну. Однотипні назви виявилися досить численні на заході Європи (рис. 2а,б).
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7. Дотепер прихованою особливістю конфіґурації зороастрійського ареалу в Європі виявилася повна відсутність авестійських назв на заході Німеччини й на сході
Франції (рис. 2б). Ґабрські топоніми спиняються раптово і різко на майбутній лінії
Limes sorabicus – принятій за Карла Великого на соборі в Діденхофені у 805 р. межі
заборони розселення слов'ян, – подробиці див. [Тищенко 2006, 318, 328]. Як відомо,
на захід від цієї лінії були землі франків і їхніх родичів (Франконія, Аустразія, Неустрія, Алеманія, Бурґундія), недоступні для розселення утікачів-ґабрів. Їм не лишалося іншого, як дістатися до земляків-аланів морем, що й унаочнює розподіл топонімів на карті (рис. 2б). Авестійські назви відсутні також на землях Аварського
каганату – в Паннонії та Боснії.
8. Особливі релікти реліґійних учень сасанідського Ірану було знайдено у топонімії Албанії – це унікальна назва с. Фравеші (пор. авест. фраваші 'душа') неподалік від
с. Бершін (пор. авест. барсам) біля Тирани, а в комітаті Кукеш поблизу с. Габрріца –
с. Проклішт (параклет) і гори Проклетіє – вагомі докази поширення маніхейства. Це
відповідає даним про топонімічний слід маніхейства в Україні (с. Манява ІФ, Мані й
Манівці Жт, Маневичі Вл, Манили Хк тощо). У зв'язку з проблемою формальної подібності двох досі не пояснених пізніх назв Тегеран і Тирана (які можуть бути складовими заратустріанського фракталу) слід окремо вказати на існування с. Тиранівка Хм
біля с. Котелянка під м. Шепетівка (авест. спента 'святий').
9. Більше уваги варто приділити виявленим унікальним особливостям топооколиць назв від основи Горохуват-. Річка Горохуватка тече в однойменному селі Кв
(Кагарлик). До нашого часу до цієї назви збереглися паралельні форми Горóхватка
(1974), Хороковатка (1854) [СГУ, 151]. За звучанням вони нагадують назву з Ґат
(частина Авести) Харах(у)ватиш. Це – ім'я богині Харахваті (іранський аналог індійської Сарасваті) і назва країни Арахозії (тепер Кандагар) [Шапошников, 31].
Проте завдяки збереженому свідченню польських письмових документів відомо,
що й інша річка в Україні Горохуватка Хк (Ізюм) у XVIII ст. також звалася
Chorochowatka, тобто Хороховатка [СГУ, 151]. Значить, звукові зміни Х- > Г- могли бути системними (тобто стосувалися не окремих назв, а топооснови), і отже
обидві річки, як можна припустити, були давніим святинями богині річок Харахваті. В такому разі стає, нарешті, зрозумілим, на яку саме святиню вказує назва сусіднього до київської р. Горохуватки села Шпендівка – з іранського spenta 'святий'.
Доказом правильності цих міркувань стали виявлені далі внаслідок цілеспрямованого пошуку несподівано численні пари назв взаємно найближчих сусідніх сіл (в
Україні – однієї сільради) Горохівка і СВЯТушине Хк (Лозова), Grochowalsk і
ŚWIĄTkowizna Pl (Włocławek), Grochów i ŚWIĘCinki Pl (Kutno), Grochy i PoŚWIĘTne
Pl (Kutno), Grochowiska i ŚWIĘToslawice, AUGUSTynowo Pl (Kłodawa), Hrachov i
SVATÝ Jan Cz (Sedlčany), Hrachoviště i SVATÝ Jan Cz (Borovany).
Не менш переконливі масові приклади районного сусідства сіл Гороховская і ШИПИЧный РФ (Архангельськ), Grochów i SZPINki Pl (Siedlce), Grochwitz i SCHÜPTitz D
(Gera), Гороховка і ЖУПАНово РФ (Калуга), Hrachov i ŽUPANovice Cz (Sedlčany), Горохуватка і ОЛЬГівка Хк (Борова), Гороховка і ОЛЬГовка РФ (Омськ), Гороховище і
СВІТязь Вл (Любомль), Горохово і СВЯТово РФ (Ярославль), Горохово і СВЕТики РФ
(Калуга), Гороховец і СВЕТильново РФ (Владимир), Гарошкава і ПераСВЯТое Ву (Го351
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мій), Grochowa і ŚWIĘCko Pl (Kłodzko), Grochowa і ŚWIĄTniki Pl (Wrocław), Grochowу і
ŚWIĄTniki Pl (Konin), Grochwitz i SCHWAND D (Saalburg), Grochewitz i SCHWANebeck
D (Dessau), Grochówka i Wólka ŚWIĄTkowa, Harachwosty Pl (Siedlce), Grochowiska i
ŚWIĄTniki, ŚWIĄTkowo Pl (Gniezno) та ін. Тобто щоразу поруч або поблизу від селища з
назвою від основи Горох- (у якій є підстави припускати пристосоване ім'я Харахваті)
наявний топонім із значенням 'святий', вираженим засобами історично засвідчених місцевих мов Наддніпрянщини і прилеглих земель – іріанських (спент-, шпін-, шепт-),
германських (heilig-, ольг-), слов'янських (свят-, свет-). Всі без винятку розглянуті топонімічні контексти навколо назв від основи Горох-.
Таблиця 1
Топонімічні околиці назв від основи СадТопонім від основи
САДСАДки
Лв (Броди)
САДки
Вн (Могилів)
САДове
Дп (Апостолове)
САДки
Хк (Балаклія)
САДівські Дубини Вл (Локач.)
САДовод
Дп (сОЛОНе)
САДова
Од(Татарбунари)
САДківці
Вн (Могилів)
САДки-Строївка
Кв (Макарів)
САДгора
Чв (Чв)
САДки Росія
(Волгоград)

СУСІДНЄ СЕЛО

СЕЛА РАЙОНУ

ЯСЕНІВ
(яс 'осетин')...
ВІЛЬНЕ
(аллон 'алан')...
ВІЛЬНЕ,
Зелений Луг...
ВІЛЬНЕ,
ЛОЗовенька...
ЯСИНове,
ШЕЛЬВів...
ХРИСТОФОРівка,
Іверське
…

ГОРБанівка, ЯБЛунівка, ЧЕПЕЛі, БІЛявці,
ШНИРів,
СтиБОРівка,
БОРАТин…
…

КРИШТОФівка,
ОЛЕНівка
ЛИСиця, ШНУРів Ліс
Чернівці

р.КОТЛуБАЇвка, с. КОТЛуБАЇвка,
ВИШневе...

…
ВІЛЬХове,
БОРЗІВщина,
ПОПЕЛівщина, ЯСЕНове…
…
КОТЛеБИ...
оз.КОТЛАБУГ, РАЙлянка...

ГАВРОНщина,
КОЗИчанка,
ЛОЗовик, ПоЧЕПин, ЯСНОгородка,
ВІЛЬНе…
КОТУЛ
БАЇнський
(ст.),
ГАВРИлівці, КОСТИчани...
КОТЛУБАНь,
ФАСТов,
СамоФАЛовка, РоССОШка...
КАЦЕЛЬня БАЯРская 2, Выгнанка,
САКі, КАВЕРДзякі, НЕПЛі, КУСЦін,
ЯСІНаўка...

НаваСАДы
Білорусь (Брэст)

10. Масові повторення у розглянутих зороастрійських тополандшафтах назв від
топооснови Кий- (тюркс. kıyı 'берег') підтверджують наше давніше припущення про
пов'язаність цієї основи з зороастрійськими утікачами. Те, що ця хвиля втікачів,
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переслідувана загонами мусульман (агарян літопису), адекватно сприймалася місцевими слов'янами, видно з систематичної присутності у досліджених топопландшафтах назв Вигнанка 2, Уїздці, Вигнанці, Hnanice, Выгнанка, Выхадцы (рис. 1а,б,
2а). За свідченням топонімії, шанування ґабрами вогню місцеве населення вважало
проявом язичництва, що вказує на наявність у VIII ст. вже єванґелізованих груп
слов'ян: пор. поблизу авестійських назв топоніми Репужинці 2, Рыпушкалицы, Чортків, Сатанів, Біскове, Бисків тощо.
11. Незалежним арґументом відповідності відновленої топонімічної картини історичним фактам є просторова кореляція з назвами авестійської тематики ойконімів від топооснов Котел-/Котл-, Глоб-/Глиб-, Глу-, для яких у попередній розвідці
[Тищенко 2008] припущено їх походження від ар. qtl- 'вбивати, нищити', qlb- 'долати, перемагати', qlw- 'повстання, заколот' [Platts, II, 772]. Це унаочнює підсумкова
картосхема (рис. 1–2, знаки "х"). Серед цих назв є ключові, складені з арабської
морфеми плюс тюркська (Котлубаївка, Котлубань 'битва баїв') або слов'янська –
Белекотлово 'битва біляївців' Смол., Кацельня-Баярская 2 'битва бояр' Брест
(табл. 1). Розміщення таких назв поблизу від топонісмів від основи Сад- (Садківці,
Садове, Садгора тощо) становить арґумент на користь того, що ці основи є імовірним пристосуванням іранської назви авестійського свята Садех 'сто днів до Ноурузу' від ір. sad '100' (рис. 3).
12. У зв'язку з досліджуваними мовними явищами привертає увагу звукова форма імені київського князя Святослава, послідовно вживана Левом Дияконом в історичному описі війни київських слов'ян з Візантією. Ця форма – Сфендослав [Лев
Диакон]. Так само – Сфендославос – пишеться ім'я Святослава і у Костянтина Багрянородного [КБ, 44/45, 292, 311]. Всупереч інтерпретаціям, ця форма не грецизована і не слов'янська. Її звуковий матеріал – іранський: сучасне перс. esfand (у назві
ХІІ місяця, в іменах Есфенд, Есфендйар) відповідає дір. spənta- [Mo'in, V, 142]. Наскільки відомо, цей факт досі не був належно пояснений [Лев Диакон, 44, 188
прим., 121 прим.; КБ, 311 прим.], а тепер він набуває важливості через те, що й етнос підданців Святослава візантійський автор систематично називає не слов'янами,
а скіфами. Друга морфема імені (слов. слав-) повністю відповідає сарматському
slava- при авест. sravah- 'слово' [Фасмер, ІІІ, 664]. Навіть онук Святослава, хрещений як Георгій-Юрій, залишився відомим в історії під своїм язичницьким ім'ям
Ярослав – той, хто славить сонце.
На іранське минуле київських слов'ян прямо вказує їхня ятвязька назва – дриги,
– яка цілковито збігається з заратустріанським терміном ав. дріґу – 'бідняк', також
'побожна, рахманна людина, вірний послідовник ЗОРОАСТРИЗМУ' [Бойс, 46]; пор.
дриги, Дрижина Гребля, Недригайлів.
13. Серед топонімічних свідчень тих подій також знайдено мовні докази присутності
серед зороастрійських міґрантів племен з Кавказу, що заслуговує на окреме повідомлення. Важливим історико-культурологічниим наслідком студій стало виявлення зороастрійських сіл у Європі поруч з пізнішими селами богумилів у Болгарії (3), Македонії (1),
Чехії (7), Польщі (5) та поблизу м. Альбі (осередку руху катарів) у Франції (рис. 1–2). Це
переконливо вказує на реальне історичне джерело цих рухів, щодо яких досі були висловлені лише обережні припущення їхніх зв'язків з маніхейством.
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Рис. 3. Ритуальне багаття на свято Садех. Сучасний зороастрійський храм.
Святкування зороастрійського ритуалу Садех в Кермані: характерні вусаті безбороді
обличчя... (пор. топоніми в Україні: Сади, Садове, Білівці, Біляни, Біличі, Більчаки,
Білоголови, Білоцерківці)

14. Таким чином, вперше описаний зороастрійський пласт топонімії Європи відкриває якісно нову часову ретроспективу, повертаючи до наукового обігу забутий істори354
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чний епізод історії середньовіччя у Європі – втечу зороастрійців до Європи після завоювання Ірану арабами у VII ст. Послідовне застосування в топонімічних дослідженнях
контекстуального методу дає змогу відновлювати щораз більше значень і моделей призабутої "мови топонімії". Багатовекторне пояснення топонімічної системи відновлює
щораз нові подробиці життя Наддніпрянщини як одвічної частини прилеглих культурних світів – спочатку елліністичного, римського і варварського язичницького, а згодом
– авестійського, християнського, ісламського, скандинавського.
В статье идет речь об итогах 15-летнего исследования следа пребывания зороастрийцев (беглецов
от джихада в VIII ст.) в Центральной и Западной Европе. Определены ключевые топоосновы зороастрийского фрактала топонимии Европы: Авеста-, Барсан- 'барсам', Спенд-/Шпонд-/Шпанд- 'святой',
Урван- 'душа', Габр- 'ґабр' (персидское пренебрежительное название немусульманина-зороастрийца).
Изложены топонимические аргументы влияния габров на будущие движения богумилов и катаров.
Ключевые слова: зороастрийцы, топонимия Европы, контекстуальный метод.
The article deals with the results of a 15-year study of the traces of the stay of Zoroastrians (escapees from
the jihad in the VIII-th century) in Central and Western Europe. The key toponymical bases of the Zoroastrian
fractal of the European Toponymy are identified: Avesta-, Barsan- 'barsam', Spend-/Schpond-/Schpand- 'holy',
Urvan- 'soul', Gabre- 'gabre' (a Persian disdainful name of non-Muslim Zoroastrians). The toponymic
arguments for Gabres' impact on future movements of bogumils and cathars are described.
Keywords: Zoroastrians, toponymy of Europe, contextual method.
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УДК 81'42+811.133.1
СИСТЕМА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОНИМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТОВ
И ИХ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Хохлова Виктория Петровна,
асп.
Воронежский государственный педагогический университет
В статье рассматривается вопрос использования эстетических онимов в пьесе "Caligula" и романе "La Peste" А. Камю, в пьесе "Le Diable et le bon Dieu" и романе "La Nausée" Ж.-П. Сартра. Представлен анализ взаимодействия различных видов онимов на страницах указанных произведений, их
функций и значения, а также случаев отсутствия онимизации. Сделана попытка вывести общие
закономерности их употребления данными писателями-экзистенциалистами с учетом особенностей
индивидуального стиля каждого из них.
Ключевые слова: эстетические онимы, экзистенциализм, индивидуально-авторские онимы, библионимы, антропонимы, топонимы, отсутствие онимизации, закономерности употребления онимов.

Актуальность темы исследования. В настоящее время как в России, так и во
Франции в лингвистических кругах особый интерес обращен к изучению ономастики в целом и, в частности, к вопросам семантики и функционирования имен
собственных в речи и языке, а также к исследованию роли имен собственных (эстетических онимов) в пространстве художественного текста.
Функционально-эстетическая ценность ИС в художественном тексте отмечалась
в работе многих исследователей (В.В. Виноградов, Ю.А. Карпенко, В.А. Кухаренко, Ю.Н. Тынянов и других), но проблема изучения онимов продолжает оставаться актуальной, так как они являются неотъемлемым компонентом семантикостилистического системы словоупотребления писателя.
Целью настоящей работы является выявление особенностей использования и
функционирования эстетических онимов в произведениях писателей-экзистенциалистов, в частности в романе "La Peste" и пьесе "Caligula" А. Камю, романе "La
Nausée" и пьесе "Le Diable et le bon Dieu" Ж.-П. Сартра.
Поставленная цель потребовала решения таких задач, как:
1. Проанализировать особенности употребления различных видов онимов в указанных произведениях.
2. Выявить связь выбора авторами ономастических единиц с идейным содержанием
произведения и взаимосвязь эстетической онимии с индивидуальным стилем писателя.
4. Выявить общие закономерности употребления эстетических онимов писателями-экзистенциалистами.
Объект исследования – художественные произведения в оригинале: Albert
Camus "Caligula" (Gallimard, Collection Folio / Théâtre, 2009), Albert Camus "La
Peste" (Gallimard, 2006), Jean-Paul Sartre "Le Diable et le bon Dieu" (Gallimard, 2007),
Jean-Paul Sartre "La Nausée" (Gallimard, Collection Folio, 2008).
Предмет исследования – система эстетических онимов в указанных произведениях.
Научная новизна исследования состоит в том, что роман "La Peste" и пьеса
"Caligula" А. Камю, роман "La Nausée" и пьеса "Le Diable et le bon Dieu" Ж.-П. Сартра с точки зрения использования и функционирования эстетических онимов ранее
не рассматривались.
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Уместность имен собственных в художественном произведении определяется особенностями стиля отдельного автора определенного литературного направления, а
также особенностями стиля этого направления, то есть совокупностью приемов выражения, свойственных частным литературным традициям. Одновременно, взаимодействуя между собой в пространстве художественного текста, эстетические онимы принимают участие в создании его смысловой многомерности, выражают авторские интенции и сами являются показателями всего эстетического направления [Меркулова 2005,
3].
Анализ интеракции эстетических онимов в указанных выше произведениях позволил
выявить некоторые особенности их употребления писателями-экзистенциалистами:
Значимая роль библионимов (библейских имен собственных) и индивидуальноавторских онимов, где авторами применяется чисто графический принцип (заглавная
буква) для выделения их как имен собственных. С их помощью авторы представляют
свои философские представления о Боге, Добре и Зле, существовании человека в мире.
"Caligula". Несмотря на то, что ни библионимы, ни индивидуально-авторские
онимы не вынесены в заглавие пьесы, они играют важную роль на страницах произведения. Например, индивидуально-авторский оним le Trésor publique помогает
выразить мысли главного героя о самом значительном в мире:
1) Le Trésor? Mais c'est vrai, voyons, le Trésor, c'est capital.
2) Si le Trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas.
3) L'amour, Caesonia! J'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison: le
Trésor publique.
"La Peste". Главным эстетическим онимом романа А. Камю является оним
la Peste.
Уровни понимания онима la Peste
Niveau
Composants
Exemples

La Peste
réaliste
allégorique
maladie, fléau, son aspect guerre, résistance à
medical, clinique, social
l'occupation allemande
▪ Et le docteur Rieux, qui ▪ Et pourtant pestes et
regardait le golfe, pensait à guerres trouvent les gens
ces bûchers dont parle toujours aussi dépourvus.
Lucrèce et que les Athéniens ▪ Les flammes de la peste
frappés par la maladie dévoraient leur tribu
chaque soir.
élevaient devant la mer.
▪ En quelques jours à peine, ▪ La peste garda la ville
les
cas
mortels
se repliée sous elle.
multiplièrent et il devint
pour
ceux
qui
se
préoccupaient de ce mal
curieux qu'il s'agissait
d'une véritable épidémie.

métaphysiqe
Mal absolu
▪ Seule la mer, au bout
du damier terne des
maisons, témoignait ce
qu'il d'inquétant et de
jamais reposé dans le
monde.
▪ La peste avait supprimé les jugements
de valeur.
▪ La peste avait
enlevé à tous le
pouvoir d'amour et
même de l'amitié.

Статус эстетического онима ему позволяет придать то, что он вынесен в загла357
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вие произведения, а "заглавию, как и другим номинациям, обозначающим индивидуальные предметы, свойственна номинативность, достигшая высшей степени"
[Тимонина 1987, 142]. Это обозначает, что в художественном произведении заглавие выполняет не только номинативную функцию, но также тематическую, символизирующую и оценочную функции. Используя этот оним, Камю создал яркий художественный образ, вбирающий в себя многочисленные философские обобщения.
На последнем самом широком уровне представлены воззрения А. Камю как одного из экзистенциалистов, которые утверждали идею абсурдности мира, бессмысленности жизни человека и человечества.
Огромное число библионимов в произведении используется для представления
религиозных взглядов отца Панлу (le Père Paneloux) и противоположных им воззрений доктора Рие (Rieux), отражающих позицию самого Камю. Наиболее частотным библионимом является Бог (Dieu).
"Le Diable et le bon Dieu". Библионимы в заглавии произведения семантически
противопоставлены друг другу, но объединены союзом "et", что подчеркивает
мысль о невозможности существования ничего абсолютного.
"La Nausée". Главный эстетический оним la Nausée не только вынесен в заглавие
романа, но автор использует графический способ выделения этого имени существительного в качестве имени собственного на протяжении всего произведения.
Этот оним можно рассматривать в трех планах, тесно связанных между собой:
Уровни понимания онима la Nausée
Etat
physique
du
personnage principal
(la nausée est l'envie de
vomir; mal au сoeur [Le
Petit Larousse 2005, 725])
▪ Alors la Nausée m'a
saisi… je voyais tourner
lentement les couleurs
autour de moi, j'avais envie
de vomir.
▪ J'ai envie de vomir – et
tout d'un coup ça y est: la
Nausée.

La Nausée
Evidence
(chose qui s'impose à l'esprit,
d'une certitude absolue [Le
Petit Larousse 2005, 440])
▪ Sa chemise de cotton bleu se
détache joyeusement sur un
mur chocolat. Ça aussi ça
donne la Nausée. Ou plutôt
c'est la Nausée. La Nausée
n'est pas en moi: je la ressens
là-bas sur le mur, sur les
bretelles, partout autour de
moi. Elle se fait qu'un avec le
café, c'est moi qui suis en elle.
▪ C'est donc ça la Nausée:
cette aveuglante évidence?

Plan métaphysique
Absurde existence
(caractérisé par l'absence de sens
préétabli, de finalité donnée, chez
les existentialistes [Le Petit
Larousse 2005, 49])
▪ Le monde attendait, en retenant
son soufflé, en se faisant petit – il
attendait sa crise, sa Nausée …
▪ Ça ne va pas! Ça ne va pas du
tout: je l'ai, la saleté, la Nausée.
▪ Le mot d'Absurdité naît à
present sous ma plume … Et sans
rien formuler nettement, je
comprenais que j'avais trouvé la
clef de l'Existence, la clef de mes
Nausées, de ma propre vie.

Пример 3 в последней колонке демонстрирует, что в романе много и других индивидуально-авторских онимов, помогающих расшифровать главный эстетический
оним произведения.
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Преимущественное использование реальных нехарактеристических антропонимов. Персонажи характеризуют себя своими поступками и мыслями, а значимость
антропонима определяется ролью героя в произведении.
"Caligula". В этом произведении именно антропонимы играют главную роль,
превосходя в численном количестве и смысловой нагрузке все другие виды эстетических онимов. Самый значимый антропоним произведения – имя главного персонажа, вынесенное в заглавие произведения, Caligula. Камю использовал в пьесе имя
реального человека – римского императора, вошедшего в историю как один из самых беспощадных правителей, чей жизненный путь запечатлен Светонием в книге
"Двенадцать Цезарей". В произведении императора называют по-разному: Caïus,
César, Caligula. Описания, сопровождающие данные антропонимы, помогают глубже проникнуть в мысли главного персонажа, понять его характер.
1) Caïus, César et dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme tout humaine.
2) Prosternez-vous et répétez après moi la prière sacrée à Caligula-Vénus: "Déesse
des douleurs et de la danse…".
3) Caïus a toujours été un idéaliste, tout le monde le sait.
Калигула противопоставлен патрициям, имена которых так и остаются неизвестными читателю, употребляясь лишь один раз на страницах произведения. Они
просто называются le premier patricien, le vieux patricien, le deuxième patricien, а
главный герой вообще обращается к ним уничижительно "ma joie".
"La Peste". Для называния своих героев писатель чаще всего использует фамильное имя, которое находится в центре французской ономастической системы:
Рие (Rieux), Тарру (Tarrou), Рамбер (Rambert), Гран (Grand), Отец Панлу (le Père
Paneloux), Коттар (Сottard). Важно отметить, что имена героев не предоставляют
никаких сведений об их социальных различиях, что является важной особенностью
данного произведения и всего творчества писателя. "Поразительная особенность
творчества Камю – полное отсутствие каких бы то ни было классовых категорий"
[Вюрмесер 1975, 338].
"La Nausée". Антуан Рокантен – первый из вереницы излюбленных литературных персонажей Сартра. Рокантен – первый не только хронологически, но и логически, ибо он начинает тот путь исканий, который завершает Гец в пьесе "Дьявол и
Господь Бог", появившейся спустя четырнадцать лет после романа. На этом отрезке
довольно отчетливо можно проследить духовное возмужание сартровского героя,
его постепенное приобщение к миру, который поначалу вызывал у него лишь отвращение, и к активному действию в нем [Кисель 1976, 92].
"Le Diable et le bon Dieu". Самое первое упоминание о главном герое пьесы Сартра (Geutz), его сравнение с другим персонажем произведения, обнажает его двойственный характер.
A vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'il est. D'abord l'allié de Conrad et mon ennemi,
ensuite mon allié et l'ennemi de Conrad: et à présent… Il est d'humeur changeante, c'est
le moins qu'on puisse dire.
Иногда в произведениях писателей-экзистенциалистов или в каких-то их частях
вообще отсутствует онимизация героев. Например, в средней части "La Peste", когда Чума (la Peste) достигает своего апогея, а судьбы отдельных героев становятся
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абстракцией, история превращается в коллективную, поэтому в этой части рассказчик почти совсем не употребляет антропонимов.
Преимущественное использование реальной топонимии, что позволяет одновременно приблизить читателя к описываемым событиям и распространить философские мысли писателей на все существование человечества.
"Caligula". На страницах романа встречается большое количество топонимов.
Показателен ойконим Bouville, который, по-видимому, образован с помощью сложения слов boue ("грязь") и ville ("город"). Но, помимо говорящего имени собственного, образ города расширяется и за счет описания его внешнего облика:
Tout est gras et blanc à Bouville, à cause de toute cette eau qui tombe du ciel. Je vais
rentrer à Bouville. Quelle horreur!
"La Peste". Действие романа происходит в Оране, одном из приморских городов
французского Алжира. Уже на первых страницах романа вырисовывается отталкивающий облик города, предрасполагающий к иллюстрации притчи.
Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans
jardins, où l'on ne rencontre ni battements d'ailes ni froissements de feuilles, un lieu
neutre pour tout dire?
Кроме того, Камю вводит в свое произведение названия городов и регионов, назначение которых – расширить образ чумы: Athènes, Marseille, Jaffa, Milan и т. д.
Употребление этих названий городов, где свирепствовала la Peste в прежние времена, вместе с эпитетами, рисующими страдания (déserté, remplie d'agonisants
silencieux, épovanté и т.д.), принесенные болезнью, параллельно с описанием атмосферы Орана наводит на мысль о существовании неискоренимого Зла, которое воплощает в себе la Peste.
"Le Diable et le bon Dieu". Действие пьесы происходит в Германии XVI века,
раздираемой крестьянской войной. Выбирая реальное место действия для своих
вымышленных героев, имена которых все же органично входят в немецкую ономастику, Сартр придает притчевый характер всей пьесе.
"La Nausée". Топонимы в пьесе ограничиваются следующими именами собственными: Rome, l'Empire romain. Это помогает сфокусировать внимание читателей
на поступках и речах главных героев, а не на обстановке, окружающей их.
Высокая степень условности в употреблении эстетических онимов за счет неравномерности в частоте их употребления в разных частях произведения, смешения
онимов, авторских предпочтений в использовании тех или иных видов онимов и
т.д. Это создает эффект их иррационального использования, что помогает донести
философские идеи писателей-экзистенциалистов. Кроме того, нельзя забывать, что
эстетические онимы функционируют не изолированно, а в пространстве художественного произведения, взаимодействуя между собой и с другими элементами текста, накапливая информацию по мере продвижения к финалу произведения. Так, в
обычном реальном алжирском городе Оране, населенном жителями с "неговорящими" именами, принадлежащими французской ономастике, внезапно появляется
Чума, болезнь, уже не существовавшая в том веке.
Включение отдельных вымышленных онимов в ономастическое пространство (например, la Cité du Soleil в пьесе Сартра) подчеркивает условный характер происходя360
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щего. Исчезновение города Солнца (La Cité du Soleil), основанного Гёцем, помогает
ему понять, что нет ничего абсолютного в этом мире, "комедия Добра" завершена:
Plus de Ciel, plus d'Enfer, rien que la Terre.
Включение названия этого вымышленного города в состав реальных топонимов
пьесы указывает в очередной раз на то, что читатели имеют дело с притчей, позволяя придать идеям произведения неограниченный временной масштаб.
Но, являясь представителем одного эстетического направления, каждый писатель-экзистенциалист сохраняет свой индивидуальный стиль, проявляющийся и в
выборе эстетических онимов. Так, А. Камю считал свой роман хроникой, где человек принадлежит общим переживаниям, то есть индивидуализация героя несущественна, но один из главных персонажей получает номинативно-характеристическое
имя – Grand, он погружен в мир своего романа о любви, а любовь неотделима от
индивидуализма, поэтому Камю обособляет этого персонажа.
Интересен и тот факт, что на страницах "La Peste" нет значимых женских персонажей и женских имен. Читатель не знает ни имени матери Рие, ни имени его жены, единственное женское имя, упоминаемое в произведении, – это Жанна, бывшая
жена Грана. Эта особенность превращает роман в полностью "мужскую" историю,
а отсутствие женщин сближает эпидемию чумы с войной или тюрьмой. В творчестве Ж.-П. Сартра, напротив, женские образы занимают особое положение. Выделяют два типа женщин: первый тип определяется как стереотип женственности, а
второй характеризуется мужскими грубыми чертами, и они противопоставляются
друг другу. Например, соответственно Catherine и Hilda в пьесе Сартра "Le Diable et
le bon Dieu" [Lilar 1967, 181].
Таким образом, употребление реальных и условных эстетических онимов на
страницах произведений писателей-экзистенциалистов помогает придать им аллегорический, притчевый характер, способствуя воплощению интенций авторов как
представителей данного литературно-философского направления.
У статті розглядається питання використання естетичних онімів у п'єсі "Caligula" і романі "La
Peste" А. Камю, у п'єсі "Le Diable et le bon Dieu" і романі "La Nausée" Ж.-П. Сартра. Представлено
аналіз взаємодії різних видів онімів на сторінках зазначених творів, їхніх функцій і значення, а також
випадків відсутності онімізації. Зроблено спробу вивести загальні закономірності їхнього вживання
французькими письменниками-екзистенціалістами з урахуванням особливостей індивідуального стилю кожного з них.
Ключові слова: естетичні оніми, екзистенціалізм, індивідуально-авторські оніми, бібліоніми, антропоніми, топоніми, відсутність онімізації, закономірності вживання онімів.
Cet article aborde le problème de l'emploi des onymes esthétiques dans la pièce "Caligula" et le roman
"La Peste" d'Albert Camus, dans la pièce "Le Diable et le bon Dieu" et le roman "La Nausée" de Jean-Paul
Sartre. Il analyse l'interaction de différents types d'onymes sur les pages des oeuvres mentionnées, leurs
fonctions et leurs valeurs ainsi que les cas de leur non-emploi. L'article se présente la tentative de déduire les
régularités de l'emploi des noms propres par les existentialists donnés en faisant attention aux particularités
du style de chaque auteur.
Mots-clés: onymes esthétiques, existentialisme, onymes individuels d'auteur, biblionymes, toponymes,
anthroponymes, non-emploi des onymes, les régularités de l'emploi des noms propres.
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У статті представлено дослідження функцій та семантики префіксальних дієслів грецької мови
раннього, класичного періодів та періоду койне у просторовій сфері вживань. Зроблено спробу подати префіксальні дієслова як одну з моделей, які відбивають засоби категоризації світу носіями грецької мови. Досліджено відношення між префіксальними дієсловами і прийменниковими конструкціями
як взаємно скоординованими в семантичному плані елементами. Наведена статистика вживання
префіксальних дієслів і прийменникових конструкцій просторового значення.
Ключові слова: мовна картина світу, похідне слово, префікс, префіксальне дієслово.

"Світи, в яких живуть різні спільноти, є особливі світи, а не один і той саме світ
з прикріпленими до нього різними ярликами" [Sapir 1949, 162]. Таке твердження
Е. Сепіра, яке він застосовував і для характеристики різних мовних систем, часто
тлумачать як прокламацію лінгвістичного "детермінізму", який не здобув великої
кількості прибічників. Проте навряд чи можна не погодитись із думкою про те, що
"мови відбивають у своєму словнику розрізнення, важливі з точки зору культури
тих суспільств, у яких вони функціонують, і це схиляє нас до позиції лінгвістичної і
культурної "відносності" [Лайонз 1978, 458].
Сучасні лінгвістичні дослідження ведуться у напрямі пошуку й аналізу як універсальних, так і національно-специфічних рис мовних явищ різних рівнів. Роботи
такого типу є цікавими по суті і надзвичайно важливими для розуміння будови як
конкретної мови, так і мови взагалі. Одним із проблематичних питань при цьому
залишається питання про те, що "наші власні культурні уявлення і наша власна таксономічна класифікація фізичного світу не мають уважатися апріорно справедливими для аналізу культури або мови інших суспільств, тим більше для аналізу певної когнітивної системи, що є частиною пізнавальної структури людського розуму"
[Лайонз 1978, 505]. Особливо справедливим є це твердження стосовно давніх мов
(грецької, латинської), оскільки перевірка й уточнення тих чи інших результатів
лінгвістичного аналізу, особливо в галузі лексичної семантики, не є можливою за
відсутності носіїв мови, і багато чого залишається сприймати як теоретичне припущення, хоча й підтверджене численними фактами писемної мови.
Незважаючи на вказані труднощі, аналіз матеріалу класичних мов (грецької і латинської) є надзвичайно цікавим і важливим, надаючи цінну інформацію про формування, становлення і розвиток багатьох мовних явищ, характерних для індоєвропейських мов у цілому на різних етапах їх розвитку. Подібні дослідження залишаються
актуальними, оскільки велика кількість досягнень сучасної лінгвістики, зокрема когнітивної, які дозволили по-новому оцінити як окремі мовні явища, так і мовну діяльність людини в цілому, не знайшли застосування у дослідженнях класичних мов.
Повною мірою вищезазначене стосується дослідження словотвору грецької і латинської мов, зокрема явищ префіксації. Можна назвати лише поодинокі роботи, де
у доволі традиційному руслі приділяється увага префіксальним дериватам у класичних мовах (С.І. Соболевський, Й.М. Тронський, А. Добіаш, С.А. Шведов).
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Сучасна лінгвістика пропонує вивчати похідні слова, виходячи із розуміння того, якою є структура людського знання. За визначенням О.С. Кубрякової, структура
людського знання – "це передовсім об'єднання концептів…Тоді ясно, що зміст похідного слова прямо пов'язаний із тим, які саме концепти, об'єднавшись у єдину
структуру, послугували формуванню майбутнього похідного слова й були об'єктивовані цим знаком" [Кубрякова 2004, 322]. Відомим фактом є те, що питома вага
нових слів у сучасних розвинутих мовах – це деривати: складні слова, афіксальні
похідні та ін. (в цілому до 70 %). Значною є кількість похідних і в давніх мовах.
Виходячи з цього, очевидною є необхідність дослідити специфіку похідних слів з
когнітивної точки зору, у плані фіксації ними нових структур знання.
Порівнюючи прості й похідні слова, О.С. Кубрякова відзначає особливу властивість дериватів: як і прості слова, вони називають окрему дію, предмет, виділяючи
певний фрагмент світу, але деривати водночас вказують і на його зв'язок з іншою
дією, ознакою чи предметом [Кубрякова 2004, 335]. "Похідні слова – це особливі
дескрипції означуваного, а оскільки більшість дериватів прочитуються як розчленовані структури, таку дескрипцію можна вважати аналітичною" [Кубрякова 2004,
335]. При цьому похідні слова відповідають конкретним дискурсивним вимогам до
мовної одиниці – "виразити якомога більше релевантної інформації за рахунок необхідних мовних засобів" [Кубрякова 2004, 336].
З огляду на вищезазначене, дослідження специфіки формування і функціонування похідних слів у давніх мовах, зокрема префіксальних дієслів у грецькій мові,
видається актуальним і цікавим, особливо в плані можливості застосування отриманих результатів при дослідженні подібних одиниць у сучасних мовах.
У межах даної статті хотілося б окреслити головні етапи і особливості формування і розвитку системи префіксальних дієслів грецької мови давнього періоду
(ранній, класичний періоди та період койне) як у формальному, так і в змістовному
плані. Ми вважаємо за доцільне зосередити увагу на вивченні префіксальних дієслів просторової семантики, оскільки, по-перше, такі одиниці дають змогу виявити
і проаналізувати повною мірою головні етапи розвитку префіксальних дериватів у
грецькій мові, по-друге, вивчення вказаних одиниць видається надзвичайно цікавим з погляду їх власної семантики, семантико-синтаксичної сполучуваності з іншими мовними одиницями тощо.
Дієслівні префікси, особливо просторової семантики, зберігають тісний формальний, семантичний і синтаксичний зв'язок із прийменниками, від яких вони походять.
На нашу думку, врахування цього зв'язку є необхідним при вивченні дієслівних префіксів на різних рівнях і вимагає постійної уваги до взаємодії і взаємозв'язку між префіксальними дієсловами і прийменниковими конструкціями. Такий підхід видається цілком обґрунтованим і тому, що зазвичай просторові відношення між об'єктами реалізуються у межах синтагми {дієслово – прийменник – ім'я}, де дієслово може бути представлене префіксальним дериватом, а прийменник як реляційний елемент може бути
присутнім або відсутнім. Аналіз таких конструкцій у грецькій мові різних періодів на
формальному і семантичному рівні становить для нас найбільший інтерес.
У грецькій мові в функції префіксів можуть виступати вісімнадцять прийменників, які належать до групи первинних: a)mfi/ – довкола, a)na/ – по, a)nti/ – навпроти,
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a)po/ – від, dia/ – через, ei)j – до, e)k – з, e)n – в, e)pi/ – на, kata/ – по, meta/ – за, para/ –
біля, peri/ – довкола, pro/ – перед, pro/j – до, su/n – з, u(pe/r – над, u(po/ – під. Усі вони
можуть сполучатися як з дієслівними (a)mfibai/nw – обходити, e)kbai/nw – виходити, metabai/nw – переходити, peribai/nw – заходити вперед), так і з іменними основами (e)/kdhmoj (Xen. Cyrop. VIII.5.12.) – той, що вийшов з дема, знаходиться поза
своїм демом; metadh/mioj (Hom. Od. 8.293) – той, що знаходиться серед народу,
тобто вдома; periauxe/nioj (Herod. 3.20.) – те, що носять на шиї (про strepto/j –
намисто); u(pera/krioj (Herod. 6.20.) – той, що знаходиться над горами).
Об'єднання префіксів з дієслівними основами і функціонування новоутворених
похідних одиниць такого типу мали свої особливості у грецькій мові в різні періоди
її розвитку.
Так, у ранній період префікс міг відокремлюватися від дієслова одним або більше словами і знаходитися як у препозиції, так і в постпозиції щодо дієслова. Таке
явище отримало назву тмесіса і є найяскравішою особливістю функціонування
префіксів у зазначений період:
i(stou\j sthsa/menoi a)na/ q' i(sti/a leu/k' e)ru/santej h(/meqa (Hom. Od. 9.78) –
мачти поставивши і знову піднявши білі вітрила, ми сіли [на кораблі];
e)k d' e(/lon )Atrei/+dv Xrushi/+da kallipa/rvon (Hom. Il. 1.369) – вони видали
Атриду прекрасну Хрисову доньку.
Треба зазначити, що іноді досить важко встановити, чи знаходиться префікс у
тмесисі з дієсловом, чи присутня прийменникова конструкція з простим дієсловом.
Розв'язати таку проблему допомагає з'ясування частотності вживання конструкцій
того чи іншого типу в аналізованому тексті. Щодо статистики вживань конструкцій
із тмесісом можна сказати, що в цілому тмесіс не є дуже поширеним явищем. Із
1800 опрацьованих нами синтагм просторової семантики у поемах Гомера "Іліада"
і "Одіссея" лише у 131 конструкції спостерігаємо дієслівні префікси у відокремленій позиції, що складає 7,2 % від загальної кількості конструкцій. Хоча тут одразу
треба вказати на нерівномірність розподілу такої частотності для різних префіксів.
Деякі з них можуть досить часто з'являтися у тмесисі (a)mfi/ – 17 %, a)na/ – 19 %,
a)po/ – 29 %, dia/ – 18 %, peri/ – 11 %). Для інших така ситуація не характерна взагалі або ж частотність явищ тмесіса коливається у межах кількох відсотків (a)nti/ –
0%, ei)j – 1%, e)k – 8%, e)n – 4%, e)pi/ – 5%, kata/ – 2%, meta/ – 1%, para/ – 2%, pro/
– 1%, pro/j –4%, su/n – 1%, u(pe/r – 0%, u(po /– 8%).
На нашу думку, такі розбіжності у можливості відокремленого вживання префікса
можна пояснити особливостями семантики самого префікса, частотністю його вживання на позначення певних типів просторових відношень взагалі, що залежить від
кількості і якості лексико-семантичних варіантів префікса, від соціальної значущості
того спектру просторових відношень, які позначаються даною одиницею. Тут знов
хотілося б нагадати про тісний зв'язок між префіксом і прийменником, від якого він
походить, і наявність певного паралелізму у частотності вживання прийменника і
відповідного префікса. Так, прийменник a)po/ характеризується наявністю 7 лексико365
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семантичних варіантів у вираженні просторових відношень і є дуже вживаним як у
ранній, так і в пізніші періоди грецької мови [Чекарева 2006, 178–180]. Відповідно і
префікс a)po- зафіксований у численних сполученнях із дієсловами і, згідно з особливостями раннього періоду, зустрічається у 29% просторових синтагм у тмесисі.
Як вже було сказано раніше, явище тмесіса є характерним, але не домінуючим
явищем функціонування дієслівних префіксів у ранній період. У поемах Гомера
знаходимо достатньо прикладів препозитивного вживання префіксів як частини
афіксального дієслівного деривата, причому в багатьох випадках такі одиниці здатні самостійно, без допомоги з боку прийменникової конструкції виражати необхідний тип просторових відношень:

to\n de\ Poli/thj au)tokasi/gnhtoj peri\ me/ss% xei=re tith/naj e)ch=gen
pole/moio dushxe/oj (Hom. Il. 1.369) – його ж брат Політ, обійнявши під грудьми
руками, вивів із шумної битви;

a(/rmata d' e)/klinan pro\j e)nw/pia pamfano/wnta, au)tou\j d' ei)sh=gon qei=on
do/mon (Hom. Od. 4.43) – колісницю приставили до блискучої стіни, а їх самих при-

вели в божественний дім.
У текстах раннього періоду знаходимо також випадки приєднання до дієслівної
основи двох і більше префіксів, кожен з яких додає нового уточнюючого відтінку
значення до дієслівної лексеми:
a)llh/loisi de\ tw/ ge sunante/sqhn para\ fhg%= (Hom. Il. 7.22) – вони ж один
з одним зійшлись біля дуба [префікс sun- указує на спільну дію, а префікс a)ntiнадає відтінку протистояння];

e)/nqa/ ken au)=te Trw=ej a)rhi+fi/lwn u(p' )Axaiw=n )/Ilion ei)sane/bhsan
a)nalkei/vsi dame/ntej (Hom. Il. 6.74) – тоді троянці від жадаючих битви ахейців
піднялись в Іліон, переможені слабкістю [префікс ei)s- виражає напрямок руху
всередину чогось, а префікс a)na- позначає рух угору].

На формальному рівні у подальші періоди розвитку грецької мови (класичний
період, період койне) можна відзначити тільки чітку фіксацію префіксів у позиції
перед дієсловом без явищ тмесіса. У функції дієслівних префіксів виступають ті
саме 18 афіксів прийменникового походження.
Більше уваги хотілося б приділити особливостям сполучуваності префіксальних
дієслів з іншими елементами синтагми {дієслово – прийменник – ім'я} і здатності цих
дериватів самостійно позначати необхідний тип відношень між об'єктами у просторі.
У першу чергу, хотілося б зазначити, що все розмаїття просторових відношень реалізується у грецькій мові в таких конструкціях: просте дієслово + прийменникова
конструкція; префіксальне дієслово + ім'я; префіксальне дієслово + прийменникова
конструкція (прийменник і префікс співпадають); префіксальне дієслово + прийменникова конструкція (прийменник і префікс не співпадають). У попередніх роботах
нами вже розглядалися особливості вживання цих конструкцій у класичний період та
у період койне [Чекарева 2005, 2008]. Аналіз фактичного матеріалу за всіма періодами дає підстави говорити, що універсальним і найбільш уживаним є тип конструкцій
"просте дієслово + прийменникова конструкція", який здатен за будь-яких умов ви366
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разити будь-який тип просторових відношень. Присутність префіксального дієслова
робить опис положення об'єктів у просторі більш повним і точним, оскільки префікс
уточнює характер руху / місцеперебування, а прийменник – позицію одного із зіставлюваних у просторі об'єктів. Залежно від того, співпадають прийменник і префікс чи
ні, а якщо не співпадають, то на які, спільні чи окремі, аспекти положення об'єктів у
просторі вони вказують, спостерігається різна частотність вживань конструкцій з префіксальними дієсловами і прийменниковими конструкціями.
У класичний період і період койне такі конструкції є дуже поширеними, і частотність їх вживань майже збігається:
w(/ra g', e)/fh, bouleu/esqai pw=j tij tou\j a)/ndraj a)pel#= a)po\ tou= lo/fou (Xen.
Anab. 3.4.41) – він сказав, що час порадитися, хто і як прожене ворогів з гори;

kaqhme/nou de\ au)tou= e)pi\ tou= )/Orouj tw=n )Elaiw=n prosh=lqon au)t%= oi(
maqhtai/ (NT, Mth. 24.3) – коли Він сидів на Оливній горі, підійшли до нього учні.
У ці ж періоди вживання самостійних префіксальних дієслів без прийменникової
конструкції не є частотним і фіксується в поодиноких випадках:

ei)j de\ to\ strato/pedon a)fiko/menoj to\ tw=n (Ellh/nwn e)kei= suntugxa/nei
basilei= (Xen. Anab. 1.10.9) – прийшовши у табір греків, він зустрівся там із царем; to/te prose/rxontai t%= )Ihsou= a)po\ (Ierosolu/mwn Farisai=oi kai\ grammatei=j le/gontej (NT, Mth. 15.1) – тоді підходять до Ісуса фарисеї й книжники з
Єрусалима й питають.
Інша картина спостерігається в ранній період грецької мови. У ході опрацювання фактичного матеріалу виявилося, що переважна більшість конструкцій (до
90 %), що позначають відношення між об'єктами у просторі, належить до типу
"просте дієслово + прийменникова конструкція". Порівняно з класичним періодом і
періодом койне кількість синтагм "просте дієслово + прийменникова конструкція" є
настільки незначною, ще не видається доцільним проводити подальше їх розмежування на підгрупи із визначенням статистики їх вживань:
kai\ tou\j me\n kate/qhken e)pi\ xqono\j (Hom. Il. 3.294) – і обох на землі він поклав;
au)to\j d' e)k di/froio para\ troxo\n e)cekuli/sqh (Hom. Il. 6.42) – самі він з колісниці до колеса покотився.
Натомість трохи вищою є кількість конструкцій "префіксальне дієслово + ім'я",
де префіксальне дієслово самостійно позначає асоційований з ним тип просторових
відношень:
ou) ga/r ti/j m' u(pe\r ai)=san a)nh\r )/Ai+di proi+a/yei (Hom. Il. 6.487) – проти долі
мене людина не відправить до Аіда.
Взагалі можна сказати, що ранній період грецької мови є найцікавішим з погляду розмаїття кількості, якості і варіантів комбінацій досліджуваних префіксальних
одиниць. Він демонструє ту стадію розвитку мовної системи, коли вона сформувала, накопичила максимальну кількість необхідних елементів у різних варіантах їх
сполучуваності, щоб потім обирати найкращі варіанти.
Тут, вочевидь, ми маємо справу із проблемою "вибору певних засобів номінації з
існуючих альтернативних рядів позначення того, що відбувається, в мовленні залеж367
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но від інтенцій мовця і для досягнення конкретних цілей, що ставляться під час комунікативного процесу між людьми і спрямованих на успішне завершення цього
процесу" [Кубрякова 2004, 327]. Джон Лайонз із цього приводу зазначав, що при наявності кількох варіантів на позначення того самого аспекту реалій буття треба визначитися, чи мають ці варіанти одне значення, чи в якомусь сенсі вони розрізняються. Тоді необхідно встановити, у чому полягає семантичне розрізнення між ними, і
чим зумовлюється вибір мовцем того чи іншого варіанту [Лайонз 1978, 462].
На жаль, із вказаних вище причин, ми можемо тільки здогадуватися або ж теоретизувати про сутність семантичних розрізнень у грецькій мові конструкцій типу
e)gerqei\j a)=ro/n sou th\n kli/nhn kai\ u(/page ei)j to\n oi)=ko/n sou (Mth. 9.6) −
встань, візьми свою постіль і йди додому; ei)serxo/menoi de\ ei)j th\n oi)ki/an
a)spa/sasqe au)th/n (Mth. 10.12) − входячи ж до дому, вітайте його; kai\ e)lqw\n
o( )Ihsou=j ei)j th\n oi)ki/an tou= a)/rxontoj (Mth. 9.23) − і прийшов Ісус до дому
начальника [Чекарева 2008, 41].
Нам залишається лише констатувати, що з усього розмаїття можливих конструкцій на позначення різних видів просторових відношень грецька мова обрала як
оптимальний варіант "просте дієслово + прийменникова конструкція". Досить
прийнятним і зручним у плані уточнення додаткової інформації просторового характеру став тип "префіксальне дієслово + прийменникова конструкція". Самостійні
ж префіксальні дієслова у жоден період розвитку грецької мови не набули значного
поширення і складають поодинокі випадки вживань.
Таким чином, аналіз матеріалу грецької мови різних періодів дозволив виявити
етапи формування префіксальних дієслів від можливого відокремленого вживання
префікса і дієслівної основи в ранній період до об'єднання в афіксальний дериват у
класичний і пізніші періоди. На всіх етапах розвитку грецької мови префіксальні
дієслова можуть вживатися як самостійно, так і в поєднанні з прийменниковою
конструкцією, при цьому останнім віддається очевидна перевага.
На нашу думку, цікавим і перспективним видається функціональносемантичний аналіз префіксальних дієслів, зокрема просторового значення, в інших
індоєвропейських мовах, у першу чергу, давнього періоду (наприклад, латинської,
давньослов'янської), із подальшим зіставлення отриманих результатів із даними
грецької мови з метою встановлення універсальних і національно-специфічних рис
у функціонуванні похідних одиниць такого типу. Актуальним є також дослідження
префіксальних дієслів абстрактної семантики з аналізом зміни значення як самого
префікса (від первісного просторового значення), так і всієї дієслівної лексеми.
В статье исследуются функции и семантика префиксальных глаголов греческого языка раннего,
классического периодов и периода койне в пространственной сфере употреблений. Сделана попытка
представить префиксальные глаголы как одну из моделей, отображающих средства категоризации
мира предложными конструкциями как взаимно скоординированными в семантическом плане элементами. Приведена статистика употребления префиксальных глаголов и предложных конструкций
пространственного значения.
Ключевые слова: языковая картина мира, производное слово, приставка, префиксальный глагол.
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The article deals with problems of functions and semantics of prefixal verbs in Ancient Greek of Old,
Classic and Koine period in the sphere of space meanings. The attempt to present prefixal verbs as a model
that reflects the way of categorization of the world by ancient Greeks is made. The relations between prefixal
verbs and prepositional constructions are studied. They are presented as semantically coordinated elements.
The statistics of prefixal verbs and prepositional constructions usage in space semantics is also submitted.
Key words: language world model, derivative, prefix, prefixal verb.
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ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТИ-ЛАТИНІЗМИ "ОФІЦІЙНИЙ", "ПУБЛІЧНИЙ"
ТА "ЦИВІЛЬНИЙ" ЯК "ПСЕВДОДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА"
(у перекладі з української на німецьку мову)
Шаблій Олена Анатоліївна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті проведено зіставне дослідження українських та німецьких (ФРН) терміноелементівлатинізмів "офіційний" (нім. offiziell), "публічний" (нім. publik) та "цивільний" (нім. zivil) та їхніх термінологічних варіантів (державний, громадянський, громадський), які входять до терміносистем
таких споріднених галузей, як соціологія, політологія та правознавство. Розвідка висвітлює суттєві
міжмовні розбіжності між цими формально аналогічними терміноелементами, які слід розглядати
як "псевдодрузі перекладача" і фіксувати у відповідних термінографічних та навчальних працях.
Ключові слова: терміни соціології, політології, правознавства, термінологічна варіативність,
"псевдодрузі перекладача", міжмовна термінологічна інтерференція.

В українській мові терміноелементи-латинізми "офіційний", "публічний" та "цивільний" мають тривалу історію свого використання у складі термінологічних словосполучень, які входять до терміносистем таких соціальних наук, як правознавство, політологія та соціологія (офіційне оприлюднення, публічне право, цивільне
законодавство). Вони належать до кодифікованих термінів законодавства (офіційний валютний курс, публічний показ, цивільний позивач) і широко вживані у відповідних фахових та публічних (соціально-політичних) дискурсах як лексика офіційно-ділового стилю мовлення (офіційна особа, публічна дискусія, цивільна справа). Загалом у сучасних українських фахових лексикографічних джерелах нараховується понад 40 терміносполучень, що містять ці терміноелементи [КП:СТ;
НРЮС; НУРКСАП; НТСУМ; РУСНТ; СЗТ]. У розмовному стилі мовлення зазначені латинізми отримують експресивні переносні значення (занадто офіційне привітання, досить цивільне облаштування, публічна лайка тощо).
Німецькомовні паралельні латинізми offiziell (офіційний), publice/publik (публічний), zivil (цивільний), які, як і їхні українські формальні відповідники, використовують як терміноелементи у термінологіях соціальних наук та у співставних комунікативних сферах. Однак функціонально-стилістичні, узусні та парадигматичні
характеристики зазначених німецьких латинізмів у метамовах правознавства, політології та соціології суттєво відрізняються від тих, які притаманні їхнім українським "близнюкам". До того ж, подібні розбіжності можна зафіксувати й зіставляючи
національні варіанти німецької мови (у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні, Люксембурзі). Однак у цій розвідці обмежимося зіставленням зазначених
терміноелементів-латинізмів лише у парі українська мова в Україні – німецька мова
у ФРН. Через різноманітність семантичних розбіжностей у перекладних й, навіть, у
деяких лексикографічних джерелах ці україно- і німецькомовні латинізми помилково ототожнюються, тобто використовуються як повні еквіваленти. Необхідність
запобігти подальшій міжмовній інтерференції між такими формальними парами
зумовлює актуальність цієї розвідки. Метою роботи є визначення типів термінологічних розбіжностей між етимологічно спорідненими терміноелементами
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укр. офіційний / нім. offiziell, укр. публічний / нім. publice/publik, укр. цивільний /
нім. zivil, а відтак – запобігання інтерференції у двосторонньому перекладі. Для
цього необхідно: 1) здійснити комплексне дослідження типів формальної та семантичної варіативності цих терміноелементів на внутрішньомовному рівні (у вище
зазначених функціональних підмовах та на міжгалузевому рівні); 2) на міжмовному
рівні контрастивно зіставити парадигматичні структури, до яких входять ці терміноелементи; 3) запропонувати термінологічно й функціонально адекватні варіанти
перекладу терміносполук, які містять ці терміноелементи.
На відміну від терміносистем точних та природничих наук у термінологіях соціальних галузей нерівнозначність термінів (формальна варіативність) і неоднозначність (семантична варіативність) є більш поширеним явищем. Про це говорять
усі дослідники – як вітчизняні, так і зарубіжні, яким у тому чи іншому аспекті довелося працювати з термінопоняттями соціології, правознавства та політології
(Н.В. Артикуца, Н. Михайловська, Л. Полубіченко, Н. Глинська, В. Савицький,
О. Савоцька, А. Ушаков, Н. Фатєєва, С. Хижняк, О. Шпаковська, Е. Неженець,
Ю.Ф. Прадід, W. Weisflog, P. Sandrini, S. Pommer та багато інших). Терміносистеми
наук, які описують, аналізують чи регулюють мінливі й неоднозначні за своєю суттю соціальні зв'язки та процеси, і які, до того ж, постійно урізноманітнюються, очевидно приречені на плюралістичність підходів та шкіл, а відтак – на боротьбу термінологій або трактувань одного й того ж поняття. Подібна неврівноваженість терміносистем звичайно характерна й для філології та інших гуманітарних галузей, у
яких термінологічна неузгодженість або, навіть, перенасиченість термінологічними
варіантами – звичне явище.
У сучасних термінознавчих розвідках для опису варіювання форми і змісту термінів замість усталених у лінгвістиці понять полісемія, синонімія та омонімія
все часніше використовують загальне поняття варіантності (варіативності) та
його підвиди, оскільки у зв'язку зі специфікою термінологічного знака (передусім
його залежністю від конкретної терміносистеми, наукової школи тощо) його парадигматичні відношення набувають у термінологіях особливого характеру і статусу (С.В. Гриньов, Л.О. Симоненко та ін.). Пристаємо до цієї думки, адже синонімічні ряди можна вибудовувати саме на загальномовному рівні, враховуючи
можливі синонімічні зв'язки в усіх функціональних стилях мови (напр. прикметник офіційний може мати таку синоніміку: урядовий, державний, юридичний, нотаріальний, формальний, службовий, діловий, стриманий, урочистий, строгий,
холодний, сухий, непанібратський тощо). Тому у цій розвідці описуватимемо не
синонімічні (ширші), а варіантні (вужчі) ряди, які репрезентуватимуть не лише
внутрішньофахову термінологічну варіантність, але й міжфахову на рівні таких
споріднених галузей, як соціологія, правознавство й політологія (напр. офіційний,
державний, нотаріальний тощо).
Оскільки термінологічна варіантність у цьому дослідженні розглядається у світлі перекладу, слід звернутися й до перекладознавчої термінології, яка описує
міжмовну неоднозначність етимологічно споріднених одиниць. У перекладознавстві для позначення цього специфічного виду неоднозначності використовують
кілька десятків термінів: це і різномовні варіації першого франкомовного метафо371
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ричного терміна faux amis (порівн. нім. "falsche Freunde des Übersetzers", рос.
"ложные друзья переводчика", й італ. "falsi amici", і польськ. "falszywi przyjaciele
tłumacza" тощо) й інші близькі за ідеєю, але не завжди рівноцінні за дефініційним
наповненням, терміни. З-поміж них традиційно вживаними національними варіантами є: англ.: deceptive cognates, misleading words (of foreign origin); нім.:
irreführende Fremdwörter, falsche Zwillinge, falsche Verwandte, falsche Äquivalente,
Pseudointernationalismen, unvollständige Analogonyme; рос.: ложные эквиваленты,
междуязычные аналогизмы, междуязычные омонимы, псевдоинтернационализмы; укр.: міжмовні омоніми, вдавані або неповні інтернаціоналізми тощо. Більшість із перелічених термінів фігурують і, нерідко, конкурують між собою у працях з теорії та практики перекладу. Лише деякі з них, зокрема: міжмовні омоніми,
міжмовні аналогізми, міжмовні тавтоніми, міжмовні пароніми та міжмовні
аналогоніми (нім. Analogonyme), претендують на загальнолінгвістичну вагу. Ми
також дотримуємося думки, що досліджуване явище обов'язково потребує, окрім
перекладознавчого, ще й добре вмотивованого лінгвістичного терміна і схиляємося до терміноформи міжмовний термінологічний омонім. З іншого боку, традиційно перекладознавчі терміни типу faux amis краще виправдовують себе з дидактичної точки зору, тому для цієї розвідки обираємо термін "псевдодруг перекладача" [див. докладніше Шаблій 2002, 17 – 76].
Розпочнімо з розгляду функціональної варіативності терміноелемента "офіційний" на внутрішньомовному та міжмовному рівнях. Так, в опрацьованих українських термінологічних джерелах з соціальних наук зафіксовано такі термінологічні
словосполучення з терміноелементом "офіційний": офіційний валютний курс, офіційне завірення, офіційний папір/документ, офіційний друкований орган (напр.,
офіційне видання, офіційна газета, офіційний бюлетень, офіційний вісник тощо),
офіційна ідеологія, офіційна інформація, офіційна кодифікація, офіційне комюніке,
офіційна особа, офіційний візит, офіційний облік, офіційний опонент, офіційний переклад, офіційний стиль, офіційна мова, офіційна релігія [РУСНТ 1994, 318 – 319;
СЗТ 2000, 357 – 358; КП:СТ 2005, 312]. У наведених терміносполученнях значення
терміноелемента "офіційний" можна узагальнено описати за допомогою такого визначення: той, що запроваджується, затверджується, посвідчується або регулюється
органом державної влади, а також службовою чи уповноваженою особою. Для уточнення змісту кожного окремого терміносполучення можна використати такі синоніми: державний, урядовий, підтверджений, конституційно чи законодавчо закріплений, нормативний, нотаріальний.
Функціональними еквівалентами українського терміноелемента "офіційний"
можуть виступати такі німецькі прикметники: amtlich/Amts- (у композитах),
Verkündungs- (у композитах), Staats- (у композитах), dienstlich, geschäftsmäßig,
öffentlich, behördlich, urkundlich, offiziell/Offizial- (у композитах), feierlich [Duden
1996, 1096; НУРКСАП 2003, 194; Rechtsrussisch 2001, 431; Woxikon, "offiziell"]. Одразу слід зазначити, що німецькомовний функціональний еквівалент українського
терміносполучення з терміноелементом "офіційний" може взагалі не мати прикметникової складової (напр., укр. офіційне засвідчення – нім. Beurkundung, f), однак
такі перекладні пари не є об'єктом цього дослідження. Нас цікавлять, передусім,
372
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регулярні (законодавчо і термінографічно закріплені) міжмовні термінологічні відповідники, які мають прикметниковий компонент. У випадку з парою "офіційний" –
"offiziell " ми зіставили частотність використання цих латинізмів у порівнюваних
термінологічних відповідниках на основі трьох видів джерел:
1) на основі сучасних лексикографічних джерел [Duden 1996; НУРКСАП 2003;
Rechtsrussisch 2001 та ін].
2) перевірили отримані дані за допомогою Електронного словника німецької мови 20-го ст. (DWDS), який автоматично вираховує колокації (нейчастотніші словосполучення або найчастотніше "сусідство" з іншими словами, у яких зафіксоване
досліджуване слово). При цьому для перевірки частотності використання нім. терміноелемента "offiziell " ми відштовхувалися від відповідних іменників (напр. перевірили, чи серед найтиповіших колокацій іменника Besuch є латинізм offiziell або
якийсь з його термінологічних варіантів);
3) за наявності конкурентних (дублетних) терміноелементів-прикметників (напр.
нім. amtliche/ offizielle Währung) ще раз перевірили отримані дані у пошукових інтернет-системах meta (http://www.meta.ua) та yahoo (http://de.search.yahoo.com), порівнявши кількість зафіксованих українських та німецьких терміносполучень з латинізмом "офіційний" – "offiziell " та без нього.
Отримані міжмовні відповідники вдалося розподілити на такі групи:
1) укр. офіційний – нім. amtlich, при цьому значення укр. офіційний можна
описати так: "державний, підтверджений або затверджений органами державної
влади; той, що стосується виконання державних обов'язків", наприклад: укр. офіційний валютний курс – нім. amtlicher Mittelkurs (Devisen-, Währungskurs); укр.
офіційний грошовий знак – нім. amtliches Wertzeichen; укр. офіційний переклад –
нім. amtliche Übersetzung; укр. офіційний вісник / бюлетень – нім. Amtsblatt; укр.
офіційне повідомлення – нім. amtliche Mitteilung/Meldung; укр. офіційний звіт –
нім. amtlicher Bericht; укр. офіційна мова – нім. Amtssprache; укр. офіційна особа –
нім. Amtsperson; укр. офіційна статистика – нім. amtliche Statistik;
2) укр. офіційний – нім. öffentlich, при цьому значення укр. офіційний можна
описати так: "юридичний, нотаріальний, публічно-правовий", наприклад: укр. офіційне завірення – нім. öffentliche Beurkundung; укр. офіційний папір/документ –
нім. öffentliche Urkunde; укр. офіційне/публічне оголошення – нім.
amtliche/öffentliche Bekanntmachung (der Jahresrechnung);
3) укр. офіційний – нім. offiziell, при цьому значення укр. офіційний можна
описати так: "той, що стосується держави як суб'єкта міжнародно-правових відносин; дипломатичний, урочистий", наприклад: укр. офіційна/державна релігія –
нім. offizielle Religion/Staatsreligion; укр. офіційна/державна ідеологія – нім.
offizielle Ideologie/Staatsideologie; укр. офіційна валюта – нім. amtliche/ offizielle
Währung; укр. офіційний візит – нім. offizieller Besuch; укр. офіційний прийом –
нім. offizieller Empfang; укр. офіційнa церемонія – нім. offizielle Zeremonie; укр.
офіційне комюніке – нім. amtliches/ offizielles Kommuniqué.
На основі зіставлення вживання терміноелементів-латинізмів "офіційний" –
"offiziell" констатуємо такі термінологічно-узусні розбіжності:
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а) "укр. терміноелемент-латинізм – нім. питомий терміноелемент" (группа 1 укр.
офіційний – нім. amtlich та група 2 укр. офіційний – нім. öffentlich);
б) " укр. типовий термін-латинізм – нім. термін-латинізм високого стилю (тут:
типовий для термінології дипломатії)" (група 3 укр. офіційний – нім. offiziell).
Тепер розглянемо функціонування латинізму "публічний" в українських терміносистемах соціальних галузей й порівняємо його вживаність зі вживаністю німецького формального відповідника-латинізма "publik". У сучасній українській мові
прикметник "публічний" має широку синоніміку: "громадський", "прилюдний",
"відкритий", "гласний" (публічний торг; громадські/публічні слухання); "колективний", "спільний", "загально-доступний", "народний" (публічна бібліотека) [НТСУМ
2000, 843]. У німецькій мові латинізм "publik" є застарілим терміноелементом високого стилю [Duden 1996, 1194] і найчастіше виступає як прислівник у дієслівних
колокаціх "publik werden" та "publik machen" [DWDS, "publik"]. Його найближчим
синонімом виступає питомий німецький прикметник "öffentlich", який походить від
іншого питомого прикметника "offen" (порівн. нім. "offen" – укр. "відкритий" і нім.
"öffentlich" – укр. "громадський/публічний"). Незалежно від національної мовиносія, у відповідних терміносистемах правознавства, соціології і політології терміноелемент нім. "öffentlich"/укр. "громадський/публічний" закономірно має широку
термінологічну варіантність. Однак історія розвитку понять "громада" і "громадськість/публічність", від яких походить прикметник "громадський", і його сучасне
концептуальне наповнення в українській і німецькій правових культурах відрізняються. Це, зокрема, можна простежити й на прикладі того, як терміноелемент
öffentlich перекладають українською мовою. Так, залежно від сфери використання
цього терміна, його відповідниками можуть бути не лише такі прикметники, як "суспільний" (нім. öffentliches Interesse – укр. суспільний інтерес), "громадський"
(нім. öffentliche Meinung – укр. громадська думка) чи "публічний" (нім. öffentliches
Recht – укр. публічне право), але й такі як "державний" (нім öffentliche Gewalt – укр.
державна влада) та "офіційний" (нім. öffentliche Beurkundung – укр. офіційне завірення) [НУРКСАП 2003, 191 – 193]. Звернімо увагу на практику перекладу терміноелемента "öffentlich" за допомогою українського прикметника "державний"
(öffentliche Abgaben – як державні/ муніципальні збори; öffentliche Ämter – як державні органи; öffentliche Fürsorge – як державне піклування; öffentliche Gewalt – як
державна влада; öffentliche Verwaltung – як державне управління; öffentlicher Dienst
– як державна служба; öffentlicher Haushalt – як державний бюджет; öffentliches
Eigentum – як державна власність тощо) [НУРКСАП 2003, 191 – 193].
Хоча у німецькій мові і є прямий відповідник для українського прикметника
"державний" (нім. staatlich від нім. der Staat – держава), однак як складову термінів для позначення державної влади загалом, її органів та функцій у терміносистемі
права ФРН використовують саме прикметник "öffentlich" ("публічний" або "громадський", тобто "той, який служить усій громаді"). Закріпленню саме цього терміна
сприяла історія становлення демократії у Німеччині, де одним з найважливіших її
уроків стало сучасне розуміння державної влади як публічного ресурсу (а не особистої власності людей, які її тимчасово отримали); відтак прикметник "öffentlich"
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став вербальним втіленням цієї концепції. Звісно, таке розуміння ролі влади є здобутком не лише німецької, але й загалом європейської демократії (порівн. також
використання прикметників англ. public і франц. publique).
У сучасному політичному і правничому дискурсах про становлення громадянського суспільства в Україні також усе частіше можна простежити субституцію терміна державна влада на − публічна влада [див, напр., колишко 2003, 3-7; МОБС;
ЄП]. Отже, німецький прикметник öffentlich, який (як видно на прикладі вищерозглянутих терміносполучень) позначає у ФРН владу в усіх її проявах, слід передавати
українською мовою не лише як державний, але, також, залежно від концептуального наповнення тексту-оригіналу, як публічний, що підкреслюватиме сучасне розуміння влади у державі.
Найменше труднощів виникає при перекладі терміноелемента öffentlich, коли
він виступає у своєму первісному значенні ("відкритий", "прилюдний"/"публічний"): нім. öffentliche Sitzung – укр. відкрите/публічне засідання; öffentliche
Versammlung – відкриті/публічні збори, публічне зібрання; нім. öffentliche
Verkündung (eines Gesetzes) – укр. оприлюднення (закону).
Тепер звернімося до українського терміноелемента цивільний. Сучасні значення
цього терміноелемента поширюються на такі сфери: 1) той, що стосується правових
відносин громадян між собою і з державними органами; світський, громадянський
(напр. цивільне законодавство); 2) той, що не належить до війська, не стосується
військових справ; невійськовий. 3) нецерковний, недуховний; світський [НТСУМ
2000, 777]. З-поміж наведених синонімів терміноелемента цивільний найбільш цікавим (з точки зору зіставних досліджень) є терміноелемент громадянський, який, у
свою чергу, є членом варіативної пари однокореневих прикметників громадський/громадянський. Якщо в українській мові існує чітке розмежування цих понять
(тлумачення терміноелемента громадський див. вище; громадянський: 1) властивий свідомому громадянинові; 2) невійськовий, цивільний; 3) нецерковний, світський), то у німецькій мові на рівні словотвору такого розмежування не відбулося й
терміноелемент bürgerlich або його словотвірний дублет Bürger- передає обидва
українські поняття (порівн. укр. громадська організація – нім. die bürgerliche
Initiative/Bürgerinitiative; укр. громадський уповноважений – нім. der
Bürgerbeauftragte та укр. громадянські права – нім. die Bürgerrechte; укр. громадянська війна – нім. der Bürgerkrieg). Однак деякі значення укр. терміноелемента
громадянський (невійськовий, цивільний; нецерковний, секуляризований) можна
простежити у перекладі деяких інших термінів (укр. громадянське суспільство –
нім. die Zivilgesellschaft (також менш уживаний синонім bürgerliche Gesellschaft);
укр. громадянський шлюб – нім. die Zivilehe). Існує і зворотня аналогія: укр. Цивільний кодекс України – нім. Bürgerliches Gesetzbuch (дослівно Громадянський
кодекс; порівн. рос. Гражданское уложение).
Таким чином, порівнюючи формально-аналогічні німецькі та українські латинізми, слід наголосити на тому, що відмінною традицією німецької термінології соціальних наук (ФРН) є надання переваги національним варіантам. Так, переважна
більшість досліджуваних латинізмів мають німецькі відповідники (здебільшого
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структурні кальки), які є більш уживаними синонімами-дублетами або навіть нормативними (законодавчо кодифікованими) термінами (укр. Цивільний кодекс України – нім. Bürgerliches Gesetzbuch), а деякі (нім. öffentlich – укр. державний) є виразниками державної доктрини.
Щоб запобігти міжмовній інтерференції подібні типи міжмовної термінологічної
варіативності (укр. громадський / громадянський / цивільний – нім. bürgerlich / zivil)
необхідно фіксувати як на рівні навчальної лексикографії (зокрема у словниках
"псевдодрузів перекладача" та їхніх аналогах), так і у майбутніх перекладних термінологічних словниках та підручниках з перекладу спеціальних текстів.
В статье проведено сопоставительное исследование украинских и немецких (ФРГ) терминоэлементов-латинизмов "официальный" (нем. offiziell), "публичный" (нем. publik) и "цивильный" (нем.
zivil), а также их терминологических вариантов (государственный, гражданский, общественный).
Ключевые слова: термины социологии, политологии, правоведения, терминологическая вариативность, "псевдодрузья переводчика", межъязыковая терминологическая интерференция.
The article investigates, from the point of view of translation, intra- and extralinguistic discrepancy of
German and Ukrainian sociological, political and law terms denoting key concepts of modern civil society
(official, public and civil) and other synonymic adjectives (state, civilian). Metaphorically such units are
called "false friends of translators". It is argued in this work that some marginal cases of polysemy and
homonymy are actually those of interlingual terminological homonymy. This approach highlights that the
studies of terminological systems in both languages demand these lexemes to be included in dictionaries of
interlingual terminological homonymy with regard to their semantic and extralinguistic discrepancies.
Key words: sociological, political and law terms, concepts of civil society, "translators' false friends",
interlingual terminological interference, terminography of language acquisition.
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