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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ
ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ
УДК 811.161.1:398.2
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВЫ В РУССКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ:
СИТУАЦИЯ ИНИЦИАЦИИ
Антоненко Наталия Павловна,
асп.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Статья посвящена описанию ситуаций инициации в сакральной истории личности на примере русских волшебных сказок. Уделено внимание хронотопической характеристике ситуации, исследованы
агентивы и помощники, атрибутика, предикативные действия и состояния человека.
Ключевые слова: мифопоэтика, психологические ассоциативы, инициация, волшебная сказка.

Актуальность исследований в области мифопоэтики обусловлена повышенным
интересом современной лингвистики к изучению мифопоэтической картины мира
как особой сакральной системы, способной сохранять древнейшие пласты смыслов.
Заслуживает внимания объективация мифопоэтических смыслов и архетипических
образов.
Цель исследования – проанализировать особенности реализации психологических ассоциативов мифа восточных славян в русских волшебных сказках на примере
ситуации инициации. Достижение цели предусматривает описание характеристики
психологических ассоциативов мифа восточных славян и выявление состава ситуации инициации в русских волшебных сказках. В связи с этим объектом исследования являются психологические ассоциативы концептуально-языковой картины мира, отображенной в текстах русских волшебных сказок. Предметом является вербализация лингвомифопоэтического потенциала ситуации инициации в русских
волшебных сказках. Материалом исследования были избраны русские волшебные
сказки – один из наиболее стойких, классических и консервативных жанров, которые сохраняют свою мировоззренческую архаику.
В процессе исследования была собрана и проанализирована цитатная картотека
в объеме 529 единиц.
Теоретико-лингвистические разработки в данную область внесли исследователи
мифопоэтической картины мира А. Н. Афанасьев, Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров,
М. Элиаде, а также М. Новикова, П. Червинский, Н. Слухай, М. Жуйкова и др. Исследованием русских волшебных сказок занимались В. Я. Пропп, В. П. Аникин,
В. М. Жирмунский, К. Е. Корепова, Б. А. Рыбаков и др. Изучением существования
ирреальных возможных миров и способов их структурирования занимались
В. А. Смирнов, И. Пхакадзе, В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Я. Хинтикка, В. Н. Садовский, Н. В. Слухай и др.
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Новизна данного исследования состоит в том, что специфика проявления мифопоэтической парадигмы смыслов и компонентов ситуации инициации исследована на примерах русских волшебных сказок. Поскольку работа принадлежит к области ключевых вопросов лингвосемиотики, значимым является рассмотрение актантов объектов, субъектов, времени, места, которые продуцируют и структурируют смыслы.
Психологический ассоциатив (ПА) – любой вербализованный компонент ситуаций сакральной истории личности или социума (рождение, инициация, любовь,
свадьба, рождение ребенка, смерть, похороны и т. д.). Психологические ассоциативы глубоко этнически мотивированы и влиятельны [Слухай 1999, 108].
Спектр ситуаций ПА в русских волшебных сказках представлен следующими
типами: инициация, встреча с врагом, пролитие "сакральных соков человека" (крови и слез), колдовство (метаморфозы) и любовные отношения.
Как известно, инициация – комплекс ритуальных действий и практик, призванных обеспечить их объектам переход в следующую поло- и социально-возрастную
группу [Українська фольклористика 2008, 162], открывание, объявление тайны,
принятие в соучастники, в общество, братство [Даль 1982]. Инициация осмысляется как смерть и новое рождение: посвящаемый, переходя в новый статус, будто бы
обезвреживается в старом качестве [Слов'янський світ 2008, 20].
У славян наибольшее развитие получили посвятительные обряды, адресованные
молодым агентивам брачного возраста и молодоженам, в меньшей степени – детям
["Славянские древности" 2005, 189].
Локусом проведения обряда могло быть поле, корчма, место сбора всей громады, дом, где проходят вечеринки. Среди атрибутов значимое место занимали украшения (бусы, сережки), одежда (белое шелковое платье у сербов), головные уборы
(например, перо на шляпе), коса, водка, вино, венок.
Инициация сопровождалась сакральными действиями: хождением вокруг огня,
раскачиванием тела за руки и за ноги, швырянием тела на пол; обливанием водой,
надеванием взрослой одежды; принудительным валянием молодоженов в снегу,
скатыванием молодоженов с гор, заплетанием кос ["Славянские древности" 2005,
189–195].
Таким образом, посвятительные обряды восточных славян являют собой переход между мирами и возобновление человека в новом социальном статусе. В частности, чтобы его приняли в новую группу, он должен продемонстрировать свои
умения и качества. Чаще всего речь идет о переходе ребенка к взрослой жизни в
определенные календарные дни или по достижению им определенного возраста.
Ситуация инициации в русских волшебных сказках занимает доминирующее
положение среди остальных ситуаций сакральной истории личности. Связано это с
тем, что, по мнению исследователей, инициация героя начинается, как только он
выходит за порог своего дома. "Сказка отражает в основном представления о смерти" и "обряд посвящения юношества при наступлении половой зрелости " [Пропп
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1986, 147], инициация присутствует в каждой сказке. Истоки возникновения обрядов посвящения в сказках ученые видят в стремлении личности стать частью родового объединения и стать полноправным его членом, чтобы получить возможность
вступления в брак.
Как правило, герой отправляется в иное, подземное царство, подвергается опасностям, во время которых переживает временную смерть.
Таким образом, структура данных, представляющая ситуацию инициации в русских волшебных сказках, будет представлена следующими актантами: агентивы,
атрибутивы, локативы, темпорали и сакральные действия.
Среди агентивов ситуации инициации в русских волшебных сказках необходимо выделить непосредственно тех, кто проходит данный обряд. Ситуация инициации предполагает и наличие помощников, которые способствуют прохождению
обряда. Они перебирают на себя активную функцию героя, а герой действует за
ними по инерции. Благодаря представлениям о живой и одухотворенной природе, в
обряде инициации задействованы:
● антропоморфная модель (представлена формами красная девица/девица/
красавица, девочка, братец/братья, старик/старичок) "Навстречу старенький старичок. – Есть у меня такое перышко, а оно заветное; но для доброго человека, куда
ни шло, отдам" [Живая вода 1986, 87];
● орнитальная модель (заморская птичка, птичка, орел, ворон, сокол, колпица,
голубица, серебряная птичка-золотой хохолок, селезень) "Орел бросился на сине
море, схватил и вытащил бочку на берег…" [1992, 51];
● анимальная модель (кот, собака, мышка/мышонок, медведь, заяц, змея, серый волк, львица, жеребец/конь) "…навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал: – Не бойся, Марьюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не
оглядывайся" [Живая вода 1986, 89];
● инсектная модель (пчелка/пчелы, муравьи) "Гей вы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете ни есть – все ползите сюда и повыберите зерно из батюшкиных скирдов чисто-начисто" [Живая вода 1986, 114];
● модель первоэлементов бытия: "Ветры буйные подули, море взволновалось,
бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья-царевна вышли из
нее" [Живая вода 1986, 137].
Как видим, среди помощников представлены многие модели живой природы.
Связано это с представлениями человека об одухотворенной природе, поиском у
нее защиты и верой в тотемные животные, которые спасают в опасных ситуациях:
"…Серый волк спрыснул мертвой водой Ивана-царевича – раны зажили; спрыснул
его живой водой – Иван-царевич ожил" [Живая вода 1986, 85].
Интересным является то, что анимальная, орнитальная и инсектная модели
представлены обитателями всех мифомиров: небесного, верхнего (орел, голубь,
пчела), среднего, мира обитания человека (конь, лев и др.) и нижнего мира (змея,
муравьи, мышь).
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Как видим, антропоморфная модель выражена при помощи типа персонажа (детали образа не даны), степени родства герою или качественного признака. Орнитальная модель представлена как реально существующими наименованиями, так и фантастическими.
Количество помощников в обряде инициации превышает количество непосредственных претендентов. По нашим подсчетам, на одного героя приходится приблизительно 4–5 помощников.
В процессе инициации присутствуют и антагонисты, не заинтересованные в
прохождении героем данного обряда: Ворон Воронович, Морозко, Баба Яга, Морской царь, ведьма, гуси-лебеди и другие.
Локативы. "Обряд посвящения производился всегда именно в лесу. Это – постоянная, непременная черта его по всему миру. Там, где нет леса, детей уводят хотя
бы в кустарник … дорога в иной мир ведет сквозь лес" [Пропп 1986, 150]. В русских волшебных сказках инициация героя проходит в лесу (представлена мифологемами "под елью", "избушка", "темный лес", "поляна", "за смородиновым кустом",
"береза", "яблоня"), у воды (представлена мифологемами "на синем море", "берег",
"желтый песок", "река", "вода", "огненная река", "калиновый мост", "озеро"), на
открытом пространстве ("луг", "чистое поле"), абстрактный локус – в пути ("путьдорога", "дорога"), в локусе иного мифомира ("дворец", "подводное царство", "яма
подземельная", "под камнем").
Как видим, локусом инициации героя может быть исключительно иной мир, и
как только герой переступает его порог, он временно умирает. Сказка может давать
как конкретные наименования локуса (например, избушка, дворец), так и общие
характеристики (дорога).
Темпорали. Обряд инициации в русских волшебных сказках происходит исключительно после захода солнца, что представлено мифологемами "вечер", "закат", "ночь", "полночь", а также описательно "солнышко село"): "Мартынка дождался глухой полночи, перекинул кольцо с руки на руку – и тотчас явились к нему
двенадцать молодцев" [Народные сказки 1992, 212]. По длительности инициация
может длиться момент (например, купание в чане с молоком), но может и 3 дня.
Атрибутивы. К атрибутам обрядов инициации в русских волшебных сказках
необходимо отнести то, посредством чего проходит инициация:
● одежда (обязательно нарядная и царская, т. к. происходит возобновление героя в новом качестве): царское платье, нарядное платье, рукавица, шапка, соболья
шуба, сорочка, рубашка, башмаки, кушачок, полотенце;
● драгоценности (перстень, кольцо, золото, серебро, подарки, пуховое одеяло,
серебряные яблоки, серебряная ложка, серебряная вилка, серебряная табакерка);
● вода и атрибуты обряда омовения/потопления (ключевая вода, живая и мертвая
вода, сети шелковые, смоленая бочка, железный обруч, камень, ведро, борода, чан);
● гастрономический код (хлеб, вино, пуд соли, молоко, горелая корка);
● инструментивы героя (клубочек, железная палица, нож, перышко, труба,
горсть земли, веревка).
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Необходимо отметить общую семантическую нагрузку следующих компонентов
инициации: "сети", "веревка", "борода". По аналогии с нитью, волосом данные мифологемы являются изоморфами мирового древа: "…царь морской схватил его за
бороду" [Живая вода 1986, 110], "Вытащили они свою матушку и опустили веревку
за Иваном-царевичем; подняли его до половины и обсекли веревку" [Русские народные сказки 1978].
Как Мировое древо соединяет все три мифомира, так и данные мифологемы соотносятся с реальным миром и потусторонним: при помощи веревки братья достают своего брата из подземного царства, при помощи бороды морской царь затаскивает героя в подводное царство, и при помощи сетей спасают героиню из подводного царства.
Сакральные действия. К сакральным действиям обряда инициации в русских
волшебных сказках относится купание в молоке, обмывание, потопление, сшивание
и оживление тела: "Чертенок изрубил его на мелкие части, бросил в котел и давай
варить; сварил, вынул и собрал все воедино как следует: косточка в косточку, суставчик в суставчик, жилка в жилку; потом взбрызнул мертвой и живой водою –
и солдат встал таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать"
[Народные сказки 1992, 312], "Ворон брызнул мертвой водой – тело срослось, соединилось" [Народные сказки 1992, 51].
Таким образом, сопоставив компоненты обряда инициации согласно лексикографическим данным и обряда инициации в русских волшебных сказках, видим, что
обряды инициации в русской волшебной сказке адресованы молодым героям, реже
детям. В русских волшебных сказках обряды инициации помогают пройти антропоморфные существа, а также птицы, животные и насекомые. В отличие от данных
лексикографических источников, обряд инициации в русских волшебных сказках
может проходить во многих местах: в лесу, в поле, у воды, в дороге и т. д. К атрибутам инициации относятся сакральная пища, специальная одежда, вода, инструментивы героя. Среди сакральных действий данного обряда в сказках найдены обряды, связанные с купанием, омовением и оживлением героя. Обряд инициации в
русских волшебных сказках происходит исключительно после захода солнца и длится от нескольких секунд до трех дней.
Исследование ПА в русских волшебных сказках позволит воссоздать целостную
картину развития русской фольклорной традиции, а полученные выводы могут
быть использованы в лексикографической практике. Дальнейшее исследование
психологических ассоциативов представляется перспективным и может быть продолжено в аспекте исследования текстов русского фэнтези.
Стаття присвячена опису ситуації ініціації в сакральній історії особистості на прикладі російських
чарівних казок. Приділено увагу хронотопічній характеристиці ситуації, досліджені агентиви і помічники, атрибутика, предикативні дії і стани людини.
Ключові слова: міфопоетика, психологічні асоціативи, ініціація, чарівна казка.
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Article describes situations of initiation of sacred history of personality on the example of Russian fairy
tales. Attention is payed to the hronotopical description of the situation of initiation; agents and assistants,
attribute, predicative actions and conditions of a person are examined.
Key words: mythopoetics, psychological associative, initiation, fairy tale.
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УДК 81:39
ДО ВИКОРИСТАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ "ДОБРО" ТА "ЗЛО"
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКАЗКАХ ТА ШОТЛАНДСЬКИХ БАЛАДАХ
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття є продовженням дослідження функціонування морально-етичних категорій "добро" та
"зло" та їх архаїчних відповідників в українській та шотландській народній та літературній творчості.
Аналіз був здійснений на основі різноманітних фольклорних та літературних джерел, що у різні часи
були використані шотландськими та українськими письменниками. Особлива увага приділяється
українським народним приказкам та шотландським народним баладам (у потрактуванні Вальтера
Скотта). Було підтверджено слушність міждисциплінарного підходу до вивчення цієї проблеми та її
органічного вивчення у симбіозі з іншими науками.
Ключові слова: лінгвістичний аналіз, Вальтер Скотт, народна творчість, морально-етичні категорії
"добро" та "зло".

Актуальність дослідження: вживання морально-етичних категорій "добро" та
"зло", які розглянуті на прикладах із шотландської та української фольклорної та
літературної спадщини, налаштовує на сприйняття європейської культури та історії
в органічному поєднанні. З огляду на інтертекстуальні зв'язки цих категорій із духовною спадщиною митців, це дослідження було проведене для чіткішого окреслення вже існуючих відомостей про вплив народної творчості на доробок українських та шотландських авторів та їх місце у світовому літературному процесі. Крім
того, з'ясування взаємодії елементів триєдності – "фольклор – література – історія"
як типового явища, притаманного багатьом культурам, все більше входить до наукового обігу, відкриває нові можливості для глибинного розуміння менталітету та
загальноєвропейських цінностей.
Мета дослідження: довести справедливість точки зору про те, що кожен із елементів твору є взаємопов'язаним і те, що текст представляє єдиний комплекс проблем, що має право бути розглянутим у симбіозі усіх його елементів. Такий "органічний" текст випромінює ті естетичні орієнтири й духовні шукання українського
та шотландського суспільств, які не підвладні моральній девальвації, скороминущим політичним та ідеологічним інтересам.
Предмет дослідження: розглянути деякі випадки використання розповсюджених морально-етичних категорій "добро" та "зло" та довести подібність їх вживання
в українській та шотландській народній та літературній творчості. Ми також доводимо, що вони додають психологічного забарвлення, несуть у собі ознаки національної ментальності та світосприйняття, передають здоровий глузд народу й подекуди патріотичні почуття українських та шотландських авторів.
Об'єкт дослідження: використання морально-етичних категорій "добро" та
"зло" на основі різноманітних фольклорних та літературних джерел, що у різні часи
були використані шотландськими та українськими письменниками.
Наукова новизна дослідження: Культурологія в Україні, нарешті, отримала статус синтетичної гуманітарної науки з власним предметом, відмінним від філософії,
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історії, мистецтвознавства тощо. Ним є культура як комплекс матеріальних, духовних, соціальних, інтелектуальних та інших набутків суспільства, обумовлених завжди конкретною в часі й просторі системою цінностей та моделей світосприйняття.
Тож цілком логічною і актуальною є поява навчальних посібників та статей з історії
української та західної цивілізації, у яких стверджується універсальність моральноетичних категорій, проводиться пошук спорідненого у національному характері.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: При дослідженні вказаної проблеми використовувалися роботи Р. Якобса "Праці з поетики", В. С. Ващенко "Слово
та його значення: Посібник з лексикології", Е. В. Кузнецової та Л. А. Лисиченко
"Лексикологія сучасної української літературної мови". Особливе місце у нашому
дослідженні займають інтерактивні джерела, такі як "Українські традиції" [Українські традиції 2012]. Із закордонних робіт були проаналізовані F. B. Snyder "Robert
Burns. His Personality, His Reputation and His Art", H. Pierson "Walter Scott and Robert
Burns", "Ministrelsy of Scottish Border, consisting of historic and romantic ballads,
collected in Southern countries of Scotland; with a few modern date founded upon local
tradition", Б. Г. Реізов "Творчість Вальтера Скотта".
Світовий фольклор насичено сюжетами, в яких відбито постійне протистояння
добра і зла, життя і смерті. В результаті ми стаємо носіями певної психолінгвістичної інформації, яка інстинктивно відображається у нашому повсякденному житті
через спілкування та реакцію на зовнішній світ. Антоніми добро та зло виражають
доповнювальні, комплементарні відношення, оскільки характеризуються наявністю
протилежних сем ("позитивне"-"негативне"). Вони мають також споріднене значення й застосування в українській та у шотландській літературі. Тож проаналізуймо контекстуальну реалізацію значень іменників "добро" та "зло" на українських та
шотландських прикладах. За значеннєвою відповідністю певній сфері життя людей
їх можна умовно розподілити на 3 групи:
І. Побутова сфера: "Добре чути далеко, а зле ще далі" [Українські традиції 2012, 3].
У баладі "Sir Aldingar" архаїчний епітет "ugsome" (поганий, жахливий, негідний,
огидний, брехливий) містить оцінний компонент і виражає різко негативне, презирливе ставлення короля до виродка-жебрака, який образив королівську гідність:
"Since she has lain into your arm. She never shall lie in mine. Since she has kissed
your ugsome mouth, She never kiss mine" [Alexander 1982, 467]. Можна припустити, що
словосполучення "ugsome mouth" контекстуально розширює свою парадигму до значення "людина, яка каже огидні речі, бреше". Використання застарілого слова підкреслює емоційну напруженість ситуації, передає настрій героя: обурення і разом із
тим біль, оскільки королева покохала не доблесного лицаря, а потворного жебрака.
ІІ. Соціальна сфера: "Буде добре, як мине зле" [Українські традиції 2012, 3].
Пророцтва Томаса Римача, "шотландського Нострадамуса", відомого барда, що активно "жили" у народній пам'яті шотландців, були широко запозичені Вальтером
Скоттом. У тексті балади про Томаса Римача, яку він використав, співіснують синоніми "boot" (добро, користь) і "help", яке перекладається власне як "добро". Іменник "boot" на момент запису балади вже був архаїзмом, "help" – нейтральним словом: "When bale is at hyest, Boot is at next, help enough there may be" [Багратіон10
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Мухранська 2007, 114]. Архаїзм мав більшу експресивність через невживаність у
сучасній мові і, крім того, відрізнявся від свого синоніма відтінком значення, передача якого була необхідна у баладі з драматичним сюжетом. Цей іменник вживався
не просто в значенні "допомога", а "добро, протидія злу, порятунок у важливий момент, коли, здається, вже немає надії". Тут також зустрічається застаріле слово
"bale" у значенні "нещастя, зло, горе, лихо". В іншій відомій баладі "Laird o Drum"
можна знайти архаїзм "rue". Ця балада оповідає про події, що відносяться до другої
половини XVII ст. Це дозволяє стверджувати, що на момент виникнення і запису
лексична одиниця "rue" у значенні "шкодувати, страждати у результаті злих вчинків, чинити зло" використовувалася саме у значенні "шкодувати про щось, каятися". Архаїчний варіант іменника "rue" має емоційно-стилістичну спрямованість.
Його вживання зумовлене поетичною задачею додати монологу героя схвильованопоетичної спрямованості, донести глибину хвилювань головного героя, який, забувши про честь роду, робить пропозицію дочці селянина, який, проте, відмовляє,
розуміючи неможливість нерівного шлюбу: "O, my bonny, bonny may, Will ye not rue
upon me?A sound, sound sleep I'll never get Until I lie ayon thee. Than were they weire of
two black monkes Eche on a good palfrey".
ІІІ. Релігійна сфера: "Доброго і корчма не зіпсує, а лихого і церква не направить"
[Українські традиції 2012, 3]. Цікавим і спільним у менталітеті шотландців та українців, як виявляється, є певний ескапізм, відсторонення від негативного: "Добре
треба шукати, а зло саме прийде" [Українські традиції 2012, 3]. Згідно із старовинними баладами на історичну тематику, майбутнє кровопролиття між шотландцями й англійцями було показане Томасу Римачу в образі кривавої ріки, в яку фея
завела провидця по коліно. Проте пророцтва про подальші нещастя батьківщини
слухач Корспатрик, один із головних героїв балади, не схотів вислуховувати і натомість поцікавився про благодатні часи для Шотландії: Enough, enough of curse &
ban. Some blessings show thou now to me" [Багратіон-Мухранська 2007, 114].
Висновки та перспективи подальшого дослідження: текстоцентричні значення
морально-етичних категорій "добро" та "зло" є похідними від певних контекстуальних обставин та світобачення народу. Семантична структура слова являє собою складне явище, яке можна охарактеризувати, тільки врахувавши його всебічні зв'язки із
позамовною дійсністю та всередині лексичної системи. Спроби піднятися до аналізу
культури через аналіз універсальних, морально-етичних категорій добра і зла у контексті літературних країн, що знаходилися у схожих соціо-політичних умовах, дійсно
відповідають потягу сучасних лінгвістів, психологів та літературознавців розглядати
європейську цивілізацію як результат колективного та індивідуального розвитку.
Аналіз творів, де згадані категорії відіграють провідну роль, дозволяє пов'язати сучасний літературний процес із тим, що слугував його основою. Він забезпечує розуміння системного зв'язку всіх складових світової культурної спадщини, формує світоглядну позицію, що виростає на вагомому культурному, фольклорному та історичному ґрунті. Дослідження українських та шотландських фольклорних творів переконує в тому, що прагматичний елемент, який пізніше відобразився у творах шотландських та українських письменників та науковців, може вважатися слушною причиною для подальшого вивчення літератури та психології у їх симбіозі.
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Статья посвящена короткому лингво-семантическому анализу морально-этических категорий добра
и зла. Исследование было проведено на основе украинских и шотландских фольклорных источников и
их адаптаций. Приведенные в статье результаты были достигнуты путем лингвистического и литературного анализа материала. Была подтверждена правильность междисциплинарного подхода к изучению
этой проблемы и ее органического изучения в симбиозе с фольклористикой, психологией, историей.
Ключевые слова: морально-этические категории, добро и зло, фольклор, баллады, литературное
творчество, В. Скотт.
The article is devoted to the study of the categories of good and bad and their analyses on semantic level.
The analysis was executed on the basis of the selected Scottish and Ukrainian material. The results of the
investigation were reached by means of linguistic and literature research and demonstrated the universal
meaning of the given categories. The criteria of the old and modern outlook, the world understanding and
mentality were analyzed in the scope of the various meaning of such opposite categories. The
interdisciplinary approach proved to be efficient.
Key words: categories of bad and good, folklore, literature, balladry Walter Scott.
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МОВНІ МОДЕЛІ ПРОСТОРУ ЯК КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
(на матеріалі української, англійської та іспанської мов)
Богуцький Вадим Миколайович,
канд. філол. наук
Національна академія внутрішніх справ
У статті вивчаються способи репрезентації просторових реляцій в українській, англійській та іспанській мовних картинах світу. Проведено аналіз специфіки просторових моделей, питомих для "наївної
картини світу" кожної з мов; виявлено й докладно розглянуто найхарактерніші прояви просторової ізосемії. Виділено й проаналізовано аспекти аломорфізму просторових уявлень трьох мовних соціумів.
Ключові слова: простір, концепт, фрейм, субфрейм, слот, локус, сублокус, мовна картина світу,
концептуальна метафора.

Порубіжжя тисячоліть, яке протягом останніх років стало звичним ототожнювати
з початком якісно нового етапу в історії розвитку людської цивілізації, означилося й
істотними змінами в царині науки – докорінним переглядом старих та народженням
нових наукових стратегій і теоретико-методологічних підходів, переакцентуванням
та оновленням базисних наукових парадигм. Характерною прикметою сучасного
етапу розвитку мовознавчої науки є її "експансія" в царину суміжних галузей знання,
тісна взаємодія мовознавства з комплексом дисциплін антропологічного спрямування, що призводить до формування у лінгвістиці антропологічної парадигми, у межах
якої мова – на продовження поглядів В. фон Гумбольдта – розглядається як найголовніша діяльність людського духу, що пронизує усі сфери людського буття і пізнання.
Відтак, пріоритетна увага мовознавців переноситься з мовних феноменів як об'єктів
пізнання на суб'єкт пізнання – людину ("мовну особистість").
У контексті окресленого підходу до мови істотні зміни спостерігаються головним чином у сфері розуміння лексичного значення слова. З цього приводу у монографії сучасної української дослідниці І. Голубовської наголошується, що "представники когнітивної лінгвістики зосередилися на його суб'єктивізмі, антропоцентричності, культурній зумовленості та енциклопедизмі" [Голубовська 2004, 18]. За твердженням дослідниці, "у межах когнітивної лінгвістики лексичне значення виступає актом інтерпретації фрагмента світу людиною, який не зводиться до відношення між знаком і реалією, тобто до референції. Виступаючи ментальною сутністю …
значення слова входить як складова частина до структури знання про навколишній
світ, із чим і пов'язаний його енциклопедичний характер. Дослідити семантику слова для лінгвіста-когнітолога означає насамперед подати опис еталонного ментального образу, що міститься у свідомості людини і відповідає слову, а не окреслювати умови та межі денотації" [Голубовська 2004, 18], як це раніше робили дослідники, передусім, структурні семантики.
ПРОСТІР є однією з базисних категорій людського світосприйняття і свідомості.
Визначаючи фізичні межі, у яких розгортається людське життя, простір, поряд з
часом, входить до числа тих "фундаментальних" [Вежбицька 1999, 273] понять, за
допомогою яких люди сприймають, осмислюють, витворюють світ, і які представлені практично в усіх мовах світу.
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Маючи знакову природу, простір посідає одне з центральних місць у симболарії
людської культури. Притаманна йому культурна семантика є однією з найдавніших
символічних "мов" людства. Метафоризація на основі переосмислення сприйняття
простору як однієї з базових понятійних категорій широко використовується у мовній номінативній діяльності. Основою метафоричної транспозиції виступають
фрейми просторового характеру, за допомогою яких людина орієнтується в просторі. Просторові характеристики переносяться на явища непросторового плану: реалії
матеріального чи суспільно-політичного життя, перебіг історичних подій, психоемоційні стани людини.
Як одне з універсальних понять людської культури і один із найважливіших
фрагментів концептуальної картини світу простір з притаманною йому символічною семантикою приваблював увагу багатьох науковців, з-поміж яких такі вчені, як
А. Вежбицька, Дж. Лакофф, Ю. Лотман, В. Іванов, Ю. Степанов, В. Топоров,
В. Гак, Т. Цив'ян, Т. Топорова, Л. Невська, А. Ніколова, Й. Айдукович, С. Нікітіна,
Т. Ніколаєва, І. Сєдакова, Л. Бабенко, Н. Слухай, Т. Філоненко та ін. Ідіоетнічні
особливості вираження просторових реляцій в українській, англійській та іспанській мовах також ставали предметом науково-лінгвістичних студій (П. Редін, О. Кардащук, Ж. Соколовська, І. Путова, О. Євтушенко та ін.).
Проте сьогодні не існує спеціальних мовознавчих досліджень, у яких особливості транспозиції просторових значень розглядалися б у контрастивному культурологічному аспекті, хоча таке звернення до матеріалу мов, що належать до різних груп
індоєвропейської мовної сім'ї (слов'янської, германської, романської) – відповідно
української, англійської, іспанської, – надає широкі можливості для зіставлення й
виявлення як збігів в осмисленні й моделюванні простору, зумовлених універсальністю психокогнітивних процесів людини, так і "яскравих, несподіваних контрастів
і тонких відтінків" [Телія 1986, 64], спричинених особливостями етнологічного і
культурологічного характеру, специфікою типологічної будови тієї чи тієї мови,
умовами її історичного розвитку тощо.
Отже, актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю осмислення культурних реляцій простору як фундаментальної категорії людського буття, нагальністю подальшої розробки теоретико-методологічних та емпірико-практичних основ мовознавчих досліджень у галузі сучасної лінгвокогнітології та лінгвокультурології.
Метою статті є комплексна характеристика засобів репрезентації категорії
ПРОСТІР в українській, англійській та іспанській мовах і закономірностей переносу значень з просторової сфери у непросторову з увагою до універсальних і національно-специфічних аспектів процесу транспозиції знання, результати чого інтерпретуються у дусі ідей лінгвістичного когнітивізму та лінгвокультурології.
Об'єктом дослідження є ПРОСТІР як базова категорія світосприйняття та світорозуміння, що сформувалася у всезагальному розвитку культури людства.
Предметом дослідження виступають мовні засоби репрезентації категорії ПРОСТІР в українській, англійській та іспанській лінгвокультурах, опрацьовані у вимірах первинного та вторинного семіозису.
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Наукова новизна дослідження визначається тим, що у ньому вперше в українському мовознавстві в рамках однієї роботи зібрано, проаналізовано й систематизовано мовні засоби, які репрезентують категорію ПРОСТІР у трьох неблизькоспоріднених та різноструктурних мовах, проведено їх комплексний аналіз, на основі
чого вироблено фреймову модель здійснення концептуалізації просторових уявлень, опрацьовану з позицій когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології.
Для позначення квантів культурно-семантичного континууму, з якого той чи той
носій мови черпає свій досвід, для окреслення "тих смислів, якими оперує людина у
процесах мислення і які відображають зміст досвіду і знань, зміст результатів людської діяльності і процесів пізнання світу" [Маслова 2005, 38], в науковій літературі
активно використовується таке поняття, як концепт.
Концепт уявляється нам на кшталт своєрідної параболи: крива значення слова,
яке власне й становить об'єкт концептуалізації, одним своїм кінцем занурена у ментально-психологічну сферу індивіда – представника певної лінгвокультури, іншим –
у реальний світ, що знаходить свою вербалізацію за допомогою певних мовних
форм. У такій інтерпретації концепт може розглядатися як своєрідний "посередник"
між словом, ментальною сферою етнічної людини та екстралінгвістичною реальністю. Термін "концепт" використовується нами на позначення ментально-когнітивного утворення, який відображає систему уявлень і понять про певний фрагмент
дійсності і є етнічно, культурно та соціально маркованим.
У контексті цього дослідження особливої актуальності набувають концепти, які
у той чи той спосіб пов'язані з просторовими уявленнями певних етнічних соціумів.
Такі концепти в науковій літературі ідентифікуються як локуси (латин. locus – "місце") – "просторові образи (моделі), що мисляться як закриті стосовно людини, культурно значимі для неї і соціально освоєні" [Прокоф'єва 2004, 9]. Властивості концепту як одиниці когніції знайшли своє специфічне переломлення у теорії когнітивної (концептуальної) метафори, філософське підґрунтя якої можна віднайти у працях Дж. Віко, Е. Касірера, Л. Вітгенштейна, М. Гайдеґґера, Дж. Лакоффа.
Як квант знання концепт являє собою багаторівневе / багатоярусне ментальне
(психічно)-мовне образне утворення, глибинний смисл та істотні / типові ознаки
якого, у свою чергу, увиразнюються через такі когнітивні структури, як фрейм та
гештальт, зберігаючись у них у "згорнутому" вигляді й виявляючи здатність розгортатися при збудженні, активації семантичної (асоціативної) мережі [Красних 2002,
181–186]. Когнітивний обсяг фреймів розширюється за рахунок субфреймів, що
належать до нижчих рівнів, зазвичай вони вміщують частину інформації (відносини
"частина / ціле") і слотів – додаткових (термінальних) вузлів, що вбирають у себе
нові смисли й адаптують фрейм до конкретної ситуації, змінюючи деталі відображеної у фреймі загальновідомої моделі.
На підставі аналізу наукових розвідок лінгвістів і філософів культури А. Вежбицької, Є. Верещагіна, Я. Голосовкера, А. Гуревича, В. Красних, О. Лосєва, Ю. Лотмана, В. Маслової, П. Флоренського та ін. окреслюються характеристики простору
як поняттєвої універсалії, яка представляє найважливішу форму світу й життя в
ньому людини. Уявлення про простір широко й різноманітно представлені в мові,
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свідомості, культурі й міфології. Тому просторова картина світу – окремої людини,
усього етносу чи людства загалом – є "багатошаровою" і становить "складний і рухомий семіотичний механізм" [Лотман 1988, 325–348].
Виформовуючи універсальний, базисний код людської культури, просторові уявлення вже на ранніх етапах розвитку людського колективу пов'язуються з ідеєю
руху – переміщення в просторі, що становить "внутрішню характеристику простору" [Топоров 1983, 227–285]. У контексті архаїко-міфологічної моделі світу рух
означає не просто зміну локалізації, а осмислюється як подолання й підкорення
простору, виявом якого є досягнення центру як кінцевої мети подорожі. При цьому
рух супроводжується й відповідними якісними змінами, найчастіше внутрішнім переродженням того, хто рухається тим чи тим шляхом. На фреймовому рівні це переродження співвідноситься з базовою ситуацією ініціації, що поряд з фреймами "початок подорожі" й "рух" є однією з форм оприявнення міфологеми "шлях" у міфопоетичних, фольклорних, а також художньо-літературних і публіцистичних текстах.
В інтелектуальній практиці логосної доби історично сформувалися два основні
підходи до осмислення категорій ПРОСТІР і ЧАС: субстанціональний (Демокрит,
Ньютон) і релятивістський (Платон, Аристотель, Г. Лейбніц, В. Вернадський). Епохальним за своїм значенням стало вчення А. Ейнштейна з його ідеєю органічної
єдності простору й часу, які об'єднувалися вченим у чотиривимірний "просторовочасовий континуум". У царині художньо-естетичної думки ця ейнштейнова ідея
своєрідно експлікувалася в працях М. Бахтіна, який об'єднав категорії ПРОСТІР і
ЧАС в одне формально-змістове ціле – хронотоп – стосовно літературнохудожнього твору [Бахтін 1975, 256].
У сучасній філософії простір мислиться як форма й необхідна умова існування
фундаментальних матеріальних явищ і процесів. Властивостями простору традиційно вважають тривимірність, безперервність, однорідність, ізотропність, кривизну, кінечність / безкінечність. При цьому постулювання саме такої кількості просторових вимірів залишається одним із найбільш суперечливих питань. Недовершеність загальнофізичної картини простору, що стала особливо помітною в ХХ ст.,
спричинила дедалі ширшу розробку проблем природи й сутності простору, зокрема
й у її лінгвістичному вимірі.
Ізоморфізм основних для багатьох мов світу просторових моделей, структура
яких визначається антонімічними субфреймами "попереду / позаду", "вгорі / внизу", "праворуч / ліворуч", "далеко / близько", пояснюється їх формуванням у практичній діяльності людини (спочатку безвідносно до соціальних, а також гендерних
характеристик індивіда) на найбільш ранніх стадіях розвитку людської культури,
коли ще не існувало спеціально виробленої системи просторових координат та засобів їх визначення, а тому людина використовувала найбільш прості, доступні,
"підручні" точки відліку й виміру, дані їй у безпосередньому досвіді, – власне тіло
й горизонтально орієнтований географічний простір (тобто поверхню землі).
На більш високих стадіях цивілізаційного процесу базисний шар просторових
номінацій конкретного мовного соціуму розширювався, ускладнювався, урізноманітнювався, зокрема й під впливом артефактів культури та історії кожного окремого етносу.
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Виходячи з міркувань щодо стадіальності просторових уявлень людства, нами
проведено аналіз специфіки спаціальних моделей, характерних для "наївної картини світу" кожної з названих мов. Як питомі для неї універсальні способи конституювання простору розглянуто антропо- і геоцентричну просторові моделі. Зазначається, зокрема, що антропоцентричний просторовий канон у мовній картині світу
(МКС) реалізується за трьома напрямами – як антропоцентризм, антропометризм і
антропоморфізм і оприявнюється через "олюднення" явищ навколишнього світу,
створення "людиноорієнтованих" еталонів (стереотипів), котрі визначають кількісні та якісні вектори сприйняття дійсності. При цьому антропоцентричний і антропометричний принципи організації НМКС назагал частіше заявляють про себе в
процесах вторинної номінації – персоніфікації / метафоризації, метонімізації, тоді
як антропоморфний принцип виявляється більш актуальним як підґрунтя для міфологізації просторових уявлень. Специфіка вимірів простору, ідентифікованих як
геоцентричний код, передбачає характеристику його фізичних параметрів відносно
горизонтальної поверхні (землі), яка береться за точку відліку (нульовий рівень).
У цій парадигмі простір розглядається здебільшого у вертикальному зрізі, і його
основні параметричні характеристики пов'язані з векторами, що лежать на одній
лінії, відображаючи протилежні напрямки угору й униз. В англійській мові основними засобами просторового дейксиса на позначення орієнтацій угору й униз виступають лексеми up і down (а також below й beneath); в іспанській – arriba / abajo.
Використання соматизмів нами розглядається як один з найбільш поширених
засобів мовної рефлексії просторових відносин. Відзначається існування міжмовної
образності та аналогічного семантичного наповнення одиниць соматичної лексики,
зокрема тих, що використовуються для мовного вираження просторових відносин
чи номінації об'єктів простору (укр. гирло (ріки); рос. устье; англ. mouth; ісп. bоca).
Як характерний прояв ізосемії, зумовлений універсальністю будови й фізіологічних функцій людського тіла, розглядається нами позитивне конотування просторових орієнтацій правий, праворуч і, відповідно, негативна аксіологічність просторових орієнтацій лівий, ліворуч.
Пріоритетну увагу зосереджує на собі концептуалізація просторових уявлень
українською, англійською та іспанською мовною свідомістю та вербалізації цих
уявлень у рамках вторинного семіозису.
Зокрема, з'ясовується вплив процесу урбанізації на розширення діапазону й національну специфікацію засобів просторової номінації. Місто, услід за М. Вебером, Р. Белютіним, О. Гуньковою й ін., інтерпретується як "друга природа", антропогенний ландшафт, урбанізований простір. На підставі семантико-когнітивного
аналізу українських паремій з ключовими словами місто / село, міський / сільський
можна зробити висновок про дихотомічну протиставленість міста і села в українській МКС. При цьому в українській етносвідомості – як переважно сільській – відбувається концептуалізація міста як чужого простору (Без грошей до міста, без солі додому). У свідомості українського етносу село протиставляється місту як осередок житейської мудрості й високих моральних цінностей (До міста по гроші, а на
село по розум тощо). Аналогічним чином антитеза "село-місто" відбилася й у твор17
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чості українських письменників другої половини ХІХ ст. – Івана Франка, Панаса
Мирного та ін. Аналіз корпусу українських паремій дожовтневої пори засвідчує
також, що у свідомості сільського населення сформувалося уявлення про зарозумілість городян (Що город, то норов; Що город, то гонор).
В англійській мові спільне для української та англійської МКС явище негативного конотування міста спостерігається у популярному вислові Вільяма Купера
(ХVIII ст.) The God made the country, and man made town – "досл. Бог створив село, а
людина – місто" у значенні "штучні, створені руками людини об'єкти не такі гарні,
як витвори природи". Типологічно спільним з українською МКС виявляється й
притаманне для англійської мовної свідомості протиставлення мешканців міст та
сільської місцевості (town mouse / country mouse), однак, на відміну від української
МКС, воно не бачиться як гостре й принизливе для мешканців сільської місцевості.
Як явище аломорфізму відмічено використання урбанолексеми town для означення
різних форм соціальної активності індивіда в таких англійських фразеологічних
одиницях, як on the town – про того, хто веде непутяще життя, a man about town –
"денді, світська людина; жуїр", а також відверто негативні конотації, пов'язані з
лексемою city (city slicker (амер.) – "чепурун, франт, дженджик"; go up and down the
city road – "водитися по міській дорозі від шинку до шинку, витрачаючи усі гроші
на спиртне"). В іспанській мові оцінний компонент локусу місто реалізується у
назвах окремих міст і селищ.
Досліджуючи ціннісний потенціал сублокусів (субконцептів із просторовим
значенням) вулиця, бульвар, площа, базар / ринок та їх дериватів можна зазначити,
зокрема, що прояви ізосемії в усіх трьох зіставлюваних мовах пов'язані з використанням лексичних компонентів вулиця / street / calle для актуалізації слоту "соціальна поразка, занепад": укр. бути (опинитися) на вулиці; англ. (to be) in the street;
ісп. quedar(se) en la calle; echar a uno a la calle тощо. Окрім цього, в англійській,
українській, іспанській мовній свідомості вулиця асоціюється із загальним, усередненим: укр. людина з вулиці; англ. man / woman / men in the street; ісп. de la calle. Як
явище симетрії у трьох зіставлюваних мовах варто розглядати й особливості використання деривату вуличний як аксіологічного маркера для позначення людей та
явищ: укр. вулична жінка (дівка), буков. діал. вуличниця; англ. street woman / street
walker; ісп. cantonera; укр. вуличний авторитет; англ. street credibility.
Виявом аломорфізму можна вважати дихотомію міських "підпросторів", що
найбільш чітко простежується в корпусі англійських фразеологізмів з ядерним
компонентом вулиця (street): high (main) street / back street. При цьому по мірі вкорінення "феномену міста" в культурній свідомості англійського етносу урбанолексема street починає дедалі частіше використовуватись і для номінування явищ непросторової дійсності – абстрактних понять, моральних якостей людини тощо
(a one / two-way street; to work both side of the street; (right) up your street; to be in the
same street with smb.; life is one way street), а назви окремих вулиць, зазнавши метонімізації, ідентифікуються сьогодні як позначення окремих сфер суспільного, політичного, економічного, культурного життя (Wall Street, Downing Street, Harley
Street, Lombard Street, Throgmorton Street, Grub Street, Wardour Street, Civvi Street,
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Queer Street). В українській мові такі приклади є менш численними; як найбільш
вживана відзначається топонема Банкова.
Аксіологічне навантаження має й урбанолексема бульвар / boulevard / bulevar,
присутня сьогодні практично в усіх сучасних європейських мовах у значенні "широка алея посеред міської вулиці чи вздовж узбережжя", а також її деривати: укр.
бульварний, бульварщина; англ. boulevardier; ісп. bulevardera. Аналіз випадків використання зазначених лексем як оцінних маркерів дозволив зробити висновок про
те, що поняття, співвіднесені з бульваром (бульвар, бульварний, бульварщина), у
зіставлюваних мовах назагал ретранслюють семантику ціннісного (естетичного)
низу. Аналогічною є й аксіологічна маркованість прикметників: укр. базарний (базарна баба); рос. площадной (площадная брань); англ. урбаноніма billingsgate – "базарна лайка".
У зіставлюваних мовах широко використовуються можливості національної топоніміки. До цієї групи слід віднести насамперед паремії з топонімами, які асоціюються з подіями певної історичної епохи: укр. Пропав (згинув), як француз в Москві;
Були ляхам Жовті Води, буде ще й Пилява; англ. Meet one's Waterloo – "Зустрітися
зі своїм Ватерлоо"; ісп. En Calatañazor, Almanzor perdió el tambor – "У Калатаньяфор Альмансур загубив свій барабан".
Достатньо численну підгрупу становлять побудовані за схожими семантичними
моделями іспанські й українські паремії з топокомпонентами, що відображають
факти матеріальної культури локусу, фокусуючи увагу передусім на продуктах господарської діяльності мешканців конкретної місцевості чи населеного пункту. Іспанські паремії цієї підгрупи відповідають слоту "достаток": Pan de Bamba, mollete
de Zaratán, ajos de Curiel, quesos de Peñafiel y de Cerrato la miel – "Хліб з Бамби, булки з Саратана, часник з Кур'єля, сир з Пеньяф'єля, мед з Серрато"; Tres cosas tiene
Almendralejo: trigo, cebada y vino añejo – "Три речі є у Альмендралехо: пшениця,
ячмінь і видержане вино". Натомість українські паремії в узагальненому вигляді
відображають низьке матеріальне становище мешканців місцевостей, позначуваних
тополексемами. Пор.: У Печері – лягай спать без вечері; Сосниця розкішниця, єсть
де сісти, та нема чого їсти; Городня – голодня; Піди й за Карпати, то треба бідувати; Піди за Бескиди – не збудеш біди тощо.
Як явище асиметрії в контексті зіставлюваних НМКС слід констатувати наявність величезної кількості іспанських паремій, де подається естетична оцінка топооб'єкта, тобто "відображаються суб'єктивні уявлення носіїв мови про характер довкілля" [Путова 2008, 117–124]. У більшості з них міститься позитивна оцінка локусу: Quien no ha visto Granada no ha visto nada – "Хто не бачив Гранаду, той не
бачив нічого"; No hay peor cosa que ser ciego en Granada – "Нема нічого гірше, аніж
бути сліпим в Гранаді"; Quien no ha visto a Sevilla, no ha visto maravilla – "Хто не
бачив Севілью, той не бачив дива"; Lisboa, terra boa – "Лісабон, мальовничий
край"; Zaragoza la harta, Valencia la bella, Barcelona la rica, Huesca la amena – "Сарагоса сита, Валенсія мальовнича, Барселона багата, Уеска чарівлива".
Для спрагматизованої свідомості англійців майже не властиве таке емоційне
сприйняття краси своєї батьківщини. Найбільше, на що у цьому сенсі спромоглися
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англійці – це перифрази на кшталт The garden of England – "сад Англії" (про долину
річки Івшем (Evesham) у графстві Кент).
Англійські приказки також засвідчують помітно більший історичний оптимізм і
самовпевненість англійців – порівняно з соціальним песимізмом українців, спричиненим складними умовами її історичного розвитку. Впадає в око і закарбована мовними формами більша соціальна згуртованість мешканців Британії, зумовлена
раннім розвитком капіталістичних відносин і, відповідно, формуванням робітничого класу: What Manchester says today, the rest of England says tomorrow – "Що у Манчестері скажуть сьогодні, завтра скажуть по всій Англії".
Провівши зіставний аналіз аксіологічних можливостей гідронімічних локусів річка і море можна зробити висновок про те, що гідронімічний локус річка найбільш
широко представлений в українській МКС, що обумовлюється особливостями геокліматичних умов на територіях, де селилися давні слов'яни. Цей екстралінгвістичний фактор відображається, зокрема, в уявленнях українського соціуму про річку
як велику кількість чогось (субфрейм "об'єм", слоти "дуже багато" і "достаток"):
литися річкою (рікою, річками, ріками); медові та молочні ріки; молочні ріки і киселеві (масляні) береги.
В англійській МКС, головним чином у пареміях, які виникли в середовищі англомовних переселенців у США, зазнає актуалізації й аксіологізації така прототипна
ознака гідролокусу річка, як рух води у певному напрямку, зумовлена фактом використання річок континенту як транспортних магістралей (sell smb. down the river;
send somebody up the river; up the river). У системі просторових уявлень, питомих
для іспанської МКС, відзначається деактуалізація семантики водотоку і руху уверх /
униз по річці, зумовлена особливостями рельєфу країни.
Відзначаються розбіжності щодо "обсягу" використання і фреймової структури
локусу море (англ. sea; ісп. mar) у зіставлюваних мовах. Явища аломорфізму у
цьому плані зумовлені насамперед факторами екстралінгвістичного порядку, зокрема, тією обставиною, що Англія й Іспанія завдяки їх географічному положенню
протягом багатьох століть були двома найбільшими морськими державами у Європі. Натомість Україна впродовж тривалого часу не була територіально пов'язана з
морем, хоча в свідомості українського етносу здавна присутні уявлення про такий
географічний феномен, як море.
В іспанській мові гідронім (тобто лексична одиниця – назва водного об'єкта) море становить основу кількох концептуальних метафор, що утворюють слот "марно
витрачати зусилля, намагатися виконати роботу, наперед приречену на невдачу":
echar agua en el (la) mar – "лити воду у море" (пор.: укр. Нащо в море воду лить,
коли море повне); arar (cavar) en el mar – "орати море" (пор.: укр. море мукою засіяв); echar lanzas en la mar – "поцілити / кидати списами в море"; meter la mar en un
pozo – "вмістити море у колодязь"; vasiar la mar – "вичерпати море", а також слоти,
що містять характеристики таких людських вад, як непрактичність, дворушництво,
надмірні забаганки, необов'язковість, недотримання обіцянки: відповідно no hallar
agua en el (la) mar – "не знайти води в морі; не зуміти зробити найпростішого; упустити з-попід самого носа (щось)"; nadar (navegar) entre dos aguas – "плавати між
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двох морів; прислужувати і нашим, і вашим (семантика дворушництва виникає тут
завдяки дейктичному прийменнику entre – "між"); querer (uno) la mar e sus conchas –
"хотіти моря та його мушлі [на додачу]; хотіти забагато"; escribir en el mar – "написано на морі (пор.: укр. вилами по воді писано); легко забувати про свої наміри, кидати слова на вітер"; hablar uno de la mar – "говорити щось морю; будувати нездійсненні плани".
Семантико-когнітивний аналіз українських, англійських, іспанських фразеологізмів з ключовими компонентами рай / paradise / paraísо засвідчує, що основою для
виникнення переносного значення зазначених міфолексем є прототипна (Біблійна)
ідея цілковитого щастя, обумовлена й спільною етимологією названих міфонімів
(від д.-ір. pairidaēza – "багатство, щастя, майно, скарб"): укр. райське життя, земний рай; англ. earthy paradise / paradise on the Earth; ісп. paraíso terrenal. Значення
ціннісного верху передається також за допомогою іменника небо, небеса (як місця
перебування Бога), що відповідає загальній просторовій орієнтації уверх (укр. сьоме
небо; англ. the seventh heaven; ісп. el séptimo cielo). Відзначається превалююча іронічна забарвленість фразеологічних одиниць з лексемами рай / paradise / paraísо у
зіставлюваних мовах: англ. fool's paradise; ісп. paraíso de los bobos.
Назви нижніх шарів потойбічного світу в зіставлюваних мовах є етимологічно
відмінними, що може пояснюватися домінантним впливом різних культурних традицій: паганських вірувань, християнської релігії (укр. пекло; англ. hell; ісп. infierno),
загальноєвропейської літературної традиції. При цьому в межах кожного із зіставлюваних мовних соціумів виділяється низка автентичних асоціацій, що становлять когнітивне підґрунтя процесів метафоризації назв нижніх субпросторів потойбічного
світу. Так, група англійських паремій з компонентом hell об'єднується фреймом "безнадія, марні сподівання" (not a hope in hell; not a prayer [in hell]; snowball's chance in
hell). Актуалізована в ідіомі snowball's chance in hell прототипна ознака пекла – надміру висока температура – в українській НМКС становить когнітивне підґрунтя таких іронічно забарвлених паремій, як У пеклі все тепло, а пойди в рай, то й дровами
дбай; Як ити в рай, так и дров дбай, а як у пекло, так и так тепло.
Взяті назагал, наведені вище міркування, думки науковців, наші власні спостереження переконують у тому, що простір насправді є однією з центральних категорій (концептів) людської культури, за допомогою якої людина сприймає, осягає,
усвідомлює світ, витворює його у своїй уяві та вербалізує просторові відношення в
процесі мовленнєвої комунікації. Водночас, зумовлена культурно-історичним досвідом етносу / народу /нації, дана "універсалія" відображає специфіку уявлень про
простір у свідомості того чи того народу, яка особливо чітко увиразнюється при
порівняльному аналізі тих уявлень, що історично склалися і сьогодні існують y різних етнічних колективах.
В статье исследуются особенности выражения пространственных отношений на материале трех
разноструктурных европейских языков – украинского, английского, испанского. На материале сопоставляемых языков исследуется специфика пространственных моделей, свойственных "наивной картине мира". Выделены и проанализированы явления алломорфизма пространственных представлений
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украинского, английского, испанского языковых социумов, определены обусловившие их факторы
лингвистического и экстралингвистического порядка.
Ключевые слова: пространство, концепт, фрейм, субфрейм, слот, локус, сублокус, языковая картина мира, концептуальная метафора.
The article focuses on cultural and national peculiarities of space models in the Ukrainian, English and
Spanish languages. The peculiarities of space models have been analysed in the frames of "naive world
model", alongside with geometrical and evaluative aspects of semantic oppositions.
Key words: space, concept, frame, subframe, slot, locale, sublocale, language world model, conceptual
metaphor.

Література:
1. Англо-український фразеологічний словник / [уклад. К. Т. Баранцев]. – 2-ге вид., випр. – К. :
Знання, КОО, 2005. – 1056 с.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. М Бахтин. – М. :
Художественная литература, 1975. – 504 с.
3. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. Грамматическая семантика.
Ключевые концепты культур. Сценарии поведения сборник / Анна Вежбицкая ; [пер. с англ.
А. Д. Шмелёва ; предисл. Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёва]. – М. : Языки русской культуры, 1999.
– 776, [1] с. – (Язык. Семиотика. Культура).
4. Голубовська I. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія / Ірина Олександрівна
Голубовська. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2004. – С. 18.
5. Испанско-русский фразеологический словарь / [Э. И. Левинтова, Е. М. Вольф, Н. А. Мовшович
и др.]. – М. : Русский язык, 1985. – 1080 с.
6. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций / В. В. Красных.
– М. : Гнозис, 2002. – C. 181–186.
7. Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия / Ю. М. Лотман
// Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: книга для учителя. – М. :
Просвещение, 1988. – С. 325–348.
8. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие / В. А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – С. 38.
9. Прокофьева В. Ю. Русский поэтический локус в его лексическом представлении: на материале
поэзии "серебряного века" : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.01 / Виктория Юрьевна Прокофьева.
– СПб., 2004. – С. 9.
10. Путова И. Н. Топоним в составе испанских и русских паремий / И. Н. Путова // Научный вестник Воронежского гос. архитектурно-строительного ун-та. Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. – Воронеж, 2008. – Вып. 1 (9). – С. 117–124.
11. Словник фразеологізмів української мови / [уклад. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк та ін.]. – К. :
Наукова думка, 2003. – 1098 с. – (Словники України).
12. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с.
13. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура. – М. : Наука, 1983. – С. 227–285.

22

УДК 811.111'39 + 811.111'42
КУЛЬТУРОНІМИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ
(на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама
"Мапи загублених закоханих")
Боса Аліна Вікторівна,
асп.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
У статті систематизуються і доповнюються основні підходи та принципи класифікації культуронімів (на матеріалі англомовного роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих").
Ключові слова: культуроніми, реалії, алюзивні культуроніми, культуроніми-аналоги, моноструктуральний та поліструктуральний підходи.

У лінгвістиці сьогодення не існує остаточної та чіткої класифікації культуронімів [Виноградов 2001; Влахов, Флорін 1986; Кабакчі 2005; Прошина 2008; Томахін
1988; Фененко 2001], що зумовлено складним та неоднозначним характером цього
екстралінгвістичного феномену. Через неоднозначне розуміння того, чим є культуронім [Ахманова 2007; Бархударов 1975; Виноградов 2001; Влахов, Флорін 1986;
Кабакчі 2005; Прошина 2008; Томахін 1988; Фененко 2001], застосовуються різні
принципи їх класифікації.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю системного підходу до проблеми
культуронімів як маркерів культурних особливостей певної національної спільноти.
Мета статті передбачає здійснити системний аналіз класифікації культуронімів
з уточненням та доповненням.
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: здійснити
критичний огляд теоретичного матеріалу з проблеми культуронімів та їх класифікації; виявити основні підходи та принципи класифікації культуронімів та розробити нову класифікаційну систему на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих".
Об'єктом дослідження є культуроніми, репрезентовані в мовній тканині художнього роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих".
Предметом дослідження виступає семантичний зміст культуронімів та механізми їх функціонування у змісті роману, що підлягає аналізу.
Наукова новизна статті полягає у виявленні принципів класифікації культуронімів в контексті британської, американської та пакистанської культур на матеріалі
англомовного роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих".
У результаті аналізу наукової літератури з проблеми культуронімів та їх класифікації ми пропонуємо виокремити два підходи до класифікації культуронімів за
критерієм структурного змісту культуроніму – моноструктуральний (враховує домінантну роль одного з компонентів структури змісту культуроніму – предметного,
мовного чи концептуального, нейтралізуючи значимість двох інших) та поліструктуральний (враховує два або всі компоненти змісту; у більшості випадків беруться
до уваги предметний та мовний аспекти або предметний та концептуальний).
Моноструктуральний підхід зумовлює класифікацію культуронімів за структурним принципом і передбачає розподіл реалій на реалії-предмети (R-реалії), реалії23
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концепти (C-реалії) та реалії-лексеми (L-реалії) [Фененко 2001, 17]. Таким чином, у
кожній групі реалія характеризується моноструктурним змістом та позначає явище
екстралінгвістичної дійсності (реалії-предмети), або виступає культурним еквівалентом (реалії-концепти), або мовним знаком (реалії-лексеми).
У межах поліструктурального підходу ми виокремлюємо такі принципи класифікації культуронімів: принцип універсальності-специфічності, асоціативний принцип, принцип первинності-вторинності мовної вербалізації, семантичний принцип,
принципи часу та місцевої колоритності.
Всі реалії за принципом універсальності-специфічності класифікуються на
специфічні реалії ('вытрезвитель'), аналоги ('дедовщина – hazing'), подібні слова з
різними функціями ('cuckoo's call' – asked for by an American girl to find out how soon
she will get married, – 'крик кукушки' – counted by a Russian to find out how long she
will live) та мовні лакуни подібних понять ('clover-leaf' – автодорожная развязка в
виде клеверного листа) [Прошина 2008, 122].
В. В. Кабакчі в своїй концепції іншомовного опису культури поділяє культуроніми з погляду їх універсальності-специфічності на універсальні культуроніми (поліоніми) та специфічні, іменуючи їх "ідіокультуронімами" [Кабакчі 2005, 3–4].
Останні відповідають традиційному поняттю реалії. В. В. Кабакчі також виокремлює клас аналогів ('каша – porridge') та клас гібридних утворень, яким одночасно
властиві універсальність та специфічність [Кабакчі 2005, 3–4]. Вони займають проміжну позицію між поліонімами та ідіокультуронімами.
Поліоніми – це універсальні елементи земної цивілізації, які можна зустріти в різних культурах, проте які реалізують специфічні конотації. Вони можуть бути гетерогенні (за своєю формою) та гомогенні (за значенням та частково формою) [Кабакчі 2005, 3–4]; останні В. В. Кабакчі називає інтернаціоналізмами, які, на думку
С. Влахова та С. Флоріна, повинні зберігати своє первинне значення та національне
забарвлення [Влахов, Флорін 1986, 61].
На нашу думку, виокремлення поліонімів як окремого класу культуронімів є
дещо неправомірним, оскільки глобальність лексики, маркованої національнокультурною специфікою, унеможливлює дослідження культурних відмінностей
мов. Проте, як було вже відмічено В. Масловою, врахування універсальних властивостей лексичних одиниць відіграє вагому роль у дослідженні тієї чи іншої культури [Маслова 2001, 67].
Щодо класу аналогів, на наш погляд, їх варто віднести до недиференційованої
лексики (ця проблема грунтовно опрацьована Л. С. Бархударовим [Бархударов
1975]), оскільки відмінності, які можуть мати місце між певними двома лексичними
одиницями, полягатимуть лише у розбіжності їх семантичних полів. Аналоги не
характеризуються істотно новим семантичним навантаженням, а можуть містити
лише деяку додаткову інформацію, що, як правило, частково маркована національним колоритом. Прикладом можуть слугувати лексичні одиниці 'sister-ji','brotherji','uncle-ji', які вживаються у шанобливому зверненні в мовах хінді, урду та інших
мовах народів Індійського Субконтиненту [Aslam 2006].
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За асоціативним принципом реалії утворюють клас асоціативних [за Виноградов 2001, 37] або конотативних реалій [Томахін 1988, 82–90]. За визначенням
Г. Д. Томахіна, конотативні реалії – це лексичні одиниці, які, позначаючи прості поняття, виражають разом із тим смислові та емоційні відтінки [Томахін 1988, 41–42].
До класу асоціативних / конотативних реалій належать лексичні одиниці, які позначають вегетативні символи, анімалістичні символи, символіку кольорів, фольклорні, історичні та літературно-книжні алюзії, які дають натяк на образ життя, поведінку, риси характеру, діяльності історичних, фольклорних та літературних героїв, на історичні події, на міфи, мовні алюзії, які зазвичай дають натяк на певний
фразеологізм, прислів'я, приказку, крилатий вислів [Виноградов 2001, 96–97].
С. Влахов та С. Флорін зауважують, що конотативні слова становлять окрему
групу та можуть включати реалії, які, тією чи іншою мірою, є носіями конотативних значень, оскільки зміст поняття "конотація" включає в себе й певний колорит,
що є базовим компонентом змісту будь-якої реалії [Влахов, Флорін 1986, 38].
Асоціативні реалії пов'язані з різними національними історико-культурними
явищами, але не знаходять свого вираження в спеціальних словах, у безеквівалентній лексиці. Вони знаходять своє матеріалізоване вираження в компонентах значень слів, у відтінках слів, в емоційно-експресивних обертонах, у внутрішній формі
слова [Виноградов 2001, 37]. Саме асоціативні реалії, на нашу думку, мають вагоме
значення у створенні образу.
Принцип первинності-вторинності мовної вербалізації зумовлює розподіл реалій та культуронімів з погляду мовної номінації елементів культури.
На відміну від традиційної лінгвістики, В. В. Кабакчі поділяє мовні реалії на вихідні назви специфічних елементів культури – ідіоніми ('Москва', 'царь', 'старовер')
та назви елементів іншомовних (зовнішніх) культур – ксеноніми [Кабакчі 2007, 53].
Розмежування культуронімів на ідіоніми та ксеноніми можна простежити як частину класифікаційної системи С. Влахова та С. Флоріна в монографії "Непереводимое в переводе" [Влахов, Флорін 1986], а саме класифікації реалій за місцем та
мовою. На думку вчених, при класифікації реалій необхідно враховувати не лише
екстралінгвістичний, але й лінгвістичний (мовний) принцип, який і дозволяє розглядати реалії 1) в площині однієї мови – як свої і чужі, і 2) в площині двох мов – як
внутрішні і зовнішні. В залежності від широти ареалу свої реалії можуть бути національними, локальними та мікрореаліями, а чужі – інтернаціональними та регіональними [Влахов, Флорін 1986, 57].
Свої реалії, на думку вчених, не потребують спеціальних пояснень [Влахов,
Флорін 1986, 17]. Чужі реалії – це або запозичення, або кальки, або транскрибовані
реалії іншої мови – оказіоналізми чи неологізми [Влахов, Флорін 1986, 58]. Внутрішні реалії – слова, що належать одній із двох мов і, відповідно, чужі для іншої,
тобто в площині однієї мови ці слова будуть своїми, але чужими для інших мов.
Зовнішні реалії однаково чужі обом мовам [Влахов, Флорін 1986, 59].
Таким чином, реаліям-ідіонімам (за класифікацією В. В. Кабакчі) відповідають
свої реалії (за класифікацією С. Влахова та С. Флоріна); внутрішні реалії можуть
розглядатися як ідіоніми, так і ксеноніми, в залежності від того, якій із двох мовних
площин вони належать.
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Семантична класифікація базується на смисловому змісті культуронімів та
зумовлена тим фактором, що реалії за своєю природою пов'язані з фоновою інформацією, яка охоплює різні елементи духовної та матеріальної культури і наповнює
концептуальний зміст певної мовної реалії, зумовлюючи її соціально-культурне
значення та значимість. Цінність фонової інформації, як відзначає В. С. Виноградов, у тому, що вона відображена в мові.
Семантичним принципом у класифікації культурно зумовленої лексики керується більшість лінгвістів, які займаються вивченням проблеми лінгвокультурного
субстрату [Верещагін, Костомаров 2005; Виноградов 2001; Томахін 1988; Влахов,
Флорін 1986; Прошина 2008], проте цей принцип може бути не завжди експліцитно
виражений.
Всі реалії, за С. Влаховим і С. Флоріним, тематично можна поділити на географічні, етнографічні та суспільно-політичні реалії [Влахов, Флорін 1986, 51–56].
В. С. Виноградов розрізняє побутові, етнографічні та міфологічні реалії, реалії світу природи, державно-адміністративного устрою та суспільного життя [Виноградов
2001, 91–97].
Г. Д. Томахін за семантичною ознакою класифікує реалії в межах групи денотативних реалій – лексичних одиниць, семантична структура яких повністю заповнена фоновою лексичною інформацією, і пропонує розмежовувати реалії побуту, мовленнєвого етикету та норми поведінки, географічні реалії, суспільно-політичні
реалії, реалії системи освіти, релігії та культури [Томахін 1988, 84–196].
З. Г. Прошина, виходячи з семантичного поля реалій, виділяє терміни, що позначають суспільні явища, військові, освітні, терміни, що позначають традиції та
звичаї, ергоніми та історичні терміни, слова повсякденного вжитку, назви літературних творів та газет [Прошина 2008, 117–118].
Неоднозначне розуміння змісту лінгвокультурних реалій, а в нашому випадку –
включеність чи невключеність власних імен до їх змісту (так як межі між ними доволі нечіткі, а іноді і зовсім відсутні), зумовлює необхідність виділити окремий
клас ономастичних реалій, оскільки переважна більшість вчених включають власні імена до змісту ідіокультуронімічної лексики [Виноградов 2001; Кабакчі 2005;
Прошина 2008]. До класу ономастичних лінгвокультурних реалій належать антропоніми, топоніми, імена літературних героїв, назви компаній, музеїв, театрів, ресторанів, магазинів, пляжів, аеропортів [Виноградов 2001], зооніми [Прошина 2008],
назви творів літератури та мистецтва, історичні факти та події в житті країни, назви
державних та суспільних установ [Томахін 1982, 10].
Проте С. Влахов та С. Флорін дотримуються протилежної думки та не надають
власним іменам статусу лінгвокультурних реалій, включаючи їх як окремий клас до
безеквівалентної лексики. Вчені вважають, що з реаліями власні імена поєднує лише яскраве конотативне значення, яке зумовлює їх здатність передавати національний та історичний колорит; реалії, на відміну від власних імен, мають ЗНАЧЕННЯ
[Влахов, Флорін1986, 13].
Принцип часу зумовлює розподіл культуронімів за їх актуальністю. Всі культуроніми можна поділити на сучасні та історичні. Прикладом можуть слугувати реа26
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лії державного устрою та суспільного життя [Виноградов 2001]. З. Г. Прошина на
основі критерія часу в межах реалій виокремлює неологізми, історизми та архаїзми
[Прошина 2008, 118]. Проте, на думку С. Влахова та С. Флоріна, з погляду перекладу
неологізм не може бути ані синонімом, ані ознакою реалії [Влахов, Флорін 1986, 37].
Принцип місцевої колоритності зумовлює розподіл реалій на екзотизми і варваризми [Прошина 2008, 118]. С. Влахов та С. Флорін зауважують, що реалія може бути
варваризмом тільки як виняток, адже реалії, на відміну від варваризмів, не обов'язково запозичені слова та чужі мові за своєю структурою, вони важко піддаються перекладу, не мають слів-двійників за своїм значенням, і більшість із них можна знайти в
тлумачних словниках [Влахов, Флорін 1986, 39]. З приводу того, чи варто розглядати
екзотизми як реалії та виокремлювати їх в окремий клас, потрібно зауважити, що екзотизми не завжди є носіями колориту певної країни чи народу, що, в свою чергу,
зумовлює широке розуміння змісту цього поняття і, відповідно, включення в нього як
реалій, так і нереалій (конотативних слів) [Влахов, Флорін 1986, 41].
Виявлення семантичного змісту культуронімів та механізмів їх функціонування
в мовній тканині художнього тексту, а саме – в романі британського автора пакистанського походження Надіма Аслама "Мапи загублених коханців", надає нам можливість створити класифікацію, яка максимально враховує семантичні особливості культурно зумовленої лексики, її універсально-специфічний характер, актуальність та здатність виражати певний соціокультурний фонд і спільність розвитку
всіх культур народів світу. Таким чином, запропонована нами класифікація базується на чотирьох принципах і передбачає розподіл культуронімів на три групи:
ідіокультуроніми, алюзивні культуроніми та культуроніми-аналоги.
За принципом універсальності-специфічності ми вважаємо за доцільне поділити культуроніми на ідіокультуроніми, алюзивні культуроніми та культуронімианалоги. Такий розподіл зумовлений тим фактом, що в процесі вивчення функціонально-семантичних особливостей культуронімів ми будемо враховувати більшою
мірою культурно-специфічну сторону змісту культуроніму, а саме – семантичне
навантаження ідіокультуронімів. Універсальність, яка деякою мірою характерна
для алюзивних культуронімів, культуронімів-аналогів, стане свого роду певним критерієм у виявленні національної специфіки культур, що підлягають дослідженню.
За семантичним принципом ідіокультуроніми класифікуються на денотативні
(термін Г. Д. Томахіна [Томахін 1988, 84–197]) та ономастичні культуроніми. Денотативні культуроніми, як правило, позначають матеріальні та духовні цінності
певної національної спільноти. Так, наприклад, 'sari' [Aslam 2006, 27] – це довга
шовкова тканина, яку жінки Індії носять у вигляді сукні (1257); 'raita' [Aslam 2006,
39] – соус, приготований на основі йогурту, що користується великою популярністю в Індійській та Пакистанській національній кухні, а також Бангладеші; 'mosque'
[Aslam 2006, 5] – будівля, в якій мусульмани вшановують Аллаха, а також виконує
роль освітнього та політичного центру в ісламських країнах.
До групи ономастичних культуронімів належать антропоніми: політичноурядові (Queen Elizabeth II [Aslam 2006, 5], Caliph Harum al-Rashid [Aslam 2006, 5],
Ayatollah Khomeini [Aslam 2006, 34]), релігійні (Allah [Aslam 2006, 31], the Prophet
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[Aslam 2006, 34], Muhammad [Aslam 2006, 38], a Hindu, a Sikh [Aslam 2006, 207]),
музичні (Duke Ellington [Aslam 2006, 13], Sidney Bechet [Aslam 2006,13], Louis
Armstrong [Aslam 2006,13], Ben Webster [Aslam 2006, 13], Count Bassie [Aslam
2006,13], The Rolling Stones [Aslam 2006,24]), герої міфів та легенд (Rama and Sita
[Aslam 2006,17]), топоніми: країни (England [Aslam 2006, 42], Pakistan [Aslam
2006, 42], the USA [Aslam 2006,8]), штати (California [Aslam 2006, 27]), міста
(London [Aslam 2006, 290], Sohni Dharti [Aslam 2006, 16], Lahore [Aslam 2006, 16],
Washington [Aslam 2006, 27], Boston [Aslam 2006, 28], New York [Aslam 2006, 27],
Islamabad [Aslam 2006,31], Mecca [Aslam 2006, 31]), назви вулиць (Park Street
[Aslam 2006, 29]), релігії та релігійні течії (Islam [Aslam 2006, 43]), релігійні пам'ятки культури (the Koran [Aslam 2006, 34 ], Taj Mahal [Aslam 2006, 31]), історичні визначні місця (Hyde Park [Aslam 2006, 24]), історичні події (Iranian Revolution [Aslam
2006, 34]), історичні пам'ятки культури та архітектури (the Statue of Liberty [Aslam
2006, 27]), назви підприємств та концернів (Philips [Aslam 2006, 33], Volkswagen
[Aslam 2006, 10]), назви державних та суспільних установ (Moscow/Patrice
Lumumba People's Friendship University [Aslam 2006, 27]), назви політичних партій
(a Communist Party [Aslam 2006, 35]), назви річок та озер (the Chenab [Aslam 2006,
149]), назви аеропортів (Karachi airport [Aslam 2006, 7]), назви творів літератури та
мистецтва (the Book of One Thousand and One Nights [Aslam 2006, 5]). Також слід
окремо виділити авторські ономастичні реалії, які виконують допоміжну функцію у створенні певної національної картини світу. У книзі Надіма Аслама "Мапи
загублених коханців" до таких реалій можуть належати – the Darwin (Jugnu's
Sheridan Multicruiser speedboat) [Aslam 2006, 29], Ghanda Food and Convenience
Store [Aslam 2006, 32], The Afternoon (the local newspaper) [Aslam 2006, 150], The
First Children on the Moon (an Urdu-language monthly for children) [Aslam 2006, 16].
Денотативні та ономастичні культуроніми з позиції первинності чи вторинності їх
мовної репрезентації поділяються на ідіоніми та ксеноніми. Останні можуть бути запозиченими (chappatis [Aslam 2006, 37] – 'один з різновидів хліба (бездріжджовий),
що є атрибутом національної кухні Південної Азії'), або представлені перекладомкалькою, або поширені поліонімом (zarda rice [Aslam 2006, 37] – 'пакистанський десерт, приготовлений на молоці з додаванням горіхів, кокосу та свіжого сиру').
До алюзивних культуронімів належать фольклорні, історичні, літературнокнижні алюзії, ідіокультуроніми, концептуальне навантаження яких збагачується
в контексті художнього твору, а також текстові (культуроніми, продуковані в тканині художнього тексту). Прикладом алюзивних культуронімів можуть слугувати
культурні реалії Індії та Південної Азії 'monsoon' [Aslam 2006, 5],'Dasht-e-Tanhaii'
[Aslam 2006, 29] та 'Rama and Sita' [Aslam 2006, 17]. Лексична одиниця 'monsoon'
позначає а) період сильних дощів в Індії та Південній Азії; б) вітер, що викликає
циклон; в) дощ під час цього циклону [MED 2002, 920]. Проте в змісті роману британського автора пакистанського походження Надіма Аслама "Мапи загублених
коханців" лексична одиниця 'monsoon' отримує нове концептуальне значення, а саме – "втрачений сезон" ('a season now lost') [Aslam 2006, 5]. 'Dasht-e-Tanhaii' – це
відомий поетичний твір старовинної арабської форми пакистанського поета Фаіз
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Ахмад Фаіз, що є поетичним вираженням болю втрати чи розлуки, а також краси
кохання, незважаючи на біль. У романі Dasht-e-Tanhaii – це місто пакистанських
емігрантів у Великій Британії, яке уособлює в собі "пустелю самотності" ('The
Wilderness of Solitude', 'The Desert of Loneliness') [Aslam 2006, 29]. Алюзивні культуроніми Ram та Sita, головні герої індуського епосу Рамаяна, уособлюють у тканині
художнього тексту долю жінки, її місце в соціумі та подружньому житті.
До текстових алюзивних культуронімів належать прислів'я та приказки, продуковані в тканині художнього тексту. Вони, як правило, утворюються шляхом помилкового "склеювання" окремих частин приказок та прислів'їв героями художнього твору, що, в свою чергу, зумовлено, по-перше, недосконалим знанням мови та
культури певної країни, а, по-друге, відмінною ментальністю та менталітетом героя, який продукує такі приказки. Яскравим прикладом можуть слугувати наступні
прислів'я та приказки з роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих": 'The
grass is always green with envy on the other side' [Aslam 2006, 32] ('The grass is always
greener on the other side of the fence'), 'Love is in the air but as blind as a bat' [Aslam
2006, 32] ('Love is blind', 'Blind as a bat, mad as a hatter'), 'Blood is thicker than water
through thick and thin' [Aslam 2006, 33] ('Blood is thicker than water'), 'It will be a cold
day in Hell when Hell freezes over' [Aslam 2006, 33] ('It will be a cold day in Hell'), ' A
friend indeed is a friend, indeed' [Aslam 2006, 33] ('A friend in need is a friend indeed'),
'Hell is other people' [Aslam 2006, 33] ('Heaven is other people'). Художні алюзивні
реалії відіграють значну роль у створенні національної мовної картини світу та одночасно становлять цінний лінгвістичний матеріал та інструмент дослідження.
Змістом культуронімів-аналогів є семантичне навантаження символіки (кольорів, вегетативної, анімалістичної) та ономатопея.
Ономатопея виконує другорядну функцію національного маркера, слугуючи допоміжним засобом дослідження культурної специфіки певної картини світу і, як
правило, демонструє деяку різницю в сприйнятті речей реальної дійсності представників різних національних спільнот: 'In England the heart said 'boom boom' instead
of 'dhak dhak'; a gung said 'bung' instead of 'thah'; things fell with a 'thud', not a
'tharam'; small bells said 'jingle' instead of 'chaan'; the trains said 'choo choo' instead
of 'chuk chuk' [Aslam 2006,36].
Отже, з огляду на викладене вище, можна дійти висновку, що дослідження культуронімів необхідно здійснювати в межах поліструктурального підходу, що, у свою
чергу, дозволить виявити зміст культуронімів у їх повному обсязі, а отже – виявити
певний соціокультурний простір певної країни у всіх його проявах.
В данной статье систематизируются и дополняются основные подходы классификации культуронимов (на материале англоязычного романа Надима Аслама "Карты потерянных влюблённых").
Ключевые слова: культуронимы, реалии, аллюзивные культуронимы, культуронимы-аналоги, моноструктуральный и полиструктуральный подходы.
This article addresses the main approaches to classification of cultural nominative onyms (on the basis of
the English novel by Nadeem Aslam 'Maps for Lost Lovers').
Key words: cultural realities, allusive cultural name, cultural nominative names – analogues,
monostructural and polystructural approaches to classification.
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УДК 81:39
ВЕРБАЛЬНО-СИМВОЛІЧНА ОБ'ЄКТИВАЦІЯ БІНАРНИХ ОПОЗИЦІЙ
У ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ
Гончарук Тетяна Леонідівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуті основні способи вербально-символічної об'єктивації бінарних опозицій на матеріалі російських фольклорних текстів, виділені основні символіко-семантичні компоненти, що характеризують розглянуті протиставлення в оціночно-аксіологічній парадигмі.
Ключові слова: символ, бінарні опозиції, фольклорні тексти.

У сучасній науці поняття "символ" є одним з найбільш складних та суперечливих. Незважаючи на те, що теорія символу отримала безліч різноманітних трактувань у роботах багатьох учених, цілісного уявлення про символ досі не існує. Символ, маючи архетипічну природу, пов'язується з міфом та ритуалом та являє собою
чітко диференційоване за змістом уявлення, що викликає постійне коло асоціацій
[Еремина 1991]. У суто лінгвістичному трактуванні слова-символа провідна роль
належить виокремленню тих значущих образних та оціночних ознак, які дозволяють розрізняти символ та не-символ. В основу мовознавчого дослідження покладено з'ясування мовної природи символів, вивчення процесів їхнього утворення й подальших семантичних трансформацій, особливостей їхнього функціонування в тексті. Символ розглядається як категорія семантики, має зовнішнє вираження і пов'язаний із денотатом та сигніфікатом. Особливістю символу як семантичної одиниці є
множинність значень, які виявляють себе в різних конституціях. Вибір однієї теми
із сукупності значень, притаманних символу, визначає функцію розмежування, в
основу якої покладена бінарна семантична опозиція. Дослідники (В. Н. Топоров,
В. В. Іванов, В. Я. Пропп, К. Леві-Строс, Т. В. Цив'ян та інш.) зазначають, що набір
бінарних опозицій приблизно включає в себе 10-20 пар протилежних ознак, що несуть у собі, відповідно, позитивні та негативні смисли. Ці опозити пов'язані зі
структурою простору (верх/низ, небо/земля, земля/підземелля, праве/ліве,
схід/захід та інш.), зі структурою часу (день/ніч, світло/темрява, літо/зима, весна/осінь), з кольором (білий/чорний, червоний/чорний), із соціальними категоріями (чоловіче/жіноче, старший/молодший, свій/чужий, близький/далекий, внутрішній/зовнішній) тощо.
Різні бінарні опозиції в їх вербально-символічній об'єктивації широко представлені в фольклорних текстах й обрядах російського народу.
Однією зі значимих бінарних опозицій є опозиція чоловіче/жіноче, яка знаходить свою реалізацію в категоріях статі, граматичного роду, символічної об'єктивації фольклорних текстів та різних ритуально-обрядових функціях.
У протиборстві чоловічого та жіночого начал закладена ідея самого життя, котра, проектуючись на космос, сексуалізує його, тобто поділяє на дві частини за ознакою чоловічий/жіночий (Мірча Еліаде, "Ковалі та алхіміки"). Визначну роль чоловічого та жіночого начал у створенні світу, в його облаштуванні та функціонуванні
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доводять міфологічні та фольклорні тексти. При цьому полярність опозитів чоловічий/жіночий передбачає їх активну, творчу взаємодію. Безліч міфологічних сюжетів демонструє, що першим божеством слов'ян був Рода, якому підкорювалися дві
рожениці – богині-жінки [Мелитинский 1976]. Тобто чоловіче та жіноче начало
складали суть творення світу, гарантію його постійного оновлення. Саме поєднання
чоловічого та жіночого породжує життя, створює щось нове, що не є простою сумою складників. У такому контексті і чоловіче, і жіноче начало несуть у собі позитивні смисли. Проте за аксіологічною лінійкою у вербально-символічному аспекті
чоловіче та жіноче, як правило, протиставлені один одному. Зазвичай перший член
такої опозиції – чоловіче – пов'язаний із позитивними смислами і включає в себе
такі символіко-семантичні компоненти, як "щастя", "добро", "здоров'я", "день", "сакральна сила", "верх", "схід", "передній", "зовнішній", "правий", "той, що оберігає".
Жіноче, відповідно, несе у собі протилежні смисли і пов'язане з "нещастям",
"злом", "хворобою", "ніччю", "хтонічними силами", "низом", "заходом", "заднім",
"внутрішнім", "лівим", "небезпечним", тобто отримує негативну характеристику на
символіко-семантичному рівні. Протиборство чоловічого та жіночого начал віддзеркалюється у російських прислів'ях: "Мужик тянет в одну сторону, баба в другую". "В чем деду стыд, в том бабе смех". При цьому чоловік є головуючим, йому
відводиться провідна роль: "Муж – голова, жена – душа", "Без мужа, что без головы; без жены, что без ума".
Чоловіче часто характеризується як "зовнішнє", а жіноче – "внутрішнє". У прислів'ї "Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в избе" протиставлення чоловічий/жіночий постулюється тричі – чоловік поданий на противагу
жінці, собака (вважається істотою, створеною богом) – кішці (часто асоціюють з
відьмами, хтонічними силами), двір (зовнішній простір) – хаті (внутрішній простір). В обрядах, приурочених до початку нового року, сезону чи певних сільськогосподарських робіт, чоловіче асоціюється з добром, добробутом, удачею. Жіноче –
з нещастям, бідами та невдачею. Наприклад, "полазник" (перший відвідувач), колядування (колядниками повинні бути переважно чоловіки), привітальні святкові
обходи (на Новий рік саме чоловік першим повинен переступити через поріг хати).
Жіноче начало – це породжуюче начало, проте воно пов'язане з небезпекою
(хтонічними силами). За російськими віруваннями жінка після народження дитини
вважається ніби "нечистою", і їй необхідно на дев'ятий день піти з дитиною до церкви, щоб священик прочитав над нею особливу очищувальну молитву [Афанасьев
2006]. Зв'язок жінки з нечистою силою (хтонічним низом) відображає народна мудрість: "Бабьи-то промыслы, что неправые помыслы", "Баба да бес – один у них
вес", "Жена ублажает – лихое замышляет".
Проте жіноче начало амбівалентне, одночасно пов'язане і з життям, і зі смертю.
Так, в міфологічній свідомості образи смерті, хвороби, горя часто постають у різних жіночих образах. Наприклад, зі смертю найчастіше пов'язаний образ старої баби з кістлявими руками і ногами, з великими зубами. В загадках смерть нерідко
загадується через образ красивої дівчини: "красная девица, и всяк ее боится: и
царь, и царица". В міфологічних оповідях нерідко зустрічаємо образ "жінки в біло32
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му", що уособлює смерть: "…Один человек идет и слышит, что позади него снег
скрипит. Он оглянулся и видит: идет женщина в белом. Головой покрутила и пошла. А он вскоре умер" [Русская мифология 10, 444].
У російській культурній традиції образи лихоманок також подаються в жіночій
іпостасі – в образі дівчини або жінки у білому вбранні, з непокритою головою, розпущеним волоссям і без поясу. Або в образі страшних горбатих старих бабів з клюкою, що зближує їх з образами міфологічних істот нижчої демонології [Русская
мифология 10, 429]. За повір'ями, лихоманка стукає своєю клюкою у хати, якщо
хтось їй відкриє, то обов'язково захворіє.
Жіноче начало в міфічній свідомості не лише асоціювалося зі смертю і хворобами,
але й з материнською, породжуючою силою. Так, один із днів тижня – п'ятниця –
оживає в образі красивої дівчини чи молодої, тендітної жінки. Пізніше, з приходом
християнства, образ П'ятниці у народній свідомості злився зі святою Параскевою
(Параскева П'ятниця), найважливішою функцією якої вважалося покровительство
вагітним жінкам та пологам. У народних легендах П'ятниця інколи змальовується
повивальною бабкою – рос. "повой" – допомога жінці при родах, "повивать" –
приймати малюка.
Бінарна опозиція чоловічий/жіночий, на думку В. В. Іванова та В. Н. Топорова
[Иванов, Топоров, 6, 178], несе особливе семантичне навантаження у вербальносимволічній презентації фольклорних текстів і являє собою "згорнуту серію" інших
протиставлень, таких як життя/смерть, верх/низ, світло/темрява, сухий/мокрий,
твердий/м'який тощо. Тетяна Цивьян вважає, що ця опозиція безпосередньо пов'язана з людиною, з тим, як вона відчувала себе у світі і формувала певну "картину
світу" відповідно до принципу антропоцентризму [Цивьян 2006]. Одним із визначних етапів у присвоєнні та освоєнні людиною оточуючого світу, а також осмисленні себе є відділення/відмежування себе від іншого. Опозиція я/інший чітко фіксує
межі/кордони особистого (свого) простору та межі іншого (чужого). Архетипічне
протиставлення свій/чужий має космогонічний характер (осмислюється як протиставлення Космосу Хаосу) і сприймалось міфологічною свідомістю давньої людини як боротьба Світла із силами Темряви. Остання пов'язувалася з ритуалами періодичного відтворення первинного акту творення, необхідного для відновлення
космічного порядку.
У символічному осмисленні світло асоціюється у міфічній свідомості з ідеями
"тепла", "життя", "здоров'я", "сакральними силами", "свого простору". Темрява – з
"холодом", "хворобою", "смертю", "хтонічними силами", "чужим простором". Так,
у первісних племен склалося враження, що темрява та холод ворожі божествам світла та тепла і творяться іншою могутньою силою – нечистою, злою та руйнівною.
Це, на думку О. М. Афанасьєва, й стало поштовхом для ствердження дуалізму в
релігійних віруваннях, який витікав не з етичних вимог духу людини, а з суто фізичних умов і їхнього впливу на живі організми [Афанасьев 2006, 35].
Опозицію світла та темряви можна простежити й на рівні протиставлення дня і
ночі. Первісна людина сприймала День і Ніч як живих, безсмертних істот. Так,
День являв собою верховне божество світла – сонце, Ніч – божество темряви. Ніч
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асоціювалася зі смертю, день – із життям. Проте символічні смисли, що презентують концепт Ніч, мають амбівалентний характер. Ніч архаїчніша за День, тому
вона надає більше можливостей людині – наприклад, замовляння читалися вночі,
бо саме тоді вони були найбільш дієвими [Новикова 1993].
Протиставлення світла та темряви, дня та ночі співвідносяться також із дихотомією чоловіче/жіноче. Так, у слов'ян День та Ніч персоніфікувались як брат та
сестра. Це яскраво ілюструють народні загадки про день та ніч: "Сестра к брату в
гости идет, а брат от сестры пятится"; "Я стар, от меня родилось двенадцать сыновей (місяці), у каждого из них по тридцати сыновей красных, по тридцати дочерей черных (дні та ночі)". В останньому прикладі опозиція день/ніч посилюється
за рахунок протиставлень чоловіче/жіноче, червоне/чорне.
Перший акт творення світу осмислювався первісною людиною як боротьба Світла та Темряви. Поза хронотопом космогонічного ритуалу територія, на якій проживало плем'я, сприймалася як своя територія, яка була відвойована у чужого
простору (Темряви), і протиставлялася всьому, що знаходилося поза межами свого
"родового тіла" [Энциклопедия культур 15]. Протиставлення свій/чужий у часовопросторовому аспекті конкретизується перш за все як опозиція білого світу та темряви, моря та суші, освоєного та неосвоєного, людського та нелюдського
простору, домівки та лісу тощо. Наприклад, у чарівній казці усі локуси поділяються "на дві групи: своє місце (дім, палац, своє царство) та чуже (дорога, інше
царство, чужий дім)" [Новик 1975, 214–246].
Опозиція свій/чужий може реалізовуватися через дихотомію мати/мачуха. Так,
у народній пісні своя сторона означена як "рідна", місце зосередження роду та
племені героя (батька, матері, дружини та дітей): "Ты седлай, седлай коня добраго!/
Послужу тебе верой-правдою,/Отвезу тебя в родну сторону,/ К отцу, матери, к
роду племени,/ К малым детушкам, к молодой жене,/ К молодой жене, твоей любушке". У прислів'ї ж "чужая сторона – мачеха" народна мудрість змальовує чужі краї в образі нерідної людини – мачухи.
У різних фольклорних текстах чужа сторона асоціюється з небезпекою. Уявлення про те, що "чужі" можуть завдавати шкоди, ґрунтується на тому, що "чужий
простір" (і все, що його наповнює) безпосередньо пов'язаний із потойбіччям.
Чужий, не свій простір – це простір, що знаходиться позаду людини, є невидимим
для неї, а відповідно – небезпечним. Так актуалізується ще одне протиставлення, суттєве для міфічної свідомості, – опозиція спереду/ззаду. Це протиставлення вважається найбільш архаїчною горизонтальною опозицією і обумовлене будовою людського
органу зору: простір, що можна побачити, сприймається як безпечний; простір, що не
можна побачити – небезпечний [Новикова, Шама 1996, 362–364]. У первісних семіотичних системах семантику "переднього" та "заднього" певним чином дублювала
дихотомія праве/ліве. Праве осмислювалося як синонім "переднього" – видимого та
денного світла, простору живих людей; ліве – співвідносилося із "заднім", тобто невидимим, нічним континуумом, потойбіччям, простором мертвих.
Сакральність значень опозиції праве/ліве фіксується не лише фольклорними текстами, а й багатьма обрядами та ритуалами. Наприклад, замовляння часто супроводжуються певними ритуальними діями, пов'язаними з обертанням або праворуч,
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або ліворуч. "Праве" акумулює в собі позитивні символіко-семантичні смисли, те,
що пов'язане з "чоловічим", "сакральним", "щастям", "достатком", "життям". "Ліве"
акумулює переважно негативні смисли і тому, що пов'язане з "жіночим", "хтонічним", "нещастям", "бідністю", "смертю". Так, у народних прикметах та повір'ях
"праве" асоціюється з радістю та достатком, "ліве" – з печаллю та бідністю: "правый глаз чешется – радоваться, левый – плакать", "правая ладонь чешется – к
корысти, левая – к ущербу".
"Праве" (як символ щастя) протиставлене "лівому" (як джерело нещастя) і в російських народних казках, коли герой знаходиться на перехресті двох (трьох) доріг
і від вибору дороги залежить його подальша доля. Дорога праворуч означає успіх,
щасливе життя, тоді як шлях ліворуч символізує невдачу, недолю та смерть: "Кто
поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден; поедет в правую
сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв; а кто поедет в левую
сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется".
З розмежуванням "лівого" та "правого" тісно пов'язані і перші соціальні класифікації – ґендерні та кровні. Ліве осмислюється як жіноче, праве – як чоловіче. Це
фіксується багатьма билинними текстами (див., наприклад, "Илья в соре с Владимиром", "Алеша Попович и Тугарин", "Неудачная женитьба Алеши Поповича").
В билинах зліва від князя за святковим столом завжди сидить його дружина, а поруч та навпроти розміщуються гості-чоловіки відповідно до свого соціального статусу: більш шановані – ближче до князя, менш – подалі, на печі, лаві.
Символіка "правого" як життя, а "лівого" як смерті прослідковується в християнській традиції. Вважається, що під час Страшного суду праведники будуть знаходитися по праву руку від Христа (для вічного життя), грішники – по ліву (засуджені на вічну смерть). Ця ж ідея фіксується і в народному прислів'ї: "на суде
Божьем право пойдет направо, а криво налево". Розрізнення ідеального та неправедного життя, що належать різним світам, відбилося у таких прислів'ях: "правда у Бога, а кривда на земле" (протиставлення праве/ліве посилюється за рахунок опозиції неба (божественних, сакральних сил) та землі), "правдою жить, от
людей отбыть, а неправдою жить, Бога прогневить". Разом із тим у прислів'ях частіше маніфестується життєва установка на правду, що забезпечує благо: "праведна
мужа не одолеет нужда", "где правда, там и счастье", "кривью жить, не у Бога
быть", "кривдою свет пройдешь, да назад не воротишься", "правда избавляет от
смерти". У народній свідомості поняття правди та кривди протиставлені як божественне – нечистому. Про правду у народі кажуть: "правда та свята, на небо взята",
"правда гневна, да Богу мила". Також символіку правого (як праведного, доброго,
позитивного) та лівого (як злого та грішного) в морально-етичній парадигмі знаходимо в народній казці про Правду та Кривду.
Одне із найважливіших місць у системі бінарних опозицій займає дихотомія
верх/низ. Ця опозиція, на думку Філіпа Уілрайта, складає архетипічний клас символів, тобто таких, що "несуть одне і те саме або дуже схожі значення для більшості, якщо не для всього людства" [Уилрайт 1990, 98–99].
Протиставлення верха низу відображається в архаїчних уявленнях про структуру макрокосму (світу в цілому, світового дерева), мікрокосму (людини) та соціаль35
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ного колективу. Зазвичай верх акумулює в собі позитивні смисли, низ – негативні. У фольклорних текстах верх часто пов'язаний із божественною, креативною,
чарівною силою, здоров'ям, щастям. Низ – із руйнівними, хтонічними силами,
хворобами, бідами, нещастям. Так, наприклад, з образом "верха" у замовляннях
часто асоціюються міць та сила: "…как волос отсюда не выдыбнет, так и сила
колдовска от меня не уйдет, а только в гору пойдет…" [Славянский заговорник
2007, 386]. З низом – біди, хвороби, які у замовляннях відсилаються вниз – під камінь, під дерево: "…Воззовивши все старцы старые грозным-грозно, начали ломать болесть-тоску, бросать болесть за околицу. Кидма кидалась болесть от восхода до захода, от полудня до полуночи, от реки до моря, от пути до перепутья,
от села до жальника – нигде болесть не приняли, нигде болесть не укрыли. Кинулась болесть на остров на Буян, на море на Окиян, под Дуб мокрецкий, под белгорюч камень…" [Славянский заговорник 2007, заговор на здраву, № 40)].
Герої казок часто на вершині гори зустрічають одного зі своїх чарівних помічників, котрий дарує їм чарівні речі (подарунки з неба), за допомогою яких життя
героя змінюється на краще. Наприклад, у казці "Ведьма и Солнцева сестра" Івануцаревичу вдається врятуватися від злої відьми завдяки чарівним предметам, що подарувала йому на горі Сонячна сестра: "…отпустила она (Солнцева сестра) его на
родину понаведаться и дала ему на дорогу щетку, гребенку и два моложавых яблочка…" (Аф., № 93). Вертикаль (опозиція верх/низ) була освоєна первісною людиною
пізніше за горизонталь [Лисюк 2006, 107–129]. Проте поділ світу на верх та низ,
небо та землю стає одним із перших дій божества-деміурга – героя космогонічних
міфів [Топоров 1998, 7].
Отже, за допомогою системи різних бінарних опозицій (світло/темрява, життя/смерть, чоловіче/жіноче, праве/ліве, своє/чуже, верх/низ, день/ніч тощо) первісна
людина конструювала та реконструювала навколишню дійсність, задаючи певні
параметри всесвіту (просторово-часові, причинні, етнічні, семантичні, персонажні)
та формувала таким чином певну модель світу. Різноманітні фольклорні та міфічні
тексти доводять, що архетипічна модель світу орієнтована перш за все на певну
космологізованість всього сущого, а її опис досягається системою бінарних опозицій. Зазвичай перший член таких протиставлень несе в собі позитивні смисли, другий – негативні. Проте часом другий член бінарних опозицій може акумулювати в
собі позитивні смисли. В таких випадках можна говорити про амбівалентність того
чи іншого члена опозиції.
В статье рассмотрены основные способы вербально-символической объективации бинарных оппозиций на материале русских фольклорных текстов, выделены основные символико-семантические
компоненты, которые характеризуют рассмотренные противопоставления в оценочно-аксиологической парадигме.
Ключевые слова: символ, бинарные оппозиции, фольклорные тексты.
The article describes the main methods of verbal and symbolic objectivation of various binary oppositions
on the material of Russian folklore texts, highlights the major symbolic and semantic components, which
characterize the opposition in the frames of axiological paradigm.
Key words: character, binary oppositions, folklore texts.
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ПИСЬМОВІ ФОРМИ МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОЛІНГВІСТИЦІ
Дерба Світлана Миколаївна,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті проаналізовано різноманітні форми (усні і письмові), в яких існує національна українська
мова. Досліджено особливості письмових форм української мови. Проведено аналіз кореляції між
різними видами мовних станів.
Ключові слова: форма мови, етнос, культура, літературна мова, функціонування мови.

Українська етнолінгвістика є досить молодою порівняно iз зарубіжною. У другій
половині ХІХ ст. в українській етнолінгвістиці розвиток етнолінгвістичного напряму у
мовознавстві пов'язаний із науковими розробками видатного вченого, основоположника так званого психологічного напряму у вітчизняному мовознавстві О. О. Потебні.
Мова є істотною частиною української етнокультури. Саме мова відображає менталітет етносу, національну специфіку етнічного світосприйняття. Усе це входить
до кола лінгвістичних досліджень, тому предмет етнолінгвістики містить передусім
співвідношення національної мови і культури.
Сучасні дослідники визначають етнолінгвістику як науку, що досліджує зв'язки
між мовними і культурними явищами. Це напрям лінгвістичних досліджень, який
вивчає мову в її відношенні до культури, або інакше – взаємодію етнокультурних та
етнопсихологічних чинників у функціонуванні та еволюції мови [Лингвистический
энциклопедический словарь 1997, 697].
Різноманітні форми (усні і письмові) утворюють національну українську мову.
Метою даного дослідження є з'ясування особливостей письмових форм мови в
українській етнолінгвістиці. Предметом відповідно виступає мова фольклору, мова
публіцистики, мова науки, офіційно-ділова мова, мова реклами й оголошень, конфесійна мова. Так, головним завданням є аналіз кореляції між різними видами мовних станів і народу. Актуальність проведеної роботи зумовлена сучасними досягненнями у галузі опису функцій мови. Саме знання усіх письмових форм української мови дозволить науковцям вирішувати різноманітні проблеми української
етнолінгвістики.
Істотними є сучасні досягнення у галузі аналізу суспільних функцій мови, опису
різних форм мовних станів. Різноманітні види мовних станів поділяються на форми
усного та письмового мовлення. У межах усного мовлення виокремлюють: діалект,
наріччя, говір, регіолект, професійне діалектне мовлення, арго, професійне мовлення міста, групові жаргони, літературне розмовне мовлення і літературне професійне
мовлення. Серед письмових форм мовних станів виділяють: мову художньої літератури, мову фольклору, мову публіцистики (мова газет, журналів, радіо, телебачення), мову науки, мову офіційно-ділових документів, мову реклами й оголошень,
епістолярну мову, конфесійну мову [Герд 2005, 17].
Усі ці різноманітні форми утворюють національну мову. Визначальними компонентами національної мови є літературне розмовне мовлення, мова художньої літератури, науки, публіцистики, ділова мова.
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Мовна ситуація – це різновид форми існування мови, типу мовного стану. Наприклад, може бути ситуація двомовна чи багатомовна, побутова чи офіційного
спілкування. Українська мова серед україномовного і не україномовного населення
країни з часом стає престижнішою, у суспільній свідомості поступово підвищується показник її комунікативних якостей і естетичні цінності, спинився процес падіння "лояльності" щодо української мови, – посилюється національно-мовна свідомість українців, а також представників інших етносів. Це спонукає до певних змін у
мовній політиці. На Сході та Півдні України серед частин населення інспірується
рух щодо надання статусу офіційної і російській мові; на Закарпатті існує думка
про т. з. етномовність окремих русинів.
Існують етноси (українці, росіяни, поляки, французи та ін.), які володіють повним набором письмових мовних станів. Але є і такі етноси, що не мають письмової
форми мови. Якщо внутрішня структура і закономірності функціонування мови є
предметом мовознавства, то у завдання етнолінгвістики входить аналіз кореляції
між різними видами мовних станів та етносів, соціальними групами у суспільстві.
У письмовій формі існування української мови реалізуються основні види літературної мови: мова художньої літератури, мова фольклору, мова публіцистики,
мова науки і техніки, мова офіційно-ділового спілкування, конфесійна мова. Літературною мовою володіє не весь етнос, це можуть бути люди, що використовують
діалекти, або люди без належної освіти. Але навіть ті, хто володіють літературною
мовою, можуть мати різний рівень підготовки. Наприклад, одна людина напише
грамотно заяву, а інша філософську чи наукову працю.
Уявлення людей про мову художньої літератури є дещо суперечливими сьогодні. Але не можна заперечити те, що І. Котляревський, Т. Шевченко, І. Франко у свідомості будь-якого українця пов'язані з думками про велич українського народу,
його історії, літератури і мови. Саме мова приходить через канали культури, чи,
навпаки, культура проходить через мовні канали, одне зрозуміло: звичаї впливають
на комунікативну систему етносу, а культурні цінності й вірування частково створюють етномовну реальність [Жайворонок 2001, 50].
Мова фольклору – це особливий різновид літературної мови. Даний тип реалізується лише у певних стереотипних ситуаціях. Фольклор відрізняється багатьма жанрами: це і билини, і пісні, і легенди, і казки, і загадки, і замовляння, і закликання, і
прислів'я, і приказки. Саме фольклор дозволяє проникнути у духовний світ народу,
у світ його образів та уявлень. У цьому велике значення має відкриття внутрішнього змісту, глибинної семантики слів, пов'язаних з тим чи іншим предметом, повір'ям, обрядом. З'ясування цього глибинного змісту передбачає звернення до тексту,
воно передбачає вміння оперувати записами фольклорних текстів. Мова усної народної творчості своєю лексикою, фразеологією, граматикою, фонетикою засвідчує
існування глибинного коріння національної мови.
Мова публіцистики – це мова радіо, телебачення, газет, журналів. Істотним аспектом кореляції мова – етнос є питання про те, чи володіє даний народ стандартною мовою публіцистики. Мають значення такі моменти: рідна це чи нерідна мова,
поширюється вона на всю державну територію чи тільки на її частину. Одним із
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найдинамічніших процесів є розвиток мови друкованих засобів масової інформації.
Ця мова швидко віддзеркалює зміни, що відбуваються в суспільстві. Вона зумовлює використання різноманітних письмових жанрів (інформація, кореспонденція,
стаття, інтерв'ю, репортаж, нарис, огляд і под.).
Мова науки – це мова наукових доповідей, статей, спеціальних монографій, підручників, енциклопедій та словників. Для етнолінгвістики основне питання тут –
володіє чи ні український етнос мовою науки, які групи етносу якою мовою науки
користуються при створенні письмового тексту. Це питання надзвичайно актуальне
стало для України після того, як вона отримала незалежність у 1991 році. Оскільки
раніше розвиток науки відбувався переважно російською мовою. Нині використання мови науки різниться залежно від галузей знання, техніки, освітнього віку спеціалістів, їх віку, етнічного складу наукових колективів, ситуацій (лекція чи конференція). Саме відсутність необхідних термінів, унормованих терміносистем загальмовує розвиток науки національною мовою. Сьогодні в Україні необхідно створювати термінологічні словники різних видів з метою удосконалення мови науки.
Офіційно-ділова мова – це мова законів, постанов, указів, бланків, заяв, звітів.
Це мова різноманітних документів, з якими щодня працюють українці. Учасниками
ділового спілкування є організації, заклади, підприємства, посадові особи, працівники або ж діячі у міждержавних офіційно-ділових стосунках у галузі політики,
економіки, культури. Ця мова виділяється найвищою мірою книжності.
Мова реклами й оголошень – це дуже показовий елемент розвитку етносу в сучасному світі. Це те, що українці щодня читають у транспорті, на вулицях, у газетах, слухають по радіо або дивляться по телебаченню. Це ставлення рекламодавців
до мовних штампів і кліше. Сьогодні ми можемо зустріти рекламу українською,
російською та навіть англійською мовами.
Конфесійна мова – це мова церковної літератури і богослужіння. Досі мало досліджене місце конфесійної мови у житті українського етносу. Ця мова обслуговує
релігійні потреби українського суспільства. Це мова перекладної культової (Біблія,
житія, апокрифи тощо) й оригінальної (проповіді, послання, тлумачення Святого
Письма, молитви, складені священнослужителями української церкви) літератури.
Найвиразніше характеризує конфесійні тексти їхній лексичний склад. Серед лексико-семантичних груп типовими є слова для найменування Бога та явищ потойбічного світу (Небесний Отець, Божий син, Святий Дух, Спаситель, Царство Боже,
рай, вічне життя, небеса, сатана, демони), стосунків людини і Бога (вірувати, молитись, заповіді, воскресіння та ін.) [Українська мова 2004, 273].
Таким чином, саме знання різних письмових форм української мови дозволяє
глибоко і всебічно підходити до вирішення різноманітних проблем етнолінгвістики,
таких як етногенез, мова й етнічна історія, духовна культура, народна міфологія,
історія слів і речей, урбанізація і мова, мова і міжетнічні стосунки в Україні.
В статье проанализированы различные формы (устные и письменные), в которых существует национальный украинский язык. Исследованы особенности письменных форм украинского языка. Проведен анализ корреляции между разными видами языковых состояний.
Ключевые слова: форма языка, этнос, культура, литературный язык, функционирование языка.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГОРЯ
В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ ЛІРИЦІ:
РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ
Д'яконова Ольга Володимирівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті на матеріалі німецької та української романтичної лірики першої половини ХІХ століття
розглядаються способи концептуалізації горя в регулятивному аспекті, який являє собою один з етапів
емоційного сценарію горя. Пропонується пояснення концепцій подолання горя у контексті дії соціокультурних та психологічних чинників.
Ключові слова: емоційні концепти, горе, романтична лірика, регуляція горя.

Горе й щастя – центральні феномени людського життя. Як емоційно-подієві
явища [пор. Воркачёв 2001, 64] під час свого розгортання вони активують фізіологічні, емоційні та когнітивні ресурси людини та являють собою протилежні – "найнижчі" та "найвищі" – кульмінаційні, поворотні пункти на "життєвій синусоїді".
Хоча ментальні репрезентації щастя та горя (як концепту та "антиконцепту")
значною мірою виявляють "дзеркальну" подібність у своїй внутрішній організації
[Приходько 2008, 101], структурно вони не є повністю тотожними. Однією з диференційних ознак концепту ГОРЕ є, зокрема, семантичний компонент "подолання
горя", необхідність якого зумовлена природою горя як негативного емоційного переживання. Подолання горя є обов'язковою умовою для нормальної життєдіяльності, а інколи й навіть збереження життя індивіда.
Метою даної статті обрано характеристику та порівняння вербалізацій концепцій подолання горя в українській та німецькій лінгвокультурах, а також попереднє
визначення їх психологічної або (соціо-)культурної детермінованості. Актуальність розвідки визначає застосування інтердисциплінарного антропоцентричного
підходу та сучасних лінгвокультурологічних методик. Об'єктом дослідження виступають експліцитні та імпліцитні вербалізації концепту ГОРЕ в німецькій та
українській романтичній ліриці першої половини ХІХ ст., а віддзеркалені в них культурно значущі уявлення про способи подолання горя становлять предмет розвідки. Наукова новизна дослідження визначається відсутністю зіставних лінгвокультурологічних досліджень об'єктивацій концепту ГОРЕ на німецькому та українському мовно-мовленнєвому матеріалі в окресленому ракурсі.
Перш ніж перейти до розгляду окремих вербалізованих концепцій переборення
страждань, визначимо місце семантичного компонента "подолання горя" у загальній семантичній структурі концепту. Аналіз його мовних вербалізацій приводить
дослідника до висновку, що до змісту концепту входить сценарій хронологічного
розгортання емоційних переживань [див. Мальцева 2009; Д'яконова 2011]. Точна
кількість етапів у такому сценарії визначається особливостями мовного матеріалу;
у найзагальнішому вигляді можна виділити щонайменше три стадії: 1) спричинен42
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ня негативних емоцій; 2) власне переживання горя; 3) реагування суб'єкта на горе
та наслідки його переживання.
Способи подолання горя (регулятивні характеристики, якщо користуватися
психологічною термінологією), належать, таким чином, до третьої стадії – реакцій
на горе. Семантична межа між регулятивним підкомпонентом та власне способами
реагування на горе є розмитою, не завжди чітко простежуваною. Так, наприклад,
вербалізації концепції "похід у шинок" часто лише імплікують бажання позбутися
негативних емоцій, але не дають змоги зробити однозначний висновок про дієвість
цього методу для подолання горя. Характеристикою, що відрізняє регулятивну
складову від реактивної, є, однак, те, що не завжди подолання горя є реакцією на
нього самого суб'єкта: воно може походити ззовні, зокрема, від дій інших людей.
Мовні експлікації концепту ГОРЕ / LEID в українській та німецькій романтичній
ліриці містять наступні концепції подолання негативних почувань1.
Для українців на першому місці серед способів регуляції горя – робота з ним у
деструктивному напрямку, тобто смерть суб'єкта у його людській подобі внаслідок самогубства або перевтілення в постаті дерева, квітки, птаха (останнє являє
собою релікт язичницького світогляду): Розступись вода – в тобі я / Погублю все
горе… (Боровиковський); Може, в морі втонем – там не стільки горя (Метлинський); Пішли вони горою, / Розвіялись травою; / Пішли вони степами, / Розвіялись
цвітами (Костомаров).
Найпоширеніший конструктивний спосіб подолання негативних почуттів тим
чи іншим чином пов'язаний із допомогою інших людей, що включає отримання
вістки від них, втішне слово близьких, турботу коханої людини: З дівкою обнявся, /
Поцолувався, / Тулив к серденьку / Свою миленьку. / Забула мила, / Що ніжка боліла! (Костомаров).
Другим частотним способом полегшення страждання виступає слухання співу –
кобзаря чи пташок, що, вочевидь, призводить до катарсису: Защебече соловейко – /
Сохнуть дрібні сльози; А хто грає, того знають / І дякують люде: / Він їм тугу розганяє, / Хоть сам світом нудить (Шевченко).
Не чужий українській ліриці й такий прозаїчний спосіб боротьби з горем, як похід у шинок та вживання алкоголю: А я з журби та до шинку, / А там найду свою
жінку, / Найду жінку, почастую, / З вороженьків покепкую (Шевченко). Цей спосіб
інтеракції з горем зафіксований для представників сильної статі. Щоправда, зробити чіткого висновку про ефективність цієї регулятивної стратегії з проаналізованого матеріалу не можна.
Оскільки матеріал української романтичної лірики в цілому дозволяє говорити
про глибоку інтеграцію природи в емоційне життя людини, то згадаємо тут і стра1

З огляду на зазначені труднощі у встановленні чітких меж суперативного підкомпонента як складової реактивного етапу в емотивному сценарії горя тут, якщо не зазначено інше, подаються лише ті
концепції, для яких у мовному матеріалі зафіксоване гарантоване полегшення, зменшення негативних переживань.
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тегію звернення до сил природи: з ними суб'єкти горя спілкуються, шукають серед
них втечі та спокою, а також часто вони виступають своєрідним медіумом між людьми: І знову на небо, бо на землі горе, / Бо на їй, широкій, куточка нема / Тому,
хто все знає, тому, хто все чує… (Шевченко); Покинь, покинь перевесло, смутна
дівчинонько: / Він [ворон – О. Д.] несе тобі від серця гарненьку вістоньку (Костомаров). Щоправда, знову-таки, регулятивність пов'язаних з природою способів реагування на горе виражена лише імпліцитно, скоріше вони сигналізують українську
схильність до прийняття горя та переживання його в повну силу.
До способів подолання горя можна віднести й превентивні стратегії – твердження
дидактичного характеру щодо того, як запобігти страждання: Як його злії кари каратимуть, / Батьки й малим дітям казатимуть, / З хрестом вони казатимуть стиха: /
– Отак, дітки, не дай боже лиха! / Отак, діти, / Не робіте! (Метлинський).
Особливістю об'єктивації концепту ГОРЕ в німецькій романтичній ліриці є те,
що через загальну негативну оцінку горя як "непотрібного" явища і відкидання його –
на відміну від українського прийняття – переважна більшість експлікацій реактивного компонента концепту, власне, й являє собою регулятивні стратегії.
З-поміж деструктивних способів позбавлення від горя для німецького матеріалу
слід у першу чергу назвати також самогубство та смерть: Herr Bischof laßt mich
sterben, / Ich bin des Lebens müd… (Brentano); Hör ich das Müllrad gehen: / Ich weiß nicht,
was ich will – / Ich möcht am liebsten sterben, / Da wär's auf einmal still! (Uhland); Drauf
schritt er durch den Wald zur Stadt: / "Ihr Herrn, ich bin des Lebens satt. / Hie ist mein
Haupt, nun richtet bald, / Zum Bruder legt mich in den Wald" (Eichendorff).
Головним конструктивним способом подолання страждання є звернення з
молитвою до Бога (Ісуса Христа), що в романтичних віршах дійсно допомагає
своїм віруючим: "Eine Mauer um uns baue!" / Singt das fromme Mütterlein. <…> //
Rings in alle Hütten brechen / Schwed und Russe mit Geschrei, / Fluchen, lärmen,
toben, zechen, / Doch dies Haus gehn sie vorbei. (Brentano); Gebrochen war mir alle
Kraft, / Erloschen aller Mut, / Da rief ich dem, der alles schafft: / Mach's Vater, mach
es gut! // Und plötzlich ward die Nacht zum Licht, / Zur Wonne ward das Leid (Arndt).
Цікаво, що ця стратегія майже повністю відсутня в проаналізованій нами українській ліриці.
Різновидом роботи зі стражданням у рамках християнського світогляду виступає
радикальне звернення до релігії, тобто відхід від мирського життя: Leget Schwert
und Mantel ab, / Kleidet sich in rauhe Felle, / Haut in Fels sich die Kapelle. / Überm
Rauschen dunkler Wogen / In der wilden Einsamkeit, / Hausend auf dem Felsenbogen, /
Ringt er fromm mit seinem Leid (Eichendorff).
Як і в українському матеріалі, в німецькій ліриці маніфестує себе "зовнішня"
концепція полегшення горя, пов'язана з участю інших людей, як-то здобуття радості в коханні, посмішка жінки та просто можливість поділитися своїми переживаннями з іншими – в дусі відомого прислів'я geteiltes Leid ist halbes Leid: [Jinni. –
О. Д.] Liest auch wohl mit züchtigem Verzagen / Meiner Blicke heimlich stille Glut / Und
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es sterben alle deine Klagen / Weil die Liebe dir am Herzen ruht (Brentano); Mitleid'ger
Widerhall der öden Klagen, / Aus jedem Mund, aus jedem Sinn erschollen, / Du lehrest
uns, daß unser Schmerz verstanden… (Arnim).
Дещо менш поширеною є стратегія звернення до природи, яка у німецькій ліриці, на відміну від української, реалізується у більш споглядальний, але й більш дієвий спосіб: Die Wälder nur sich leise neigen, / Als ging' der Herr durchs stille Feld. / Ich
fühl mich recht wie neu geschaffen, / Wo ist die Sorge nun und Not? / Was mich noch
gestern wollt erschlaffen, / Ich schäm mich des im Morgenrot (Eichendorff); Es blüht das
fernste, tiefste Tal: / Nun, armes Herz, vergiß der Qual! (Uhland).
Нарешті, присутні в німецькій ліриці також і стратегії превентивного характеру, що полягають також у молитві до Бога з проханням уберегти від нещастя:
Daß unsre Fahrt gelinge, / Schütz uns vor aller Not (Brentano).
Відзначимо, що як українські, так і німецькі концепції подолання горя значною
мірою суголосні представленим у російському фольклорі, на матеріалі якого концепт горя дослідила Л. В. Мальцева. Йдеться, зокрема, про стратегію вживання алкогольних напоїв, полегшення страждань від підтримки інших людей, божественну
допомогу, а також звільнення від горя у смерті [пор. Мальцева 2009, 15–16].
У психології, за свідченням К. Ізарда, розрізняються три способи регуляції суму:
моторна, когнітивна регуляції та регуляція за допомогою іншої емоції. Окремо виділяються лікарська та наркотична регуляції [Изард 1999, 164]. З наведеного аналізу вербалізацій концепту ГОРЕ можна зробити висновок, що для як для німецької,
так і для української романтичної лірики характерними є насамперед емоційні або
емоційно-когнітивні способи регулювання горя: отримання позитивних емоцій
від спілкування з іншими людьми, афективне звернення до Бога та природи, емоційне заглиблення у музику. В українській романтичній ліриці присутня також і
концепція наркотичної регуляції горя: за допомогою алкоголю.
Вочевидь, така концептуалізація горя витікає з основ романтичного світогляду,
що після доби жорсткого раціоналізму Просвітництва звернувся до "темних сторін
людської душі", до "витоків і до світу, в якому є Бог" [von Arndt]. Хоча романтизм
значною мірою цікавився цими "витоками" у їх національному аспекті, в українській та німецькій романтичній ліриці це відбилося нерівномірно. Зокрема, емоційні
концепції подолання горя на українському матеріалі віддзеркалюють також і відзначуваний багатьма дослідниками кордоцентризм українського етносу. За В. Мельник, яка констатує "переважання чуттєвого начала над розумовим і вольовим",
"українець довіряє себе і свою волю Богові, а тому з покорою приймає всі страждання" [Мельник; пор. також Голубовська 2004, 93]. До того ж, образи кобзаря як
народного авторитету та солов'я як передвісника щастя й радості є значущими для
української етнокультури [Жайворонок 2006, 294, 560–562]. Нарешті, й звернення в
горі до сил природи можна пояснити особливостями української національної релігійності: "віруючий селянин не приховував свого духовного зв'язку з навколишнім
географічним середовищем, не мав до того ні потреби, ні обов'язку. Зокрема й зв'я45
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зку з силами, існування яких він невідривно уявляв, ототожнював і пояснював самим природним довкіллям" [Присяжнюк, Орищенко 2009].
Водночас чітко простежити дію етнокультурних чинників у вербалізованих концепціях подолання страждання в німецькій романтичній ліриці нам не вдалося. Такі
способи регуляції горя, як звернення до релігії, розділення негативних переживань
з близькими людьми, є, вочевидь, скоріше універсальними та на сьогодні загальновизнаними у психологічній практиці порадами для роботи з горем [Шефов 2006,
36–37]. Можливо, така асиметрія пояснюється тим, що німецька романтична література порівняно з українською, що значною мірою спиралася на народну традицію, являла собою більш елітарне явище. Проте це припущення потребує ще додаткових розвідок.
Таким чином, семантичний компонент "подолання" у структурі концепту ГОРЕ являє собою один з етапів в емоційному сценарії розгортання горя, який реалізується у двох магістральних напрямках: деструктивному, що представлений самогубством та смертю, і конструктивному, до якого належать слухання співу (для
української лінгвокультури), звернення з молитвою до Бога (для німецької лінгвокультури), допомога інших людей, звернення до природи та превентивні стратегії – запобігання горю (для обох лінгвокультур). Концептуалізації подолання
горя в романтичній ліриці обох народів відбивають особливості романтичного
світогляду (емоційний характер способів регуляції горя), а на українському матеріалі простежується також і обумовленість цих концептуалізацій народною культурою та ментальністю.
В статье на материале немецкой и украинской романтической лирики первой половины ХІХ века
рассматриваются способы концептуализации горя в регулятивном аспекте, который представляет
собой один из этапов эмоционального сценария горя. Предлагается объяснение концепций преодоления горя в контексте реализации социокультурных и психологических факторов.
Ключевые слова: эмоциональные концепты, горе, романтическая лирика, регуляция горя.
The article deals with the conceptualization of grief in German and Ukrainian romantic poetry of the first
half of the 19th century. The regulative aspect of grief is considered as a stage in its emotional script and is
explained from a sociocultural and a psychological points of view.
Key words: emotion concepts, grief, romantic poetry, grief regulation.
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УДК 81'373.237
СТАТУС ПОНЯТТЯ "СПЕЦСЛУЖБИ"
В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Завадська Олена Віталіївна,
здобувач
Національна академія Служби безпеки України
У статті розглянуто співвіднесеність поняття "спецслужби" в українській, російській та англійській мовах, визначено загальні семантичні компоненти та розбіжності у тлумаченні поняття у зіставлюваних мовах.
Ключові слова: спецслужби, лексико-семантичний аналіз, семантичний компонент.

Спецслужби, незважаючи на специфічність функцій, є невід'ємною частиною
кожного сучасного демократичного суспільства. Їх діяльність необхідна для існування і розвитку держави. Сьогоднішньому світу у зв'язку з ускладненням глобальних процесів притаманна загальна тенденція підвищення ролі спецслужб: кардинальні зміни в геополітичній, соціально-економічній, духовно-моральній сферах зробили проблему забезпечення національної безпеки багатьох країн особливо гострою. Роль спеціальних служб у підтриманні безпеки особливо зросла
останніми роками. Діяльність спеціальних служб сприяє звуженню спектру загроз
національній безпеці, нейтралізує внутрішні і зовнішні виклики поступальному
розвитку суспільств і держав, збільшуючи тим самим потенціал і вагу останніх на
міжнародній арені.
Під спецслужбами зазвичай розуміють державні органи, створені з метою захисту національних інтересів і безпеки як усередині країни, так і на міжнародній арені.
Вони також є найбільш дієвим інструментом, за допомогою якого політичне керівництво держави забезпечується достовірною інформацією про реальний стан справ
в тій або іншій сфері соціально-політичного і економічного життя. Одночасно з
цими функціями спецслужби є органами держави, що здійснюють негласний контроль за розвідувально-підривними та іншими ворожими інфраструктурами. Окрім
цього, у функції спецслужб входить проведення спеціальних операцій проти різних
джерел загроз державної безпеки специфічними оперативними силами і засобами
[Шаваев 2003].
Поняття "спецслужби" останніми роками стало досить широко вживаним; воно
активно обговорюється в наукових та публіцистичних виданнях. Однак кількість
спецслужб, їх функції, обов'язки та напрями діяльності є різними в різних країнах.
Не існує також єдиного визначення, які саме державні органи можна віднести до
спецслужб. У спеціальних дослідженнях сучасних лінгвістів поняття "спецслужби"
ще не отримало достатньої уваги. Зазначене вище обумовлює актуальність даного
дослідження. Метою роботи є з'ясування співвіднесеності поняття "спецслужби" в
українській, російській та англійській мовах. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) здійснити аналіз словникових статей слів на
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позначення поняття "спецслужби" словників сучасної української, російської та
англійської мови; 2) порівняти результати аналізу, виявити спільні та відмінні значення поняття "спецслужби" у зазначених мовах; 3) визначити основні види державних органів, які можна віднести до спецслужб в українській, російській та англійській лінгвокультурах. Об'єктом дослідження є поняття "спецслужби" в українській, російській та англійській лінгвокультурах. Предмет статті – лексико-семантичний аналіз поняття "спецслужби" на матеріалах словників сучасної української,
російської та англійської мови.
Неофіційний розмовний термін, якого немає в текстах законодавчих актів як
України, так і Росії, з другої половини XX століття використовується саме в українській та російській лінгвокультурах. Поняття "спецслужба" вперше фіксується в
1990-х роках в академічних лексикографічних довідниках російської мови як самостійна лексема. Так, Большой толковый словарь русского языка надає два лексичних значення цього слова: 1) служба, організація, що створюється з будь-якою метою (ліквідації наслідків чогось, соціальної допомоги тощо); 2) спеціальна служба
для організації та ведення розвідувальних дій [Кузнецов 1998, 1247]. Словарь новых
слов русского языка визначає, що "спецслужба" – це "організація, яка виконує спеціальні (розвідувальні, охоронні і т. ін.) функції" [Котелова 1995, 718]. Це визначення повністю співпадає зі значенням поняття, яке наводить Великий тлумачний
словник сучасної української мови, а саме "спецслужба – організація, що виконує
спеціальні (розвідувальні, охоронні і т. ін.) функції" [Бусел 2005, 1364]. Бачимо, що
лексичне значення поняття збігається в обох зазначених мовах і означає службу чи
організацію з розвідувальними та охоронними функціями.
Однак при перекладі на англійську мову поняття "спецслужба" отримуємо декілька варіантів тлумачення. Так, словник ABBYY Lingvo Universal (Ru-En) при перекладі лексеми "спецслужба" (або "спеціальна служба") з російської мови пропонує
варіанти special/secret/intelligence service [ABBYY Lingvo Universal (Ru-En)], а словник ABBYY Lingvo Universal (Uk-En) при перекладі з української мови пропонує
варіанти special state security force, special (intelligence) service [ABBYY Lingvo
Universal (Uk-En)]. Бачимо, що варіанти перекладу "спецслужба" з української та
російської на англійську мову відрізняються у наведених словникових статтях. Для
того, щоб з'ясувати, що є спільним, а що відмінним у варіантах перекладу, розглянемо тлумачення кожного варіанта в словниках сучасної англійської мови.
Спільним варіантом перекладу в обох словниках є послівний переклад поняття
"спеціальна служба" – special service. Пошук тлумачення фрази special service у
словниках Macmillan Dictionary [Macmillan Dictionary], Merraim-Webster [MerraimWebster], Merraim-Webster Learner's Dictionary [Merraim-Webster Learner's
Dictionary], The American Heritage Dictionary of the English Language [The American
Heritage Dictionary of the English Language], Cambridge Advanced Learner's
Dictionary & Thesaurus [Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus],
Random House Dictionary [Random House Dictionary], Collins English Dictionary
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[Collins English Dictionary] не дав результатів – у всіх наведених вище словниках
відсутнє дане поняття. Звідси можемо зробити висновок, що послівний переклад
англійською мовою поняття "спеціальна служба" – special service – є недоречним,
оскільки він не несе смислового навантаження у мові перекладу.
Наступним варіантом перекладу поняття "спецслужба" англійською мовою є
secret service. Словник Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus визначає, що secret service – це "урядова організація, що відповідає за такі речі, як безпека високопоставлених політиків та недопущення розголошення секретної інформації потенційним державам-супротивникам" (тут і далі в перекладі з англійської мови – авт.) [Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus].
Словник Random House Dictionary виокремлює три значення поняття secret
service:
1) гілка урядової служби, яка проводить таємні розслідування, зокрема для виявлення військової потужності інших держав;
2) (з великих літер) відділ Міністерства фінансів США, в обов'язки якого входить пошук та затримання фальшивомонетників, а також охорона президента та
його найближчих родичів;
3) таємна діяльність, яка здійснюється для уряду, особливо шпіонаж [Random
House Dictionary].
У словнику The American Heritage Dictionary of the English Language містяться
наступні визначення поняття secret service:
1. А. Діяльність зі збору розвідувальної інформації, що здійснюється таємно
урядовим агентством.
Б. Урядове агентство, що займається збором розвідувальної інформації.
У цій же словниковій статті другим значенням поняття secret service є значення
його форми, що пишеться з великих літер – Secret Service:
2. Відділ Міністерства фінансів США, діяльність якого пов'язана із охороною
Президента [The American Heritage Dictionary of the English Language].
Словник Collins English Dictionary також надає декілька визначень поняття
secret service, а саме:
1. А. Урядове агентство або департамент, що проводить розвідувальні або
контррозвідувальні операції.
Б. Операції такого роду.
Друге визначення, як і у попередньому словнику, відноситься до власної назви
Secret Service:
2. Урядове агентство США, на яке покладено відповідальність за охорону президента, боротьбу з підробкою грошей, а також певні правоохоронні обов'язки
[Collins English Dictionary].
Словник Merraim-Webster наводить наступні дефініції поняття secret service:
● урядова служба, що здійснює секретну діяльність;
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● (обидва слова пишуться з великої літери) відділ Міністерства фінансів США,
в обов'язок якого входить боротьба з підробкою грошей та охорона президента
[Merraim-Webster].
Водночас словник Merraim-Webster Learner's Dictionary визначає поняття secret
service як:
1. Тhe Secret Service – урядовий департамент США, який відповідає за охорону
обраних керівників США та лідерів інших держав, що відвідують країну.
2. Урядовий департамент, який охороняє секрети держави та отримує секретну
інформацію про інші країни [Merraim-Webster Learner's Dictionary].
Longman Dictionary of Contemporary English не містить загальної дефініції поняття secret service. Натомість у ньому наведено визначення даного поняття з точки
зору лінгвокультурних реалій, а саме:
● Британська урядова організація, що захищає військові й політичні таємниці
країни та здобуває секрети інших країн.
● Урядовий департамент США, який займається певною охоронною діяльністю,
зокрема, охороною Президента [Longman Dictionary of Contemporary English].
У словнику Macmillan Dictionary знаходимо наступні визначення поняття secret
service:
1. Урядовий департамент, на який працюють таємні агенти.
2. Тhe Secret Service – урядовий департамент США, відповідальний за охорону
президента [Macmillan Dictionary].
Отже, всі зазначені вище словники, за винятком Cambridge Advanced Learner's
Dictionary & Thesaurus, наводять декілька значень поняття secret service. Спільним
семантичним компонентом у визначеннях усіх словників є те, що secret service – це
урядова організація, яка займається таємною (секретною діяльністю). До функцій
таких організацій належить проведення розвідувальних або контррозвідувальних
операцій (шпіонаж). Також спільним у всіх словникових статтях (за винятком словника Collins English Dictionary) є значення форми поняття secret service, що є власною назвою (Secret Service) та лінгвокультурологічною реалією США: відділ Міністерства фінансів США, на який покладено відповідальність за охорону президента, його близьких родичів, лідерів інших держав, що відвідують країну, а також за
боротьбу з підробкою грошей.
Іншим спільним варіантом перекладу поняття "спецслужба" (або "спеціальна
служба") є intelligence service. Дефініцію даного поняття знаходимо лише в одному
з усіх вищевказаних словників: WordNet® 3.0 визначає intelligence service як підрозділ, який відповідає за збір та тлумачення інформації про супротивника, а синонімами до вказаного поняття зазначає слово intelligence та словосполучення
intelligence agency [WordNet® 3.0].
Словник Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus не містить визначення поняття intelligence service. Але одне зі значень слова intelligence в ньому є синонімічним до словосполучення intelligence service (agency): секретна ін-
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формація про керівництво інших країн, а також група людей, яка збирає таку інформаціє та працює з такою інформацією [Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus].
У словнику Merraim-Webster Learner's Dictionary знаходимо дефініцію тільки
поняття intelligence: секретна інформація про супротивника або потенційного супротивника, яку збирає уряд. Це ж поняття бачимо далі у словниковій статті як
елемент словосполучення intelligence agency, яке означає урядову організацію, що
збирає таку інформацію [Merraim-Webster Learner's Dictionary].
Словник Collins English Dictionary також не надає дефініцію словосполучення
intelligence service. В ньому подаються наступні визначення слова intelligence:
● (військ.) інформація про ворогів, шпигунів тощо;
● група або департамент, який збирає таку інформаціє чи працює з нею [Collins
English Dictionary].
Longman Dictionary of Contemporary English також містить дефініцію тільки слова intelligence у наступних значеннях:
● інформація про секретну діяльність іноземних урядів, військові плани супротивників тощо;
● група людей або організація, яка збирає таку інформацію для свого уряду
[Longman Dictionary of Contemporary English].
Нарешті, словник Macmillan Dictionary, як і усі попередні, надає лише визначення поняття intelligence:
● інформація, яку збирають про секретні плани та діяльність керівництва іншої
країни, супротивника тощо;
● урядова організація, що збирає інформацію про секретні плани та діяльність
керівництва іншої країни, супротивника тощо [Macmillan Dictionary].
Таким чином, можемо зробити висновок, що серед зазначених вище тлумачних
словників сучасної англійської мови, лише один (WordNet® 3.0) надає визначення
поняття intelligence service як підрозділу, який відповідає за збір та тлумачення інформації про супротивника. Інші словники надають подібного значення поняттю
intelligence і визначають його як секретну інформацію про супротивника або потенційного супротивника, яку збирає уряд якоїсь країни, або групу людей чи організацію, які збирають таку інформацію.
Отже, завдяки аналізу словникових статей слів на позначення поняття "спецслужби" словників сучасної української, російської та англійської мови, можемо
зробити наступні висновки:
● в українській та російській мовах лексичне значення поняття "спецслужби"
збігається і означає службу чи організацію з розвідувальними та охоронними функціями;
● спостерігається термінологічна невпорядкованість варіантів перекладу поняття "спецслужба" з української та російської на англійську мову. Так, спільними є
варіанти special/intelligence service; розбіжності спостерігаються у перекладі з ро52
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сійської на англійську мову словосполученням secret service, а з української на англійську мову – словосполученням state security service;
● переклад на англійську мову поняття "спецслужба" (або "спеціальна служба")
словосполученням special service не є доцільним, оскільки воно не несе смислового
навантаження у мові перекладу;
● спільним семантичним компонентом словосполучення secret service у визначеннях всіх словникових статей зазначених тлумачних словників сучасної англійської мови є "урядова організація, яка займається таємною (секретною) діяльністю,
до функцій якої належить проведення розвідувальних або контррозвідувальних
операцій (шпіонаж)"; спільною у всіх словникових статтях (за винятком Collins
English Dictionary) є також власна назва Secret Service – відділ Міністерства фінансів США, який відповідає за охорону президента, його родичів, лідерів інших держав, які відвідують країну, а також за боротьбу з підробкою грошей;
● визначення поняття intelligence service знайдено лише в одному із зазначених
словників сучасної англійської мови (WordNet® 3.0) – "підрозділ, який відповідає
за збір та тлумачення інформації про супротивника; подібне визначення згідно інших словників має поняття intelligence, яке вживається у значенні секретної інформації про супротивника або потенційного супротивника, яку збирає уряд якоїсь
країни, або групи людей чи організації, що збирають таку інформацію.
Виходячи із зазначеного вище, вважаємо, що найближчими за лексичними
значеннями в українській, російській та англійській мовах є наступні: українська
мова – "спецслужба" (або "спеціальна служба"); російська мова – "спецслужба"
(або рос. "специальная служба"), англійська мова – secret service. Основними
державними органами, які можна віднести до спецслужб в українській, російській
та англійській лінгвокультурах, слід вважати ті, що виконують певні розвідувальні та контррозвідувальні функції.
В статье рассмотрена соотнесённость понятия "спецслужбы" в украинском, русском и английском
языках, определены общие семантические компоненты и различия в толковании исследуемого понятия в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: спецслужбы, лексико-семантический анализ, семантический компонент.
The article observes correlation of the term secret service in the Ukrainian, Russian and English
languages, common and different semantic components in the definitions of the term are identified in three
languages.
Key words: secret service, lexical-semantic analysis, semantic component.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ
ТЮРКСЬКОЇ МІФОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
Каша Катерина Анатоліївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається методологія дослідження міфу, аналізуються різні його аспекти й визначаються можливі підходи. Здійснюється спроба узагальнити й відтворити інформацію, пов'язану з поняттям діалектології традиційної культури, для кращого розуміння цілісної картини вивчення міфу.
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Жодна культура, жодна мова не розвивається в ізоляції, – будь-яка національна
культура й мова є плодом як внутрішнього розвитку, так і складної взаємодії з культурами інших народів, а взаємодія між культурами, економічні, політичні й побутові контакти є загальною основою для всіх процесів запозичення. Проте у науковій літературі відсутнє єдине уявлення про характер взаємостосунків мови й культури. Використання лінгвокогнітивного та культурологічного підходів до аналізу
мовних засобів відображення міфологічної концептуальної картини світу тюрків, а
також необхідність розробки принципів систематизації особливостей рецепції міфологем та механізмів їх функціонування у сучасному суспільстві визначає актуальність обраної теми.
З огляду на роль людського фактора в мові, а також антропоцентричність науки
про мову в цілому, можна припустити, що на сучасному етапі розвитку лінгвістики
найактуальнішим є питання дослідження лексичного рівня у цілому й міфологічної
лексики зокрема, що й визначає мету статті.
Об'єктом дослідження є міф як основна форма культури тюрків, предметом –
механізми створення та соціокультурного функціонування міфів у традиційному й
сучасному етнічному середовищі.
Наукова новизна полягає у вивченні відносин теорії міфу й лінгвістичних концепцій шляхом використання описового і статистичного методів, які дозволяють
нам зібрати і систематизувати матеріал, що дає змогу побачити різні тлумачення
міфу, визначити функцію міфу при передачі й відображенні явищ дійсності, розглянути якості міфологічної лексики.
Для розуміння генезису міфології надзвичайно важливі питання походження
мови, розвитку мови й мислення. Особливо важливе вчення М. Я. Марра про семантику, яке встановлює, що слова мали багатозначність (полісемантизм), тобто те
саме слово слугувало для позначення низки об'єктів, оскільки кожний наступний
об'єкт виконував функцію попереднього [Марр 1933, 37]. Виявлення семантичних
рядів, палеонтологічний аналіз, що розкриває в мові різні приховані сторони, дозволяє глибоко проникнути в суть міфології й пояснити природу її походження.
У працях таких просвітителів, як Я. Е. Голосовкер, П. С. Гуревич, М. Еліаде,
Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, О. Ф. Лосєв, Є. М. Мелетинський, О. А. Потебня,
В. Я. Пропп, Р. О. Якобсон та ін. пропонуються різні підходи до вивчення міфу.
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Одним із найвідоміших є історико-культурний (антропологічний) підхід (Л. ЛевіБрюль, Є. М. Мелетинський, В. Я. Пропп та ін.). У рамках даного напрямку міф у
цілому розглядається як:
● вираження несвідомої фантазії первісної людини;
● своєрідне відображення ритуалу й переосмислення древнього магічного обряду [Леви-Брюль 1930, 34-35];
● архаїчні оповідання про діяння богів і героїв, за якими стояли фантастичні
уявлення про світ, богів та духів, що керували ним [Мелетинский 2000, 21];
● легенди, що передають вірування давніх народів про створення світу і явищ
природи, про богів і легендарних героїв;
● вимисел;
● особливий вид світовідчування, специфічне, образне, почуттєве, синкретичне
уявлення про явища природи й громадське життя, найдавніша форма суспільної
свідомості [Пропп 1989, 17].
Другий підхід можна умовно назвати філоcофсько-культурологічним. Прихильники даного підходу (Я. Е. Голосовкер, П. С. Гуревич, М. Еліаде, О. Ф. Лосєв та ін.)
визначають міф як:
● вираження загальнонародної мудрості, джерело життєвих сил будь-якої культури [Элиаде 2005, 19];
● тисячолітня традиція, що зображена в образах і метафорах;
● алегорична форма вираження різного роду релігійних, соціально-політичних,
моральних і філософських ідей [Голосовкер 1987, 41–42];
● один із найдавніших типів соціального кодування, властивий не тільки традиційному суспільству, але й всім етапам розвитку людської цивілізації;
● видатне досягнення людської культури, найцінніший матеріал життя, не тільки соціальний, культурний, але, насамперед, антропологічний феномен [Гуревич
1996, 26];
● спосіб соціалізації людини на різних етапах розвитку [Лосев 1990, 37].
Одним із найпомітніших і перспективних у дослідженні міфу став символічний
підхід. Його прихильники (Е. Кассірер, О. Ф. Лосєв та ін.) у своїх дослідженнях
дійшли висновку, що міфологія, поряд із мовою й мистецтвом, є автономною символічною формою культури, відзначеною особливим способом символічної об'єктивації всіх почуттєвих даних [Кассирер 2002, 231–232].
Четвертий підхід можна умовно назвати лінгвістичним. Головною заслугою
прихильників даного підходу (М. С. Трубецькой, Р. О. Якобсон та ін.) є вивчення
міфу як мовного феномена свідомості, яке привело лінгвістів до висновків, що,
крім загальновідомого значення, кожне слово насичене безліччю мінливих ідеологічних змістів, що здобуваються ним у контексті застосування [Барт 1996, 172].
Особливо цікаві дослідження міфу, зроблені в останні десятиліття, були проведені в рамках семіологічного підходу. Оскільки головним завданням семіотики є
вивчення створюваних людиною знаково-символічних систем, представники даного напрямку (Р. Барт, К. Леві-Строс, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенський та ін.) розглядають міф як знакову систему, що наділяє особливою значимістю все те, що відбувається навколо.
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Особлива мовна структура міфу змушує використовувати потенціал і методи
семіології, говорячи про міф його ж мовою. І тому найважливішою заслугою семіології є не лише надана нею можливість вивчати міф з досі невідомого боку, але й
відповідне застосування тих засобів пізнання й відображення міфу, які раніше відрізняли не науку, а сам міф [Лотман 1992, 61]. Зокрема, мова йде про сміливе використання при розгляді міфу того мовного ряду, тих символів, кодів, метафор, порівнянь, які найглибше й найповніше передають універсальну й водночас мінливу
сутність міфу, не заганяючи його в певні споконвічно задані рамки.
Як видно з вищесказаного, кожен підхід по-своєму відображає різні сторони міфу, проте в дисертаційному дослідженні ми спробуємо узагальнити й одночасно
відтворити всю цю інформацію для кращого розуміння цілісної картини, адже нехтування міфом з боку представників науки призводить до його принципової недооцінки, до низки помилок, які заводять дослідження в глухий кут, не дозволяючи
побачити міф у всьому його невичерпному різноманітті.
Більшість дослідників воліють аналізувати міф, не виходячи за межі своєї дисципліни. Це істотно звужує й обмежує їхні можливості, проте знижує ризик синтезу
загальних теорій, що робить їхні висновки більш вивіреними і ґрунтовнішими, даючи можливість "розуміти під міфом, міфологією й міфотворчістю усе те, що пов'язане з їхньою сферою знань" [Мелетинский 2000, 9]. Але, незважаючи на це, відкриття в одних гуманітарних дисциплінах неминуче породжували й породжують
відгуки в інших, підводячи до висновку, що в міфі стільки сторін, скільки форм його вираження й відображення. Ось чому кожному, хто хоче розібратися в міфі як
соціальному явищі, доводиться використовувати розробки, ідеї, висновки, що стали
досягненням різних наук, кожна з яких, ставлячи за мету вивчати міф, використовує свої можливості, свої методи, свій інструментарій, те, що інші науки замінити
або компенсувати не можуть.
Однак спільним для всіх дисциплін є те, що опис міфології пов'язаний із поняттям діалектології традиційної культури. Осмислення традиції як сукупності етнокультурних діалектів мало вирішальне значення для вироблення й апробації методів вивчення фольклорного й етнографічного матеріалу в найрізноманітніших його
формах. На першому етапі дослідження в основному домінує інтерес до термінологічної лексики (назв обрядів і обрядових дій, учасників обряду, міфологічних персонажів та ін.) і фразеології, що описують елементи тюркської традиційної культури. Внаслідок цього об'єктами дослідження стають не тільки лексика й фразеологія,
але й складніші елементи традиції – фольклорні тексти, елементи календарних і
сімейних обрядів, окремі мотиви й сюжети. На відміну від суто лінгвістичних підходів до вивчення міфологічної лексики, етнолінгвістичні методи діалектного опису приділяють основну увагу не тільки поширенню самої словоформи, але й широкому етнокультурному контексту, в якому вона функціонує в конкретній ареальній
традиції. Як зазначає О. Є. Левкієвська, "етнодіалектне картографування персонажів традиційної міфології, а також інших елементів міфологічної системи завжди
було пов'язане з комплексом методологічних проблем, насамперед із проблемою ідентичності міфологічного персонажа й варіативності його значеннєвих характеристик
на всій території поширення уявлень про нього" [Левкиевская 2000, 123–124].
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Життєдіяльність людини важко уявити без різноманітного світу культури і, як
уточнює Ю. Г. Волков і В. С. Полікарпов, без світу міфології, релігії, мистецтва,
забобонів, містики, чаклунства та ін. [Волков 1994, 12]. До цього переліку правомірно додати світ взаємин людей і народів.
У нових історичних умовах у тому чи іншому соціумі спостерігається тенденція
до відродження національних традицій, росту етнічної самосвідомості, що виявляє
загальну закономірність різних народів до збереження власних культурних традицій.
У цьому сенсі культура тюркських народів не становить винятку. Своєрідність тюркської духовної культури досить повно відображається в побутових і релігійних обрядах, ритуальних видовищах, пам'ятках усної народної творчості, що, у свою чергу,
дозволяє говорити про актуальність вивчення концептів культурної спадщини.
Інтерес до феномену культури й її значимість у житті людини в останні роки
значно зросли. Навіть важко порахувати кількість визначень поняття культура. Таке різноманіття дефініцій культури свідчить і про складність цього феномена, і про
її поліфункціональність, ємність та універсальність.
Звернення до існуючої класифікації методів, що використовуються в аналізі культури й виявленні предмету культурологічного вивчення, дозволяє нам визначити
характер методів, застосовуваних у даному дослідженні. Так, основне завдання методів культурології – пошук законів і принципів, що дозволяють від загальних закономірностей перейти до розуміння окремих явищ. До таких методів відносяться
систематизація, структурно-функціональний і типологічний методи. Необхідність
застосування цих методів полягає в тому, що систематизація матеріалу передбачає
зображення об'єкта дослідження (міфологічні назви) у вигляді певних груп, у яких
враховані ті або інші ознаки об'єкта. Інакше кажучи, аналіз міфологічної лексики
будується на використанні типологічних категорій.
При лінгвістичному вивченні міфонімів варто використовувати наступні методи
й прийоми дослідження ономастичного матеріалу: елементи етимологічного аналізу, структурний аналіз, лексико-семантичний аналіз.
Сучасне мовознавство прагне вивчати мову у зв'язку з людиною, її мисленням,
свідомістю, аналізувати мовні факти в тісному взаємозв'язку з мовною особистістю
й мовним соціумом [Мокієнко 1993, 16]. Така постановка проблем яскраво проявляється у фразеології, оскільки, на думку більшості дослідників, фразеологізми характеризуються комплексною, неелементарною семантикою, що інтегрує в себе ще
й прагматично орієнтовані, а також культурологічні відомості.
Аналіз турецьких фразеологічних одиниць у когнітивному аспекті дозволяє
вирішити проблеми не лише структурно-системного, але й національнокультурного плану, виявити універсальні й національно-специфічні риси фразеології цієї мови й визначити особливості світобачення й світорозуміння тюрків.
У лінгвокультурологічному аспекті дослідження націлене на отримання такого
комплексного опису фразеологічного значення, що міг би висвітити особливим
чином національно-культурну специфіку фразеологічних одиниць турецької мови. Інакше кажучи, фразеологічні одиниці повинні вивчатися в антропологічній
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парадигмі знань, вони повинні розглядатися як знаки не стільки денотативного
змісту, скільки оціночно-емотивного відношення мовця до дійсності, зазначеної у
фразеологізмі, і того асоціативнообразного комплексу, що часто містить відбитки
минулого [Крымская 2005, 12].
В основі лінгвокультурологічного аналізу фразеологічних одиниць лежить саме
культурна інтерпретація внутрішньої форми фразеологізмів у знаковому культурно-національному просторі турецького мовного суспільства. При цьому, за
М. Я. Кримською, експлікація культурно-національної значимості фразеологізму
досягається на основі рефлексивного співвіднесення внутрішньої форми фразеологізму з тими кодами культури, які відомі мовцеві [Крымская 2005, 34]. Такими кодами є значення міфів (міфологем), легенд, обрядово-ритуальних форм культури,
звичаїв, повір'їв, символів, стереотипів, еталонів, ритуалів і т. п.
Залежно від поставлених завдань використовуються й інші методи лінгвістичного дослідження. Так, для показу реального функціонування й історичного мотивування значень фразеологічних одиниць застосовується метод етимологічного аналізу разом з елементами дистрибутивного (розподіл мовних елементів за властивими
даній мові законами) й контекстологічного (будь-яке виділення й тлумачення значень слів у словниках різного типу) методів.
Використання таких методів доводить, що фразеологічні одиниці втілюють у
собі культурні сутності в національно-самобутній формі. Саме тому інтерпретація
культурно-національних конотацій турецьких фразеологічних одиниць скеровує на
розуміння глибинних рис турецького менталітету.
Особливо вагомими для вивчення міфу стали дослідження в сфері психології
мас. Соціальний конструктивізм орієнтує дослідника на вивчення того, як міфи
конструюються й інтерпретуються в різних соціокультурних контекстах [Улановский 2009, 36]. Такі дослідження можливі завдяки методу асоціативного експерименту, який застосовувався з метою отримання даних інформантів – носіїв турецької
мови та українців-тюркологів.
Асоціативна методика заснована на підрахунку частотності слів-реакцій, що виникають в інформантів у відповідь на слова-стимули. Вона дозволяє з певним ступенем відтворюваності результатів установити частоту вживання слова в тому чи іншому значенні, відмежувати головне значення від другорядних, установити специфіку функціонування багатозначного слова в тій або іншій підмові [Левицкий 1989, 32].
Отже, в даній статті міф розглядався в першу чергу як явище культури й аналізувався засобами культурологічного аналізу; аналізувалося й те, як міфи впливають
на поведінку людей, визначають їхні відносини, формують мораль, регулюють соціальні інститути й форми громадського життя. Поєднання культурологічного й
лінгвістичного методів становить приклад пізнання об'єктивної дійсності й надає
можливість планомірного накопичення й узагальнення конкретного емпіричного
матеріалу. Розширення кола емпіричних даних, у свою чергу, сприяє отриманню
більш повної картини етнічної специфіки культури в різні періоди й на різних рівнях її функціонування.
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В статье рассматривается методология исследования мифа, анализируются разные его аспекты и
определяются возможные подходы. Осуществляется попытка обобщить и воссоздать информацию,
связанную с понятием диалектологии традиционной культуры, для лучшего понимания целостной
картины изучения мифа.
Ключевые слова: миф, мифологическая лексика, культура, метод, фразеологическая единица.
The article observes the methodology of research of the myth, its different aspects and possible
approaches. Attempt to generalize and recreate the information connected with the concept of dialectology of
the traditional culture is made for better holistic understanding of the approaches to myth study.
Keywords: myth, mythological lexicon, culture, method, phraseological unit.
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МОВНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА
ОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧАРІВНИХ КАЗОК
Курушина Марина Анатоліївна,
канд. філол. наук
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
У статті розглядається питання мовно-культурної специфіки ономастикону українських казок у зіставленні з російськими, відзначаються способи відображення вірувань, особливостей національного
світосприйняття на матеріалі фольклорних власних назв.
Ключові слова: казковий онім, мовна картина світу, мовно-культурна специфіка.

Відмінності національних культур, мислення й способів мовного вираження ставали предметом вивчення лінгвістів та філософів ХІХ ст. (В. фон Гумбольдт,
Г. Шухардт, Ф. Боас, Е. Сепір, Б. Уорф, Л. Вітгенштейн, Л. Вайсгербер, О. Потебня
та ін.). Значно розширився діапазон методів, матеріалу таких досліджень упродовж
другої половини ХХ та на початку ХХІ ст. (В. Жайворонок, Л. Лисиченко, О. Селіванова, І. Голубовська, В. Конобродська, Н. Сологуб, А. Вежбицька, В. Телія,
Є. Верещагін, В. Костомаров, Ю. Степанов, Д. Лихачов, В. Красних, Є. Бартмінський, Д. Айдачич), що зумовлено посиленням інтересу до специфічних рис кожної
окремої нації в умовах глобалізації. Фольклор є засобом узагальнення життєвого
досвіду, відображенням світогляду, а власні назви, уживані у фольклорних текстах,
містять культурну інформацію, мають певні національні відмінності, є акумуляторами й ретрансляторами етнічних характеристик, що й зумовлює актуальність
нашої розвідки.
Вивчення одиниць спеціальної лексики, зокрема власних назв як своєрідних культурних кодів нації, спричинює міждисциплінарний характер досліджень, матеріали таких розвідок можуть стати в нагоді при викладанні курсів з етнолінгвістики,
когнітивної лінгвістики, міжкультурної комунікації. Ономастикон українських фольклорних текстів принагідно згадується в дослідженнях ще ХІХ ст., зокрема в роботах О. Афанасьєва, Ф. Буслаєва, О. Веселовського, В. Григоровича, В. Міллера,
О. Потебні, О. Соболевського, І. Срезневського, М. Соколова. Упродовж 60–
70-х років ХХ ст. після певної перерви продовжується вивчення власних назв, однак іще (так само, як і в ХІХ ст.) переважно в описовому та етимологічному плані.
Це, зокрема, роботи Л. Доровських "Географічні назви в російських народних казках" (1977 р.), Б. Кирдан "Антропоніми в українських народних думах" (1970 р.),
Т. Кондратьєва "Власні назви в російському епосі" (1967 р.), Л. Рак "З топоніміки
українських народних дум та історичних пісень" (1962 р.), О. МайсарашФедишенець "Ономастика українського казкового епосу: (на матеріалах казок Андрія Калина)" (1978 р.).
Власне лінгвістичне вивчення фольклорних онімів розпочалося лише наприкінці
ХХ ст. Упродовж останніх десятиліть усе більшу увагу мовознавців привертає мов61
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на концептуалізація знань людини про світ і про себе в цьому світі. У такому контексті актуальності набуває когнітивний підхід до вивчення мовних явищ. Цим і
пояснюється посилення інтересу до культурно маркованих одиниць як виразників
певних специфічних рис народного світогляду. Так, слід згадати дослідження
С. Лавриненко "Мовна картина світу в українській фантастичній казці" (1995 р.) та
Є. Лутовіної "Картина світу в російській чарівній казці" (2000 р.). Спробу зіставлення онімів українських та російських чарівних казок здійснила О. Порпуліт [Порпуліт 2000]. Близькими до нашої теми є роботи О. Юдіна [Юдин 1997], Н. Тяпкіної [Тяпкіна 2006], Н. Хобзей [Хобзей 2002], О. Хомік [Хомік 2005], Н. Годзь
[Годзь 2004], О. Горбачової [Горбачова 2008], О. Тиховської [Тиховська 2009].
Предметом нашої розвідки стали власні назви вибраних українських казок, що
мають однакові мотиви із казками російськими. Для зіставлення текстів ми використали порівняльний покажчик сюжетів східнослов'янської казки (як скорочення використовуємо в тексті російськомовну абревіатуру СУС) [Сравнительный указатель
сюжетов 1979], покажчик сюжетів Андреєва (за системою Аарне-Томпсона) [Андреев 1929]. Принагідно до аналізу залучаємо й казки інших народів.
Слід зазначити, що казки, як правило, містять контамінацію кількох сюжетів (чи
мотивів), тому доцільним уважаємо порівнювати власні назви у межах цих мотивів,
зважаючи на типовість учинків героїв, стандартність ситуацій. Отже, пропонуємо
зіставити оніми українських та російських казок відповідно до сюжетних типів з
метою виявити спільні й відмінні риси казкового ономастикону (подаючи власні
назви й цитати, зберігаємо орфографію видань).
В українських казках "Карликова пищалка", "Бідняк і його товариші" [Українські народні казки 2006], "Летючий корабель" [Українські народні казки, легенди,
анекдоти 1958], "Летючий корабель" (інший варіант) [Народныя южнорусскiя сказки 1869, 78–85]; російських "Ванька" [Сказки и легенды пушкинских мест 1950,
241–253], "Про Замарашку" [Воронежские народные сказки и предания 1979, 69–
73], "Летучий корабль" (записана в Пирятинському повіті) [Народные русские сказки 1984, 253–256] повністю або частково реалізований сюжетний тип СУС 513A,
за яким шість (або інша кількість) чарівних товаришів-помічників допомагають герою одружитися, виконуючи складні завдання царівни або її батька.
Відповідно представлені такі власні назви: українські "Карликова пищалка"
(Іван, Всепоїдайло, Вседрижайло, Всевипивайло, Побігайло, Далекогляд, Далекометайло); "Бідняк і його товариші" (Я той, що в копиці воду складає, Я той, що зірниці порахую і межи зірницями все їму, Я той, що сяду коло чоловіка, та й не буде
мене той чоловік видіти, Я той, що гухну – і на три метри мороз стане, Я той, що
всю воду з керниці забирає, Я той, що відколи світ сонця, то я не наївся, Я той, що
на милю ступає); "Летючий корабель" (Дурень, Слухало, Скороход, Об'їдайло, Обпивайло, Морозько, Той, що ніс дрова); російські "Ванька" (Васька, Гришка, Ванька,
я могу охлаждать в один миг сильную жару, я много упиваю! третий голос и говорит, что много съедает, Один голос говорит, что умеет спящих людей с места на
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другое перекладывать; второй говорит, что может жену ему отыскать в лесу;
третий говорит, что может Ваньке жену отыскать среди рыбе), "Про Замарашку" (Я не наедаюсь хлеба. Приходится грызть каменья; Я не напиваюсь воды. Приходится сосать втулу; Я – скороход. За 5–10 минут буду на краю белого света;
Я слухаю, что делается на край белом свете; Я если выстрелю, то стрела улетит
на край белого света; Я если открою, из меня ветер дунет, и я всех поморожу);
"Летучий корабль" (Дурень, Слушаю, что на том свете делается (первуй встречный), Да коли б я другую отвязал, так за один бы шаг весь свет перешагнул! (скороход), Как же, стану я стрелять близко! Мне бы застрелить зверя или птицу
верст за тысячу отсюда: то по мне стрельба! (Стрелок); Эка! Этой воды на один
глоток мне не станет (Объедало, Опивало), Да такие: коли разбросить их, так
вдруг целое войско явится (товарищ дурня); Да это такая солома, что как ни будь
жарко лето, а коли разбросаешь ее – так зараз холодно сделается: снег да мороз!
(мужик с соломою); татарські "Камир-батир" (Стреноженный, Лучник, Седобородый, Бородатый).
Традиційним для казкового слов'янського ономастикону є ім'я Іван та його варіанти (Ваня, Ванька) на позначення головного героя, характерною є конотація "дурень", реалізована в назві Дурень. Для позначення чарівних товаришів використовуються різні моделі номінації (однокомпонентні чи багатокомпонентні). Однокомпонентні моделі є місткими номінаціями-характеристиками за виконуваною дією,
причому частина таких номенів має оформлення іменника середнього роду на -о
(на зразок Всепоїдайло, Обпивайло) – такі назви представлені й в українському масиві прізвищ (наприклад, Небувайло, Нечитайло). Описові конструкції в українських текстах побудовані за відтворюваною складнопідрядною конструкцією "той,
що". Вважаємо таку модель аналітичною евфемістичною номінацією, доволі поширеною в українському фольклорі: "тот, що на обрубині сидить (чорт), земний бог
(чаклун), тота, що по гробах ходить (чортиця і хвороба), та, шо сичит (змія)" [Хомік
2005, 9], також пор. "Той, що в корчах сидить" (поліщуки про нечистого), "Той, що
прийшов по зиму" (одна з назв вітру на Поліссі) [Денисюк 2000]. Слід зазначити,
що російські описові конструкції такої чіткої структури не мають, що, очевидно,
пояснюється відсутністю сталої аналітичної евфемістичної моделі для називання
природних явищ.
Цікавою є версія О. Афанасьєва, який бачить у казкових Обпивайлі, Об'їдайлі
бога-громовика, Перуна. Таку думку заперечує М. Соколов, уважаючи її антиісторичною, але водночас зазначає, що ці прізвиська вказують на розгул під час святкування [Соколов 1887, 74]. Такі назви можуть відбивати специфічні слов'янські риси, проте поряд із ними вживаються такі номени, як Морозко, Скороход чи Слухало, що свідчить про фізичні властивості персонажів, але аж ніяк не про етнічні особливості. Очевидно, ці назви сягають давнього періоду номінації з профілактичною
метою. Татарські назви засвідчують розуміння цим народом етапів життя людини,
зокрема чоловіка (відповідно молодість, юність, зрілість і старість).
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Сюжетний тип СУС 433В: жінка народжує сина-рака (або равлика, змія, жабу
тощо), потім дівчина звільняє його від чарів, головні герої одружуються, дружина
спалює шкіру, чоловік зникає; у пошуках чоловіка дружина звертається до різних
сил, знаходить коханого в іншої жінки, обмінює коштовні речі на можливість потрапити на ніч до чоловіка і лише на третю ніч розмовляє з ним. Такий сюжетний
тип є в українських казках "Равлик", "Про пана Раковина", "Як женився рак",
"Про дивовижного чоловіка Гору", "Жених-жаба" (схожий сюжетний тип СУС
440) та російській "Жених-заяц". В українських казках на позначення сил, що допомагають дружині знайти чоловіка, використовуються такі назви: Місяцева мама, Місяць, пташача мама, Чурупітка ("Равлик"); перша, друга, третя бабка, Сонце, Місяць, Вітер ("Про пана Раковина"); Сонцева мати, Сонце (Сонечко), Зоряна
мати, Місяць, Місяцева мати, Попела (який має чотири ока: два спереду, два ззаду, на печі спить – тому, очевидно, назва пов'язана з "попіл") ("Про дивовижного
чоловіка Гору"); Сонцева мати. Сонце, Місяць, Місяцева мати, Вітер ("Женихжаба"). Слід зазначити, що в українському фольклорі, порівняно з російським,
цей сюжетний тип представлений значно ширше, у різноманітних інтерпретаціях.
У російському варіанті немає образів сонця, місяця тощо, усі функції виконує Баба-Яга, хоч у російських казках інших сюжетних типів оніми Сонце й Місяць зустрічаються, але в іншій ролі.
В ономастиконі казок відбився культ давнього поклоніння слов'ян Сонцю. Таке
неодноразово відзначали дослідники, зокрема І. Срезневський в другому імені князя Володимира "Красне сонечко" убачав традицію поклоніння язичницькому богу
Сонця. Більше того, у народних піснях назву "сонечко" по черзі мають хазяїн чи
хазяйка, наречений чи наречена [Соколов 1887, 7]. Нерідко в фольклорних текстах
можна бачити змагання героя із Сонцем; так само у "Слові о полку Ігоревім" Всеслав бореться з Хорсом (Сонцем) (осетинсько-персидське хуръ-сонце); пор. болгарський фольклор, де юнак також змагається із Сонцем, і за допомогою швидкого коня й сонцевої сестри перемагає й одержує в нагороду сонцеву сестру. Характерним
для названих казок є звернення героїні до матері Сонця чи Місяця як до посередника у спілкуванні з самими Сонцем чи Місяцем. "Інше втілення сонця – образ жіночий, образ господині-дружини місяця, матері зірок. Цей образ з'явився, як вважають учені, за часів матріархату. Сонце, місяць і зорі утворюють небесну родину"
[Завадська 2002, 38]. У запропонованих для аналізу казках функціонують також
Вітер, Зоряна мати, що свідчить про вірування в природні сили.
У зв'язку з означеним доречним уважаємо згадати казку "Дідо-всевідо" та, відповідно, образ Діда-всевіда. "Чеські казки зберегли образ діда-всевіда, тобто сонця,
що все відає і бачить. Уранці сонце сходить у вигляді красивої дитини або молодого й прекрасного юнака зі світлим золотистим волоссям, а ввечері стає дідом" [Соколов 1887, 69]. У болгар є мати Сонця, пор. в українських казках Сонцева мати,
Місяцева мати, Зоряна мати. В українських казках про Котигорошка, Покатигорошка говориться про все того ж Царя-Сонця, що повертається до своєї господи –
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Сонцевої матері. За народними віруваннями Сонце перепливало небесне море, хвилі на золотому човні, ховаючись від очей, а на ранок знову поставало омолодженим; в українських фольклорних текстах сонце в морі купається [Афанасьев 1995,
124], таке ж бачимо й в латиському фольклорі. Як уважає М. Соколов, пізніше народна уява створила сказання про Сонцеву матір, про сон Сонця, про те, що воно
відпочиває на колінах старенької матері. "Сонце тут… Коли воно зайде, прийде
сюди відпочити на ніч, ти можеш з ним поговорити… Ранком Сонечко молоде, сильне. Коли б ти з ним вранці стрітився, воно б тебе спалило. Увечері Сонце вже не
має тої сили, бо старіє… " [Казки зелених гір 1965, 37]. Саме такі народні уявлення
відбилися в казкових образах. Цікаво, що настання спеки наші пращури пов'язували
з тимчасовим заступанням Сонця його зятем, менш досвідченим (пор. латиське
хмарне небо – сонцева служка).
В українських та російських казках спостерігаємо й різне пояснення природних
явищ, зокрема червоного забарвлення сонця. У текстах зустрічаємо запитання, чому Сонце раніше сходило червоним, а тепер блідим. У російському варіанті казки
"Котигорошок" Сонце по-чоловічому зацікавлено морською панною (у російському
варіанті Анастасією), тому до викрадення дівчини сходило червоним, а тепер бліде.
В українській казці "Про Анну Престоянну" морська діва дає завдання героєві з'ясувати відповідь на запитання, чому тепер Сонце сходить червоним, і Сонце пояснює: "Коли я рушаю з дому, випливаю на схід. Мені перестають дорогу змії. Я з
ними держу війну. З пащ зміїв вогнем сапає – ним мене вони й розпечуть. Тому я
вранці черлене. Знайшовся чоловік, що імив Анну Престоянну. А вона жила на дні
Вогняного моря. Анна просила милостиво, тому змії не мали моці зі мною зустрічатися. Доки Анна Престоянна жила в морі, доки просила, я не сходило черленим.
Відколи вона не просить, я схожу черленим…" [Казки зелених гір 1965, 37].
Незважаючи на наявність схожих чи навіть однакових сюжетів і мотивів, частина українських казок має своєрідне забарвлення, що зафіксовано, зокрема, у власних назвах. Так, наприклад, в українському казковому ономастиконі збережено давні уявлення про світобудову (образ Сонця, Сонцевої матері), бачення людиною
себе в цьому світі (очевидно, табуйовані назви одержували описові форми, такі, як
"Той, що" – пор. із евфемістичними одиницями на позначення чорта, а також змія,
що в казках пізнішого періоду прирівнюється до чорта, у казках фіксується народна
етимологія деяких географічних назв (Чорна Полонина – з обох боків гори ліси, а
верхівка чорна; зберігаються давні топоніми типу Чорне море – очевидно, Чермне),
часових понять (наприклад, Північ – половина ночі). Усе це дає підстави говорити
про своєрідність української ономастичної картини світу.
Завершуючи цю розвідку, слід, очевидно, відзначити необхідність зіставлення
фольклорних матеріалів не тільки за регіональними параметрами, а й за часом побутування, оскільки усні тексти, передаючись, могли втрачати певні риси й набувати нових, по-новому переосмислюватись і мати, відповідно, інше забарвлення.
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В статье рассматриваются вопросы языковой и культурной специфики ономастикона украинских
сказок в сравнении с русскими, определяются способы отображения верований, особенностей национального мировосприятия в фольклорных именх собственных.
Ключевые слова: сказочный оним, языковая картина мира, языковая и культурная специфика.
The article observes the features of proper names in Ukrainian fairy-tales. Proper name is a fragment of
language world model. The modes of reflection of national peculiarity are being studied.
Key words: fairy-tales' onyms, language world model, the cultural peculiarity of the language unit.
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УДК 82-14(510)
СИМВОЛІЧНІСТЬ ОБРАЗІВ ПРИРОДИ
У КИТАЙСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ПЕЙЗАЖНІЙ ЛІРИЦІ
Мурашевич Катерина Геннадіївна,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються функціонування та конотація образів природи у китайській пейзажній ліриці, досліджується їхнє символічне значення. Представлені головні мотиви, теми та прийоми класичної поезії.
Ключові слова: пейзажна лірика, художній образ, символ, мотив, традиційна тематика.

Природа – споконвічна тема китайської поезії. Завдяки образам природи китайці
передавали свої почуття, ставлення до світу, висловлювали захоплення та замилування оточуючим світом. Через описи пейзажів вони здійснювали поклоніння природним стихіям та явищам.
Китайську пейзажну лірику різних епох досліджували російські синологи, зокрема ґрунтовні розвідки належать М. Кравцовій, Б. Вахтіну, І. Лісєвичу, Л. Ейдліну,
С. Торопцеву. Образності класичної китайської поезії присвячені праці української
дослідниці Я. Шекери. Дослідження пейзажної лірики у китайській поезії залишається актуальним і сьогодні. Образи природи є часто вживаними у сучасних творах.
Тому важливим є дослідити традиційні витоки китайської символіки й образності,
адже саме на їхньому тлі зростає сучасна пейзажна лірика.
Образами тварин, рослин, ландшафтів сповнена поетична пам'ятка "Ши цзін"
("谳缫", XI–VI ст. до н. е.). Завдяки таким образам, здебільшого, передавалися натяки, завуальовані думки, адже мистецтво Китаю символічне і непрямолінійне. Вірші з описами природи зустрічаємо у "Чуських строфах" ("榶迺", ІV ст. до н. е.).
Щоправда, на той час китайці ще не відчували себе невід'ємною частиною природи,
описи гір і вод викликали почуття страху, вони були ворожими і згубними для людини. Так, у давніх літературних пам'ятках ліси і гори уявлялися заселеними хижаками, зміями та небезпечними потворами, що становили загрозу для людського
життя. Але сприйняття природи в Китаї поступово змінювалося. У подальші епохи
природа стала наближеною до людини, що відображалося й у поезії.
Вважається, що перша у китайській літературі поезія, яку можна віднести до
пейзажної лірики, вийшла з-під пера Цао Цао (155–220). Прикладом може слугувати вірш "Дивлюся на лазурове море" ("訞洃淓"). У цій поезії відсутня філософська
думка, символи та завуальовані образи несуть певний підтекст лише завдяки образам пейзажу. Тому пейзажна лірика Цао Цао ще не зовсім сформована, хоча уже
має в собі задатки опису природи, нотки захоплення морською стихією.
Багато дослідників дотримуються думки, що школа пейзажної лірики виникла за
доби Цзінь (ІІІ–ІV ст.), проте вірші про природу з'явилися після падіння Східної
Хань (220 р). У цей період конфуціанство як загальносповідувана релігія занепадає.
Ця ідеологія відлякувала радикальними підходами до управління державою та виправданням воєн, які роздирали Піднебесну. Натомість важливою релігією стає да68
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осизм. Саме філософія даосизму стала підґрунтям змалювання природи в поезії.
Прихильниками пейзажу були сам Лао Цзи та Чжуан Цзи. Останній писав: "Близькість до гір і лісів, річкових долин і земель вселяють у мене величезну радість"
[Zhuangzi 1994, 115]. Як вияв цієї особливої форми естетичної свідомості китайців
перед очима поетів звичайні пейзажі перетворювалися на дивовижний мудрий світ,
сповнений філософськими символами [Шекера 2010, 54]. Школи пейзажної лірики
утвердилися як самодовершений пласт поезії за часів Північних та Південних династій (317–581). У китайській літературі пейзажна лірика також була відома як поезія "гір і вод", або "гір і рік" (峍沐谳) та поезія "садів і полів" (疌坉谳).
У подальші епохи, зокрема за часів доби Тан, спосіб зображення традиційних гір
і вод у поезії став більш витонченим. Це відбувалося завдяки змінам релігійних та
філософських думок. Таке явище призвело до глибшого осмислення природи та її
ролі у житті як суспільства, так і окремої особистості, а отже, скрупульознішого
зображення природних реалій. Поети звертають увагу на найдрібніші деталі, таким
чином розкриваючи суть зображуваних предметів і явищ природи. Новий етап розвитку поезії "гір та вод" характеризується, з одного боку, принциповими змінами
поетичних трактувань пейзажу – поступовою відмовою від пафосної словесності,
багатобарвних і масштабних панорам гірського ландшафту. Поезія стала значно
лаконічнішою, а пейзажні замальовки більш камерними.
За часів епохи Тан (VII–X ст.) пейзаж уже виділяють як окремий жанр, головним
представником якого був Ван Вей (701–761) та Мен Хаожань (689–740). Саме в цей
період у китайській поезії виникають такі стилі, як романтизм, започаткований Лі
Бо (701–762), та реалізм, батьком якого вважають Ду Фу (712–770).
З природою – головним об'єктом зображення – тісно пов'язана більша частина
художніх образів китайської поезії. Основні сторони художнього образу – це узагальнення і переконливе зображення індивідуального і конкретного. Розглядаючи
це, слід враховувати особливості впливу на читача кожної із цих сторін образу.
Емоційно-яскраве, сміливе, сильне відображення викликає у читача потік почуттів і
переживань. Особливість художнього образу – яскрава і впевнена передача індивідуального, що має особливе емоційне значення і яка основана на почуттєвій стороні нашого сприйняття. Водночас узагальнення в художньому образі допомагає в
пізнанні реальної дійсності, збуджуючи в нас широкі, правдиві уявлення про суть
явища [Костин 1962, 41].
Образи природи у китайській поезії багатоаспектні – з одного й того ж предмета
зображення залежно від контексту може народжуватися кілька ідей. Наприклад, з
таких явищ природного походження, які позначають плин часу, образи птахів, рослин, тварин, небесних світил та води у різноманітних їхніх виявах і варіаціях, виникає безліч різноманітних образів та символів.
В. Малявін у своїх працях говорив, що "особливою заслугою китайців є те, що
вони прагнули зрозуміти природу такою, якою вона є" [Малявин 2003]. Тому значний пласт китайської культури та літератури складають традиційні образи зі стійким значенням. У східній традиції взаємовідносини людини і природи були гармонійними, що втілювалося під впливом даоських ідей. З огляду на це, світосприйняття східної людини можна визначити як пейзажне.
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Незважаючи на зовнішню варіативність та художню самобутність традиційної
пейзажної поезії Китаю, насправді ж вірші зображають стандартну картину дикої
природи, яка складається із трьох головних конструктивних елементів: гори, води
та дерева. Доводити головну роль у пейзажно-ліричних описах гір і вод немає необхідності, адже даний тематичний напрям так і називається: поезія "гір і вод".
Улюбленим мотивом поезії "гір і вод" був мотив "пір року". Це загальнокультурна тематика, яка зустрічається у більшості світових художніх традицій і позначає
плин часу, ідею переходу одного стану в інший. У китайській ліриці переважає
опис таких пір року, як весна і осінь. Навіть вірші у поетичних антологіях, які належать до пейзажної лірики, часто розміщувалися під спеціальними заголовками:
"Зима", "Весна", "Літо", "Осінь".
У китайській культурі і літературі невід'ємними є просторові категорії, які так чи
інакше були складовими пейзажної лірики. В Китаї виникла і утвердилася космологічна модель всесвіту, згідно з якою світовий простір розподіляється на чотири частини світу (схід 乸, захід 觛, північ 即, південь 厳) і, крім того, виділяється ще й спеціальний просторовий відрізок – Центр 争 [Кравцова 2001, 138]. Головними часовими
координатами в цій моделі слугують пори року: весна символізує схід, осінь – захід,
літо – південь і зима – північ. Кожна така просторово-часова зона наділена строго
означеним символічним значенням. Весна також має значення початку життя, народження, молодості. Осінь символізувала кінець, смерть, старіння, сум. Літо асоціювалося із спокійним життям, щастям. Зима ж, натомість, з бідою і лихом.
Ідейне навантаження сторін світу можна розглянути на прикладі відомого і частовживаного образу вітру. В залежності від того, яким був вітер, холодним чи теплим, осіннім чи весняним, північним чи південним, змінювався і настрій поезії та її
смислове навантаження. Здавна образ вітру, що дув із півдня, мав позитивне смислове навантаження. Це пов'язано з тим, що на півдні Китаю були теплі та сприятливі погодні умови. Сильні ж вітри завжди приносили населенню збитки, вони були
холодними і дули з півночі та заходу.
Варто також відзначити, що для пейзажної лірики Китаю характерними є скорботний настрій та традиція журби, яка бере початок у ліриці китайських класиків,
таких як Ду Фу ("Жаль", "Перший день осені"), Гао Ці ("Сумую за весною") та ін., і
пов'язана з мотивом швидкоплинності буття. Традиція журби представлена в поетичних текстах за допомогою різноманітних синонімів, які позначають невеселий
настрій, почуття та переживання ліричного героя, наприклад: жаль, сум, журба.
В поезіях про зміну пір року немає меланхолії, лише легкий сум і журба.
Тема та образи природи часто пов'язувалися з безсмертям, оновленням та плинністю часу. Природа, згідно давніх вірувань, – чудовий світ, джерело безсмертя,
місце перебування богів. Вона постійно себе оновлює, на зміну однієї пори року
приходить інша, теж по-своєму гарна. Тому у пейзажній ліриці спостерігаємо ідеї
безкінечності буття, адже в природі панує гармонія та відродження.
Поряд з вічністю та безкінечністю крокує і швидкоплинність буття – традиційний мотив, який з'являється в літературі в часи потрясінь і безладу. У традиційній
поезії Китаю сформувалися такі образи швидкоплинності життя, які асоціюються з
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думкою про недовговічність людського існування: сніг, що тане; іній; спів цикад;
піна на хвилях; зруйнований храм; пелюстки квітів. Досить символічним образом є
роса, яка має два значення. З одного боку, якщо розглядати цей образ у співвідношенні з людським життям, то він трактується як символ тимчасовості, чогось минаючого. Як роса зникає на сонці, так і життя людини зникає і вже не вертається.
Та з іншого боку роса символізує повторюваність природних процесів, адже роса
висихає, щоб випасти знову.
Плин часу знаходить своє вираження також у образах, які пов'язані з водними
стихіями. Вода виступає у трьох основних своїх іпостасях: потік, струмок та джерело [Кравцова 2001, 144]. Характерна риса потоку – його міць, стрімкість течії.
Він слугує реліктовим образом міфічних рік, які оточували Куньлунь. Струмок –
навпаки, чистий і прозорий, він тече спокійно, мелодійно виспівує. Струмок або
оточує, як і потік, гори, або ж петляє і звивається, ховаючись у глибині гір. Струмок схожий на стежку, звивисту і петляючу. Струмок-стежка пов'язаний з мотивом
втрати дороги додому, забуття дороги назад. Джерело символізує щось приховане,
таємниче. І джерело, і струмок мають властивість видавати свою присутність дзюрчанням води. Людина ще не бачить їх, але вже здогадується, що вони існують.
У китайській міфології часто зустрічаються фітоморфні образи – рослини, які
мають магічні властивості. Тому іноді пейзажні образи наділені надприродними
властивостями, вони відверто перебільшені за розміром, виконують функції життєдайності та зцілення. Образ дерева у поезії передається у найрізноманітніших своїх
проявах – самотнє дерево, гай, ліс, рослина, яка здатна дарувати безсмертя. Частим
образом було величезне, тисячолітнє дерево, яке вражає своєю могутністю. Так,
наприклад, Шень Юе у одному своєму вірші пише про те, що осінній вітер народжується у гілках коричного дерева. Отже, дерево має здатність щось породжувати,
керуючи процесом змін у природі. Такі прийоми художнього перебільшення вживалися для того, щоб підкреслити велич та грандіозність природи, щоб викликати у
читача трепет і захоплення.
Важливими для пейзажної поезії були образи сонця і місяця. Адже від першого
залежить існування усього сущого і природа в цілому, а от місяць – це символ ночі,
який відігравав значну роль у житті Китаю. Це один із небагатьох предметів, які
можна розгледіти вночі. Образи місяця й сонця пов'язані з часовими образами вечора, як часу смерті сонця, та ранку, як часу його відродження.
У китайській традиційній пейзажній ліриці вживалися такі прийоми:
● гіперболізація образів, відстаней, часу;
● поєднання живої і неживої природи з уживанням назв дорогоцінних металів
та каміння (означення яшмовий珥, нефритовий 璁琜);
● неприродні кольори явищ та елементів природи (вода кольору кіноварі井沐).
Так, наприклад, у пейзажній ліриці V ст. переважала червона кольорова гама, особливо у картинах-описах заходу і сходу. Сюди ж відносяться і означення, які позначали аромати. У віршах пейзажистів ароматним (茏，駵) могло бути усе: трава,
квіти, вода, вітер і навіть місяць.
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Отже, пейзажна лірика у Китаї сформувалася вже у ІІІ ст. Кожна епоха додавала
щось своє у її розвиток. Якщо на початкових етапах її зародження природа сприймалася як ворожа та згубна для людини, то надалі сприйняття природи в Китаї поступово змінювалося. У подальші епохи природа у китайській ліриці вже "приборкана":
наближена до людини, освоєна нею духовно й естетично. Китайська традиційна пейзажна лірика характеризувалася монументальністю й величністю описів, уживанням
стандартних епітетів та метафор, відірваністю від дійсності, детальністю описів, творам мали бути притаманні незавершеність та недомовленість, природа була обожнювана автором. Лаконічнішими описи пейзажу стали лише за часів епохи Тан.
Поезія "гір і вод" – це не лише один із провідних тематичних напрямів у поезії
всього стародавнього Китаю, але ще й феномен загальнокультурного значення. Саме в ній знайшли своє відображення особливості світосприйняття китайців, їх
осмислення навколишньої дійсності. Китайська пейзажна лірика має свої власні
образи, відомі і часто вживані навіть у сучасній літературі. У китайській поезії "гір
і вод" природа виступає різнобарвною і величною. Усі образи символічні та виконують свою певну роль у зображенні як оточуючого середовища, так і внутрішнього світу поета.
В статье рассматриваются функционирование и коннотация образов природы в китайской пейзажной лирике, исследуется их символическое значение. Представлены главные мотивы, темы и приемы
классической поэзии.
Ключевые слова: пейзажная лирика, художественный образ, символ, мотив, традиционная тематика.
In the article the function and connotation of nature images in Chinese scenery lyric poems is depicted, their
symbolic meanings are researched. It also deals with the main motives, themes and features of classical poetry.
Key words: scenery lyric poems, image, symbol, motives, traditional themes.
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"ВІЧНИЙ СОН" ЯК СЕМАНТИЧНА ГРУПА ОНІРИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
В РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ
(на матеріалі української, англійської та латинської мов)
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено виокремленню в оніричній лексиці лексем на позначення смерті. Дослідження
проведено на базі лексикографічних джерел. Розглядаються семантичні особливості оніричної лексики.
Ключові слова: онірична лексика, семантика.

Актуальність представленої роботи полягає у спробі дослідження процесу виявлення специфіки використання окремої групи оніричної лексики на матеріалі
трьох різноструктурних мов, оскільки у сучасному мовознавстві наявна незначна
кількість досліджень, присвячених виявленню семантичних особливостей окремих
груп лексики.
Об'єктом нашого аналізу слугувала лексика на позначення сну в українській,
англійській та латинській мовах, а предметом – семантико-тематичний аспект
окремої групи оніричних лексем на позначення смерті.
Мета дослідження полягає в розкритті семантичних властивостей окремої групи
оніричної лексики у трьох різноструктурних мовах.
Наукова новизна роботи полягає у спробі систематизованого аналізу окремої
групи оніричної лексики у складі трьох різноструктурних мов з метою виявлення
універсальних та національних чинників, які проявляються у кожній з них.
Ототожнення сну зі смертю наявне у всіх лінгвокультурах світу. Смерть завжди
була однією з найзначніших загадок людства, яка є нерозкритою і до сьогоднішнього дня.
Ще за доби античності Тертуліан у своєму трактаті "Про душу" говорив про
зв'язок сну зі смертю. Він стверджував, що сновидіння є елементом, який пов'язує
сон зі смертю [Тертуліан, 43].
Так, зокрема у римській міфології головним божеством сну був Сон (Somnus) –
антропоморфне божество, син Ночі (Nox), брат-близнюк Мора (Mors – смерть).
У грецькій міфології Бог сну – Гіпнос часто зображувався разом зі своїм братом
Танатосом. Досить часто у вигляді скульптур та на античних вазах можна було побачити розписи, які зображували їх разом.
В українській міфології Сон є сином Ночі та братом Смерті – "кудлатий чоловік
з чотирма очима", добрий і зовсім не страшний [Войтович 2002, 495].
Досліджуючи зв'язок сну зі смертю на базі трьох різноструктурних мов (латинської, англійської та української), ми зосереджуємо свою увагу на фразеологізмах,
які є складовою частиною мови та відображають внутрішній світ народу, дух мови.
Ототожнення сну зі смертю наявне у корпусі фразеологізмів трьох досліджуваних мов. Важливим для результатів нашого дослідження є те, що ототожнення сну
зі смертю наявне у трьох лінгвокультурах. У трьох різноструктурних мовах на поз73
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начення смерті лексема "сон" використовується з такими прикметниками, як "вічний", "останній", "непробудний". В англійській мові сон також асоціюється зі смертю. Для цього в англійській мові використовується вираз "eternal sleep" – вічний
сон. Також у англійців непробудний сон порівнюється зі сном дитини та колодою.
В українському корпусі ФО зустрічається евфемізм – спочити в бозі, що свідчить
про те, що замість заборонених слів пропонуються невинні замінники. В латинській
мові вживаються такі вирази, як somnus longus, ferreus, frigidus i niger – вічний сон,
смерть; dormitio – сон (дрімота), перен. смерть; sopor perpetuus – непробудний
сон, смерть; aeternus sopor – вічний сон, смерть.
В українській мові онірична лексика на позначення смерті виглядає наступним
чином: заснути навіки – померти; мертвий сон – міцний, непробудний сон; спати
як убитий; сон – смерті брат; спочивати (спочити, почивати, почити) вічним
(непробудним) сном – бути похованим, лежати у могилі; спочивати душею – знаходити душевний спокій; спати вічним (гробовим, непробудним) сном – бути мертвим; спочити в бозі – померти, заснути навіки; відійти / відходити у вічність
(у довічний сон), опинитися / опинятися на Божій постелі – померти; облягти
(бути, лежати тощо) на смертній постелі, заст. – тяжко захворіти без надії на
одужання, помирати; знайти кінець (могилу, вічний спочинок) – загинути, померти; спочивати / спочити у бозі – бути похованим, лежати у могилі; спочити
(заснути) навіки (вічним сном) – умерти; спочивати (спати) – спочити (заснути)
навіки (вічним сном).
Сон – смерть на базі англомовних фразеологізмів є також досить чисельною:
sleep a perpetual sleep (= sleep the sleep that knows no waking, i. e. the sleep of death) –
вічний сон, смерть; the last sleep – вічний сон, смерть; sleep that knows no breaking –
вічний сон, смерть; to sleep like a log (або top) – спати мертвим сном, спати як бабак, спати як убитий; sleep like a log/baby – міцно спати, спати як мертвий; lay
(someone) to rest – похоронити кого-небудь; lay (something) to rest – позбутися чогонебудь, "похоронити чутки"; rest in peace – покоїтися (спочивати) з миром; the
narrow bed – евф. могила; the bed of dust – могила; one's last rest – останній спокій,
смерть; one's last resting-place – могила; dead sleep – глибокий сон (спати мертвим
сном); dead to the world=sleep like a log – спати мертвим сном; May he rest in
peace! – Нехай він спочине в мирі!; never-ending sleep (sleep that knows not breaking)
– вічний сон, смерть; sleep in the grave – спати мертвим або вічним (гробовим, непробудним) сном, заснути навіки.
Сон – смерть у латинській мові виражений наступними фразеологічними одиницями: requiscere molli somno – покоїтись; soporem morti consociare – об'єднувати сон зі смертю (померти уві сні); sopori dare – вбивати; mors laborum ac
miseriarum quies est – смерть – відпочинок від страждань і нещасть; somnus
frater mortis est – cон є братом смерті; omnes una manet nox (manet omnes una nox)
– усіх чекає одна й та сама ніч (смерть); hic requiescit…на надгробках: тут спочиває…; felicis ossa quiescant – покоїтися; quiete i leto sopitus – померлий; umero
incubat hasta – покоїтися.
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Говорячи про померлих у трьох різних мовах, слід звернути увагу на особливості вживання оніричної лексики на базі наступних прикладів. В англійській мові
вживається вираз: May he rest in peace! – Хай спочиває в мирі! В українській мові
про померлого говорять, що він заснув вічним сном. В латинській мові був у вжитку
вираз Requiescat in pаce! – Хай упокоїться в мирі! Це була заключна формула заупокійної молитви і загальновживаний напис на надгробних пам'ятниках. Також існувало й інше твердження: Requiescat in pice! – Хай упокоїться у смолі! Вживалося
іронічно (на адресу грішників, ворогів). Був у вжитку також і вираз – Ossa placide
quiescant! Хай кістки покояться в мирі! Існували також написи на надгробках: Hic
quiescit, qui nunguam quievit, tace! – Тут відпочиває (спочиває) той, хто ніколи не
відпочивав, дотримуйся тиші! або "Hic jacet…" – "Тут спочиває…".
Таким чином, семантична група в оніричній лексиці на позначення смерті у
трьох різноструктурних мовах має чітко окреслені межі. У лексико-семантичній
групі на позначення вічного сну присутнє нечисленне ядро, яке у кожній з трьох
мов є стабільним у своєму значенні.
Перспективним є подальший, більш детальний розгляд оніричної лексики у
співставленні трьох різноструктурних мов, а також вивчення її лінгвокультурних
витоків.
Статья посвящена выделению в онирической лексике лексем, обозначающих смерть. Исследование проведено на базе лексикографических источников. Рассматриваются семантические особенности
онирической лексики.
Ключевые слова: онирическая лексика, семантика.
Article is devoted to oneiric vocabulary linked with death on the material of three languages. Research
was carried out on the basis of lexicographical sources. The semantic features of oneiric lexics were looked
upon.
Key words: oneiric vocabulary, semantics.
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СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМ-ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КОНЦЕПТУ "ТАЄМНИЦЯ"
(на матеріалі сучасної української мови)
Боровик Яніна Юріївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті проведено аналіз дериваційних властивостей лексем-вербалізаторів концепту ТАЄМНИЦЯ з
метою визначення його семантичного потенціалу, а також зроблено спробу пропозиціональнофреймового моделювання гнізда спільнокореневих слів, що репрезентують даний концепт.
Ключові слова: концепт, деривація, фрейм, пропозиція, пропозиціонально-фреймове моделювання.

У процесі комунікації концепти об'єктивуються, як відомо, через мовні знаки.
Слово, яке найбільш вичерпно й точно відтворює зміст певного концепту, набуває
статусу його імені. Однак у процесі аналізу того чи іншого концепту необхідно
враховувати, що його ім'я відображає лише декілька концептуальних ознак, які є
актуальними лише у конкретному повідомленні мовця. А весь обсяг смислу концепту теоретично може бути виражений тільки через сукупність мовних засобів, кожний з яких розкриває лише певний фрагмент знання про нього. До складу мовних
засобів, які знаходяться у номінативному полі певного концепту і є об'єктом його
лінгвокогнітивного дослідження, входять прямі і похідні номінації концепту, спільнокореневі слова, одиниці різних частин мови, словотвірно пов'язані з основними
лексичними засобами вербалізації концепту [Попова, Стернин 2007, 34].
У процесі активного розвитку різних напрямів когнітивної лінгвістики, який
спостерігається останнім часом, перед дослідниками з'являються нові актуальні завдання, серед яких – визначення ролі словотворення, зокрема особливостей лексем,
поєднаних спільним значенням. Адже відомо, що роль словотворення є суто когнітивною – "вона пов'язана з виділенням і фіксацією засобами словотворення нових
структур знання, закріпленням і об'єктивацією певних концептуальних об'єднань,
що породжуються в актах усвідомлення й оцінки світу" [Кубрякова 2004, 407].
У словотвірному аспекті вже висвітлювалися багато концептів української та
близькоспоріднених мов. Однак такий концепт, як ТАЄМНИЦЯ і словотвірний потенціал репрезентантів його багатогранного смислу в українському мовознавстві до
сьогодні ще не розглядалися, що зумовлює наукову новизну цього дослідження.
Також аналіз цього мовно-мовленнєвого матеріалу є актуальним, зважаючи на посилення інтересу до вивчення національно маркованих концептів.
Метою нашої роботи є аналіз словотвірних особливостей лексем, що розкривають концепт ТАЄМНИЦЯ на основі образу, сформованого у свідомості носіїв сучасної української мови. Об'єктом дослідження стали дані словників різного типу і
лексеми, дібрані з текстів художньої літератури, періодичних видань, а також живого мовлення носіїв української мови, а предметом – дериваційні властивості цих
вербалізаторів вищезазначеного концепту.
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У попередніх дослідженнях нами було встановлено, що іменем концепту ТАЄМНИЦЯ в українській мові є іменник таємниця. Це слово – один із компонентів словотвірного гнізда, на вершині якого знаходиться дієслово таїти, давнє за своїм походженням і утворене від праслов'янського tajiti [Етимологічний… 1983, 503]. Це
гніздо включає наступні похідні, які подано за алфавітом:
● дієслова: затаюватися, потаїти, потаїтися, тайнодіяти, таїтися;
● прикметники: затаєний, потаємний, потайний, таємний, таємничий, тайний, тайниковий, тайнописний, утаємничений;
● іменники: затаювач, затаювачка, потайник, таємниця, таємничість, таємність, таїна, таїння, таїнство, тайна, тайник, тайність, тайновидець, тайнодія,
тайнодіяння, тайнопис;
● прислівники: потаємне, потаємно, потаємки, потаємці, потай, потайки,
потайком, потайно, потайці, таємниче, таємничо, таємно, тайком, тайкома,
тайно, спотайна.
Варто зауважити, що лексеми таїнство, тайнодія, тайнодіяння і тайнодіяти є
церковними за походженням, однак часто вживаються не тільки у богослужіннях
чи у виступах духовенства по радіо і телебаченню, а й у переносному значенні – в
різноманітних контекстах іншого роду, отже, вони відомі і пересічним носіям мови.
Лексема тайновидець, що використовується на позначення ясновидця, людини,
яка знає приховане від інших, є перифразом, який зустрічаємо у художніх текстах,
наприклад, у творах О. Гончара, порівн.: Тайновидець, він одразу ж розгадує наші
думки (О. Гончар).
Решта похідних є загальновживаними і нейтральними за своїми значеннями. Разом із тим нами було виявлено значний масив похідних словотвірного гнізда з вершиною таїти, які є діалектними, порівн.: втайнений, ізпотенька, отаєнниця,
отай, притайкуватий, спотая, спотиньга, таїтель, тайнощі, тайня, тайчаком,
таювати, тая, употай тощо. Проте ці лексеми є поширеними лише на обмежених
територіях і тому не становлять значного інтересу для нашого дослідження.
Відомо, що концепт також може бути представлений у вигляді більш конкретних ментальних структур, таких, як фрейми. Засновник теорії фреймів М. Мінський
вважає фрейм структурою даних, у якій відображаються знання з попереднього досвіду про певну стереотипну ситуацію та про текст, що її описує [Минский 1979, 7].
Фрейми, як вважає Ф. Бацевич, будучи компонентами внутрішнього мовлення, перебувають між думкою і висловлюванням [Бацевич 2004, 83], отже, вони грають
важливу роль для процесу комунікації. Побутує думка, що більшість носіїв певної
лінгвокультури мають приблизно однаковий набір фреймів [Филмор 1988, 65].
Фрейм у свою чергу складається зі слотів, що заповнюються менш абстрактними
утвореннями – пропозиціями [Болдырев 2001, 37].
У сучасній когнітології фреймове моделювання дедалі частіше застосовується
до гнізда спільнокореневих слів, яке найбільш наочно і конкретно виражає фрагмент мовної картини світу. Такого роду дослідженнями активно займаються російські вчені М. Осадчий, І. Євсеєва, А. Шабаліна та ін.
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Як стверджує М. Осадчий, автор методики пропозиціонально-фреймового моделювання гнізда спільнокореневих слів, між цими одиницями встановлюються типові рольові відношення, що дозволяє представити дане гніздо у вигляді фрейму,
одиницями якого є пропозиції [Осадчий 2007, 5]. Аналізуючи мовний матеріал,
який репрезентує концепт ТАЄМНИЦЯ, у нашій статті ми будемо спиратися на
номенклатуру, запропоновану М. Осадчим і представлену у Таблиці 1.
Та бл иц я 1
Пропозиційні позиції за М. Осадчим
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва
суб'єкт
об'єкт
непрямий об'єкт
предикат
модус
інструмент
матеріал
локус
темпус
результат
продукт

Символ
S
O
O'
P
Mod
I
Mat
L
T
R
Prod

12.

кон'юнктор

K

Функція
виконавець дії
об'єкт направленої дії
об'єкт паралельного впливу
дія, котру виконує суб'єкт
спосіб виконання дії
засіб, за допомогою якого виконується дія
матеріал дії, направленої на отримання продукту
місце виконання дії
час виконання дії
ефект від виконання дії
матеріальний продукт, на отримання якого направлена дія
не позначає учасника ситуації, умовна дія, яка символізує ситуацію в цілому

Таким чином, розподілення лексем, похідних від дієслова таїти як вершини
словотвірного гнізда, членом якого є базове слово таємниця – головний репрезентант однойменного концепту, є таким:
S
затаювач
затаювачка
тайновидець
тайновидець

P
затаюватися
потаїти
потаїтися
тайнодіяти
таїтися
таїтися

Mod
потаємне
потаємно
потаємки
потаємці
потай
потайки
потайком
потайно
потайці
таємниче
таємничо
таємно
тайком
Тайкома
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I
тайнопис

L
потайник
тайник
тайник

K
таємниця
таємничість
таємність
таїна
таїння
таїнство
тайна
тайність
тайнодія
тайнодіяння
тайнодіяння
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Закінчення табл.
S

P

Mod
тайно
спотайна
спотайна

I

L

K

Як бачимо, не всі пропозиційні позиції гнізда з вершиною таїти мають наповнення. Однак відсутність певних позицій у ситуації (об'єкт, непрямий об'єкт, матеріал тощо) може компенсуватися наявністю інших значущих складових концепту з
іншими коренями, наприклад, загадка, секрет тощо.
Складники кон'юнктора (K), такі, як таємниця, таїна, таїнство та ін., на нашу
думку, в інших контекстах можуть вважатися об'єктами (О), об'єктом паралельного
впливу (О') або результатом (R).
Також у таблицю не ввійшли прикметники затаєний, потаємний, потайний,
таємний, таємничий, тайний та ін., оскільки вони залежно від іменника, з яким
поєднуються, можуть набувати функції суб'єкта (S), об'єкта (O), об'єкта паралельного впливу (O'), інструмента (I), продукту (Prod).
Разом із тим аналіз мовного матеріалу дозволив сформувати значну за обсягом
групу слів, що виконують функцію модусу (потаємно, потай, таємниче, тайкома,
спотайна тощо). Оскільки в українській мові подібну роль виконують в основному
прислівники (вони визначають особливості процесу, названого дієсловом), то можна припустити, що для мовця в багатьох випадках у процесі характеристики тієї чи
іншої дії, пов'язаної з якоюсь "таємницею", дуже важливим є саме спосіб виконання
такої дії. Подібний висновок заслуговує на увагу, і, таким чином, цей матеріал, на
нашу думку, можe бути об'єктом окремого цілеспрямованого аналізу.
Висновки
Аналіз похідних, що входять до словотвірного гнізда з вершиною таїти і вербалізують концепт ТАЄМНИЦЯ в сучасній українській мові, дозволяє розширити уявлення про його зміст та емоційно-оцінні характеристики. Усі ці спільнокореневі
деривати, будучи складниками-репрезентантами вищезазначеного концепту, об'єктивують різні відтінки загального значення і уточнюють та розширюють арсенал
його вербалізаторів. Отже, подальше вивчення сформованого масиву таких різнорідних вербалізаторів є важливим для наступного етапу дослідження концепту ТАЄМНИЦЯ та його побутування в українській лінгвокультурі.
В статье проведен анализ деривационных свойств лексем-вербализаторов концепта ТАЙНА с целью определения его семантического потенциала, а также предпринята попытка пропозициональнофреймового моделирования гнезда однокоренных слов, которые репрезентируют данный концепт.
Ключевые слова: концепт, деривация, фрейм, пропозиция, пропозиционально-фреймовое моделирование.
The article is devoted to the derivational analysis of lexems, which represent concept SECRET in order to
identify its semantic potential. And also propositional-frame modeling of this concept's word family is made.
Keywords: concept, derivation, frame, proposition, propositional-frame modeling.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИМЕНИ КОНЦЕПТА ПАТРИОТ
(на материале украинского, русского, английского и французского языков)
Васюкова Наталия Витальевна,
соискатель
Национальный университет обороны Украины
В статье рассматриваются технологии использования концепта ПАТРИОТ в рекламной коммуникации, посвященной контрактной службе в армии. Проводится этимологический и семантический
анализ имени концепта ПАТРИОТ на материалах словарных статей словарей украинского, русского,
английского и французского языков.
Ключевые слова: концепт, этимология, семантика, дефиниция, патриот.

Аттрактивная функция рекламы осуществляется за счет конгруэнтности рекламного сообщения: целостности когнитивно-прагматических интенций суггестора (рекламодателя) и ожидаемой реакции целевой аудитории. Такое условие соблюдается
при пересечении когнитивных множеств участников рекламной коммуникации, использовании ключевых концептов, актуальных для данной языковой картины мира.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания эффективных с точки зрения психолингвистических методик рекламных кампаний с целью
привлечения внимания к военной службе по контракту. Целью статьи является
этимологический и семантический анализ имени концепта ПАТРИОТ в языковом
сознании общества на материалах украинского, русского, английского и французского языков. Соответственно, особенности рекламной коммуникации, посвященной
контрактной службе в армии, являются предметом предлагаемой статьи, а анализ концепта ПАТРИОТ в целом – объектом. Научная новизна состоит в исследовании технологий использования концепта в рекламной коммуникации, посвященной контрактной службе в армии.
Концепт ПАТРИОТ – базовый для формирования рекламного дискурса воинской службы во всех исследуемых языках, что объясняется его этимологией. Словарные статьи во всех сравниваемых языках указывают на происхождение имени
концепта – лексемы патриот от лат. рatria и более раннего греч. πατρις (Родина) и
более позднего греч. πατριώτης (земляк, соотечественник). Французский язык первым освоил лексему патриот (фр.>лат.>гр.) [Dictionnaire de l'Académie Française].
В русский и украинский языки эта лексема вошла, предположительно, двумя путями: слово заимствовано либо непосредственно из французского, либо вошло опосредованно через немецкий язык (рус./укр.>фр./нем.>лат.>гр.) [Етимологічний словник… 2003, 317; Этимологический словарь…]: патриот/патріот> patriotе/patriot>
patriōta> πατριώτης (πατριος, πατρός); в английский язык эта лексема пришла из
французского (англ.>фр.>лат.>гр.) [Online Etymology dictionary].
Все исследователи сходятся во мнении, что в основу слова патриот заложена
семантическая нагрузка исходных греческих лексем "отцовский, унаследованный
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от отца", связанных общей семой "отец". Поэтому французскому языку, сохранившему наиболее тесную связь с производящим словом, характерен ассонанс с понятием-медиатором Родина: patriote – Patrie (но père). В английском, русском и украинском языках патриот не имеет такого звукового сходства с первоосновой, однако семантическая связь со словами Отчизна/Родина и отец сохранена: patriot –
Fatherland (father), патриот – Отчизна (отец), патріот – Батьківщина (батько).
Материалы толковых словарей разноструктурных языков предоставляют возможность подтвердить положение о том, что выбор концепта связан в первую очередь
с выбором его имени. Так, толковые словари русского языка свидетельствуют о
расширении семантического поля лексемы патриот: его семантическая взаимосвязь с лексемой Отчизна перестала восприниматься как единственно возможная
базовая (Тот, кто любит своё отечество, верен своему народу, готов на жертву и
подвиги во имя родины [Большой толковый словарь… 1998]), все в большей степени актуализируются семантические компоненты, ранее рассматривавшиеся как метафорические, употребляемые в переносном смысле: "преданность интересам, делу, привязанность" (Человек, преданный интересам какого-н. дела, глубоко привязанный к чему-н. [Ожегов 1989]; Тот, кто привержен, верен чему-л [Большой толковый словарь 1998]). "Слово патриот пережило не только расширение своего реального значения, но и явление интеграции морфем. Оно стало непроизводным.
Этимологический корень со значением "родина", "отечество" (patris) мы не чувствуем. Такое значение корня устанавливается в результате этимологического анализа: с точки зрения истории языка и этимологии сочетание патриоты Родины имеет
повтор. Однако такая былая, скрытая тавтология многими носителями русского
языка не воспринимается и не нарушает нормативную стилистику современного
русского языка".
Существенных семантических отличий определения данной лексемы в лексикографических источниках украинского языка не обнаруживается (связь с Родиной, родной землей), однако появляются этноспецифические характеристики лексемы, обусловленные историко-культурным национальным наследием: преданность не только стране, но и традициям; расширение синонимического ряда,
представленное терминами соборник, націоналист, предписание новой роли – син
[Караванський, 2008].
В отличие от русского и украинского языков, в английском языке лексеме патриот присуща сема "открытая социальная позиция": one who loves his or her country
and supports its authority and interests [Cambridge advanced… 2008], a person who
vigorously supports his country and its way of life [Collins English Dictionary 2011], а
также выражена Я-позиция (не только тот, кто любит, поддерживает, готов защищать свою страну, свои права и интересы, власть, но и просто относит себя к числу
таковых – a person who regards himself or herself as a defender, esp. of individual
rights, against presumed interference by the federal government [Dictionary. com]). Следует отметить, что в противопоставление русско- и украиноязычной комбинаторности в словарных статьях (патриот – Родина/Отечество/страна), в англоязыч83
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ных словарях представлена единственная комбинация патриот – страна, несмотря
на довольно широкую возможность лексической презентации концепта Родина,
родная земля (Homeland, Fatherland, Motherland).
При сопоставительном анализе дефиниций слова патриот в русско-, украино-,
англо- и франкоязычных словарях отмечается использование общих (типичных для
всех языков) и специфических (этнически и культурно обусловленных) языковых
средств описания данного явления. К общим относятся:
● эмотивные характеристики: быть преданным, любить, быть привязанным,
готовность жертвовать, быть верным, верность/любов, любити, відданість, жертовність/to love/aimer. В русском и украинском языках круг значений лексемы
патриот, содержащих компонент эмоциональных переживаний, более широк, чем
в английском и французском;
● общность объектов, на которые направлено действие: народ, страна, Родина; народ, Батьківщина; country, patrie;
● демонстрация усилительной притяжательности: свой, свій, his/her, son/sa;
● использование адъективных и адвербиальных конструкций, превосходной
степени сравнения для усиления оценочной маркированности оборота: пламенный патриот, глубоко привязанный, проникнутый патриотизмом, горячо любит;
найкращі традиції, полум'яний патріот, справжній патріот; to love, support and
defend with devotion; vigorously supports; qui aime ardemment;
● актуализация смежных ролей: син, соборник, націоналіст; partisan des idées
nouvelles.
Специфические средства обусловлены особенностями внутреннего морфологического, грамматического строя языка и социокультурной средой. Так, если в
русском и украинском языках глаголы, использующиеся в словарях для дефиниции
лексемы патриот, в большей степени актуализируют эмоциональный компонент
(любити, бути відданим; быть верным, привязанным, проникаться), то в английском и французском языках актуализируется активная позиция субъекта: to support,
to defend; servir; se mettre à service, prendre les armes.
Объекты, над которыми или по отношению к которым совершается действие в
предикативной конструкции словарной дефиниции, на английском языке представлены широким лексическим рядом, отображающим ценности общества: любить,
поддерживать и защищать нужно не только страну (country), но и власть, интересы, способ жизни, индивидуальные права (authority, interests, way of life, individual
rights), при этом категория народ как объект действия не обозначен. Во французском языке акцентируются причинно-следственные связи лексемы патриот с историческим прошлым нации. Так, быть патриотом обозначает благосклонно относиться к революционным идеям (favorable à la révolution), быть приверженцем новых революционных идей, в противоположность аристократам (partisan des idées
nouvelles de la révolution, par opposition aux aristocrates).
Во всех исследуемых языках присутствует производная от патриот – лексема
патриотизм. Для ее определения в словарях используются подобные дефиниции,
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что и для слова патриот. Также всем сравниваемым языкам характерно наличие
адъективной формы – патриотичный (патріотичний, patriotic, patriotique), которая
придает именуемому существительному характеристики патриота.
Следует отметить, что во французском языке представлен наиболее широкий
ряд производных слов. При этом роль/активность номинирующегося субъекта становится более выраженной: Patriotiser – Rendre patriote (делать патриотом);
Patrouillotte – Patriotique (патриотичный, пренебрежит.); Patriotard – Qui exprime
un patriotisme violent, agressif (человек, жестоко и агрессивно проявляющий патриотизм); Рatrioterie – Patriotisme étroit et exagéré. (преувеличенный патриотизм)
[Dictionnaire de l'Académie Française]. Присутствует производный глагол и в украинском языке: патріотствувати (проявлять патриотические чувства) [Етимологічний словник… 2003, 317].
Методика проверки адекватности выбора имени концепта из ряда синонимов,
предложенная И. А. Голубовской, основана на определении шести основных принципов: "принцип словарной (культурной) разработанности; принцип частотности
употребления; принцип высокой словообразовательной разработанности; принцип
высокой встречаемости во фразеологических единицах языка; принцип обязательной аксиологической маркированности; их "ключевой" характер для духовности
данного лингвокультурного ареала" [Голубовская 2002, 111]. На основе проведенного этимологического и семантического анализа имени концепта "патриот" отмечается его маркированность по всем шести критериям, выраженная в разной степени: к наиболее разработанным принципам относим словарную и культурную детерминированность во всех четырех сравниваемых языках, так же, как и принцип аксиологической маркированности. Для всех языков типично присутствие небольшого, но в некоторой степени "интернационального" синонимического ряда, за исключением французского языка, где отмечен принцип относительно высокой словообразовательной разработанности. Однако общим для всех языков является "ключевой" характер концепта для военного дискурса либо рекламной коммуникации,
посвященной проблематике военной сферы.
Итак, мы можем сделать вывод о целесообразности использования концепта
ПАТРИОТ и его синонимичного ряда, что свидетельствует о его актуальности в
лингвокультурных сообществах и адекватности использования в контексте рекламной коммуникации, посвященной воинской службе.
У статті розглядаються технології використання концепту ПАТРІОТ у рекламній комунікації,
присвяченій контрактній службі в армії. Проводиться етимологічний та семантичний аналіз імені
концепту ПАТРІОТ на матеріалах словникових статей словників української, російської, англійської
та французької мов.
Ключові слова: концепт, етимологія, семантика, дефініція, патріот.
The article deals with application technologies of the concept PATRIOT in advertising communication,
devoted to the military service on contract basis. Etymologic and semantic analysis of the concept's name
based on lexical entries of Ukrainian, Russian, English and French language dictionaries is presented.
Key words: concept, etymology, semantics, definition, patriot.
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КОНЦЕПТ ЛЮБОВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ
Жалай Василь Якович,
канд. філол. наук, доц.
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
У статті розглядається основний зміст концепту ЛЮБОВ та досліджується лексична одиниця
amour, яка є головною у номінації даного концепту та віддзеркаленні його змісту. Зокрема аналізується еволюція семантики цього слова та його участь у пареміях прислівного типу, що стосуються відображення досліджуваного концепту.
Ключові слова: концепт, любов, кохання, паремія, паремійна одиниця прислівного типу.

Стаття, яку ми пропонуємо, є продовженням низки досліджень, спрямованих на
вивчення й аналіз головних концептів людського буття та специфіки їх мовного вираження на всіх рівнях [Жалай 2005, 53–60; 2007, 161–170; 2007а, 104–119; 2008, 91–
104; 2009, 91–107; 2011, 60–71]. Як видно із заголовку, об'єктом цього дослідження
має стати концепт ЛЮБОВ, а його предметом – вивчення лексико-семантичних засобів його вербалізації у французькій мові, у тому числі й паремійних. Відповідно ми
тут ставимо за мету визначити основний зміст даного концепту як одиниці наукового
пізнання, з'ясувати найважливіші лексичні одиниці, які використовуються для номінації цього концепту, проаналізувати еволюцію семантики цих одиниць, а також дослідити ті паремійні одиниці прислівного типу (ПОПТ), до складу яких входять головні концептуальні слова згаданого концепту. Наукова новизна дослідження полягатиме в тому, що вперше у вітчизняній та зарубіжній романістиці буде проаналізований концепт ЛЮБОВ та його зміст у контексті паремійних одиниць прислівного типу і змалювання відповідних мовно-концептуальних картин.
Концепт ЛЮБОВ є виразником однієї із найсуттєвіших сторін людського буття,
без якої останнє не існувало б взагалі. Він, а точніше його зміст, стосується явища,
яке є одним із сенсів нашого життя і його рушійною силою та завдячуючи якому ми
народжуємося, розвиваємося, розквітаємо, творимо, звеличуємося, окрилюємося
тощо. ЛЮБОВ і НЕЛЮБОВ завжди крокують разом і представляють собою,
перш за все, елементи ДОБРА і ЗЛА, що тісно переплелися між собою, перебуваючи у постійній боротьбі, змінюючи своє обличчя, переходячи одне в інше. Поняття любов вбирає у себе всю сукупність відповідних ідеалізованих почуттів та пов'язаних з ними дій, вчинків та станів з безмежним розмаїттям їх проявів та нюансів.
Ми щиро любимо свою Батьківщину, природу, рідний край, своє оточення, якісь
заняття, предмети, своїх батьків, дітей, онуків, родичів, друзів тощо. Представники
чоловічої статі палко кохають своїх дівчат, дружин, жінок, красунь, наречених, коханок, "пасій"… Ці розмірковування можна продовжувати до безкінечності, адже
ЛЮБОВ і НЕЛЮБОВ є невичерпним предметом пізнання численних наукових
дисциплін, у тому числі й мовознавства. А значить прагнення до вивчення і саме
вивчення глибинних проблем, що пов'язуються з цими вічно живими елементами
реальності, є і буде а к т у а л ь н и м , бо тут завжди знайдеться що пізнавати.
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Ми ж зупинимося на основних лексико-семантичних, фразеологічних та паремійних засобах вираження концепту ЛЮБОВ французькою мовою, розуміючи при
цьому, що любов – це, перш за все, почуття (ніжність, симпатія, прив'язаність, захоплення, захват, зацікавленість та ін.), відповідний стан душі, настрій (піднесення,
оптимізм, меланхолія, окрилення та ін.) і фізичний стан людини (бадьорість, сила,
здатність гори перевернути тощо). Любов – це також мета людини і певний комплекс дій для досягнення цієї мети, тобто стратегія і тактика завоювання чиєїсь взаємності, симпатії чи прихильності або заволодіння облюбованим предметом. Любов – це і певна реакція, що виражається у конкретних діях та вчинках, у поведінці
людини, себто вона представляє психофізіологічний процес зі значним впливом
підсвідомого, який дає імпульс для симпатії або антипатії і керує подальшим розвитком стосунків. Любов – це також процес, який має місце у даний час і за певних
обставин, це і певний набір характеристик, що допомагають усвідомити, зрозуміти
та змалювати її реальну велич, красу, розмаїття тощо.
Інакше кажучи, концепт ЛЮБОВ, а саме його зміст, включає в себе на мовному
рівні, перш за все, назви цілої гами позитивних почуттів людини до когось або чогось та пов'язаних з цим емоцій (симпатія, приязнь, прив'язаність, прихильність,
ніжність, пристрасть, фізичний чи духовний потяг, привабливість, дружелюбність,
доброзичливість, хвилювання тощо). По-друге, цей концепт включає цілу низку
назв дій та станів, що пов'язані з реалізацією та проявом цих почуттів, а також із їх
завоюванням (закохатися, кохати, полюбити, симпатизувати, захопитися, кохатися,
залицятися, заприятелювати, подружитися, фліртувати, приваблювати, божеволіти,
шаленіти, обожнювати, боротися, добиватися, бути вірним, не зраджувати, заводити роман, досягати успіху, докладати зусиль, шанувати тощо). Потім цей концепт
включає також і назви характеристик, оцінок, зв'язків, стосунків та обставин, які є
причетними до любові у глобальному розумінні цього слова (глибина, справжність,
щирість, сердечність, душевність, серйозність, палкість, відданість, гармонійність,
самопожертва, безкорисливість, взаємність, пристрасність, взаєморозуміння, взаємоповага, відвертість, відкритість тощо; небачений, нечуваний, безмежний, божевільний, палаючий, окрилений, захоплений, сліпий, духовний, фізичний, красивий, жаданий, омріяний, земний, небесний тощо). Ось далеко не повний перелік лексичних
елементів, які складають мозаїку мовної картини любові. При всій універсальності
досліджуваного концепту кожна мова характеризується певним набором своїх власних засобів його віддзеркалення, і французька мова, яку, до речі, часто характеризують як "мову кохання", не є винятком. Тут тісно переплелися елементи загального,
специфічного та одиничного, які знаходять своє втілення на всіх мовних рівнях,
представляючи безмежне розмаїття мовно-стилістичних засобів свого вираження.
Основним лексичним елементом, що називає концепт ЛЮБОВ у французькій
мові, є слово amour. Останнє походить від латинського amor і стало тут вживаним з
ІХ століття. Воно має загальне значення "прихильне чуттєво-вольове ставлення до
того, що сприймається або визнається як добре, гарне, прекрасне, чудове, бажане,
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жадане, омріяне, здатне задовольнити якусь почуттєву потребу тощо" і при
цьому може виступати синонімом affect, affection, attachement, inclination, passion,
pulsion, tendance. Це означає, що любов у загальних рисах – це і почуття прихильності та симпатії до когось або чогось взагалі, і почуття ніжності та прив'язаності, і
зумовлений цими почуттями стан душі, що робить людину схильною до певних
позитивних (а іноді й негативних) дій та вчинків, що будить в ній пристрасть і робить її одержимою, що дає імпульс для якихось звершень, направляє її поведінку у
певне русло тощо.
Перш за все згадане слово, реалізуючи значення "прихильне, доброзичливе ставлення Бога до людини і людини до Бога, до ближнього свого, до своєї Батьківщини
тощо та людська відданість останнім", відображає один із основних моментів
досліджуваного концепту, будучи синонімом adoration, charité, dévotion, piété,
patriotisme, altruisme, dévouement, fraternité, philanthropie: l'amour de l'homme pour
Dieu et l'amour de Dieu pour les hommes; l'amour céleste; l'amour spirituel, le pur
amour; pour l'amour de Dieu; l'amour de son pays; l'amour de l'humanité; l'amour
d'autrui; l'amour du prochain etc. У цьому випадку концепт L'AMOUR виражає загальнолюдські почуття любові до Бога, божої любові до людства, як до віруючих,
так і невіруючих, милосердя, відданості, набожності, патріотизму, обожнювання,
любові до ближнього, братерства, самовідданості, безкорисливості, а також гуманності та любові до людства в цілому. Як видно із прикладів, кожен згаданий семантичний елемент цього концепту реалізується у мовленні за допомогою словосполучення зі словом amour або ж завдяки наведеним вище його синонімам.
Говорячи про почуття ніжності, відданості, щирості тощо та відповідні стосунки і
поведінку у родинному колі, які здебільшого сприймаються як цілком природні, слово amour реалізує значення "почуття прив'язаності та ніжності між членами родини": l'amour maternel, paternel, parental, filial, fraternel, sororal; l'amour de la mère,
du père pour leurs enfants; l'amour des enfants pour leurs parents etc. Трохи згодом це
значення розширилося до "почуття прихильності, ніжності та доброзичливості до
когось взагалі": Elle s'occupe de toi avec amour comme d'un enfant chéri; L'amour
qu'elle a manifesté à ton égard, c'est un amour de bienveillance; Il l'a fait par amour de
Marie qui éprouvait le même sentiment de sympathie et de tendresse pour lui etc.
З кінця ХІІ століття слово amour починає вживатися у значенні "Прихильне,
пристрасне ставлення одного суб'єкта до якогось іншого, яке базується на статевих інстинктах і має різноманітні прояви на рівні людської поведінки". Йдеться,
перш за все, про фізичну, плотську любов, себто про кохання і абсолютно все, що з
ним пов'язане. Зазвичай у цьому випадку згадане значення чітко визначає сам контекст, проте інколи слово amour вживається з додатковими лексичними елементами, які прибирають у мовленні ситуації неоднозначності. Це, насамперед, стосується складного слова amour-passion та словосполучень amour physique і amour de
concupiscence, які наголошують на пристрасному, фізичному та похітливому моментах кохання.
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З ХVІ століття починає вживатися дієслівний вираз faire l'amour à qqn, який спочатку був синонімом faire la cour "залицятися", а тепер вживається у значенні "мати
статеві стосунки, вступати у статеві стосунки з…", будучи синонімом дієслів
coïter, baiser, coucher. Цікаво відзначити тут і вирази éprouver de l'amour pour qqn,
ressentir de l'amour pour qqn, які мають синонімами дієслова s'amouracher,
s'attacher, s'embrasser, s'énamourer, s'enflammer, s'éprendre. Слід пам'ятати у
цьому контексті і про низку виразів зі словом amour у згаданому вище значенні:
être affolé, enivré, fou, ivre, transporté d'amour; l'amour me tourne la tête; brûler,
frémir, languir, mourir, soupirer d'amour; donner, inspirer de l'amour à qqn;
s'abandonner à l'amour ; résister à l'amour; parler d'amour ; entourer qqn d'amour;
éveiller, exciter, faire naître l'amour chez qqn; détruire l'amour chez qqn; l'amour
naît, s'accroît, grandit; l'amour dure, subsiste, s'attiédit тощо. З такими ж значеннями реалізуються і фразеологічні вирази, в яких не вживається безпосередньо
слово amour або його деривати: n'avoir d'yeux que pour qqn (= ne regarder que
l'objet de son amour); porter qqn dans son cœur (= ne penser qu'à l'objet de son
amour; aimer ardemment qqn); en pincer pour qqn (= tomber amoureux de qqn);
avoir qqn dans le sang (= penser constamment au sujet de son amour; aimer qqn d'un
amour passionné); avoir qqn dans la peau (= ne pas pouvoir vivre sans objet de son
amour); manger des yeux; boire des yeux (= l'objet de l'amour plaît tellement qu'on
peut lui arracher son regard) etc.
Важливими для французької мови є вирази, що містять елемент de l'amour: C'est
le sentiment de l'amour; Ce sont les passions de l'amour; La beauté de l'amour n'est
pas toujours parfaite; Ce sont les misères de l'amour; Charmes, délices, enivrement,
illusions, ivresse, joies, élans, épanchements, langage, mystères de l'amour; C'est un
joug de l'amour; Ce sont les lacs de l'amour; L'amour représente une sorte de servage,
c'est un servage de l'amour; Les traits de l'amour sont innombrables; Quels sont les
symptômes de l'amour? etc. Набули поширення у французькій мові і словосполучення з d'amour: baiser, chant, déclaration, lettre, plaisirs, rêve, serment d'amour;
chagrin, peine d'amour; roman, histoire d'amour; cour d'amour; mariage d'amour etc.
У цьому контексті важливо зазначити також і низку усталених виразів, що використовують слово amour: Elle était si laide, c'était vraiment un remède à l'amour; Il
avait une gueule d'amour; Il y a l'amour physique et l'amour chaste, il y a aussi
l'amour platonique, l'amour hétérosexuel et l'amour homosexuel; L'amour grec et
l'amour saphique sont les amours homosexuels; L'amour conjugal est un amour
légitime, tandis que le concubinage représente un amour illégitime; Ils ne vivaient que
d'amour et d'eau fraîche etc.
У контексті плотського кохання слово amour отримало значення "людські статеві стосунки": L'amour, c'est le physique, c'est l'attrait charnel; Plaisirs, voluptés,
délices de l'amour; Il, elle est porté(e) aux plaisirs de l'amour; Combats, jeux, luttes de
l'amour etc. В продовження цього, досліджуване слово згодом набуло значення
"статеві стосунки поза шлюбом": С'est un enfant de l'amour; C'est l'amour vénal
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(=prostitution); C'est une marchande d'amour (=prostituée) etc. З початку ХVІІ століття це слово починає вживатися ще й у значенні "сексуальність у тварин, тічка":
Cette femelle est en amour (=en chaleur); Chienne en amour etc.
У сучасній французькій мові досліджуване слово вживається також зі значенням
"почуття любові однієї людини до іншої; почуття взаємності чи розділеного кохання; стосунки, які витікають з цих почуттів": L'amour de Pierre pour Anne;
l'amour entre deux personnes; l'amour réciproque; l'amour partagé etc. У даному випадку лише контекст дозволяє уникнути неоднозначності у сприйнятті цих значень,
зокрема у визначенні того, де йдеться про почуття, а де говориться про стосунки. Використовуючись із епітетами délirant, impétueux, insatiable, irrésistible, passionné,
violent, слово amour виступає синонімом ardeur, attachement, feu, fièvre, flamme,
folie, idolâtrie, inclination, ivresse, maladie, passion, penchant, sentiment; (fam.)
béguin, pépin. Це слово утворює цілу низку словосполучень, які говорять про якість
любові чи кохання: un fatal amour; un amour angélique, céleste, chaste, discret, idéal,
innocent, pieux, platonique, pudique, pur, respectueux, sentimental, séraphique,
spirituel; amour chevaleresque, mystique; amour romanesque; un amour raisonnable,
tranquille; amour absolu, complet, parfait; un grand, tendre, véritable amour; amour
mutuel; amour subit; amour durable, fort, solide, éternel, immortel. Вирази un amour
coupable, criminel, impur; un amour pervers, contre nature мають явну негативну
оцінку і виступають синонімами adultère, inceste; débauche, libertinage.
Реалізуючи значення "стосунки між людьми, які кохають одне одного; любовний зв'язок, інтрижка", досліджуване слово утворило також низку словосполучень
un amour de jeunesse; amour unique; autre, second amour; un amour malheureux,
heureux, idyllique; amour éphémère, inconstant, passager, які мають синонімами
amourette, aventure, badinage, bagatelle, bluette, caprice, coquetterie, fantaisie,
fleurette, flirt, galanterie, hussarde (amour à la), intrigue, liaison, passade etc.
З ХІІ століття слово amour має значення "кохана людина": Tu es mon grand
amour; Son premier amour est maintenant très loin. Згодом значення слова розширилося, і тепер воно позначає ще й "предмет великої пристрасті, захоплення, любові": Mon pays natal, mon premier amour; Un jeune lis, l'amour de la nature. Завдяки
метонімічному переносу досліджуване слово отримало пізніше значення "річ, яку
обожнюють; люб'язна людина; людина, яку обожнюють": Le jouet est très sympa,
ce sera sans doute un amour d'enfant; Elle est adorable, c'est un amour!
Слід пам'ятати також про значення досліджуваного слова "безкорислива глибока
прив'язаність до чогось, до якоїсь цінності": L'amour du bien, de la justice, de la
vérité; avoir l'amour de son métier; faire une chose avec amour, etc. У сучасній французькій мові це слово використовується ще й у значенні "пристрасне ставлення до
того, що приносить задоволення": L'amour de la nature, de la campagne, de la
musique; L'amour du gain, des voyages, du sport [Пор.: Robert culturel 2006, T.1, 282290; Grand Robert 2005–2006, amour; Littré en ligne 2012, amour; Noveau Littré 2007,
76; Nouveau Petit Robert 1996, 74; Nouveau Petit Robert 2007, 85].
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Ми щойно розглянули семантичну еволюцію і сучасний стан лексикографічного
пізнання слова amour, яке є головною концептуальною лексичною одиницею, що
найчастіше називає досліджуваний концепт та віддзеркалює його основний зміст.
Обсяг публікації, на жаль, не дозволяє показати у всій повноті основні та другорядні концептуальні слова і вирази, що беруть участь у розкритті змісту концепту
ЛЮБОВ. Це має стати предметом наступних досліджень. Зокрема слід буде в майбутньому зосередитися на дослідженні семантичної еволюції лексичних дериватів
згадуваного слова, особливо слова aimer, а також їх численних синонімів.
Тепер зупинимося на аналізі ПОПТ, які використовують слово amour, щоб розібратися, у якому обсязі та в якій мірі вони причетні до змалювання мовноконцептуальної картини любові та окремих її сторін чи епізодів. У рамках дослідження ми проаналізували близько 500 ПО зі словом amour, понад 350 паремій зі
словом aimer, 47 ПОПТ зі словом amoureux, 11 паремій зі словом amant [Вase de
données… 2011; La liste complète … 2009; Les meilleurs proverbes… 2012].
Як бачимо, перше місце тут займають ПОПТ зі словом amour. Причому лев'яча
частка проаналізованих одиниць із цим словом (більше 80%) присвячується змальовуванню різноманітних картин та сценаріїв кохання. Дуже важливе значення тут
відіграють паремійні одиниці, що виступають оригінальними та своєрідними дефініціями кохання, де останнє порівнюється з іншими предметами, явищами або ситуаціями оточуючої дійсності: L'amour est un jardin fleuri et le mariage un champ
d'orties; L'amour c'est être toujours inquiet de celui qu'on aime; L'amour est aussi
fragile qu'un verre, une fois brisé il peut être collé, mais il y aura toujours des fissures; Si
l'amour est un crime, je veux être ta victime, si l'amour est un pêché, puni moi par un
baiser; Si l'amour n'est qu'une illusion, alors qu'est-ce que la réalité; La magie du
premier amour c'est d'ignorer qu'il finira un jour; L'amour c'est comme la drogue sauf
que la drogue ça fait mourir et que l'amour ça fait souffrir; L'amour c'est comme la
guerre, ça commence toujours par une déclaration; L'amour c'est comme le feu, au début
il est timide, ensuite il s'enflamme et enfin il s'éteint; L'amour c'est comme les montagnes
russes, il y a des hauts et des bas; L'amour c'est comme le jardinage ça commence par
une pelle ça finit par un râteau; L'amour c'est comme les orages: ça commence par un
coup de foudre et ça se termine par un vent; L'amour c'est comme le ski ça laisse des
traces; L'amour c'est comme un livre grand ouvert le livre se ferme quand le coeur
saigne; L'amour c'est l'ennui d'être seul, le bonheur d'être deux, la peur d'être à trois та
багато інших. Процитовані приклади яскраво підтверджують той факт, що кохання,
як і людське життя, має практично безмежну кількість граней, нюансів, сторін,
проявів, характеристик, достоїнств, вад тощо, які кожне по-своєму визначають його, розширюючи до безкінечності лексико-семантичні можливості їх мовної вербалізації. Кохання – це і квітучий сад, це й постійне хвилювання за того, кого кохаєш,
це й склянка, яка може розбитися у будь-який момент, і навіть якщо її склеїти, то
вона все одно матиме видимі тріщини, це й наркотик, і війна, й американські гірки,
і гроза, і велика відкрита книга та безліч іншого.
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Значне місце серед цих паремій займають одиниці, у яких підкреслюється сила
кохання, яка здатна творити чудеса, а також надзвичайна важливість цього почуття
для закоханих: Absence d'une heure et d'un jour compte pour 10 ans en amour; Amour
aveugle raison; Amour donne l'esprit aux femmes et le retire aux hommes; Amour et
crainte sont le timon et le fouet du charroi humain; Amour et mort, rien n'est plus fort;
Amour vainc tout mon coeur de félon; Amour ôte le deuil; Coeur sans amour, jardin
sans fleur; Crainte ou amour fait bien toujours; En amour un beau cheveu est plus fort
que quatre boeufs; Feu d'amour et bois vert mettent la maison à l'envers; L'amour
chasse jalousie; L'amour embourbe les jeunes et noie les vieux; L'amour est aveugle et
rend aveugle; L'amour fait danser les ânes; Les biens viennent, les biens vont, l'amour
ne nous quitte jamais; Les yeux parlent de l'amour; Où il n'y a pas d'amour le soleil
manque etc. Тут ми дізнаємося, що розлука надзвичайно болісно і важко переноситься закоханими, бо одна година чи один день відсутності їм видаються роками й
десятиліттями. Як свідчать приклади, кохання здатне засліпити розум, воно наділяє
жінку розумом і відбирає його у чоловіка, воно, як і смерть, є наймогутнішим явищем у світі. Кохання може подолати найважчий душевний біль (наприклад, біль
втрати когось), а для закоханих одна їх волосина має силу, яка може витримати чотирьох волів. Кохання – це сад без квітів і небо без сонця. А це свідчить, що й у даному випадку важко переоцінити роль ПОПТ у змальовуванні картин кохання, зокрема його сили і можливостей.
Цікаво зазначити, що серед паремій про кохання є чимало таких, де це почуття
порівнюється з ішими почуттями, ситуаціями чи феноменами: A table comme en
amour, changement donne saveur; Amour fait moult, mais argent fait tout; Amour n'a
pas de sagesse, ni colère de conseil; Amour, peines et argent ne peuvent rester secrets;
Amour éloigné le meilleur amour, amour rapproché amour relâché; Amour, argent,
toux et fumée en secret ne font demeurée; Amour, faim, fumée, toux, argent ne peuvent se
cacher longtemps; Argent fait rage et amour mariage; Avec amour plaisir, avec richesse
soucis; Beau temps d'hiver, santé de vieux, amour de monsieur rien n'est moins sûr;
Celui qui a mal aux dents bien fort le sent, c'est un mal d'amour; Deux choses difficiles à
celer; l'amour et la toux ne se peuvent cacher etc. Приклади показують, що в коханні
зміни, як і зміни страв за столом, надають більшого смаку, а в змаганні між коханням і грошима перемагають гроші, оскільки за них можна все купити. З іншого боку, ми дізнаємося, що в коханні часом бракує мудрості та розважливості, а ось гнів
не бажає слухати ніяких порад, і це набагато серйозніше. Декілька варіантів одного
прислів'я нам проголошують істину, що кохання (як і гроші, кашель, голод, свербіж, труднощі тощо) неможливо приховати від людського спостережливого ока.
Інші паремії стверджують, що кохання на відстані найкраще, а кохання поряд –
слабке і кволе, що кохання приводить до весілля, а гроші – до скандалів і безумства, що воно приносить задоволення, тоді як багатство приносить зайвий клопіт.
Дуже дотепною й оригінальною є паремія про те, що немає на світі нічого більш
непевного, ніж гарна погода взимку, добре здоров'я літньої людини та любов чи
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кохання вельможного пана. Нарешті, ми дізнаємося, що кохання може спричинити
такий гострий душевний біль, який дошкульніший за біль зубний.
Інша група французьких ПОПТ зі словом amour присвячена співвідношенню
кохання і шлюбу: Aime ta garce pour l'amour de sa beauté, et ton épouse pour sa vertu
ou sa bonté; Celui qui se marie par amour a bonne nuit et mauvais jour; Ceux qui se
marient sans amour vivent toujours dans la douleur; Qui s'assemble sans amour se
sépare sans douleur; Qui se marie par amour s'en repent bientôt par douleurs; Qui se
marie piqué par l'amour propre peut se repentir à loisir; Il vaut mieux voler en amour
qu'en mariage; L'amour commence par l'anneau, et finit par le couteau; Le mariage est
toujours le tombeau de l'amour; Le mariage est la corde au cou donne à tirer à l'amour
qui attache l'homme à la femme; Le mariage d'amour et le repentir sont de la même
année etc. У першому прикладі ми знайомимося з порадою про те, що чоловік має
кохати свою коханку за вроду, а дружину – за її чесноти чи доброту. Це значить, що
для шлюбу і подружнього життя самого кохання замало. Тут значно важливіші
внутрішня краса, душевна доброта та взаєморозуміння, які сприятимуть гармонії
почуттів та злагоді між чоловіком та дружиною. Інша паремія стверджує, що той,
хто одружується по любові, гарно проводитиме ночі, але вдень йому буде нелегко.
Це значить, як і в першому випадку, що кохання – це важливо, але для сімейного
життя цього явно недостатньо, оскільки постійно потрібно дбати про забезпечення
родини усім необхідним, піклуватися про її добробут тощо. Загалом французькі
ПО, які змальовують картини співвідношення між коханням і шлюбом, виглядають
дещо песимістично. З одного боку, навіть коли шлюб укладається між людьми, які
кохають одне одного, то повсякденні турботи подружнього і суспільного життя поступово вбивають це кохання, і тоді подружжя страждає, бореться з труднощами,
шукає компромісів чи компенсацій, знаходить певні рішення і т. д. У кінцевому
рахунку подружня пара або приходить до консенсусу, і тоді кохання (можливо,
менш бурхливе, а скоріше помірковане) залишається, і тоді його постійно підживлюватимуть взаєморозуміння і спільні життєві інтереси та сімейні цінності, або ж
наступає повний крах усьому, і коханню, і цінностям, і тоді все розпадається і перетворюється, як правило, на ненависть. Про це яскраво свідчать процитовані у прикладах паремії "Одруження – це завжди могила для кохання" та "Кохання починається з обручок, а закінчується бійкою". З іншого боку, одруження без кохання –
це безкінечні муки подружнього життя у всіх відношеннях, зате зовсім безболісне
розлучення та розставання, якщо вже жити разом немає сил.
Цікавими для нашого дослідження є паремії, що виражають короткочасне, непостійне, а часом і вдаване, несправжнє кохання: Amour de courtisan, caresse de
putain, bien de vilain et foi de femme ne durent guère passé l'an; Amour de courtisan,
caresse de putain, bienfait d'avare et promesse de femme ne durent pas plus d'un an;
Amour de femme et ris de chien tout ne vaut rien qui ne dit rien; L'amour d'une jeune
fille c'est un feu de paille il n'en reste ni charbon ni braise; L'amour qui vient de la poule
n'est pas amour de qualité; La petite fleur tourne parfois, l'amour de la jeune fille tourne
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toujours; Amour de putain et vin de flacon, s'il vaut au matin, le soir n'est plus bon;
Amour de putain, feu d'étoupe, peu dure et luit moult; Assauts d'amour sont faux et
décevables та багато інших. Як бачимо, у цьому випадку йдеться про негативне ставлення мовної спільноти до кохання, яке купується, є нещирим, корисливим, яке є
засобом задоволення певних меркантильних матеріальних чи духовних забаганок
тощо. Тут наголошується, що такі явища, як куртизанська любов, ласки путани,
добро мерзотника, доброчинність скнари чи обіцянки жінки ніколи ще не були довготривалими. Усе пізнається у порівнянні. У даному випадку сценарії любовних
інтрижок, продажного сексу, непостійності кохання та його нещирості подаються
французькими ПОПТ шляхом дуже дотепного, іронічного, жартівливого, оригінального, специфічного тощо порівняння з іншими явищами нашої дійсності. Це є
безсумнівним підтвердженням того, що паремійний рівень, будучи водночас і дискурсивним, здатний повніше і значно яскравіше, ніж лексичний чи фразеологічний,
виражати зміст концептів реальності і лінгвокультурних зокрема, надаючи їм рис
художності й самобутності, що притаманна носіям даної мови.
Французькі паремії про кохання не обходять стороною і тему, що стосується
всього того, що стоїть на заваді цьому почуттю, приносячи біль, депресію, песимізм, гіркоту і розчарування: Amour de vieux ne dure guère; Amour passe, douleur
demeure; Après l'amour, la faim vient; Ce n'est pas un amour qui convient quand la
poule fait des avances au coq; Chacun n'a pas ce qu'il chasse, d'amour, de court ni de
chasse; De grand amour, grand deuil et dolour; Faire la cour et l'amour, peine et
douleur nuit et jour; Fais l'amour tant que tu peux, tu pourras plus quand tu seras vieux;
Grande amour cause grand dolour; Il vaut mieux du pain sec avec amour que poulets
avec des cris; L'amour est une herbe amère; L'amour ne fait pas bouillir la marmite; La
nuit l'amour aussi le vin, ont leur poison et leur venin; Pauvreté tue amour; Quand la
misère entre par la porte l'amour s'esquive par la fenêtre; Quand la panetière est vide
l'amour dégringole l'escalier; Quand le pain manque à la huche l'amour roule le long de
l'escalier et quitte le logis; Quand le soupçon entre par la porte l'amour s'envole par la
fenêtre та багато інших. Наведені приклади яскраво і переконливо демонструють
картини втрати кохання і пов'язані з цим гіркоту та біль, нереальності палкого кохання у похилому віці, несумісності кохання та злиднів, кохання та зради, кохання
та ревнощів, кохання та недовіри тощо.
Ще один цікавий момент, на який варто звернути увагу: французькі паремії з лексичним компонентом amour іноді беруть участь у змалюванні картин несправжньої, вдаваної любові. Це один із рідкісних випадків, коли досліджуване слово реалізує значення "любов до ближнього", а не кохання. Прикладами таких паремій
можуть слугувати наступні: Amour de belle fille et de gendre est comme lessive sans
cendre; Amour de bru, amour de gendre sont une lessive sans cendre; Amour de bru,
amour de gendre, c'est une lessive dépourvue de cendre; Amour de gendre, lessive sans
cendre; Amour de gendre, soleil d'hiver; Amour de gendre, soleil de décembre; Amours
de bru et de gendre sont lessives sans cendres; L'amour d'un gendre est aussi chaud que
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la cendre etc. Таких прикладів небагато, але вони дуже красномовні. Це варіанти
ПО про несправжність любові невісток та зятів до своїх тещ та тестів, свекрух та
свекрів і навпаки. Ймовірно, це пов'язано з тим, що тут реалізується швидше концепт "НЕЛЮБОВ", а тому має бути дещо іншим набір лексичних елементів, що
змальовують картини нелюбові, неприязні, ненависті, недружнього ставлення до
ближнього, нетерпимості, антипатії тощо. Ще декілька прикладів свідчать про те,
що досліджувана лексична одиниця у складі паремій може також реалізувати значення "любов": Amour de monsieur, eau dans un panier; Amour de seigneur n'est pas
héritage; Amour plus que rigueur gagne le coeur; Beau temps d'hiver, santé de vieillard,
amour de monsieur, rien n'est moins sûr; Douce est l'amour de la patrie; L'amour des
enfants n'est pas equivalent à l'amour des parents; Le bon craint de péchér pour l'amour
de vertu, le méhant d'offenser de peur d'être battu; On aіme l'empereur pour l'amour de
l'empire; Onques amour et seigneurie ne se tinrent compagnie; Qui perd sa mère, il perd
d'amour l'accueil etc.
Підводячи підсумки проведеного дослідження, хотілося б зауважити, що в наступних студіях, які також будуть присвячені вербалізації концепту ЛЮБОВ лексико-семантичними засобами французької мови, ми маємо проаналізувати еволюцію значень та основний зміст інших слів концептуального поля любові, як головних (aimer, amoureux, amant), так і всіх їх можливих синонімів. Необхідно буде
також дослідити ПОПТ, які виражають концепт ЛЮБОВ без участі основних концептуальних слів, серію еротичних паремій, які мають безпосередній стосунок до
цього концепту, а також дослідити всі можливі ПО, які змальовують концепт НЕЛЮБОВ, оскільки обидва згадані концепти утворюють діалектичну єдність, втілююючи собою дію закону єдності й боротьби протилежностей, а отже не можуть
існувати один без одного.
В статье рассматривается основное содержание концепта ЛЮБОВЬ во французском языке, а также исследуется лексическая единица amour, которая является главной в номинации данного концепта
и отражении его содержания. В частности, анализируется эволюция семантики этого слова и его участие в паремиях пословичного типа, которые касаются выражения исследуемого концепта.
Ключевые слова: концепт, любовь, паремия, паремийная единица пословичного типа.
The paper addresses the essence of LOVE concept in French. It deals with the basic lexical unit – amour
– that represents core nomination reflecting the basic traits of the concept under study. Specifically, the article
touches upon semantic evolution of this word, and the role it plays as part of proverbial paroemias
highlighting the concept of LOVE.
Key words: concept, love, affection, paroemia, proverbial paroemiac unit
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В статье описывается методика применения семантико-когнитивного анализа при изучении ключевых концептов различных лингвосоциумов. Предметом сопоставительного исследования являются
особенности вербализации концепта РАБОТА в английском, французском, украинском и русском
языках. Сопоставление проводится по двум параметрам: историко-этимологическому и паремиологическому. Результаты анализа убедительно показали возможность объяснения качественноколичественных расхождений паремий разных языков, исходя из этимологических данных, лежащих
в основе вербализации концептов.
Ключевые слова: сопоставительная лингвистика, семантико-когнитивный анализ, концепт, значение, этимология, мотивация.

Становление когнитивного направления в лингвистике способствовало формированию новых перспектив и для классических языковедческих наук. Так, в частности,
изучение семантики языковых единиц вышло в новую плоскость, в которой взаимодействуют значение и смысл, представление и образ, слово, понятие и концепт.
Термин "концепт" получил в современной науке множество неоднозначных определений. Это связано и с авторской интерпретацией данного термина, и с тем, что
концепт является одним из ключевых понятий не только для лингвоконцептологии
(С. Г. Воркачев, А. Вежбицкая, В. И. Карасик, А. Э. Левицкий), но и для лингвокультурологии (И. А. Голубовская, В. В. Колесов, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов,
Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия), когнитивной лингвистики (В. Н. Манакин, В. З. Демьянков, И. А. Стернин, Ч. Филмор, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Ж. Фоконье, Р. Джекендофф), лингвофилософии (А. А. Потебня, Н. Хомский, Ю. С. Степанов, А. Ф. Лосев)
и других наук, каждая из которых имеет свои приоритетные цели исследования.
Обзор многочисленных работ, посвященных исследованию становления термина
"концепт", остается за рамками данной статьи. Однако, следует привести, по крайней
мере, одно, самое общее определение концепта, чтобы определить необходимость
комбинации семантического и когнитивного анализов. Так, В. В. Колесов определяет
концепт как "основную единицу ментального плана, – содержащуюся в словесном
знаке и явленную через него как образ, понятие и символ" [Колесов 1999, 5].
То, что "неуловимая" единица мышления объективируется различными средствами языка, дает возможность проникнуть в языковое сознание социума путём
исcледования особенностей номинации, морфологии, сочетаемости языковых единиц, паремиологического и фразеологического фондов. Семантико-когнитивные
аспекты способов вербализации концептов уже становились предметом весьма
продуктивных исследований [Левицкий 2008, 75]. Использование семантикокогнитивного анализа позволяет извлекать из значений языковых единиц знания о
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мире, которые были в них зафиксированы и являются результатом процесса познания человеком окружающей среды.
Актуальность данной работы обусловлена приоритетностью исследования ментального пространства человека для всей современной гуманитарной науки, тенденциями детального изучения особенностей вербализации отдельных концептов
средствами разных языков.
Целью статьи является сопоставительный анализ концепта РАБОТА на материале английского, французского, украинского и русского языков.
Так как рамки статьи накладывают ограничения на объем представляемого материала, предметом исследования является сравнительная характеристика этимологических данных и паремиологического материала, имеющих непосредственное
отношение к вербализации концепта РАБОТА. Ограничение языкового материала
только этимологическими данными, а также пословицами и поговорками связано с
тем, что первые предоставляют доступ к истокам значения слов, а вторые представляют "сгусток" образов и ассоциаций, закрепленных в языковых формах и пронесенных через века. В поддержку высказанного выше приведем слова В. Н. Манакина о том, что "мова здатна наявно чи латентно зберігати інформацію про особливе і спільне лінгвальних кодів окремих мовців, конкретних мов народів та всіх мовних картин світу в цілому" [Манакін 2009, 8]. Поэтому одной из целей исследования является определение информации, "генетически" заложенной и "закодированной" в слове, и выявление дальнейшей реализации этой информации в языке, что
обусловливает новизну исследования.
Концепт "работа" является одной из ключевых единиц, закрепленных в языковом сознании народа. Значительное количество языковых единиц (синонимов, дериватов, пословиц и поговорок) фиксирует данный концепт в сознании человека и
свидетельствует о его значимости.
Историко-этимологические данные относительно слова work в английском языке можно представить следующими выдержками: O. E. weorc, worc "something done,
deed, action, proceeding, business, military fortification", from P. Gmc. *werkan (cf.
O. S., O. Fris., Du. werk, O. N. verk, M. Du. warc, O. H. G. werah, Ger. Werk, Goth.
gawaurki "работать", "действие"), from PIE base *werg- "to work". Протоиндоевропейская основа *werg- "to work" является общей для work и urge, употребление которого относят к 1550s, from L. urgere "to press hard, push, drive, compel", from PIE
base *werg- "to work" (cf. Avestan vareza "work, activity"; Gk. ergon "work", orgia
"religious performances", organon "tool"; Armenian gorc "work"; Lith. verziu "tie,
fasten, squeeze", vargas "need, distress"; O. C. S. vragu "enemy"; Goth. waurkjan, O. E.
wyrcan "work"; Goth. wrikan "persecute", O. E. wrecan "drive, hunt, pursue"; O. N. yrka
"work, take effect") [OED].
Анализируя этимологические данные, можно сделать обобщенный вывод о том,
что концепт "work" в английском языке соотносится в диахронном аспекте с понятиями "охота, преследование", "активные, энергичные действия".
Обращаясь к истокам слова работа в русском языке, мы находим, что: "работа –
"занятие", "труд", "деятельность"; "служба"; "продукт труда", "изделие" – соответс99
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твует: укр. робота (ср. праця – "труд"); блр. работа – "работа" (в знач. "дело", "деятельность"; праца – "труд"); болг. работа; "с.-хорв. работа – "дело", "работа", устар.
"тяжелый, подневольный труд"; словен. rabota – "барщина", "подневольный труд";
чеш. robota – "барщина", "тяжелый труд", robotovati – "отбывать барщину", "тянуть
лямку", "выполнять тяжелую работу"; словац. robota – "работа" (чаще prаca),
robotovat' – "тянуть лямку" (ср. pracovat' – "работать", "трудиться"); польск. robota –
"работа как средство существования" (ср. в более широком смысле: рrаса – "работа", "труд"), устар. robotny, -а, -е – "трудолюбивый", "работящий"; в.-луж. robota –
"подневольный труд", "барщина" (ср. dźĕło – "работа", "труд", отсюда dźĕłaćer –
"рабочий"). Др.-рус. (с XI в.) работа, робота – 1) "рабство", "неволя"; 2) "служение";
3) "труд", "работа"; отсюда работати – 1) "находиться в рабстве"; 2) "служить";
3) "трудиться"; работьникъ – 1) "раб"; 2) "работник" (особенно подневольный); ср.
работьный – "относящийся к рабству", "порабощенный" <…> О.-с. *orbota. Образование с помощью суф. -ot-a (ср. льгота) от о.-с. корня *orb- (см. раб, ср. землероб)" [Черных 2001, 91–92].
Анализируя этимологические данные, можно сделать обобщенный вывод о том,
что концепт "работа" в русском языке соотносится в диахронном аспекте с понятиями "тяжелый, подневольный труд", "относящийся к рабству".
Историко-этимологические данные относительно слова робота в украинском
языке в целом совпадают с оными в русском языке, в частности, то, что касается
общеславянского периода: о.-с. *orbota. В слове робота прослеживается связь со
словом раб, которое в восточно-славянских языках изначально ассоциировалось с
понятием барщина – "даровой принудительный труд крестьянина на помещика при
крепостном праве" [СРЯ 1985, 63]. На своей земле крестьянин самостоятельно трудился-утруждался, а на барщине работал-отрабатывал, поэтому можно говорить о
том, что работают наёмные работники, а трудятся – свободные. Возможно, этим
обусловлено появление отрицательной коннотации у слова работа в русском языке: "От работы кони дохнут", "Работа не волк – в лес не убежит", но "Труд украшает человека". Существование такой отрицательной коннотации, зафиксированной в пословицах и поговорках украинского языка, нами отмечено не было.
Историко-этимологические данные относительно слова travail "работа" во французском языке можно представить следующими выдержками: "travail – vient du latin
"trepalium" – instrument de torture", effort, application pour faire une chose, ouvrage. Sens
1. Activité humaine organisée et utile. Ensemble de ces activités. Synonyme action Anglais:
work. Sens 2. Activité, action de quelque chose. Ex.: Le travail d'un ordinateur. Synonyme
action. Sens 3. Activité économique, profession. Lieu où se déroule cette activité. Ex.: Je
vais au travail. Synonyme activité Anglais: job. Sens 4. Altération ou déformation d'une
matière. Ex.: Le travail du bois. [PLI 1975, 1037]. Французское слово travail "работа"
происходит от латинского tripalium (букв. "три палки") – инструмент для пыток, который активно использовался даже в Средневековье.
Анализ тысячи девятисот шестидесяти пословиц и поговорок английского языка
позволил сделать выборку, включающую сто тридцать три паремии, тематически
объединенные общим понятием работа и отношением к ней. Формальными пока100
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зателями тематической соотнесенности языковых единиц было наличие следующих
ключевых слов и их словоформ: work, do, make, busy. Например: It is not work that
kills men, it is worry. A bad workman quarrels with his tools. What we do willingly is
easy. Doing is better than saying. Many hands make light work. Make hay while the sun
shines. Не who makes no mistakes, makes nothing. Everybody's business is nobody's
business. The busiest man finds the most leisure.
Содержательный анализ языкового материала показал, что самую большую группу составляют паремии о работе с общеоценочным значением, безотносительно конкретного вида деятельности – восемьдесят семь единиц (65 %). Второй по количественному критерию является группа, включающая пословицы и поговорки (ПиП),
связанные с различными видами деятельности – тридцать шесть единиц (27 %). Наименьшей, с точки зрения количественного критерия, является группа паремий, тематически связанная с сельскохозяйственной деятельностью – десять единиц (8 %):
1. As you sow, so shall you reap. 2. Sow the wind and reap the whirlwind. 3. Make hay
while the sun shines. 4. They must hunger in winter that will not work in summer.
5. Feather by feather a goose is plucked. 6. No bees, no honey; no work, no money и др.
Соотношение пословиц и поговорок (ПиП) английского языка с учетом их мотивации представлено на схеме 1:

Схема 1. Мотивация ПиП в английском языке

Фрагмент паремиологического фонда русского языка представлен выборкой,
включающей 115 пословиц и поговорок, тематически объединенных общим понятием работа и отношением к ней (методика проведения выборки паремий аналогична работе над англоязычным языковым материалом). Содержательный анализ исследуемого материала показал, что сорок шесть единиц (39 %) тематически мотивированы сельскохозяйственной тематикой: 1. На чужой работе и солнце не движется. 2. Ест за вола, а работает за комара. 3. Господской работы не переработаешь. 4. На себя работать не барщина. 5. Всякая работа мастера хвалит.
6. Один с сошкой, а семеро с ложкой. 7. Какие труды, такие и плоды и др.
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Пятьдесят семь пословиц и поговорок (49 %) выражают обобщенное отношение
к работе (положительное или отрицательное) безотносительно к конкретной сфере:
1. Уменье и труд все перетрут. 2. Не одежда красит человека, а добрые дела.
3. Конец – всему делу венец. 4. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 5. Делу время, потехе час и т. д.
Тринадцать единиц выборки (12 %) из паремиологического фонда русского языка соотносятся с определенными видами деятельности, не связанными с сельским
хозяйством. Среди них можно выделить пословицы связанные с кузнечным делом,
рукоделием, охотой, гончарным делом и др.: 1. С мастерством люди не родятся, а
добытым ремеслом гордятся. 2. Без труда не выловишь рыбку из пруда. 3. Птицу
узнают в полете, а человека в работе. 4. Умелец да рукодельник и себе и людям
радость приносит. 5. Не учи безделью, а учи рукоделью. 6. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь и др. Соотношение пословиц и поговорок (ПиП)
русского языка с учетом их мотивации представлено на схеме 2.

Схема 2. Мотивация ПиП в русском языке

Выборка паремий французского языка, соотнесенных с концептом "работа",
представлена семьюдесятью пятью пословицами и поговорками. В соответствии с
применённой выше методикой, они распределены по трем группам. Первая группа
состоит из сорока шести единиц (61 % выборки), выражающих общеоценочное отношение к труду: 1.Qui perd sa matinée perd les trois quarts de sa journée. 2. A tout
peine est dû salaire. 3. En peu d'heures Dieu labeure. 4. Bien labeure qui chastoie son
enfant и др.
Вторую группу пословиц и поговорок составляют 13 единиц (18 %), которые
мотивированы сельскохозяйственной деятельностью: 1. En petit champ croît bon blé.
2. Après rastel n'a métier fourche. 3. Celui qui mange les dures mangera les mùres.
102

Кислицына Н. Н., Норец Т. М.

4. C'est la faux qui paye les prés. 5. Qui sème en pleurs recueille en heur. 6. Après rastel
n'a métier fourche и др.
Третья группа пословиц и поговорок состоит из 16 единиц (21 %), которые соотносятся с деятельностью, связанной с охотой, кулинарией, виноделием, религиозными обрядами: 1. Un bon ouvrier n'est jamais trop chèrement payé. 2. Les cordonniers
sont toujours les plus mal chaussés. 3. Toujours pêche qui en prend un. 4. Couteau qui ne
fait pas le tour du tronc n'emporte pas le chou. 5. À l'œuvre, on connaît l'ouvrier и др.
Соотношение пословиц и поговорок (ПиП) французского языка с учетом их мотивации представлено на схеме 3:

Схема 3. Мотивация ПиП во французском языке

Паремии украинского языка представлены выборкой из 110 пословиц и поговорок. Первая группа состоит из пятидесяти трёх единиц (48 %), выражающих общеоценочное отношение к работе. Среди них такие, как: 1. Свій глаз – алмаз, чужі
руки – круки. 2. Кепський господар десять робіт зачинає, жодної не кінчає и др.
Во вторую группу ПиП, значение которых мотивированно сельскохозяйственной деятельностью, вошло 47 единиц (43 %): 1. Де господар добре робить, там і
поле буйно родить. 2. Як на току молотиться, то і в хаті не колотиться. 3. Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду. 4. Не земля
родить, а руки и др.
В третью группу ПиП украинского языка вошло 10 единиц (9 %), мотивированных другими видами работы, такими как рыболовство, ткацкое дело, рукоделие,
строительство и др.: 1. Будинки зводять не язиком, а сокирою. 2. Без сокири не тесляр – без голки не кравець. 3. Сінним конем, а солом'яним волом не далеко заїдеш.
4. Погана сітка – для риби не клітка и др. Соотношение пословиц и поговорок украинского языка с учетом их мотивации представлено на схеме 4:
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Схема 4. Мотивация ПиП в украинском языке

Подводя итоги сопоставительного анализа особенностей вербализации концепта
"работа" в английском, французском, украинском и русском языках, можно сделать
следующие выводы. Сравнение этимологических данных и выборки паремий каждого из языков выявило существование некоторой когнитивной структуры, которая
отражает связь между накопленным опытом, информацией, знаниями о мире и значениями слов, мотивацией паремий, а также их коннотацией. Внутренняя форма
слов "work", "travail", "робота", "работа" является основой для семантического
развития слова, с одной стороны, и отражает важные свойства одноимённого концепта – с другой. Результаты сопоставительного анализа паремий выявили этнокультурную специфику, что созвучно с высказыванием В. Н. Манакина о том, что
"кожна з паремій віддзеркалює власну етнокультурну специфіку подібно до того,
як образи Ісуса Христа в різних куточках світу можуть нагадувати етнічні чи расові
особливості віруючих" [Манакін 2009, 8]. Результаты сравнительного анализа выделенных групп ПиП английского, русского, французского и украинского языков
обобщены в табл. 1:
Та бл ица 1
Соотношение ПиП английского, русского, французского и украинского языков
в соответствии с их мотивацией

Мотивация
Общеоценочная
мотивация

Английский
язык
еди%
ницы
87
65

Русский
язык
еди%
ницы
57
49
104

Французский
язык
еди%
ницы
46
61

Украинский
язык
еди%
ницы
53
48
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Закінчення табл. 1

Мотивация
Отношение к труду,
мотивированное
сельскохозяйственной
деятельностью
Отношение к труду,
мотивированное
другими видами
деятельности

Английский
язык
еди%
ницы
10
8

Русский
язык
еди%
ницы
46
39

Французский
язык
еди%
ницы
13
18

Украинский
язык
еди%
ницы
47
43

36

27

13

12

16

21

10

9

133

100

115

100

75

100

110

100

Как видно из таблицы, самую большую и многочисленную группу в каждом из
языков составляют ПиП о работе общеоценочного характера. Это подтверждает
значимость концепта "работа" для каждого из сравниваемых лингвосоциумов.
Следует отметить значительное расхождение между процентным содержанием
общеоценочных ПиП в английском и французском языках, с одной стороны, и
украинским и русским языками – с другой стороны. Возможно, это связано со
склонностью к морализированию и философствованию в двух, перечисленных
первыми, культурах.
В славянских языках значительная доля ПиП о работе мотивирована сельскохозяйственным трудом, при этом продуктивным механизмом создания представлений
о работе является метонимический перенос, когда результат конкретного вида деятельности выдается за универсальную истину и выходит за рамки узкой специализации: "Хто хоче збирати – мусить добре засівати", что равнозначно "Если хочешь добиться хороших результатов, должен хорошо поработать".
Часть ПиП о работе мотивируется другими видами деятельности (различными
ремеслами, охотой, рыбной ловлей и т. д.). При этом процентное соотношение в
английском и французском языках иное, чем в украинском и русском. Двадцать
семь и двадцать один процент противостоят девяти и двенадцати соответственно.
Представляется перспективным исследование данной группы ПиП, чтобы охарактеризовать особенности концептуализации мира определенным лингвосоциумом;
посредством анализа значений языковых выражений выявить специфику ассоциаций и стереотипов, отличающих менталитет членов одного социума от другого.
Таким образом, семантико-когнитивный анализ позволяет, опираясь на значения
языковых единиц, определять как концептуальные универсалии, так и отличительные признаки, свойственные национальным формам ментальности, а также объяснять особенности миропонимания этносов.
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У статті описується методика застосування семантико-когнітивного аналізу при вивченні ключових концептів різних лінгвосоціумів. Предметом зіставного дослідження є концепт РОБОТА в англійській, французькій, українській та російській мовах. Зіставлення здійснюється за двома параметрами:
історико-етимологічним і пареміологічним. Результати аналізу переконливо показали можливість
пояснення якісно-кількісних розбіжностей паремій різних мов на підставі етимологічних даних, які є
основою вербалізації концептів.
Ключові слова: контрастивна лінгвістика, семантико-когнітивний аналіз, концепт, значення, етимологія, мотивація.
The article deals with semantic and cognitive analysis of the key concepts in different lingual societies.
The object of the comparative analysis is concept WORK in English, French, Ukrainian and Russian
languages. Two parameters are taken into consideration while comparing: etymological and paremiological.
The results of the research show that the comparative analysis based on etymological data, which influence
concept verbalization, helps to explain the qualitative and quantative differences of proverbs and sayings in
different languages.
Key words: contrastive linguistics, semantic and cognitive analysis, concept, meaning, etymology,
motivation.
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УДК 811.131.1
СИМВОЛИ ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА ОБРАЗНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНЦЕПТУ СМЕРТЬ
МАЛОЇ ПРОЗИ ЛУЇДЖІ ПІРАНДЕЛЛО
Лазер Тарас Васильович,
магістр,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті аналізуються певні аспекти вербалізації концепту СМЕРТЬ у малій прозі Л. Піранделло.
Подається класифікація та аналіз асоціатів і символів, покладених в основу досліджуваного концепту.
Ключові слова: концепт СМЕРТЬ, асоціат води, асоціат землі, асоціат ночі, символ, новелістика Л. Піранделло.

Феномен смерті вивчається низкою природничих, гуманітарних та суспільних
наук: філософія, антропологія, природознавство, медицина, соціологія, психологія,
культурологія, теологія, лінгвістика, – всі ці науки так чи інакше виявляють інтерес
до нього. Загадковість явища смерті та неможливість її декодувати спонукає багатьох митців до зображення її у власних творах. Часто-густо тема смерті проглядається впродовж усієї творчості того чи того автора у формі однакових чи подібних
образів і символів.
Новелістика Л. Піранделло давно привертає увагу вчених [Молодцова 1982, Топуридзе 1971], однак значення категорії смерті у його малій прозі досліджено ще
недостатньо [Фейгина 2002]. Цим зумовлюється актуальність статті, оскільки в
ній вперше виокремлено структурні елементи образної складової концепту
СМЕРТЬ, якою вона постає у новелістиці Л. Піранделло.
Головною метою розвідки є виявлення складників та засобів вербалізації концепту СМЕРТЬ у малій прозі Л. Піранделло.
Об'єктом дослідження є концепт СМЕРТЬ у малій прозі Л. Піранделло.
Предметом аналізу є символи природи, які становлять основу образноасоціативної складової концепту СМЕРТЬ у новелістиці Л. Піранделло.
Невичерпне багатство природи батьківщини письменника, Сицилії, призвело до
того, що у свідомості Л. Піранделло витворюється картина світу, сповнена пейзажних та природних образів. Неабияку роль у вербалізації концепту СМЕРТЬ у новелістиці автора відіграють символи та асоціати природи. Найбільш показовими символами асоціату води при об'єктивації концепту СМЕРТЬ є річка та море, асоціату землі – символи дороги і тварини, асоціату ночі – місяць, тінь, ліс, тиша та чорний колір.
Сам Л. Піранделло неоднозначно сприймав стихію води. Одним із вірогідних
пояснень цьому є те, що шахту, яка належала родині Піранделло на Сицилії, у
1903 році було затоплено, внаслідок чого сім'я стрімко зубожіла, а дружина Л. Піранделло зрештою потрапила до психлікарні. У безлічі, здавалося б, побіжних нагадувань про присутність моря чи річки в новелах простежується неодмінне прагнення персонажів до самогубства.
Дуже репрезентативною в цьому сенсі є новела "Сонце та тіні": "Il Ciunna
s'accoccolò, tenendosi con un braccio a un palo e battendo leggermente l'acqua con
l'altra mano, come se volesse dirle: sta' bonina! sta' bonina! a più tardi!" – Чунна при107
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сів. Однією рукою він тримався за палицю, а іншою пестив воду, наче казав їй:
"Будь хорошою! Будь хорошою! Зовсім скоро!" [Pirandello 1987, 315].
Ця спроба самогубства засвідчує сублімацію страхів самого Л. Піранделло. Так,
у листах до друзів автор називає затоплення шахти батька "трагедією" [Bonghi
2010], а в дуже показовій з біографічного кута зору новелі "Дим" [Pirandello 1987,
25] митець насичує опис затоплення шахти епітетами на зразок "катастрофічний",
"непоправний", "невідворотний" тощо.
Важливим для детального аналізу концепту СМЕРТЬ у творчості Л. Піранделло
є також асоціат землі. Символи, пов'язані із асоціатом землі, зустрічаються в багатьох контекстах, що пояснюється специфікою стилю Л. Піранделло. Найпершим за
значимістю символом смерті в асоціативній площині землі є дорога з її асоціативним рядом: рух – подорож – шлях.
У новелах "Муха" та "Труна на потім" [Pirandello 1987, 117] для об'єктивації
концепту СМЕРТЬ автор передусім послуговується символікою подорожі. Специфіка вербалізації концепту СМЕРТЬ у цих творах дозволяє без перебільшень назвати їх ідентичними, оскільки в обох новелах автор використовує подібну символіку
дороги (поспіх і подорож).
У новелі "Труна на потім", як і в новелі "Муха", неодмінно після колізії з твариною автор змушує одного з персонажів вирушити в подорож, до того ж зробити це
поспіхом. Така структура зав'язки твору дозволяє передбачити, що невдовзі один із
протагоністів помре.
Новела "Кінь на місяці" [Pirandello 1987, 567] є чи не найбільш повною та репрезентативною з точки зору використання окреслених символів концепту СМЕРТЬ.
Символи землі в ній впродовж усього сюжету навіюють СМЕРТЬ. Уже в самій назві закодовано символ тварини. Пам'ятаючи, що смерть у деяких новелах Л. Піранделло вуалюється та настає лише наприкінці твору і з тим, на кого у зав'язці твору
автор читачам лише натякає, новелу "Кінь на місяці" можна декодувати, фактично,
з назви та першого речення:
Di settembre, su quell'altipiano d'aride argille azzurre, strapiombante franoso sul
mare africano, la campagna già riarsa dalle rabbie dei lunghi soli estivi, era triste:
ancor tutta irta di stoppie annerite, con radi mandorli e qualche ceppo centenario d'olivo
saraceno qua e là – У вересні це сухе покраяне плоскогір'я з тріщинами на урвищі
звисало над самісіньким лівійським морем і мало моторошний вигляд: поля, безжалісно випалені літнім сонцем, досі стирчали чорними клаптями стерні, де-не-де
мигдальні дерева та стовбури старих диких маслин.
У новелі "Муха" персонаж помирає через муху, у новелі "Труна на потім" персонаж помирає після введення у твір собаки та труни, у "Коні на місяці" персонаж
помре після появи у творі коня.
Символи асоціативної площини ніч (місяць, тінь, ліс, тиша, чорний колір) для
об'єктивації концепту СМЕРТЬ засвідчені в багатьох новелах Л. Піранделло. Серед них найпотужнішим та найкращим знаком смерті є символ місяця. Навіть
асоціат води, який мав сильний психологічний вплив на Л. Піранделло, виявляється слабшим.
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Найбільш широко символи асоціату ночі представлені у новелі "Кінь на місяці". У
ній чітко простежується припущення про те, що саме символ місяця є основним
складником концепту СМЕРТЬ. La luna. Una gran luna che sorgeva lenta da quel mare
giallo di stoppie. E, nera, in quell'enorme disco di rame vaporoso, la testa inteschiata di
quel cavallo che attendeva ancora col collo proteso; che avrebbe atteso sempre, forse, così
nero stagliato su quel disco di rame, mentre i corvi, facendo la ruota, gracchiavano alti nel
cielo.– Місяць. Величезний місяць повільно виринав з-за жовтого моря соломи (обрамлення символами смерті – стерня на початку твору). Її мідний опуклий диск ніс на
собі чорну голову коня (символ чорного кольору), який усе чекав з витягнутою шиєю
(чекав на повернення персонажа, який побіг по допомогу – подорож поспіхом), здавалося, може чекати так завжди – чорний череп, вписаний у мідний круг, – допоки
хижі круки (чорний колір, тварина) крутяться там згори.
Цей прикінцевий абзац є дуже показовим у баченні смерті автором. Усі символи
та асоціати концепту СМЕРТЬ, які були окреслені раніше, засвідчуються в одному
реченні. Однак гра автора тут не має меж – він "убиває" не коня, як того чекає кожен
читач, який має наївність покладатися на логічність Л. Піранделло, а іншого персонажа, того, який прийшов до коня, прийшов до місяця, прийшов із допомогою.
Фінальні думки іншого персонажа, який став лише свідком торжества смерті,
найбезпосереднішим чином вказують на думки самого ж Л. Піранделло, на його алюзії та страхи, на те, які саме символи асоціюються у автора зі смертю: via da
quell'uomo che rantolava… chi sa perché! via da quel cavallo, via da sotto quella luna
pazza, via da sotto quei corvi che gracchiavano nel cielo… via, via, via…– Геть від цього
чоловіка, який хрипить… незрозуміло чому! Геть від цього коня, геть від цього божевільного місяця, геть від цих круків, що здійняли галас у небі… геть, геть, геть…
Досить показовою з точки зору використання символів ночі для об'єктивації
концепту СМЕРТЬ є новела "Чорний серпанок": Tutto era silenzio. Forse s'era già
addormentata. Era già bujo. Il lume della luna entrava, per il balcone aperto, nella sala.
– Всюди тихо. Можливо, вона вже заснула. Сяйво місяця проходило крізь прочинений балкон у вітальню. Тут автор знову вказує на смерть персонажа, який поки не в
центрі проблематики та колізій твору. Однак робить він це саме з настанням ночі,
саме тоді, коли він має можливість використати з цією метою символ місяця. Важливо підкреслити, що смерть, до якої підводить символ місяця, не є насильницькою, тобто людина сама помирає або ж чинячи самогубство, або, як у "Коні на місяці", від безпорадності.
Новела "Схід сонця" [Pirandello 1987, 348] дуже яскраво відображає асоціацію
"ніч – смерть". Так, у зазначеній новелі персонаж Л. Піранделло виходить у ніч з
метою застрелитися і саме ніч є хроносом смерті для автора. Сонце ж не фігурує як
асоціат при об'єктивації концепту СМЕРТЬ, тому вже з назви випливає висновок
про те, що смерть персонажа не відбудеться. Як би Л. Піранделло не намагався потім грою за допомогою символів ночі наштовхнути читача на думку про те, що персонаж загине, однак вже із назви очевидно, що смерть не матиме місця. Автор закидає персонажа в мандрівку, оточуючи його невід'ємними для Л. Піранделло символами смерті. Мандрівка поспіхом (символи землі), місяць, чорний колір, тиша,
тіні (символи ночі) вказують на неодмінну майбутню смерть персонажа.
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"Сонце та тіні" – новела, у якій письменник приводить персонажа до смерті, попри таку "оптимістичну" назву. Зрештою, в назві згадана також тінь як невід'ємний
атрибут ночі: "Tra i rami degli alberi che formavano quasi un portico verde e lieve al
viale lunghissimo attorno alle mura della vecchia città, la luna, comparendo
all'improvviso, di sorpresa, pareva dicesse a un uomo d'altissima statura, che, in un'ora
così insolita, s'avventurava solo a quel bujo mal sicuro. "Sì, ma io ti vedo". – Між гілляччям дерев, наче легкий зелений портик, що вкривав довгу дорогу вздовж стін
старого міста, раз-по-раз зазирав місяць і наче говорив високому перехожому,
який відважився сюди заблукати в таку невдалу годину і в таку ненадійну темряву: "Так, а я тебе бачу".
Цей абзац переповнений зазначеними символами смерті. Місяць у цій новелі є
дуже яскравим символом. Крім нього тут згадана і дорога, і подорож персонажа, і
тіні, і чорний колір сутінок і таке інше.
У цій новелі знову підтвердилася думка про те, що асоціат ночі призводить до ненасильницької смерті. Параболічна формула новел Л. Піранделло все ж виправдана,
адже, хоч на початку твору представлений символ сонця, який не асоціюється зі
СМЕРТЮ, продовження надає надходженню смерті беззаперечності: наприкінці новели персонаж помирає, а світанок вимальовується у проспекції. Цикл замикається, і
параболічну структуру не порушено (сонце-темрява-перипетії-смерть-світло).
Наведена нижче схема дає можливість простежити чітку симетричність асоціатів землі та води. Варто відзначити, що елемент ГРА тут розуміється як відтягування Л. Піранделло моменту, коли стає зрозумілим, хто зрештою помре. Така вуалізація підбурює читача до роздумів, і таким чином сам автор заграє з ним, заводячи у
своєрідний читацький ліс. Симетрія Вода (суїцид) – Вода (безпечна) через ГРУ
призводить до смерті персонажа. Аналогічно відбувається й у випадку з симетрією
Землі, у якій, однак, персонаж має пройти етап Вода (суїцид) – Вода (безпечна):

Сонце
ЗЕМЛЯ
(повільна
подорож)

НІЧ
(Місяць)

СМЕРТЬ
ВОДА
(безпечна)

ЗЕМЛЯ
(подорож
поспіхом)

ГРА

ВОДА
(суїцид)
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Таким чином, основними асоціатами концепту СМЕРТЬ малої прози Л. Піранделло є вода, земля та ніч. У новелах було виявлено чітку структуру, за якої автор
починає та закінчує оповідь символами з однієї асоціативної площини. Концепт
СМЕРТЬ вербалізується шляхом введення в твір вищезгаданих символів.
Серед усіх новел найбільш насиченою аналізованими символами та асоціатами
концепту СМЕРТЬ є новела "Сонце та тіні". Вона є найбільш показовою щодо
структурних особливостей нарації (обрамлення) малої прози Л. Піранделло.
Звичайно, у деяких новелах засвідчено не всі асоціати концепту СМЕРТЬ, а лише один. У таких творах смерть персонажа настає без проходження всіх зазначених
стадій, а одразу ж після того, як автор вводить у новели відповідні символи та асоціати. Найсильнішими у вираженні концепту СМЕРТЬ є саме ті новели Л. Піранделло, у яких засвідчено всю зазначену схему. Саме такою постає новела "Сонце та
тіні", у якій автор не лише проводить персонажа усіма стадіями, а й витворює проспекцію задля досягнення повної симетрії: образ сонця з'являється ще на початку і,
хоч він випадає з досліджуваного асоціативного ряду концепту СМЕРТЬ, однак у
цій схемі, вже після досягнення героєм кінцевого стану (смерті), автор виписує
проспекцію на ранок – тобто вибудовується симетрія сонце-сонце.
Отже, у структурі асоціатів та символів новелістики Л. Піранделло при об'єктивації концепту СМЕРТЬ можна констатувати наявність параболічної форми, тобто
використання всіх символів природи побудовано на симетрії в антиномічних асоціативних площинах (поспіх – спокій, самогубство – безпека, тривожна місячна ніч –
спокійна місячна ніч, палюче сонце – теплий світанок).
В статье анализируются определенные аспекты вербализации концепта СМЕРТЬ в малой прозе
Л. Пиранделло. Подается классификация и анализ ассоциатов и символов, положенных в основу исследуемого концепта.
Ключевые слова: концепт СМЕРТЬ, ассоциат воды, ассоциат земли, ассоциат ночи, символ, новеллистика Л. Пиранделло.
The article is dedicated to some aspects of the DEATH concept verbalization in the short prose of
L. Pirandello. Author gives the classification and the analysis of symbols and associates lying in the basis of
the researched concept.
Key words: the DEATH concept, associate of water, associate of earth, associate of night, symbol,
L. Pirandello's short prose.
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ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ ДИТИНСТВО
В ПРОЗІ ЕРІКА–ЕММАНУЕЛЯ ШМІТТА:
ДОСВІД ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО АНАЛІЗУ
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Київський національний лінгвістичний університет
У статті розглянуті основні напрямки розгортання текстового концепту ДИТИНСТВО в прозових
творах французького сучасного письменника Еріка–Еммануеля Шмітта. Проведене дослідження зумовлене сьогоденною тенденцією вивчення художніх текстів шляхом залучення принципів, методів і
прийомів когнітивної лінгвістики й лінгвопоетики. Окрім цього, проза Еріка–Еммануеля Шмітта займає почесне місце у французькій літературі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя, в якій головна увага
сконцентрована на постаті людини і становленні її ідентичності.
Ключові слова: текстовий концепт, текстовий концепт-константа, текстовий антиконцепт.

Загальна тенденція вивчення глибинних процесів людської свідомості зумовлює аналіз мовних явищ, що в ній відбуваються. Останнім часом поняття концепту стає чи не найуживанішим терміном у різногалузевих наукових дослідженнях,
які мають на меті опанувати природу людської свідомості, механізми її функціонування й значення у формуванні особистості в цілому. Актуальність нашого
дослідження зумовлена посиленою увагою вчених до когнітивного аспекту дослідження семантики художнього тексту, котрий являє собою концептуальну систему автора [Савчук 2009, 69], "відображену у формах мови й забарвлену авторською свідомістю узагальнену картину світу, на формування якої вплинуло багато
чинників, як суспільно-соціальних, так й індивідуально-психологічних" [Стародубцева 2002, 4–5], і засіб об'єктивації картини світу взагалі. Мета запропонованої статті полягає у визначення особливостей розгортання текстового концепту
ДИТИНСТВО (тут і далі – ТК ДИТИНСТВО) як однієї зі складових розвитку авторського художнього сценарію в прозі Е.–Е. Шмітта – майстра "людського налаштування" у французькій літературі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя [Meyer 2004, 7–9].
Предметом статті постає лінгвокогнітивна динаміка розгортання ТК ДИТИНСТВО,
а її об'єкт становлять напрямки розвитку цього концепту в шміттівській прозі.
Наукова новизна цієї розвідки полягає в тому, що вперше досліджено концепт
ДИТИНСТВО в межах французької художньої прози третього тисячоліття крізь призму когнітивної лінгвістики й лінгвопоетики.
Вивчення ТК ДИТИНСТВО є першим кроком у дослідженні концептосфери творів
Е.–Е. Шмітта. Припустимо, що тексти з "Циклу Непомітного" представляють початок насиченого сценарію постгуманістичної прози автора, де головний акцент зосереджується на формуванні, становленні, розвитку особистості і ролі дитинства в
житті дорослої людини. Перехід від дитинства до дорослості знаменується появою
багатьох питань щодо цінностей життя, роздумів над своїм місцем серед інших людей. Тому для Е.–Е. Шмітта період дитинства закладає фундамент для подальшого
морального й інтелектуального розвитку особистості [Lisová 2009, 16–18].
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Абстрактність і змістовна репрезентативність, закладені в ТК ДИТИНСТВО, можуть бути визначені шляхом концептуального аналізу і представлені у вигляді розгорнутої схеми концептів, що структурують ТК ДИТИНСТВО і є притаманними
шміттівській прозі.
Оповідання, що входять до "Циклу Непомітного", схожі за своїм сюжетом, персонажами і змістом. Історія Оскара ("Oscar et la dame rose"), Жозефа ("L'enfant de
Noé"), Момо ("Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran") і Джуна ("Le sumo qui ne
pouvait pas grossir") – це історія життя підлітків, які опиняються в складних життєвих ситуаціях: невиліковна хвороба, німецько-фашистське переслідування, батьківське зрадництво, боротьба за виживання. Намагання зрозуміти закони існування
певного стану речей у світі, осягнути поведінку дорослих по відношенню до дітей і
себе самих, вийти з розпачу й безнадії, віднайшовши внутрішні силу і бажання жити, битися за власне виживання визначають дитинство, яке отримують дітиперсонажі постгуманістичної прози Е.–Е. Шмітта. Песимістично налаштований лад
зазначених оповідань пояснюється надмірною присутністю розчарування дитини в
собі і своєму житті: J'ai compris que je suis devenu un mauvais malade, un malade qui
empêche de croire que la médecine, c'est formidable (Schmitt, ODR, 11) ≈ Décidément,
je n'étais qu'une sale loque, un pou, moins qu'une bouse de vache (Schmitt, EN, 87) ≈
Exaspérant ! De face, j'avais l'air d'une peau de hareng séchée sur du bois d'allumette
(Schmitt, SQPG, 7) ≈ Qu'avais-je de si terrible ? (Schmitt, MIFC, 44). Подібне бачення
себе підсилює відчуття власної неповноцінності дитини. Однак заявлені на початку
оповідань портрети головних персонажів змінюють негативні кольори з розвитком
сюжету. Особливістю своєрідного знайомства Оскара, Жозефа, Момо і Джуна з реальним світом є присутність дорослого (Рожева пані, Пан Понтій, Пан Ібрагім і
Шомінтсу), який ініціює прихід кожного з дітей у доросле життя. Значення цих менторів розкривається в характерних ознаках, що ними наділяють діти своїх наставників: Car monsieur Ibrahim, de l'avis général, passait pour un sage. Sans doute parce
qu'il était depuis au moins quarante ans l'Arabe d'une rue juive. Sans doute parce qu'il
souriait beaucoup et parlait peu. Sans doute parce qu'il semblait échapper à l'agitation
ordinaire des mortels, surtout des mortels parisiens, ne bougeant jamais, telle une
branche greffée sur son tabouret, ne rangeant jamais son étal devant qui que ce soit, et
disparaissant on ne sait où entre minuit et huit heures du matin (Schmitt, MIFC, 13). У
наведеному фрагменті Пан Ібрагім ототожнюється з мудрецем. Спроба пояснити
цю якість набирає невпевненості, що виражена ввідним словом "мабуть, напевно"
(sans doute), повторення якого свідчить про неоднозначність особистості Пана Ібрагіма : il semblait ⇒ sembler v. intrans. – "avoir telle ou telle apparence aux yeux de qn"
> syn. disparaître v. intrans. – "cesser de paraître aux regards, d'être visible", ne bougeant
jamais ⇒ bouger v. intrans. – "faire des gestes", ne rangeant jamais ⇒ ranger v. trans. –
"classer, répartir" [Antidote Druide: correcteur, dictionnaires, guides 2009]. Загадковість пана Ібрагіма пояснює зацікавленість його постаттю з боку Момо, котрий, як і
будь-який підліток у процесі становлення, потребує прикладу для наслідування,
певного авторитету.
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Інший приклад – образ Пані в рожевому, яка постає як сильна, вольова і рішуча
жінка, що допомагає Оскару прийняти і впоратися зі страшною хворобою, летальний наслідок якої відомий і неминучий: Il n'y a que Mamie-Rose qui n'a pas changé
[…] Et puis, elle est trop Mamie-Rose, je te la présente pas, Dieu, c'est une bonne copine
à toi […] (Schmitt, ODR, 12). Антропонім mamie n. f. – "nom affectueux donné par les
petits-enfants à leur grand-mère" [Dictionnaire Le Petit Larousse en ligne 2008] визначає
Пані в рожевому як бабусю Оскара і зближує чужих по крові людей, що стають рідними в спільній боротьбі за життя. Подібний образ визначає пана Понтія (le père
Pons) і Шомінтсу (maître), які, в момент туги і безвиході, спонукають до нових
знань, даючи дітям надію й віру в себе, Бога, життя: Désormais, j'adore grimper sur
le ring […]. C'est la scène de la vie. C'est la vie. J'ai envie de vivre! (Schmitt, SQPG, 94)
⇒ ring n. m. – "estrade carrée bordée sur laquelle se livrent les combats de boxe,
lutte", scène n. f. – "partie d'un édifice destiné à présenter certains spectacles", vie n. f. –
"fait de vivre, ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la
naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants" [там само]. Ринг – це сцена, на
якій розгортається життя, тобто ЖИТТЯ = РИНГ → СЦЕНА, що дає бажання жити, а
отже – дорослішати. Наведені уривки спонукають до виокремлення текстового
концепту-константи МЕНТОР (тут і далі – ТКК МЕНТОР), що постає концептуалізованим наскрізним образом у межах творів "Циклу Непомітного".
Якщо вживані лексеми sage, copine, mamie, père, maître і їхні похідні вибудовують лексико-семантичне поле ТКК МЕНТОР (ДРУГ / РЯТІВНИК + ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ), то текстовий антиконцепт БАТЬКИ (тут і далі – ТА БАТЬКИ) являє собою
повну протилежність останньому. У цьому циклі творів Е.–Е. Шмітта ТА БАТЬКИ
структурується навколо таких понять, як боязкість, зрадництво, відмова від своєї
дитини, втеча, слабкість інше. Так, Оскар називає своїх батьків lâches ("qui manque
de vigueur, d'énergie physique ou morale"), cons ("personne idiote, bête"), deux vrais
tarés ("personne porteuse d'une tare physique ou psychique"), crétins ("personne atteinte
de crétinisme, stupide"), nuls ("dépourvu de qualités, en particulier intellectuelles")
[Antidote Druide: correcteur, dictionnaires, guides 2009], промовляючи у відчаї Je
les déteste (Schmitt, ODR, 30). Ненависть до батьків пояснюється їхньою неспроможністю прийняти хворобу і приреченість свого сина, але для хлопчика подібна "доросла" слабкість є проявом найвищої міри боягузливості.
Пан Ібрагім стає названим батьком для Момо після втечі рідного, образ котрого
ще більше підсилює озлобленість дитини на оточуючий світ: Un père qui me pourrit
la vie, qui m'abandonne et qui se suicide, c'est un sacré capital de confiance pour la vie
(Schmitt, MIFC, 55). Французька вчена М.–Л. Клеман зауважує, що символічна
смерть батька (qui se suicide ← qui m'abandonne) все частіше використовується в
сучасній літературі в якості репрезентації кінця світу реального і омріяного
[Clément 2008, 182], що підсилює вислів c'est un sacré capital de confiance pour la vie
("нічогісінький спадок довіри до життя") як вираження розлюченості Момо на життя взагалі.
Схоже ставлення до батьків проявляє Жозеф, який не в змозі змиритися з вимушеною втечею матері і батька від гітлерівських офіцерів і статусом єврея-жертви
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мимоволі: Moi, je leur en voulais ! Je leur en voulais d'être juifs, de m'avoir fait juif, de
nous avoir exposés au danger. Deux inconscients. Mon père ? Un incapable. Ma mère ?
Une victime […] Il m'avait forcé à devenir son fils sans se révéler capable de m'assurer
un sort décent (Schmitt, EN, 125). Передане через прикметники juif ("celui qui vit dans
le royaume biblique de Juda ou qui en est originaire"), inconscient ("qui juge ou agit à la
légère, sans réflexion, sans mesurer la portée de ses paroles ou de ses actes"), incapable
("qui est sans qualités, sans talent, sans habileté") [Dictionnaire Le Petit Larousse en ligne
2008] вороже ставлення до батька, його неспроможність надати своїй дитині гідне
життя (sort décent), докір за родинний зв'язок "батько – син" і жалість до матері
утворюють емоційний резонанс цитованого уривку, що промовляється у фразі
Pourquoi n'étais-je pas le fils du père Pons? (ibid.) як ствердження концептуальної
заміни соціальних ролей типу, де особистість наставника уособлює уявлення дитини про батьків.
Протилежні за своїми композиційними сегментами ТКК МЕНТОР і ТА БАТЬКИ в
структурі ТК ДИТИНСТВО демонструє загальне місце дорослого у формуванні дитячої
особистості як первинної складової її майбутньої зрілої самості, ідентичності.
Процес становлення особистості відбувається паралельно з пізнанням дійсності і
середовища, в якому живе людина. Швейцарський психолог Ж. Піаже стверджує,
що людина ще з дитинства вбирає, немов губка, той потік інформації, що вирує у
"світі дорослих" і впливає на утворення в дитячій свідомості окремих ідеалів, духовних і моральних цінностей, планів і схем дій [Piaget 1991, 193–197, 313–318].
У своїх інтерв'ю Е.–Е. Шмітт наголошує на втраті ціннісних орієнтирів ("perte de
repères"), зумовленій відмовою людства від будь-яких проявів порозуміння з Іншим. Цілковитий нігілізм, укорінені фобії (ксенофобія, маніофобія тощо), алкоголь
і наркотики характеризують морально-ціннісний "набір" пересічного мешканця
економічно розвиненої країни або мегаполісу [Lahaie]. Порятунок людини письменник убачає в наверненні до власного історичного і культурного коріння, коріння своєї країни і родини, а також – до Бога, віра в якого підсилює трансцендентність людської душі. Перепрочитання священних книг, переосмислення закладених у них духовних принципів і, як наслідок, власна інтроспекція крізь призму осягнутого розглядаються Е.–Е. Шміттом як імовірний вихід із всеохоплюючої кризи
суспільства.
Зазначимо, що представники французької і вітчизняної філософської школи одностайні в поглядах на цю проблему. Е. М. Кучменко визнає сьогоднішнє нашестя
"різношерстої" масової культури як натяк на "високу культуру", який не формує, а
підмінює істинні цінності [Кучменко 2002, 54], тоді коли Ж.–Ф. Дорт'є визначає це
саме поняття як "креативну руйнацію" ("destruction créatrice" [Dortier 2007, 55]).
Схожа антитеза характеризує масову культуру як деструктивну силу і водночас як
генератор поширення культур національних і соціальних меншин. Виходить, що
ідентичність кожного з представників сучасного суспільства відбувається за рахунок накопичення і інтеріоризації певних цінностей, які закладаються й нашаровуються в свідомості людини по мірі її підсвідомої приналежності до тієї чи іншої
культурної спадщини або архетипного знання.
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Найімовірнішим способом дослідження впливу культури на формування особистості є звернення до "наскрізних" текстів як своєрідного формату епохи, до якої
вони належать. Через це культурний аспект постгуманістичної прози Е.–Е. Шмітта
полягає в розгорнутому діалозі різних за своїм покликанням і розповсюдженням
культур – філософського підґрунтя становлення людини.
Тексти "Циклу Непомітного" рясніють численними референціями до філософсько-культурного спадку країн і народів Близького і Далекого Сходу та Західної Європи та підтверджують крос-культурний характер світової літератури в цілому. Для
того, щоб пізнати світ як сукупність цінностей, необхідно узагальнити його "закритість", тобто окреслити ціннісну зону [Греймас 2007, 50]. Розвінчування ідей, закладених у Біблії, Талмуді і Корані, спрямоване на культивування дитячої особистості шляхом переосмислення останньою отриманих знань. Тому, структуруючи
ТК ДИТИНСТВО в концептуальній ієрархії ТКС ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ, не можна полишити осторонь моделювання ТК ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ, що являє собою окремий культурний "квант" інформації в художній концептосфері постгуманістичної прози
Е.–Е. Шмітта. Для "шміттівських підлітків" пізнання світу відбувається за участі посередника, який передає універсальні буттєві знання через тлумачення основних постулатів західноєвропейської та східної, зокрема іудейської, арабської та азіатської
філософії. Прагнучи осягнути значення, на перший погляд, зрозумілих і в той самий
час складних слів, Оскар питає у Пані в Рожевому: Mamie-Rose, j'ai l'impression que,
dans le Dictionnaire médical, il n'y a que des trucs particuliers, des problèmes qui peuvent
arriver à tel ou tel bonhomme. Mais il n'y a pas les choses qui nous concernent tous : la
Vie, la Mort, la Foi, Dieu (Schmitt, ODR, 90) ⇒ vie n. f. > syn. existence n. f. > anton.
mort n. f. – "cessation de la vie", foi n. f. – "confiance assurée en qn ou en qch", Dieu n. m.
– "la divinité, l'entité religieuse" [Antidote Druide: correcteur, dictionnaires, guides]. Наведені лексеми окреслюють розгортання текстових концептів ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, ВІРА, які,
у свою чергу, становлять концептуальне підґрунтя ТК ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ.
Суфіські погляди Пана Ібрагіма змушують Момо повірити в смерть як продовження земного життя: L'homme a d'abord été minéral, puis végétal, puis animal […], puis
il est devenu homme doué de connaissance, de raison, de foi. Tu imagines le chemin que tu
as parcouru de la poussière jusqu'à aujourd'hui ? Et plus tard, lorsque tu auras dépassé ta
condition d'homme, tu deviendras un ange. Tu en auras fini avec la terre (Schmitt, MIFC,
79). У містико-аскетичному за своєю природою відгалуженні ісламу – суфізмі – головна увага приділяється еволюції людини, апогеєм котрої стає здатність людини до
знання (connaissance n. f. – "action, acte ou fait de connaître qch"), розуму (raison n. f. –
"faculté qu'a l'esprit humain d'organiser ses relations avec le réel; son activité considérée
en général tant dans le domaine pratique que dans le domaine conceptuel") [Antidote
Druide: correcteur, dictionnaires, guides] і віри (foi). Життя – це шлях (chemin n. m. –
"voie reliant un point de l'espace à un autre" [там само]), котрий не закінчується фізичною смертю (tu auras dépassé ta condition d'homme, tu en auras fini avec la terre). Людина переходить до іншої, найвищої форми буття, стаючи ангелом (tu deviendras un
ange). Моделювання ТК ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ надає нам можливість дослідити ТК САМОПІЗНАННЯ, що розгортається паралельно і являє собою "вторинну переробку" ін116
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формації, закладеної в ТК ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ. Отримані знання, як наслідок, транслюються на пізнання дитиною свого єства. Розуміння власного Я відбувається через
усвідомлення свого походження. На перший план виходить етнічна приналежність
дитини до культурної спільноти – єврейської, японської, арабської і французької.
Жозеф, намагаючись зрозуміти, чому, на думку оточуючих, євреї гірші за інших, у
чому їхня провина і як зробити так, щоб припинити жахливі акти знищення єврейського народу, цікавиться у пана Понтія: Joseph : Qu'est-ce que ça veut dire, être juif ? –
Le père Pons : Avoir été élu. Descendre du peuple choisi par Dieu il y a des milliers
d'années. – Joseph : Il nous a choisis pourquoi ? Parce que nous étions mieux que les
autres ? Ou moins bien ? – Le père Pons : Ni l'un ni l'autre. Vous n'avez aucun mérite ni
défaut particulier. C'est tombé sur vous, c'est tout […]. Une mission. Un devoir. Témoigner
devant les hommes qu'il n'y a qu'un seul Dieu et, à travers ce Dieu, forcer les hommes à
respecter les hommes (Schmitt, EN, 75). Бути євреєм означає бути обраним з-поміж інших народів, але цей вибір ніяк не можна пояснити з позиції негативного чи позитивного ставлення Бога до людей; цей факт треба прийняти як даність, неминучість:
ЄВРЕЇ → ОБРАНІ → СВІДКИ ВІД БОГА → МІСІОНЕРИ. Головне покликання останніх полягає в засвідченні єдиного Всевишнього перед людьми, щоб змусити їх поважати
один одного (forcer les hommes à respecter les hommes). Крім того, великого значення
набуває культурно-історичний біном "єврей – християнин". Розповідаючи Жозефу
історію єврейського народу, Пан Понтій наголошує на спорідненості євреїв і християн (див. Дод. А.2.2), підсумовуючи: Oui. Etre un juif, c'est un chrétien d'avant Jésus
(Schmitt, EN, 127). Можна стверджувати, що самопізнання Жозефа відбувається через усвідомлення свого коріння: немає ні народу більш або менш гідного, ні нижчої
або вищої релігії – є л ю д и н а [розбивка наша. – М. Л.], яка має знати своє походження і не соромитися чи зневажати себе [Lisová 2009, 34–44].
Саме визнання себе перш за все людиною приводить японського підлітка Джуна
до перемоги над особистими страхами і вірою у власні сили. Фраза Je vois un gros en
toi (14 разів) стверджує моральну міцність дитячої особистості Джуна, котрий, ставши адептом буддизму і сумо, позиціонує себе як частину великого східного культурно-історичного надбання: Le gros en moi, ça y est, je le vois : le gros, ce n'est pas le
vainqueur des autres, mais le vainqueur de moi ; le gros, c'est le meilleur de moi qui
marche devant moi, qui me guide, m'inspire. Ça y est, je vois le gros en moi (Schmitt,
SQPG, 95). Найкраща перемога – перемога над комплексами, а не над супротивниками, найкращий переможець – той "внутрішній велетень" (gros n. m. – "la partie la plus
considérable, ce qu'il y a de plus important, l'essentiel" [Dictionnaire Le Petit Larousse en
ligne 2008]), який приймає своє Я і вірить у себе.
Метафоричним постає ототожнення Оскара з пустельною квіткою, що живе і помирає в один день, проходячи за добу всі етапи розвитку так само, як і Оскар пізнає
себе кожен день, вигадуючи історію власного дорослішання: C'est une plante du
Sahara qui vit toute sa vie en un seul jour. Sitôt que la graine reçoit de l'eau, elle
bourgeonne, elle devient tige, elle prend des feuilles, elle fait une fleur, elle fabrique des
graines, elle se fane, elle se raplatit et, hop, le soir c'est fini […]. J'ai pu suivre toute son
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existence. J'étais ému (Schmitt, ODR, 89), де концентрація лексичних одиниць на позначення цвітіння (pousser, bourgeonner, devenir tige, prendre des feuilles, faire une fleur,
fabriquer des graines, se faner, se raplatir, finir) характеризує розвиток життя самого
Оскара (plante n. f., graine n. f.) і виводить нас на складник БУТТЯ в конструкції ТК
(САМО)ПІЗНАННЯ і ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ.
З огляду на отримані результати в дослідженні ТК ДИТИНСТВО і його концептотвірних складників, перша "серія" ТКС ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ набуває такої форми:
ДИТИНСТВО (ІНІЦІАЦІЯ В СВІТ ДОРОСЛИХ)

ДОРОСЛИЙ-МЕНТОР

ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ / (САМО)ПІЗНАННЯ

В Л А С Н Е "Я" Д И Т И Н И

Схема розгортання текстового концепту ДИТИНСТВО
в постгуманістичній прозі Е.-Е. Шмітта

Отже, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що дитинство є шляхом, націленим на пізнання життя, світу дорослих, яке безпосередньо веде до пізнання власної ідентичності і становлення дорослого "Я". Перспективним для подальшого
дослідження виявляється деталізований аналіз концептуальної структури усього
шміттівського творчого доробку, а також роль текстового концепту ДИТИНСТВО й
інших різнорівневих концептів у текстах представників постгуманістичної художньої течії у французькій літературі ХХІ сторіччя.
В статье рассмотрены основные направления развития текстового концепта ДЕТСТВО в прозовых
произведениях современного французского писателя Эрика-Эммануеля Шмитта. Проведенное исследование инспирировано тенденцией в изучении художественных текстов, сформировавшейся на основе привлечения методов и приемов когнитивной лингвистики и лингвопоэтики. Кроме того, проза
Эрика-Эммануеля Шмитта занимает весомое место в французской литературе конца ХХ – начала
ХХІ ст., где основное внимание сосредоточено на человеке и становлении его идентичности.
Ключевые слова: текстовый концепт, текстовый концепт-константа, текстовый антиконцепт.
The article dwells upon the main courses of the textual concept's CHILDHOOD development in the prose of
the contemporary French writer Eric–Emmanuel Schmitt. This research is stipulated by the actual tendency in
the studies of literary texts by means of methods of cognitive linguistics and linguistic poetry. Eric–
Emmanuel Schmitt's prose occupies a considerable place in the French literature of the end of the XXth – the
beginning of the XXIth centuries when the main attention was concentrated on the Man's entity and identity.
Key words: textual concept, textual concept-constant, textual anti-concept.
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УДК 811.134.2'38
МЕТАФОРИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ
У ІСПАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХVІ–ХVІІ СТОЛІТЬ
Настенко Світлана Василівна,
канд. філол. наук
Київський національний лінгвістичний університет
Статтю присвячено дослідженню семантики художніх образів крізь призму лінгвокогнітивних
процесів. Виділено базові концептуальні метафори, що лежать в основі текстових концептів іспанської поезії ХVІ–ХVІІ століть.
Ключові слова: поетичний текст, концептуальна метафора, онтологічні, структурні, орієнтаційні
метафори.

Актуальність статті зумовлюється спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення різних жанрів поетичних текстів у лінгвокогнітивному та лінгвостилістичному аспектах і особливим інтересом до вивчення текстових концептів, які визначають семантику образів іспанської поезії ХVІ–ХVІІ століть. Застосування результатів вивчення поетичних текстів крізь призму лінгвокогнітивного аспекту є актуальним для когнітивної поетики.
Метою дослідження є виділення базових концептуальних метафор, що лежать в
основі текстових концептів.
Об'єктом вивчення є іспанські поетичні тексти ХVІ–ХVІІ століть.
Предметом дослідження є зміст текстових концептів, вербалізованих у концептуальних метафорах.
Новизна даної статті полягає в тому, що в ній уперше розглянуто іспанські поетичні тексти ХVІ – ХVІІ століть крізь призму текстових концептів з точки зору когнітивної парадигми. Ця методика розроблялася у працях таких лінгвістів, як
М. Джонсон, Дж. Лакофф, В. З. Дем'янков, О. С. Кубрякова, О. О. Селіванова,
Л. А. Сантос Домінгез, Р. М. Еспіноса Елорза.
Текстові концепти іспанських поетичних текстів "Золотого віку" ЖИТТЯ,
ЛЮБОВ, БОГ, СМЕРТЬ вербалізуються через орієнтаційні, структурні, онтологічні
концептуальні метафори та метонімії, що слугують підґрунтям концептуалізації
прототипових моделей концептів, кожна з яких є концептуальною базою художніх
образів: центр-периферія, вгору-вниз, вмістилище, частина тіла, джерело-шляхмета, річ, сутність, шляхом виявлення позитивних та негативних емоцій у семантиці метафоричних відтінків (розлука, печаль, самотність, радість, задоволення, краса, велич).
Текстові концепти іспанського поетичного тексту характеризуються низкою
концептуальних метафор та польових структур, що виявляються шляхом утворення
ключового слова та подальшою його трансформацією з набором концептуальних
ознак. Концептуально-лінгвістичний аналіз свідчить про те, що наповнення концептів залежить від їх організованості, до якої вони належать. Вербальні засоби іспанських текстових концептів відображають соціокультурні, історичні та етнокультурні цінності іспанської поезії досліджуваного періоду. На думку О. О. Селіванової, художні образи і концепти в тексті пов'язані в залежності від типу інформації,
120

Настенко С. В.

що міститься у концепті [Селіванова 2008, 258]. На нашу думку, це інформація понятійно-логічного типу.
"Теорія концептуальної метафори" розглядає метафору перш за все як когнітивну операцію над поняттями та вбачає в ній засіб концептуалізації, що дозволяє зрозуміти ту чи іншу царину дійсності у термінах понятійних структур, що склалися
на базі досвіду, отриманого з інших царин, та який виражає та формує нові поняття
і без якого неможливе отримання нового знання [Кубрякова 1996, 55].
У нашому дослідженні предметом опису та аналізу є онтологічні, структурні,
орієнтаційні метафори, метафора "вмістилища". Таким чином, основні текстові
концепти ЖИТТЯ, ЛЮБОВ, БОГ, СМЕРТЬ можуть бути представлені за допомогою концептуальних метафор. На думку М. Джонсона та Дж. Лакоффа, сутність
концептуальної метафори полягає у розумінні та відчутті одного явища у термінах
іншого. Під явищем розуміється не окремо ізольований об'єкт, а цілісна картина
видимого реального світу, що використовується для репрезентації та осмислення
об'ємного та багатоаспектного абстрактного явища [Lakoff, Johnson 1980, 46]. Відповідно до зазначених передумов та визначення концептуальної метафори фактичний матеріал, отриманий нами у результаті суцільної вибірки з іспанських поетичних текстів ХVІ – ХVІІ століть, був розглянутий як індентифікація концептуальних
метафор. По суті метафора є феноменом когнітивної природи, вираженим лінгвістичними засобами. Базові когнітивні метафори дають можливість зрозуміти абстрактні сутності через досвід фізичного існування людини, задаючи спосіб і характер бачення оточуючого світу та внутрішнього світу людини [Santos Dominguez,
Espinosa Elorza 1996, 44].
Результати аналізу свідчать про те, що зазначені вище метафори вербалізуються
в текстових концептах. Розглянемо наступні онтологічні метафори:
ЖИТТЯ – ЦЕ ДОРОГА/ШЛЯХ (VIDA ES UN CAMINO/CARRETERA).
Al bien siempre aspiraste
y siempre con la fuerza le seguiste
que a pocos pasos que tras él corriste
en todo enteramente le alcanzaste
[L. Góngora, 31]
Життя являє собою дорогу, відстань, по якій людина слідує, біжить і досягає
врешті-решт мети.
ПОЧАТОК ЖИТТЯ – ЦЕ НАРОДЖЕННЯ (INICIO DE LA VIDA ES EL
NACIMIENTO).
Verdes nacieron tempranas
que sin tiempo maduraron
[Romance, 53]
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ – ЦЕ РУХ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ШЛЯХУ (LA
DURACIÓN DE LA VIDA ES EL TRASLADO POR ELCAMINO).
Por la culpa del piloto
que la rige y la gobierna
[Anónimo, 22]
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ПРОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ – ЦЕ ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ (EL
PASAR DE LA VIDA ES LA SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS EN EL CAMINO).
Así como el órgano mueve su acento
según que le fuerza aquel que le hiere
[Anónimo, 28]
КІНЕЦЬ ЖИТТЯ – ЦЕ СМЕРТЬ (EL FIN DE LA VIDA ES LA MUERTE).
La vida se acabara
do se acabó la ventura
[Romance, 51]
ЛЮБОВ, любовні стосунки можна варіювати за дистанційованістю, поєднанням,
роз'єднанням.
ЛЮБОВ – ЦЕ ФІЗИЧНА ВІДСТАНЬ, САМОТНІСТЬ, ЖАЛЬ (EL AMOR ES LA
DISTANCIA FÍSICA, SOLEDAD).
A triste soledad me ha condenado
y lo que siento más es verme atado
y la pesada vida solo
[Canción, 83]
Vistes añadida a mi, pena, pena
nunca una hora Buena
[Soneto, 48]
Концепти ЛЮБОВ, СМЕРТЬ і БОГ можемо представити наступними структурними метафорами.
Любов має свої етапи розвитку. Спочатку вона описується як дружба, краса, світло, полум'я. У любовних стосунках вона є самотністю. На завершальному етапі
любовні відносини є божевіллям, а кінцевим результатом любові є смерть.
Любов виходить на авансцену інтимних стосунків, і вона постає як дружба між
двома компаньйонами.
ЛЮБОВ – ЦЕ ДРУЖБА (EL AMOR ES AMISTAD).
Un amigo que yo había amado
¿Qué razón podéis tener para no quererme?
[Poesía, 433]
ЛЮБОВ і СМЕРТЬ – ЦЕ ФІЗИЧНА СИЛА (AMOR, MUERTE ES UNA FUERZA
FÍSICA):
Aquel dolor que siente
con diferencia tanta
por la dulce garganta
[Soneto, 84]
Mis ojos con mis cabellos
arde el alma, lloran ellos
[Vilancete, 225]
ЛЮБОВ – ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ (AMOR ES UNA LOCURA).
El me quiere más que así
y le mato de cruel
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mas en serlo contra el
[Cаnción, 57]
ЛЮБОВ – ЦЕ СМЕРТЬ (AMOR ES LA MUERTE) і знищення її – це поховання.
Amor mío, a quien más quiero
si murieramos ambos juntamente
[F. Herrera, 229]
Sintiendo voy de amor gran agonía
ya viene por llevarme quien entierre
que ya murió de todo mi alegría
[Soneto, 47]
Що стосується концепту БОГ, то він представлений наступними структурними
метафорами.
БОГ – ЦЕ ДУША/ЛЮДИНА (DIOS ES EL ALMA/EL HOMBRE).
Me lleva Señor mío
quedando en este bosque el cuerpo frío
[Soneto, 223]
Tales ojos me dio Dios para contemplaros,
fueron muchos, porque dos
son pocos para miraros
[Conción, 45]
БОГ – ЦЕ НЕЖИВИЙ ОБ'ЄКТ/ПРЕДМЕТ (DIOS ES UN OBJETO),що представлений лексемами віск та камінь.
Si a vuestra volontad yo soy de cera,
Cómo se compadece que a la mía
vengáis a ser de piedra dura y fría?
[Soneto, 216]
СМЕРТЬ – ЦЕ РОЗБИТА МРІЯ (LA MUERTE ES UNA ILUSIÓN FRUSTRADA).
Han sido en el delito los culpados
romped la injusta ley que establecistes
[Soneto, 216]
СМЕРТЬ – ЦЕ БІЛЬ (LA MUERTE ES UN DOLOR).
No es perpetuo el placer,
si esto es así, mi dolor quiere,
que mientras más en mi se ejerciere,
perdióse este consuelo ya conmigo
[Soneto, 30]
Отже, останнім пунктом пройденого шляху ЖИТТЯ є СМЕРТЬ, що вербалізується у метафорі БІЛЬ через дієслово втрачати.
Аналізуючи концептуальні метафори іспанських поетичних текстів ХVІ – ХVІІ
століть, ми зустріли наступні орієнтаційні метафори. Щодо концепту ЛЮБОВ, то
ВСЕ ГАРНЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗВЕРХУ – ВСЕ ПОГАНЕ Є ЗНИЗУ (LO BUENO
ESTÁ ARRIBA Y LO MALO ESTÁ ABAJO).
Mi corazón fuera de mi cuerpo [F. Quevedo, 315].
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Метафора ВМІСТИЛИЩЕ.
БОГ/ЛЮБОВ – ЦЕ ВМІСТИЛИЩЕ ДЛЯ ПОЧУТТІВ (DIOS/AMOR ES UN
ESPACIO PARA LOS SENTIMIENTOS).
Mi leche y la cuna
es la dura tierra
[Anónimo, 439]
Текстовий концепт БОГ є синонімічним ЛЮБОВІ і вербалізується у метафорі
ВМІСТИЛИЩЕ через лексему колиска.
Таким чином, зазначені концептуальні метафори дозволяють розкрити сутність
текстових концептів в іспанських поетичних текстах ХVІ – ХVІІ століть, надаючи
їм загальної експресивності в процесі формування художніх образів.
Перспективами подальшого вивчення слугуватиме дослідження семантики іспанської поезії подальших століть у руслі лінгвокогнітивного підходу.
Статья посвящена исследованию семантики художественных образов сквозь призму лингвокогнитивных процессов. Выделены базовые концептуальные метафоры, которые лежат в основе текстовых
концептов испанской поэзии ХVІ–ХVІІ веков.
Ключевые слова: поэтический текст, концептуальная метафора, онтологические, структурные,
ориентационные метафоры.
The article focuses on research of semantics of literary images through a prism of linguocognitive
process. The study of basic conceptual metaphors is carried out by means of textual concepts of the Spanish
poetry of ХVІth – ХVІІth centuries.
Key words: poetic text, conceptual metaphor, ontological, structural, orietational metaphors.
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СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР ФРАЗЕОЛОГІЇ
ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ІСТИННИЙ ШЛЯХ
У КАРТИНІ СВІТУ КИТАЙСЬКОГО ЕТНОСУ
Пойнар Любов Михайлівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття являє собою дослідження у руслі когнітивної лінгвістики. У даній праці здійснено аналіз
концепту ІСТИННИЙ ШЛЯХ як конституанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу
китайського етносу, а також проведено класифікацію концептуальних ознак концепту ІСТИННИЙ
ШЛЯХ, репрезентованих у китайських фразеологізмах чен'юй.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, мовна картина світу, морально-етична концептосфера, фразеологія китайської мови, фразеологічні одиниці китайської мови чен'юй.

Актуальність дослідження визначається вибором у якості об'єкта концепту
ІСТИННИЙ ШЛЯХ – одного з базових концептів картини світу китайського етносу, що має велике значення для китайської ментальності та входить у ядро мовної
свідомості китайців, але не має цілісного опису у фразеології.
Головна мета дослідження – реконструювання концепту ІСТИННИЙ ШЛЯХ як
елемента картини світу китайського етносу на матеріалі дослідження особливих фразеологічних одиниць китайської мови чен'юй з вербалізованим концептом у їх межах.
Предмет дослідження складають фразеологічні одиниці китайської мови чен'юй на позначення ІСТИННИЙ ШЛЯХ у китайській мові.
Об'єктом дослідження є об'єктивований у китайській мові концепт ІСТИННИЙ
ШЛЯХ та концептуальна інформація, що закладена у засобах його вираження.
Матеріалом для дослідження слугують 206 фразеологізмів китайської мови
чен'юй, що були складені шляхом суцільної вибірки з електронних словників фразеологічних одиниць китайської мови.
Наукова новизна дослідження визначена його метою і полягає у тому, що вперше у когнітивному аспекті досліджується концепт ІСТИННИЙ ШЛЯХ, репрезентований у китайських фразеологічних одиницях чен'юй.
Кінець ХХ ст. характеризується проекуванням фокусу мовознавчих досліджень
на людину та виникненням когнітивної лінгвістики, що розглядає мову у нерозривному зв'язку з людиною, без якої виникнення й функціонування цієї системи було б
неможливим.
Ю. С. Степанов характеризує концепт як "ідею, яка включає в себе абстрактні,
конкретно-асоціативні та емоційно-оцінюючі ознаки, а також спресовану історію
поняття" [Степанов 1997, 41–42]. "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 – проста, звичайна людина, не
"творець культурних цінностей" – сама входить у культуру, а в деяких випадках і
впливає на неї" [Степанов 1997, 43].
Фразеологічна система мови є самобутнім, унікальним, складним та комплексним явищем, зародження та розвиток якого відбувається у тісному зв'язку з люди125
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ною, її свідомістю, мисленням та менталітетом. Кожен народ має власне сприйняття світу, основу якого складають історичний досвід, традиції, культура, стереотипи.
Ознакою кожного народу є менталітет, що слугує психолінгвістичним та психосемантичним орієнтиром у навколишньому суспільстві.
Національно-культурна специфіка китайських фразеологізмів безпосередньо пов'язана з характерними рисами свідомості китайців, співвідношенням мови та мислення, мови та культури. Фразеологічний фонд мови відтіняє її своєрідність з культурної точки зору, вміщаючи у собі самобутність культури та історії народу.
Фразеологічний фонд китайської мови представлений різноманітними класами
фразеологічних одиниць. На даний момент у китайській фразеології класифікація
фразеологізмів в основних працях вчених-лінгвістів відбувається за їх походженням та стилістичною віднесеністю, а не за структурно-семантичними ознаками. Таким чином, китайський мовознавець Ма Гофань виділяє наступні види фразеологізмів: чен'юй – ідіома, ян'юй – прислів'я, сєхоуюй – недомовка-іншомовка, гуань
юн'юй – фразеологічне сполучення, су юй – приказка. Саме ця класифікація на даний момент є загальноприйнятою та рекомендується у якості матеріалів для вивчення фразеології студентами та абітурієнтами. Але варто зазначити, що протягом
тривалого часу серед вчених існувала загальноприйнята традиція, згідно з якою всі
фразеологізми (фразеологічні сполучення, приказки, прислів'я, афоризми, сталі вирази) китайської мови позначалися терміном чен'юй, що в перекладі з китайської
означає "готовий вираз", і сам термін розумівся багатозначно.
За визначенням З. І. Баранової, чен'юй – це стійке словосполучення, побудоване
за нормами старокитайської мови, семантично монолітне, з узагальнено-переносним значенням, що несе експресивний характер та функціонально виступає членом
речення. Саме чен'юї утворюють найважливіший клас фразеологізмів китайської
мови [Баранова 1973, 54].
Одним із важливих засобів вираження етнокультурних особливостей чен'юїв є
їх семантика. Для чен'юїв характерна семантична монолітність, наявність образного
компонента в основі та наявність складових компонентів, що несуть у собі символічне значення. Саме образ лежить в основі фразеологізму. Переносне та фігуративне значення створюється та знаходить значну семантичну місткість на образній
основі. Ступінь компресії образу впливає на ідіоматичність значення фразеологізму, підсилює його експресивність та емоційний вплив.
Концепт "істинний шлях" є одним із універсальних і ключових концептів для більшості етнокультур з огляду на домінантність взаємозв'язку людина – шлях в антропоцентричній парадигмі дослідження. Концепт "істинний шлях" у китайській
мові есплікується через лексему dao, що репрезентує шлях всіх шляхів, великий
шлях істини у картині світу китайського етносу.
Слово dao є полісемантичним. У словниковій статті, присвяченій ієрогліфу dao
чотирьохтомного "Великого китайсько-російського словника" під редакцією
І. М. Ошаніна [Ошанин 1955, 3], наведено більше ста лексичних значень даного
ієрогліфа. Ці слова відносяться до різних частин мови, граматичних категорій і т. д.
Ієрогліфу dao відповідають наступні значення: "дорога", "говорити", "відчувати",
126

Пойнар Л. М.

"виражати", "істина", "справедливість", "даосизм", "вчення" і т. д. Тобто, для носія
китайської мови дані поняття наближені. Але для перекладу на українську мову
дана багатозначність складає певні труднощі і створює широке поле для його визначення. Варто зазначити, що абсолютно адекватний переклад ієрогліфа dao та
вираження його смислу у словах і у системі фонетичного письма неможливі. У якості філософського поняття дао перекладається як "шлях", "дорога", але дані еквіваленти не відображають повною мірою смислове поле його значень.
Загалом у західноєвропейській традиції найпоширенішою версією перекладу терміну дао є "шлях". Адже давньокитайське слово дао має широкий спектр значень:
дорога, шлях, спосіб, засіб, метод, мистецтво, закон, принцип, істина, вчення, погляд, говорити, виражати, приносити жертву духу дороги. І більшість із цих значень
маються на увазі та обігруються у філософських пам'ятках, творах літератури та
фразеологічному фонді китайської мови.
Варто зазначити, що у китайській філософській традиції ієрогліф dao осмислюється і у значенні "єдність", "єдине". У загальній теорії філософії існує думка про
те, що менталітет східних народів як система мислення, як особливий тип переконань має свою специфіку і відрізняється від європейського типу світогляду. Як
вважає Н. О. Абрамова, основна специфіка традиційно-китайської системи філософського мислення у всіх її модифікаціях (від легізму та конфуціанства до даосизму та китайського буддизму) складається у тому, що у центрі уваги знаходиться не
індивідуально-особистісне сприйняття й усвідомлення проблеми буття і місця в
ньому самої людини, а соціально значуща і детермінована зовнішніми силами (небо, дао) поведінка людей, тобто соціальна етика і політика, які у суспільстві мають
першочергове та виключне значення" [Абрамова 1998, 125].
Поняття дао належить всій китайській філософії, і кожен філософ стародавнього
Китаю бачив у ньому позначення істини або, точніше, найглибиннішої правди й
праведного, істинного шляху життя. Це одна із найважливіших категорій усієї китайської культури. У конфуціанстві "істинний шлях" є шляхом морального вдосконалення й правління на основі етичних норм. У даосизмі дао космологізується, набуваючи значення вищого першопринципу, світової субстанції, джерела буття
всього сущого. У даному понятті відображається один із найважливіших концептів
для китайської міфології та філософії. Даний концепт має відношення до опису світу через антропоморфний образ, тобто образ людини.
Кожна конкретна мова являє собою самобутню систему, яка накладає свій відбиток на свідомість її носіїв і формує їх картину світу. У кожної людини від народження є свій унікальний шлях життя, що є усвідомленим рухом, високосвідомим
життям. Адже по дорозі можна йти несвідомо, а шлях може бути тільки свідомим.
Концепт "істинний шлях" належить до морально-етичної концептосфери, що детермінує поведінку людини, яка у свою чергу є складним та неоднозначним явищем.
Зважаючи на те, що вищеназваний концепт включає всю сукупність когнітивних
ознак поведінки людини і неможливість їх розгляду у межах нашого дослідження,
ми зупинилися на тих етичних концептах, які формують поведінкову картину світу
китайського етносу. Унаслідок проведеного дослідження ми виділили один із базо127
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вих концептів морально-етичної концептосфери китайського етносу – концепт
ІСТИННИЙ ШЛЯХ.
Комплексний аналіз семантики концепту "істинний шлях" можливий лише на
основі узагальнення інформації про нього, яка виявляє себе на різних рівнях свідомості, значною мірою залежних від сфери застосування мови, особистого досвіду і
т. ін. До таких основних рівнів належать науковий та наївний. На позначення концепту ІСТИННИЙ ШЛЯХ у китайській мові вживається ієрогліф dao, словникова
стаття якого обіймає 13 значень. Це слово володіє широким асоціативним фоном і
тому має велику кількість значень. Дао є однією з найважливіших категорій філософії. Спочатку дана лексема позначала "шлях", "дорогу". Згодом поняття дао було
застосоване Лао-цзи у філософії для позначення діалектичного шляху розвитку
природи, її закономірності. Дао набуло смислу життєвого шляху людини, трансформувалось у поняття дао-де (букв. "моральність"). Зазначимо його словникове значення: "дорога"; "русло"; "напрям"; "метод"; майстерність"; "закон"; "сутність речей"; "моральність".
Услід за Т. П. Вільчинською [Вільчинська 2008, 6] ми вважаємо, що ядро концепту складає його когнітивно-пропозиційну структуру, яка відбиває наукове визначення його лексичного вербалізатора; приядерну зону складають лексичні репрезентанти концепту, які відбивають наївну картину свідомості етносу. Периферію
концепту складають індивідуально-авторські вживання.
Верблізаторами концепту виступають лексеми: zhendao, zhengdao, fudao, zhidao,
weidao, shendao, tiandao, mingdao, xiandao, shengdao, dadao, що представляють собою поєднання центральної лексеми dao та лексем-атрибутивів.
У ході дослідження нами було виявлено 206 фразеологізмів, що вербалізують
концепт "істинний шлях". Вказані фразеологізми було згруповано за спільними когнітивними ознаками, які реалізуються у семантиці вказаних фразеологічних одиниць-вербалізаторів концепту "істинний шлях". Джерела виникнення аналізованих
чен'юїв дозволяють стверджувати, що переважна більшість існуючих донині фразеологізмів з лексемою "dao" виникли ще у давнину. Джерелами більшості з них є
канонічні пам'ятки китайської літератури й філософії, а саме "Даодецзін", "Лунь
юй" ("Бесіди та судження") та інші філософські, історичні та культурні пам'ятки.
Верхня межа їх датування проходить 20-м століттям.
Тож розглянемо фразеологізми, в яких вербалізується концепт "істинний шлях".
Список фразеологізмів був отриманий у результаті суцільної вибірки чен'юїв з лексемою "dao" у своєму складі із фразеологічних словників китайської мови і складає
206 чен'юїв.
Проаналізувавши весь ряд фразеологізмів, ми виділяємо чотири блоки семантичних ознак концепту "істинний шлях": наївний; блок морального імперативу; антагоністичний та сакральний блоки.
У результаті проведеного аналізу чен'юїв ми виділяємо "наївний" блок актуалізованих сем вербалізованого концепту і у його межах найбільш об'ємний, центральний семантичний компонент концепту ІСТИННИЙ ШЛЯХ – "шлях". Шлях є
способом зв'язку між двома точками простору у міфопоетичній та релігійній карти128
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нах світу. В. Н. Топоров [Топоров 1983, 11] виділяє два види шляху: 1) шлях як рух
до сакрального центру простору у міфопоетичній та релігійній моделях світу, що
має свій початок і кінець. У цьому кінці знаходяться сакральні цінності, що визнаються у даній моделі світу, коли перепони на шляху усунені, відкривається доступ
до сакральних цінностей і пов'язаної з ними зміни статусу (людина стає святою,
просвітленою); 2) шлях як рух у напрямі до чужої й страшної периферії, що заважає
поєднанню з сакральним центром або зменшує сакральність цього центру; цей
шлях веде із захищеного малого центру (свого дому) у царство зростаючої невизначеності й небезпеки.
Таким чином, шлях у міфопоетичній й філософсько-релігійній традиціях є виключно важливим концептом, що може бути реалізований як у формі зримої дороги, так і метафорично, зокрема у формі моральної духовної поведінки. Концепт "істинний шлях" у мовній свідомості представника китайського етносу пов'язаний із
правильною поведінкою, з правильними поглядами (не заподіяти зла), з правильним способом життя, з правильними переконаннями, що базуються на шляхетних
істинах, з правильною рішучістю (на подвиг заради істини).
Блок "морального імперативу" включає в себе такі актуалізовані семи, як "етична норма", "істина", "моральні принципи", "моральність", "справедливість". Слідування істинним шляхом полягає у визнанні й прагненні злиття людського життя з
життям всесвіту, людини з небом (природою). Істинний шлях є всеохоплюючим
шляхом ідеалу, зразком етичної поведінки. Все у світі знаходиться під єдиним керівництвом абсолюту – дао. Місяць, сонце, ріка, гора, трава, тварина, правитель, підлеглий, народ знаходяться у неперервному русі у результаті зіткнення один з одним
у рамках "інь-ян" та "п'яти стихій" і у результаті приєднання до природньої вершини ідеалу – дао. У нижчезазначених фразеологізмах об'єктивується одне з найважливіших понять у системі даоського світосприйняття – "не діяння заради діяння",
тобто збереження тієї гармонії, що існує у суспільстві. Це поняття у мовній свідомості китайського етносу пов'язане зі сталими виразами, що імпліцитно виражають
даоське відношення до дотримання істинного шляху у житті: zhixiongshouci – "хоча
знають, що таке цілеспрямованість, але заспокоюються на досягнутому";
zhizuchangle – "якщо у людини немає великих бажань ужитті, вона задовольняється
досягнутим, то живе щасливою".
Антагоністичний блок семантичних ознак вербалізованого концепту "істинний
шлях" охоплює семи: "хибний шлях", "аморальність" й "несправедливість" та опозиційно виступає проти блоку морального імперативу. Адже сегментація знань про
оточуючий світ відбувається шляхом дискретних членувань й закріплюється у вигляді бінарних опозицій, що за семантичним показником виділені у групу антонімів. Саме тому ми виділяємо окремі бінарні семи "етична норма" (що належить до
блоку морального імперативу) та "хибний шлях" у межах концепту "істинний
шлях". Концепт "істинний шлях" у мовній свідомості китайського народу співвідноситься не лише з правильними поглядами й вірним способом життя, але й з порушеннями, ухиленням від основного шляху, яким має йти людина. Наприклад:
pangmenwudao букв. "двері за межами дороги" – "хибний шлях"; shidaoguazhu букв.
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"втратити справедливість, позбутися підтримки" – "хто не йде шляхом справедливості, лишає себе підтримки".
Сакральний блок актуалізованих сем вербалізованого концепту представлений
семами: "воля неба", "абсолют", "святість" та "доктрина". Серед проаналізованих
чен'юїв лексема dao, що репрезентує концепт "істинний шлях", експлікується у чен'юях у поєднані з лексемою tian "небо" і, таким чином, утворює словосполучення
tiandao (букв. "шлях неба"). Природній шлях розвитку людини, що відповідає законам ритмічного життя всесвіту та пов'язаний з поняттям "неба". У ментальному світі даосизму небо пов'язане з категорією добра як із важливою етичною цінністю.
Таким чином, небо у мовній свідомості китайця розглядалось як сутність, що оберігає за добро і карає за зло. Наведемо приклади: tiandaohuihui – "шлях неба карає за
гріхи"; daozaizhini (букв. "дао втілюється навіть у багні" – "дао є всюдисущим").
Отже, на нашу думку, основними когнітивними ознаками ядра концепту "істинний шлях" є: дорога, русло, напрям, закон, етична досконалість, даосизм, лінія.
Проаналізувавши ряд лексичних репрезентацій концепту "істинний шлях", ми здійснили класифікацію семантичних ознак його приядерної зони, що об'єктивуються у
фразеологічних одиницях китайської мови чен'юй: наївний блок, що включає такі
семантичні компоненти як: шлях, як "місце, простір, смуга землі, для їзди та ходіння"; шлях як "процес їзди, ходьби куди-небудь; перебування в русі певний час";
шлях як "напрям руху в який-небудь бік, до якогось наміченого місця або сакрального центру"; дистанція; спосіб; блок морального імперативу, що охоплює такі семи: етична норма; моральні принципи; моральність; справедливість; антагоністичний блок: хибний шлях; аморальність; несправедливість; сакральний блок і
семи воля неба; абсолют; святість; доктрина; спосіб у його межах.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що фразеологічний фонд мови є
потужним джерелом для інтерпретації концептуальних смислів. Фразеологічний
фонд мови визначає універсальність і характерні особливості будь-якої конкретної
національної картини світу. Досліджуючи саме фразеологічний фонд мови, ми можемо дізнатися про побут певного народу, його звичаї, традиції, моральні настанови, світогляд тощо. Фразеологізми являють собою відображення наївної картини
світу етносу. Таким чином, фразеологія виступає невичерпним джерелом досліджень у різних галузях сучасної лінгвістики, зокрема у когнітивній лінгвістиці, лінгвокультурогії, етнолінгвістиці, гендерній лінгвістиці тощо.
Статья представляет собой исследование в русле когнитивной лингвистики. В данной работе произведен анализ концепта ИСТИННЫЙ ПУТЬ как конституента морально-этической концептосферы
китайского этноса, классифицированы объективируемые в китайских фразеологизмах ченъюй концептуальные признаки концепта ИСТИННЫЙ ПУТЬ.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая картина мира, морально-этическая концептосфера, фразеология китайского языка, фразеологизмы китайского языка ченъюй.
This article presents the investigation in the sphere of cognitive linguistics. In this research the analysis of
the concept RIGHT WAY as a constituent of the Chinese mental and ethic concept sphere is provided, the
conceptual dimensions of the concept RIGHT WAY are classified.
Key worlds: cognitive linguistics, language world model, mental and ethic concept sphere, Chinese
phraseology, phraseological units of the Chinese language.
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КОНЦЕПТ КОХАННЯ В КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
КАРТИНИ СВІТУ КИТАЙСЬКОГО ЕТНОСУ
Шамшур Марія Андріївна,
асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ця стаття є спробою узагальнення філософсько-релігійних уявлень китайського народу щодо кохання –міжособистісного почуття, яке категоризується лексичними засобами та входить до складу
китайської національно-мовної картини світу.
Ключові слова: філософсько-релігійна картина світу, кохання, концепт, мовна картина світу, даосизм, конфуціанство, буддизм, китайський етнос.

Актуальність даної статті полягає у її відповідності антропоцентричній парадигмі сучасної лінгвістичної науки, що спрямовує дослідження, серед іншого, на вивчення процесів людської когніції у межах міжкультурної комунікації.
Метою написання даної статті є виявлення специфіки реалізації концепту
КОХАННЯ у картині світу китайського етносу як частини мовної картини світу.
Предметом є філософсько-релігійні уявлення китайського народу про кохання,
об'єктом – специфічні прояви національної мовної картини світу у реалізації концепту КОХАННЯ.
Наукова новизна полягає у спробі теоретичного обґрунтування специфіки реалізації концепту КОХАННЯ у картині світу китайського етносу.
КОХАННЯ, як і ЩАСТЯ, КРАСА, ІСТИНА, СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ,
ВІРА та інші, відноситься до телеономних концептів, тобто до вищих духовних
цінностей, які втілюють для людини моральний ідеал, прагнення якого утворює
моральне виправдання її життю [Воркачев 2003, 45].
Концепт визначають як інформаційну структуру свідомості, різносубстратну,
певним чином організовану одиницю пам'яті, яка містить сукупність знань про
об'єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п'яти психічних функцій свідомості й позасвідомого [Селіванова 2008, 112].
Підґрунтям такої дефініції стало класичне тлумачення концепту О. Кубряковою:
"Концепт – термін, що служить поясненню одиниць ментальних і психологічних
ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання й
досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам'яті, ментального лексикону,
концептуальної системи й мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці
людини. Поняття концепту відповідає уявленню про ті змісти, якими оперує людина у процесах мислення і які відображають зміст досвіду та знання, зміст результатів усієї людської діяльності і процесів пізнання світу у вигляді деяких квантів
знання" [Кубрякова 2004, 90].
Для аналізу вербалізації певного концепту ми розглядаємо в тому числі і лексичний фрагмент національної мовної картини світу. Мовну картину світу визначають як закарбоване у мовних формах національно обумовлене осягнення та оцінювання зовнішнього світу по відношенню до певного етносу [Голубовська 2002, 87].
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На вербалізацію етносом навколишнього світу впливають два основні фактори.
По-перше, навколишнє середовище, по-друге, національний менталітет. Ці два фактори визначають різні концептуалізації дійсності.
У китайській філософській традиції існувало кілька підходів до трактування кохання. З давнини в Китаї розрізняли поняття кохання, шлюбу та інтимних стосунків. Можна навіть говорити про певну сексуальну свободу, хоча тільки для чоловіків, бо вони могли мати по кілька дружин і наложниць.
Любов відіграє важливу роль у конфуціанстві. "Кохання – початок і кінець нашого існування. Без кохання немає життя. Тому кохання є тим, перед чим мудра
людина схиляє голову", – відомий вираз Конфуція, засновника конфуціанства.
Головний догмат конфуціанців, "жень", трактують як любов. Конфуціанці вважали, що кожен зобов'язаний дбати про добробут оточуючих людей та навіть тварин. Хоча міра, з якою людина має піклуватися про оточуючих, відрізняється в залежності від ступеня близькості стосунків. Таким чином, основа любові до оточуючих полягала у розширенні любові до родичів за межі родини. Натомість кохання
між чоловіком і жінкою не схвалювалося, бо воно не відповідало етичним нормам
конфуціанської моралі.
Отже, основний догмат конфуціанства, "жень", який часто перекладають як
"милосердя", "доброзичливість" та "людяність", репрезентує форму кохання. Найперші конфуціанські автори зазначали, що "жень" складається із любові до інших.
Коли учень спитав у Конфуція визначення "жень", той відповів: "любити інших"
[Конфуцій 2008, 22]. Менцзи, великий конфуціанський філософ, також наголошував на тому, що "людина із жень любить інших" [Конфуцій 2008, 28] та "любити
свою родину і є жень" [Конфуцій 2008, 3].
Любов полягала у відданій турботі про інших та забезпеченні їх добробуту. Любов до інших була настільки важлива, що в ній вбачали ключ до правління державою. Наприклад, інший видатний конфуціанський філософ, Сюньцзи, застерігав,
що "…правитель, який не любить свій народ та майже експлуатує його, наражає
країну на небезпеку" [Сюньцзи 2008, 11].
Правитель повинен бути прикладом для всього населення. Для того, щоб любити народ, правитель має відмовитися від застосування насильницьких методів. На
думку Конфуція, якщо управляти народом через закони та покарання, то закон буде
порушуватися. Тому кращим способом є підвищення моральних якостей простого
народу. Правитель, у свою чергу, повинен на власному прикладі показувати, яким
має бути справжній конфуціанець.
"Жень" застосовують по відношенню до себе, інших та всієї країни, тобто у самовдосконаленні, регулюванні родинних справ та управлінні державою. Найвища
мета – досягнення світової гармонії.
У світоглядній системі Конфуція кохання є природнім та спонтанним почуттям,
що потребує розвитку через самовдосконалення. Це також найвища чеснота. Бездоганна людина буде вдосконалювати та застосовувати кохання до повної міри: стався до інших так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе. Обов'язковими складовими любові до оточуючих є шанобливість до батьків, подружнє кохання та повага
серед братів та сестер [Конфуцій 2008, 158].
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Шанобливе ставлення до батьків є найголовнішим. Конфуцій показав це на власному прикладі. Після смерті батьків він був у траурі три роки. Це і є прояв синівської
шанобливості. Подружнє кохання, за Конфуцієм, полягає у виконанні подружніх
обов'язків. Повага до братів і сестер полягає у високих почуттях до своїх ровесників.
Однак, людина не може любити всіх однаково сильно. Природно любити батьків
та близьку рідню більше за інших, тому що вони найбільше турбувалися та любили
вас. Конфуцій вважав, що саме так потрібно ставитися і до інших людей, але любов
до інших може бути слабшою, ніж до рідних.
Менцзи говорив: "Стався до своїх батьків із належною пошаною, і з такою ж
пошаною стався до чужих батьків; стався до своїх дітей із належною турботою,
і з такою ж турботою стався до чужих дітей" [Мензци 2008, 7]. Звісно, що кохання до інших не буде таким же сильним, як до рідної людини. Менцзи підкреслював це, використовуючи різні слова на позначення почуття кохання. "Добропорядна людина ніжно кохає (伎) родичів, а інших тільки милосердно (伝); вона милосердно любить людей, а до речей ставиться із любов'ю (犍)" [Мензци 2008, 45].
Таким чином, Менцзи використовує певні терміни на позначення рівнів кохання.
Сучасні дослідники називають цей феномен "ступені кохання".
Розрізнення кількох рівнів кохання, поряд із іншими факторами, протиставляло
конфуціанське вчення іншій філософській школі – моїзму. Моцзи, засновник моїзму, наголошував на "універсальному коханні" або "неподільному коханні" (凘犍).
Він вважав, що будь-яка частковість призводить до суперечки. Таким чином, він
наголошував на тому, що людина повинна любити родини інших так само, як і
свою власну. Конфуціанці ж вважали це великим насиллям над природою людини.
Любов до ближніх була настільки важливою, що навіть розповсюджувалася на
любов до тварин. Адже людина із "жень" буде співчувати всім істотам. Наприклад,
вже у шостому столітті була відома історія, що якнайкраще ілюструє належне ставлення справжнього конфуціанця до живих створінь.
Від природи Цзян Бі був напрочуд милосердним та праведним. Його одяг дуже
потріпався, і йому раптом спало на думку, що воші, якими цей одяг кишів, помруть
із голоду. Тому він придбав собі новий одяг і пересадив їх у нього. Через кілька
днів воші повністю залишили його. Тобто Цзян Бі був настільки співчутливим, що
навіть почав перейматися через те, що воші були голодні. Тому у нагороду за його
ніжну турботу воші магічним чином зникли.
Однак, незважаючи на те, як сильно людина може співчувати тваринам, це не
забороняє вживати їх у їжу. Менцзи зазначав, що добропорядна людина тримається
подалі від кухні і не може спокійно дивитися на те, як вбивають тварин. Хоча він
прощає це тому, що добробут людей важливіший за турботу про тварин.
Конфуціанство не залишало простору для романтичних стосунків. Основне призначення шлюбу полягало у забезпечені продовження роду народженням нащадків
і не мало жодного відношення до щастя подружжя. Тому батьки вирішували, з ким
одружувати дітей. Після весілля, якщо батькам чоловіка не сподобається дружина,
він повинен був розлучитися, не зважаючи на власне бажання. У родині бажання
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дітей повинні були підкорюватися бажанням батьків. Стосунки між чоловіком та
дружиною також були формальними та підкорялися ієрархії.
Наприклад, одного разу, зайшовши до кімнати дружини, Менцзи побачив її напіводягнену. Обурений її неподобним виглядом, він навіть хотів розлучитися. Однак його мати насварила Менцзи за те, що він жодним чином не видав того, що хоче зайти до кімнати дружини.
Відчуття пристойності та церемонії регулювали поведінку подружжя навіть у
приватних покоях. З часом конфуціанці почали засуджувати популярні оповідання
та вистави тому, що у них часто зображували молодих людей, які не зважають на
етичні догми та ритуали заради свого кохання.
Даосизм – єдина докорінно китайська релігія, отже у ній найяскравіше віддзеркалюється самобутність китайського народу. Даосизм має складну та багатогранну
структуру із різними духовними практиками, установками та віруваннями, які об'єднуються у цьому понятті. Історія даосизму налічує більше двох тисяч років. За цей
період ставлення до кохання змінювалося від епохи до епохи. Любов у даосизмі
трактується, в першу чергу, як любов до життя.
Перші даоські послідовники об'єднувалися у секти, в яких була чітка ієрархія.
У даоських храмах практикували оргії для досягнення просвітлення. Даосизм завжди був овіяний безліччю забобонів та дивацтв, населення часто невірно трактувало основні догмати даосизму.
Незважаючи на складну історію та різноманітні вірування і практики, одним із
об'єднуючих елементів у даосизмі є обов'язковість прочитання "Дао Де цзіну" та
"Чжуанцзи" всіма адептами.
Даосизм вимагає знаходження балансу між крайностями та протилежностями,
він визнає, що надлишок є шкідливим. Отже, у даосизмі визнається важливість кохання, однак не менш важливим є збереження рівноваги у стосунках з іншими. Напруження, викликане необхідністю водночас підживлювати та стримувати кохання,
описується у "Дао Де цзіні".
Унікальною рисою даосизму є кохання до життя та намагання продовжити його.
У "Дао Де цзіні" зазначається, що імперію можна довірити тільки тим, хто любить
власні життя так само сильно, як імперію [Лаоцзи 2009, 13].
Для даосистів "мудрий правитель повинен любити себе, не забуваючи про інших.
Тому мудреці розуміють себе, хоча не хизуються собою. Вони люблять себе, але не
ідеалізують себе" [Лаоцзи 2009, 72].
"Повинна бути взаємна повага між мудрецями та простим народом. Отже,
добрі люди стають вчителями поганих. Погані люди матеріалом для праці добрих.
Ті, хто не любить вчителів та матеріал для праці, можуть здаватися розумними,
хоча насправді вони вводять себе в оману" [Лаоцзи 2009, 27].
"Чи здатен ти розумно розділяти любов до народу та правління державою? Забагато любові та всього іншого призведе до біди. Твоя репутація чи тіло, що для
тебе важливіше? Твоє тіло чи твоя власність, що дорожче? Перемога чи поразка,
що болючіше? Тому надлишок почуттів багато коштуватиме; надзвичайна завзятість відіб'ється у поразці; Знай міру, щоб уникнути опалу; Знай, коли зупинитися,
щоб уникнути небезпеки. Тільки так витримаєш довго" [Лаоцзи 2009, 44].
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Ці вірші ілюструють даоське прагнення любові до життя, до довгого життя. Для
цього потрібно зберігати гармонію у світі та рівновагу в житті, емоціях та матеріальному стані людини.
До інтимного життя китайці ставилися не менш серйозно, ніж в Індії. Ще дві тисячі років тому давні цілителі-даоси писали відверті, зрозумілі книги про кохання
та інтимні стосунки. Теорії дао протягом багатьох століть формулювали принципи
інтимних стосунків китайців.
На стосунки між чоловіком і жінкою впливали три основні фактори, а саме: соціальна приниженість жінки, раціоналістична винахідливість чоловіків та вільні від
комплексу провини елементи поганських вірувань даосів.
Лікарі-даоси вбачали в інтимних стосунках природну складову взаємозв'язку
подружжя. У них вбачали ключ до продовження життя, ліки від багатьох хвороб та
"практику Шляху", у якому неймовірна активність свідомості поєднується із максимально повною реалізацією інстинкту.
Для китайців інтимні стосунки були найчистішим та безпосереднім вираженням
взаємодії космічних сил інь та ян. У класичній сентенції із "Книги змін" говориться: "Одне інь, одне ян – ось що таке Шлях". Інтимні стосунки, на думку даосів, є
великим мистецтвом, що слугує вивільненню та просвітленню Чистого Бажання,
що приховане у надрах інстинкту і є творчим імпульсом життя. Кожний аспект інтимних стосунків був наділений глибоким космологічним змістом, піднесений до
стану духовно-творчої події.
Зануритися у непроникну глибину серця – означає почати пошук жінки у собі.
Фізична близькість із жінкою розумілася даосами як найдоступніший та найбільш
наочний – і у цьому сенсі найпримітивніший – спосіб опанування жіночої енергії,
жіночих якостей досвіду, що є необхідним для досягнення всеосяжної повноти досвіду. Хоча досвідчений послушник міг знайти цілком повноцінну і навіть ефективнішу заміну інтимним стосункам у медитативній практиці і, таким чином, перевести фізичний аспект життя у символічний вимір.
У Середньовіччі даоськими наставниками були розроблені у всіх подробицях
аналогії між внутрішньою, або психічною, алхімією та інтимними стосунками. Вони трактувалися як взаємодія між Водою (жіноче начало) та Вогнем (чоловіче начало), а статевий акт відтворював основні стадії психосоматичного вдосконалення.
Пізніше у китайському буддизмі поняття "犍" використовували на позначення
пристрасного дбайливого кохання, яке вбачали основним бажанням. У буддизмі
"犍" розглядали як здатність бути егоїстичним або самовідданим. А самовідданість
була основною умовою досягнення просвітлення.
Буддизм заперечував шлюб та інші родинні зв'язки, бо вони заважали духовному
прогресу. У Китаї це проявилося у тому, що акцент синівської шанобливості змістився від зв'язку батько-син до зв'язку мати-син. Мати дала життя і проявляла найбільшу турботу, тому основним завданням сина було всіляко шанувати та турбуватися про матір. Це розповсюдилося навіть на турботу у потойбічному світі.
Отже, у сучасній китайській мові можна простежити вплив філософської традиції на розуміння поняття "кохання". Під впливом конфуціанського "жень" слова
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"扭犍侼" – "Я кохаю тебе" означають певну відповідальність, зобов'язання та вірність. Тому замість того, щоб часто казати "Я тебе люблю", як у багатьох західних
культурах, китайці використовують інші слова для виразу своєї прихильності. Наприклад, "扭嗸歾侼" – "Ти мені подобаєшся" – більш грайливе та менш серйозне.
До того ж у китайській мові існує велика кількість номенів-вербалізаторів концепту кохання, які тлумачаться у філософсько-релігійних трактатах, що свідчить,
зокрема, про аксіологічну маркованість цього емоційного концепту у мовній картині світу китайського етносу.
Концепт КОХАННЯ, вербалізований у лексичних та фразеологічних одиницях
китайської мови, включає в себе як наївно-мовні, так і етико-релігійні уявлення про
відповідне почуття та є складним ментальним утворенням у єдності його понятійного, ціннісного та образного компонентів. Понятійний компонент концепту КОХАННЯ розкривається у визначеннях кохання, що існують у китайських філософсько-релігійних концепціях та теоріях.
Однією з перспектив подальшого дослідження є виявлення специфіки вербалізації концепту КОХАННЯ у фразеологічних одиницях китайської мови.
Данная статья является попыткой систематизировать философско-религиозные представления китайского народа о любви как межличностном чувстве, категоризируемом лексическими средствами
языка и представляющим существенный фрагмент национально-языковой картины мира китайцев.
Ключевые слова: философско-религиозная картина мира, любовь, концепт, языковая картина мира,
даосизм, конфуцианство, буддизм, китайский этнос.
This article is an attempt to systemize philosophical and religious ideas of the Chinese people about love
as a kind of interpersonal relation, which is categorized by lexical means and forms an important part of the
Chinese language world model.
Key words: philosophical world model, religious world model, love, concept, Chinese language world
model, Taoism, Confucianism, Buddhism, the Chinese.
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ОБРАЗНО МАРКОВАНА ЕМОТИВНІСТЬ ПОЕМИ Т. ШЕВЧЕНКА "НАЙМИЧКА"
В ОРИГІНАЛІ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Білас Андрій,
канд. філол. наук, доц.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
У статті розглядається перекладознавчий аспект емотивного компоненту поетичного твору. Досліджено засоби вербалізації образів-концептів поеми Т. Шевченка "Наймичка". Проаналізовано способи
і прийоми відтворення емотивно маркованих номінацій образів "доля"/"недоля", "горе", "сум" і "радість" поеми Т. Шевченка "Наймичка" у французьких перекладах.
Ключові слова: емотивний компонент, відтворення, образ, концепт, адекватність.

Прагматичні аспекти перекладу, особливо у плані передачі емотивного навантаження першотвору, набувають усе більшої ваги у сучасному перекладознавстві.
Актуальність роботи зумовлена загальною антропоцентричною й емотіологічною
спрямованістю сучасних лінгвістичних та перекладознавчих досліджень дискурсу
взагалі й літературного зокрема.
Мета дослідження полягає у перекладознавчому аналізі образної емотивності
поетичного твору в оригіналі та французьких перекладах.
Об'єктом розвідки є образні засоби емотивності художнього дискурсу, а предметом – шляхи відтворення образних емотивів першотвору мовою перекладу. Матеріалом дослідження слугує тканина поеми Тараса Шевченка "Наймичка" в оригіналі та перекладі.
Мета дослідження передбачає розв'язання таких завдань: окреслити проблематику емотивності та її відтворення засобами іншої мови; виявити образні засоби
емотивності поеми Тараса Шевченка "Наймичка"; проаналізувати способи і засоби
відтворення образно маркованих емотивів першотвору у французьких перекладах.
Наукова новизна розвідки полягає в тому, що вперше було зроблено спробу
виявити і перекладознавчо проаналізувати емотивно марковані номінації образів
"доля"/"недоля", "горе", "сум" і "радість" поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах.
Постановка загальної проблеми та її зв'язок з науковими завданнями. Сучасна спрямованість лінгвістики на багатоаспектний аналіз художнього тексту
створює необхідність вивчати емотивний аспект міжмовної комунікації, оскільки
сфера почуттів є одним з найважливіших чинників впливу поетичного дискурсу на
емоційне сприйняття твору читачем.
Проблема відтворення засобів емотивності викликає особливий інтерес перекладознавців, а емотивність залишається одним із найскладніших чинників тексту художнього твору у площині добору адекватних засобів передачі емотивного навантаження слова, виразу чи фрази, який вживає у мовленні той чи інший персонаж
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художнього твору, з одного боку, а з іншого, експлікативно чи імплікативно марковане авторське емотивне мовлення на рівні мікротексту чи всього твору.
Проблематика термінології та вираження емотивних засобів тексту є предметом
досліджень Ю. Андрійченко, С. Гладьо, Я. Гнезділової, О. Дорош, І. Синельникової,
А. Цибулевської, В. Чабаненко, І. Шахновської, В. Шаховського, В. Юрченко та ін.
Аналіз перекладу і першотвору дає об'єктивний матеріал для виявлення ймовірності/неймовірності передачі компонентів художнього твору, які прямо чи опосередковано вказують на характер авторських емотивних інтенцій, експліцитно виражених чи імпліцитно окреслених у тексті.
Емотивність художнього тексту є однією з засад його існування. Відтворення
емотивності французького художнього твору засобами української мови, яка володіє значною палітрою слів і виразів з емоційно-експресивним навантаженням, вважаємо дуже складним завданням для перекладача. До вирішення проблеми відтворення окремих емотивно-експресивних компонентів мовного засобу звертаються
О. Близнюк, Р. Зорівчак, В. Комісаров, С. Петров, Я. Рецкер, О. Чередниченко та ін.
Хоча впродовж останніх десятиліть питання емотивності входить до найбільш
обговорюваних в антропоцентричному мовознавстві, деякі аспекти залишаються
дискусійними. Особливо це стосується контрастивної лінгвістики і перекладознавства, оскільки деякі філологи наголошують на відсутності способу адекватного відтворення емотивного змісту висловлювання і тексту засобом іншої мови (Є. Стрельніцька, В. Гак, В. Комісаров, В. Шаховський, А. Швейцер [Стрельницкая 2010].
Як наголошує Є. Стрельніцька, саме ця обставина пояснює те, що переклад художньої літератури завжди вважався одним із найскладніших видів перекладацької
діяльності тому, що в цьому процесі простежується найбільше "втрат" автентичності тексту [Стрельницкая 2010]. У працях Р. Зорівчак [Зорівчак 1989], В. Комісарова [Комиссаров 1980], Я. Рецкера [Рецкер 1974], А. Федорова [Федоров 2002] та
інших теоретиків і практиків перекладу було вироблено поняття про адекватність
відтворення стилістичних особливостей оригіналу, тобто такої їх передачі, коли одночасно враховується не тільки точність змісту (значення), але й стилістична та експресивно-емоційна відповідність перекладу. Передача емоцій та їхніх відтінків іншою мовою є складним завданням, оскільки емоції, будучи категорією загальнолюдською, у кожній конкретній мові знаходять національно-специфічне відображення.
Яскравим матеріалом для перекладознавчого аналізу показників образної/необразної емотивності поетичного твору видаються твори Т. Г. Шевченка. Багатство Шевченкової палітри, її різнобарвність, образно-художня (й емотивнопрагматична – А. Б.) насиченість кожного віршованого рядка, напруженість та
змінність ритму його поезій поставили перед перекладачами чимало творчих проблем [Чередниченко 1979, 73]. Суб'єктивні моменти у сприйнятті перекладачем
оригіналу виникають при розумінні (чи нерозумінні – А. Б.) лексико-емоційного
навантаження певного контексту [Задорожна 1985, 156].
Основними образами-концептами поеми "Наймичка" виявлено семантично протилежні макрообрази "доля" і "недоля", "горе", "сум" і "радість", мікрообрази яких і
стали предметом нашої перекладознавчої розвідки на основі зіставлення оригіна139
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лу твору та його французьких перекладів, які різняться за часом і за суб'єктом
виконання.
Так, головна героїня поеми "Наймичка" Ганна, в уста якої Т. Шевченко вкладає
лексеми "латаний талан", "злая доля" як мікрообрази, картає свою долю, швидше
недолю. Відтворення мікрообразу "латаний талан" у значенні "недоля" забезпечується різними засобами на лексичному і синтаксичному рівні: O mon sort cousu du
mal (моя доля латана горем) [Chevtchenko 1978, 127], mon destin maudit (моя клята
доля) [Chevtchenko 1921, 98], mon destin de misère (моя нещасна доля) [Chevtchenko
1964, 87]. Порівняємо першотвір і переклади:
"Ой тумане, тумане,–
Мій латаний талане! [Chevtchenko 1978, 127]
1. "O brouillard, mon brouillard.
Tu vois mon destin maudit [Chevtchenko 1921, 98].
2. "O brume, brume –
Mon destin de misère! [Chevtchenko 1964, 87]
3. "O brouillard, gentil brouillard.
O mon sort cousu du mal [Chevtchenko 1978, 127]
Destin та sort є французькими варіативними відповідниками українського талан
(1, 2), за допомогою яких адекватно передається денотативна семантика ("доля")
вихідної одиниці, але її розмовна конотація не зберігається.
Водночас О. Карвовський (3) епітет "латаний" передає ближче до оригіналу:
cousu ("зашитий", "полатаний"), додаючи образно марковану лексему "du mal", що
посилює емотивне навантаження епізоду. Тоді як maudit не відтворює ні образності, ні предметно-логічного значення, ні емоційної конотації оригіналу, і maudit
("клятий", "проклятий") володіє більшою експресією. Французький відповідник de
misère (перекладач М.-Ф. Жакамон) з семою "біднота" лише описово передає денотативну інформацію вихідного епітету, не зберігаючи його образної і структурної
маркованості.
На відтворення вербалізованого мікроконцепта "злая доля" простежуємо такі різнообразні й різноструктурні перекладацькі варіанти: cette pitié, mon lоt cruel, triste
fardeau de ma vie:
Чому мені злої долі,
Чом віку не збавиш? [Chevtchenko 1978, 127]
1. Du triste fardeau de ma vie
Pourquoi ne me délivres-tu pas? [Chevtchenko 1921, 98]
2. De mon lоt cruel, pourquoi,
De ma vie, pourquoi
Ne me délivres-tu pa? [Chevtchenko 1964, 87]
3. L'ai-je voulue, cette pitié
Abrège mon calvaire!.. [Chevtchenko 1978, 127]
Емотивність, семантику й образність першотвору зберігає лише другий варіант
(2), хоча тут дещо підсилюється експресивність перекладу, бо cruel – це "жорстокий", а не "злий". Використання pitié (3) призводить до семантичних, образних і
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емотивних втрат, оскільки pitié має змістове навантаження "жаль", що певною мірою можемо трактувати прийомом логічного розвитку оригіналу у перекладі, де
доля і жаль співвідносяться як причина і наслідок. У свою чергу triste fardeau de ma
vie (сумний тягар мого життя) виділяється яскравим образом (зла доля – "життєвий
тягар"), є експресивнішим, а тому й емотивнішим за вихідну одиницю (1).
Емотивний концепт "недоля" вербалізується словами, які передають емоційне
ставлення персонажа до предмета номінації, а також до його ознак: зла доля, лиха
година, латаний талан, лихо задавлене, прокляте лихо.
Автори художніх творів використовують стилістичний прийом значущої відсутності вербалізованих думок-емоцій для створення образу персонажа за допомогою
його зовнішнього мовлення або ж вчинків [Шаховский 2008, 250]. Але трапляється
застосування прийому "надання" читачеві опису емоційних думок-переживань персонажа. У класика ми простежуємо використання першого і другого стилістичного
прийому. Завдяки цьому читач "Наймички" спостерігає трансформації емоційного
стану головної героїні Ганни, діда Трохима і баби Насті, Марка і Катерини від
крайнього смутку до радості.
Тому завданням перекладача "Наймички", як і інших творів Т. Шевченка, насичених емотивно маркованими думками чи діями персонажів, є адекватне відтворення опису думок-емоцій персонажів, щоб викликати у читача перекладу таке ж
сильне співпереживання або емпатію, як і в читача першотвору. Саме це робить
українські художні твори естетично безцінними для іншомовного читача, представника іншої культури.
Переклад одиниць віршованого тексту "Наймички" Т. Шевченка, які вказують
на "причину, результат, непряму ознаку емоції, а також слів, які позначають способи невербального вираження емоцій" [Стрельницкая 2010, 134], створює чималі
труднощі для перекладача. Особливо складним це видається в площині двох різноструктурних мовних систем, якими є, зокрема, українська і французька мови, що
обмежує "свободу" перекладача [Чередниченко 1979, 73].
Образи суму і радості перебувають поруч у тканині поеми "Наймичка", змінюючи один одного за певною логікою. І, на наш погляд, ця логіка повинна залишатися і в перекладі твору Т. Шевченка.
Так, в епізоді опису життя діда Трохима і баби Насті все добре складається для
них із самого дитинства:
Як діточок двоє,–
Усюди обоє.
Ще змалечку удвох ягнята пасли,
А потім побралися,
Худоби діждалися,
Придбали хутір, став і млин,
Садок у гаї розвели
І пасіку чималу –
Всього надбали [Chevtchenko 1978, 129].
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Тут простежуємо невербалізоване вираження емотивного концепта "радість" (удвох ягнята пасли, побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, розвели
садок і пасіку), елементи якого О. Карвовський відтворює так: allaient ensemble,
avaient eu fait les pastoureaux, eurent quelques bêtes, plantèrent un beau verger:
Partout allaient ensemble,
Avaient eu fait les pastoureaux
Et puis – en noces convolèrent,
Et quand eurent quelques bêtes,
Plus une ferme et un moulin
Plantèrent un beau verger [Chevtchenko 1978, 129].
Інший перекладач добирає свої варіативні відповідники: avaient mené ensemble
paître les agneaux, s'étaient mariés, avaient acheté leur bien, bâti un moulin, planté un
verger, avaient établi des ruches d'abeilles:
Dès leur enfance ils avaient mené ensemble paître les agneaux,
Puis s'étaient mariés.
Ils avaient vécu pour se voir riches,
Avaient acheté leur bien, bâti un moulin,
Planté un verger dans la clairière,
Y avaient établi des ruches d'abeilles [Chevtchenko 1921, 99].
Як О. Карвовський, так і інший перекладач застосовують прийоми компресії/декомпресії, додаючи імпліковані дії зі значенням "радість" чи вилучаючи їх.
Порівняймо:
● Усюди обоє [Chevtchenko 1978, 129]; – partout allaient ensemble [Chevtchenko
1978, 129];
● млин [Chevtchenko 1978, 129]; – bâti un moulin [Chevtchenko 1921, 99];
● І пасіку чималу [Chevtchenko 1978, 129]; – avaient établi des ruches d'abeilles
[Chevtchenko 1921, 99].
Якщо О. Карвовський дещо конкретизує причинно-наслідкові зв'язки висловлювання (Et quand eurent quelques bêtes… Plantèrent un beau verger) замість послідовного перерахування подій (Худоби діждалися, Придбали хутір, став і млин, Садок
у гаї розвели), то інший перекладач випускає з перекладу худоби діждалися, додаючи чомусь зайву, на наш погляд, фразу ils avaient vecu pour se voir riches, мабуть,
для більшої експлікації описаних подій. Адже мати худобу у Шевченкові часи
означало багатство і, відповідно, радість у людей. Такий мікрообраз є одним із
ключових в емотивності твору і тому не може бути елімінованим з перекладу.
Та вся ця радість літніх людей змінюється сумом, бо, з одного боку, дітей немає,
що є головною радістю для подружньої пари, а з іншого – життя вже завершується:
Та діточок у їх бігма,
А смерть з косою за плечима.
Хто ж їх старість привітає,
За дитину стане?
Хто заплаче, поховає?
Хто душу спом'яне? [Chevtchenko 1978, 129]
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1. Mais Dieu ne leur avait point accordé d'enfants
Et ils sentaient déjà la faux de la mort sur leur tête.
Qui leur donnera de la joie dans leur vieillesse
Et leur tiendra lieu d'enfant?
Qui les pleurera, les enterrera? [Chevtchenko 1921, 99]
2. Juste d'enfants Dieu les priva,
Lors que déjà la mort levait sa faux.
Mais le soutien de leurs vieux jours,
Qui les plaindrait au lit de mort ?
Qui pleureurait, dirait prière? [Chevtchenko 1978, 129]
В обох перекладах бачимо замість Шевченкових емотивно заряджених номінативних речень повні поширені речення, що зменшує адекватність сприйняття твору
носієм цільової мови. Водночас образність епізоду збережена частково, бо смерть з
косою за плечима відтворено Et ils sentaient déjà la faux de la mort sur leur tête
("І вони відчули вже косу смерті на голові"). На наш погляд, доречніше було б застосувати прийом калькування з метонімічним зсувом образності компонента транслятеми (Et la mort avec sa faux derrière le dos !), оскільки плечі і dos (спина) співвідносяться як частина і ціле.
Отже, основними образами-концептами поеми Тараса Шевченка "Наймичка" є
макрообрази "доля"/"недоля", "горе", "сум" і "радість", які протилежні за семантикою. Проведене дослідження довело важливість зіставлення оригіналу прозового чи
поетичного твору та його перекладів, які різняться за часом і за суб'єктом виконання.
Аналіз уможливив висновок, що труднощі відтворення образно маркованих
емотивів у поетичному дискурсі зумовлюються розбіжністю обсягу ресурсів стилістично забарвленого мовлення зіставлюваних мов, часто різними емоційноекспресивними відтінками значень французьких та українських перекладацьких і
тим більше словникових відповідників. Успішність/неуспішність перекладацького
рішення залежить від добору точної заміни вихідних емоційно-забарвлених одиниць у аналогічному цільовому мовленні.
Не підтверджується теза про відсутність способу адекватного відтворення емотивного змісту вихідного тексту засобами цільової мови. Відтворення емотивно
маркованих образів-концептів поеми "Наймичка" відбувається на лексичному та
синтаксичному рівнях. Аналіз виявив семантичні зсуви у перекладі образівконцептів, що часто збільшує експресивність французьких перекладів стосовно
першотвору. Перекладачі тяжіють до перифраз, дескриптивів, а також до застосування прийомів декомпресії у тексті перекладу, додаючи іноді більш емотивно заряджені відповідники.
Тому основним у перекладі емотивно насичених поетичних творів Тараса Шевченка визначаємо відтворення емотивно-прагматичного навантаження оригіналу, щоб
викликати у читача адекватну, автентично наближену емоційну реакцію на твір.
Перспективними видаються дослідження як українських, так і французьких емотивів-концептів у площині контрастивної лігвістики та перекладознавства.
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В статье рассматривается переводоведческий аспект эмотивного компонента поэтического произведения. Исследованы средства вербализации образов-концептов поэмы Т. Шевченко "Наймичка". Проанализированы способы и приемы передачи эмотивно маркированных номинаций образов "судьба" /
"несудьба", "горе", "печаль" и "радость" поэмы Т. Шевченко "Наймичка" во французских переводах.
Ключевые слова: эмотивный компонент, воспроизведение, образ, концепт, адекватность.
The article deals with the translation-studies-related aspect of the French emotive words functioning in a
poetic work. The means of verbalization of images and concepts in the poem "Naimychka" by T. Shevchenko
are examined. The ways and techniques of rendering the emotionally marked nominations of images
"destiny"/"ill fate", "grief", "sadness" and "joy" in the French translations of the poem "Naimychka" by
T. Shevchenko are analyzed.
Key words: emotional component, rendering, image, concept, adequacy.
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"ПРОМІЖНА МОВА" ЯК ДОМІНАНТНА ОЗНАКА
ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СТИЛЮ МИКОЛИ ЛУКАША
(на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "FREUNDSCHAFT")
Дворніков Андрій Сергійович,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню домінантних ознак перекладацького стилю видатного майстра
українського художнього перекладу – Миколи Лукаша. Автор розглядає творчість М. Лукаша через
призму теорії "проміжної мови", розробленої представником дескриптивного напряму перекладознавства Г. Турі. Ілюстративним матеріалом слугує переклад балади Ф. Шиллера "Freundschaft", виконаний М. Лукашем.
Ключові слова: художній переклад, теорія "проміжної мови", дескриптивізм.

Постановка проблеми. Сучасна парадигма перекладознавства відзначається підвищенням наукового інтересу до осмислення суті поетичного перекладу і застосуванням міждисциплінарних підходів для вивчення його особливостей. Феномен
поетичної мови, множинність її перекладацької інтерпретації, стратегії, типи, методи, моделі поетичного перекладу, питання індивідуального перекладацького стилю
неодноразово знаходились у центрі уваги дослідників [Зорівчак 1982; Новикова
1988; Гончаренко 1972].
Однак, незважаючи на значну кількість наукових розробок, присвячених поетичному перекладу, на сьогоднішній день у теорії українського поетичного перекладу
мало досліджень, присвячених творчості окремого перекладача.
Мета дослідження полягає у тому, щоб розробити критерії аналізу індивідуального стилю видатного майстра українського поетичного перекладу Миколи Лукаша
та застосувати їх на практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє зробити висновок про те, що
для вивчення перекладацького методу і стилю М. Лукаша може бути використана
теорія "проміжної мови", розроблена представником дескриптивного напряму у
перекладознавстві Г. Турі.
За словами В. Комісарова, для того, щоб текст міг функціонувати в якості перекладного, він повинен бути прийнятним для цільових полісистем мови і літератури.
Однак для отримання статусу перекладного, новотвір повинен якомога точніше відображати оригінал, інакше кажучи, бути адекватним вихідному тексту. Під адекватністю В. Комісаров пропонує розуміти гіпотетичну величину, тобто максимально точну відповідність оригіналу [Комиссаров 2004, 308].
Основний матеріал і результати дослідження. Поняття "проміжної мови"
(interlanguage) [Toury 1980, 71] у художньому перекладі пов'язане з протистоянням
між полюсами двох полісистем – вихідної та цільової культури, оскільки, за висловом В. Комісарова, текст перекладу завжди є компромісом між прагненням перекладача, з одного боку, до прийнятності в цільовій літературній полісистемі, з іншого боку, до адекватності першотвору [Комисаров 2004, 308]. Г. Турі зазначає,
що тяжіння до полюса адекватності обмежує ступінь прийнятності перекладу в ці145
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льовій культурі й призводить до того, що мова, якою написано перекладний текст,
набуває ознак проміжної. В іншому ракурсі, наявність рис проміжної мови дозволяє
ідентифікувати текст як перекладний у цільовій літературній полісистемі.
У розумінні Г. Турі сутність проміжної мови полягає у прояві формальної еквівалентності між одиницями МО (мови оригіналу) та МП (мови перекладу), тобто
певній одиниці вихідної мови відповідає проміжна одиниця цільової мови, що виникає у мові-рецепторі під впливом мови-джерела.
Автор вказує на три основні види таких проміжних одиниць, що створюються за
допомогою відомих перекладацьких прийомів: 1) одиниця виникає поза межами
мови перекладу шляхом прямого запозичення (наприклад, через цитування, транскрипцію або транслітерацію); 2) одиниця створюється немовби посередині мови
оригіналу й мови перекладу через використання знаків цільової мови у межах структури вихідної мови (наприклад, усі види калькування); 3) одиниця виникає у мовірецепторі, але під впливом мови-джерела, причому в даному випадку має місце
лише формальна відповідність елементів МО і МП, а в функціональному плані дані
одиниці не є рівноцінними.
На нашу думку, проміжна мова може проявлятися в перекладеному тексті поезії
не лише у вигляді конкретних мовних одиниць чи певних прийомів перекладу, а й у
характері відтворення перекладачем образної системи поетичного першотвору.
Образна система першотвору, за С. Гончаренком, належить до одного з трьох
видів специфічно віршової структури – металогічної – поряд із метро-ритмічною
та фонічною (звукобуквеною) структурами [Гончаренко 1972, 82–83]. Відповідно
до концепції автора, будь-який поетичний текст містить два плани смислової інформації – фактуальний і концептуальний, тобто дві сторони твору, які знаходяться у стані динамічного протиріччя. Так, фактуальна інформація є повідомленням про деякі факти, явища, події реального або фіктивного світу, які можна
парафразувати або дослівно переказати. Однак, на відміну від прозового тексту,
фактуальна інформація в поезії, хоча і є важливим компонентом семантики поетичного твору, виконує функцію своєрідної матеріальної оболонки для більш
глибинного змісту тексту. Згаданий зміст складається із концептуальної та естетичної інформації, які, на думку С. Гончаренка, і повинні насамперед відтворюватись у поетичному перекладі, навіть за рахунок суттєвої перебудови фактуально-поверхневої інформації [Гончаренко 1972, 90].
Отже, головним завданням перекладача поетичного твору є відтворення саме
концептуально-естетичного плану змісту поезії, незважаючи на неминучі втрати і
спотворення фактуальної інформації.
За словами Р. Зорівчак, словесні образи ("мікрообрази") складають основу художньої тканини будь-якого твору красного письменства [Зорівчак 1982, 51]. Оскільки кожен образ оригіналу має в тексті специфічне експресивне, естетичне та пізнавальне навантаження, семантичні функції словесного образу необхідно адекватно відтворювати в перекладі.
У зв'язку із цим Р. Зорівчак виділяє декілька типів відтворення образної системи
першотвору засобами мови перекладу, а саме: повні образні еквіваленти; часткові
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образні еквіваленти; часткові різнообразні еквіваленти; покомпонентно-образні кальки; смислово-образні кальки; необразні оказійні словосполучення (за іншою термінологією – дескриптивні перифрази) [Зорівчак 1982, 54–63].
Проілюструємо наявність елементів проміжної мови у відтворенні образів на
прикладі балади Ф. Шиллера "Дружба" (Freundschaft) у перекладі М. Лукаша.
Користуючись концепцією С. Гончаренка, розділимо фактуальну і концептуально-естетичну інформацію поетичного твору. Так, фактуальним інформативним аспектом оригіналу можна вважати звернення автора до свого друга Рафаеля у формі
розмови-міркування й експресивне вираження дружніх почуттів. Однак концептуальна інформація має зовсім інші образні складові, які формують образносимвольний каркас всього твору і виражають ідею автора.
На наш погляд, семантичними вузлами образної системи першотвору є образи
Друга, Бога, Всесвіту, Духу, Любові, Знання. Поет-просвітник по-різному оформлює ключові образи оригіналу, в той час як М. Лукаш намагається знайти адекватні
способи відтворення ключових образів на семантичному і функціональному рівнях
перекладу. Так, образ (сема) Бога у баладі передається через метафори der
Wesenlenker, eines Rades Schwung, dies allmächtige Getriebe, der große Weltenmeister,
das höchste Wesen. Перекладач відтворює сему Бога (1), використовуючи прийом
стилістичної нейтралізації, тобто замінюючи знакові образи мови оригіналу на семантично вірні, але функціонально нерівноцінні відповідники у мові перекладу Бог,
сила, Господь:
а) Freund! Genügsam ist der Wesenlenker – Бог створив природу як єдине;
б) Freundlos war der große Weltenmeister / Fühlte Mangel – darum schuf er Geister
– Був Господь без друга, тож не всує / Він создав усяку твар живую.
Цікаво, що у прикладі 1б відбувається стилістична компенсація у відтворенні
образів першотвору: перекладач в одному й тому ж самому рядку вирівнює стилістично нейтралізовану пару Weltenmeister – Господь шляхом експресивізації перекладу інших нейтральних одиниць оригіналу, а саме – використанням архаїчних слів
всує та усталеного порівняння твар живую, що належать до сакральної тематики.
У наведеному прикладі кількість стилістично/функціонально забарвлених одиниць у перекладі М. Лукаша при відтворенні словесних образів оригіналу переважає по відношенню до кількості тропеїзованих образів у першотворі. На наш погляд, більш високий ступінь образності перекладу порівняно з оригіналом може
вважатися маркером проміжної мови. М. Лукаш відтворює Шиллерівську сему Бога
за допомогою різних мовних засобів, зокрема на словотворчому рівні:
в) Fand das höchste Wesen schon kein gleiches,/ Aus dem Kelch des ganzen
Seelenreiches / Schäumt ihm – die Unendlichkeit. – Рівні не знайшлося первовзору,/ Та
йому із чаші животвору / Безконечне піниться буття.
Даний приклад демонструє блискуче відтворення образу Бога шляхом авторського новоутворення первовзір – складеного іменника, другим компонентом якого є
рідковживане стилістично забарвлене слово взір (зовнішній вигляд кого-небудь,
чого-небудь; також в діалектичному значенні – зір, погляд) [Великий тлумачний
словник 2005, 125]. Ми вважаємо наведений спосіб перекладу частковим образним
еквівалентом і водночас маркером проміжної мови в перекладі М. Лукаша.
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Споріднені образи Друга і Дружби (2) в оригіналі Ф. Шиллера також зазнають
специфічних перетворень у перекладі Майстра:
а) War's nicht dies allmächtige Getriebe,/Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe
/Unsre Herzen aneinander zwang? – Чи не тая ж сила, Рафаелю,/Улила полум'яного
хмелю / В наші вічно здружені серця?
У наведеному прикладі перекладач застосовує трансформацію образу першотвору Jubelbund der Liebe у символ хмелю, архетипний для української фольклорної
поетики. Дослідники творчості М. Лукаша, зокрема, В. Савчин, називають такі трансформації образу домінантною рисою перекладацького стилю Майстра [Савчин
2006, 160]. На нашу думку, подібний прийом одомашнення образів оригіналу також
може вважатись маркером проміжної мови у перекладі.
До ключових образів балади належить також образ Всесвіту (3), що реалізується
автором як за допомогою тропеїзованих засобів, так і шляхом стилістично нейтральних мовних одиниць Sphären, das Herz des großen Weltenraumes, umarmende
Systeme, die Welt, das Chaos, die Atome, die Erde, der Himmel, das All der Schöpfung,
tausendfache Stufen, das Meer des ewigen Glanzes, Maß und Zeit, die Unendlichkeit.
Приблизно однакового співвідношення стилістично забарвлених і нейтральних
одиниць у відтворенні семи Всесвіту дотримується М. Лукаш: природа, світ, лабіринт всесвіту, космічна веремія, пустеля, просторінь, вічносяйне море.
Цікаво, що в окремих строфах перекладу відбувається вирівнювання загальної
кількості відтворених образів оригіналу за принципом: а) тропеїзована одиниця
першотвору – стилістично нейтральна одиниця перекладу; б) стилістично нейтральна одиниця оригіналу – тропеїзована одиниця перекладу. Наприклад:
а) Sphären lehrt es, Sklaven eines Zaumes1 / Um das Herz des großen Weltenraumes2 /
Labyrinthenbahnen3 ziehn;
Наведені рядки другої строфи оригіналу містять три семантичні образи Всесвіту: небесні тіла (сфери) як раби вузди1, що рухаються навколо центру всесвітнього
простору (серця Всесвіту2) невідомими шляхами (в лабіринті3). М. Лукаш відтворює згадані образи так:
аа) В лабіринті всесвіту1 безмірнім / Сфери водить він шляхом ефірним2, / Кожній давши вічний триб3;
Переклад наведених рядків балади включає також три образи Всесвіту, але у
функціональному та семантичному плані вони виражені по-іншому: небесні тіла
(сфери) рухаються в лабіринті всесвіту1 ефірним шляхом2 і мають вічний триб3.
Як бачимо, на статистичному рівні кількість образів Всесвіту в оригіналі та перекладі є однаковим (три). На фактуально-поверхневому рівні семантичні образи
оригіналу і перекладу збігаються лише один раз (Labyrinthenbahnen – в лабіринті
всесвіту), а тропеїзовані образи сфер як рабів вузди і серця Всесвіту в перекладі
втрачаються. Однак перекладач вирівнює кількість сем ключового образу Всесвіту
за допомогою образних стилістично забарвлених лексичних засобів: ефірний шлях
(у переносному значенні "безтілесний, неземний") [Великий тлумачний словник
2005, 358]; та застарілого слова триб (у значенні "хід, перебіг, порядок") [Великий
тлумачний словник 2005, 1473].
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Отже, можна констатувати, що на фактуально-поверхневому рівні у перекладі
М. Лукаша відбуваються неминучі втрати окремих образів образної системи першотвору. Однак загальна кількість сем ключового образу вирівнюється на концептуально-естетичному рівні вірша завдяки використанню часткових образних еквівалентів, прийому смислового розвитку поняття, а також перегрупуванню образів
перекладачем у межах строфи. Розглянемо наступний приклад:
б) Geister1 in umarmenden Systemen / Nach der großen Geistersonne2 strömen, // Wie
zum Meere2 Bäche1 fliehn.
Наведені рядки демонструють наявність інших образів загальної системи першотвору: Дух1 як жива істота (Geister, Bäche) і Знання2 (Geistersonne, Meer). Перекладач відтворює образи оригіналу шляхом застосування повних і часткових образних еквівалентів: душі, сонця духів, моря, річки. Однак через перегрупування образів у перекладі з'являється інший образ, відсутній в оригінальній строфі, але ключовий для оригіналу загалом – сема Бога:
бб) Диригент пангармонійних рухів / Душі1 порива до сонця духів2,/ Як річки1 у
моря2 глиб.
в) Lass das Chaos diese Welt1 umrütteln / Durcheinander die Atome1 schütteln/ Ewig
fliehn sich unsre Herzen zu2.
Наданий фрагмент строфи містить образи Всесвіту1 і Дружби2, що передаються
автором за допомогою стилістично нейтральних і тропеїзованих одиниць відповідно: diese Welt1, die Atome1, sich zufliehen (über das Herz)2. Перекладач послідовно
відтворює образи оригіналу шляхом підбору як загальномовних, так і стилістично
забарвлених лексичних одиниць з експресивним компонентом:
вв) Хай весь світ1 струснеться і потьміє /У страшній космічній веремії1, //
Наша дружба2 не загине в ній!
Так, М. Лукаш відтворює нейтральні одиниці das Chaos, die Atome через авторський епітет космічна веремія (у розмовному значенні "сильний крик, галас із метушнею, безладним рухом; вир, коловорот" [Великий тлумачний словник 2005,
121]. І навпаки, образ Дружби у персоніфікованій метафорі die Herzen fliehen sich zu
перекладач нівелює до загальномовної одиниці дружба.
Отже, наведений приклад також свідчить про вирівнювання загального балансу
образів оригіналу та перекладу і способів їх відтворення з боку перекладача за
принципом "стилістично нейтральна vs. образна лексична одиниця (сполучення)".
Даний феномен вирівнювання кількості образів діє не лише на семантичному, словотворчому та стилістично-функціональному рівнях тексту через лексичну апроксимацію, а виявляється і на синтаксичному рівні. Наприклад:
г) Muss ich nicht aus Deinen Flammenaugen / Meiner Wolllust1 wieder strahlen
saugen? // Nur in Dir bestaun' ich mich гг) Погляд твій палким огнем жаріє; // Всі мої жадання, думи, мрії, / Всю свою
істоту1 бачу в нім;
Наведений приклад демонструє майстерне застосування перекладачем прийому
ампліфікації словесного образу Дружби-як-віддзеркалення-себе-в-іншому. М. Лукаш використовує синтаксичну апроксимацію, перетворивши синтаксичну струк149
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туру питального речення оригіналу на три синтагми, які містять образи у вигляді
стилістичної фігури перелічення (Aufzählung).
Проілюстровані способи вирівнювання кількості образів оригіналу і перекладу
шляхом використання прийомів лексичної та синтаксичної апроксимації пропонуємо віднести до маркерів проміжної мови перекладу як домінантної ознаки перекладацького стилю М. Лукаша.
Висновки. Дослідження індивідуальних особливостей перекладацького стилю
перекладачів поетичних творів на сьогоднішній день є одним із основних завдань
вітчизняного перекладознавства. Теорія "проміжної мови", яка дотепер мало застосовувалася при аналізі особливостей індивідуального перекладацького стилю, може
успішно бути використана для дослідження творчості таких майстрів перекладу, як
Микола Лукаш.
Статья посвящена исследованию доминантных признаков переводческого стиля выдающегося мастера украинского художественного перевода – Николая Лукаша. Автор рассматривает творчество
Н. Лукаша сквозь призму теории "промежуточного языка", разработанной представителем дескриптивного направления переводоведения Г. Тури. Иллюстративным материалом послужил перевод баллады Ф. Шиллера, выполненный Н. Лукашем.
Ключевые слова: художественный перевод, теория "промежуточного языка", дескриптивизм.
The article deals with the analysis of the dominant features of the translating style of Mykola Lukash who
is one of the prominent masters of Ukrainian literary translation. M. Lukash's works are reviewed in the light
of the "interlanguage" theory, developed by G. Toury – a follower of the descriptive translation studies. The
translation of F. Schiller's ballad "Freundschaft" made by M. Lukash is chosen to exemplify the analysis.
Key words: literary translation, "interlanguage" theory, descriptive translation studies.
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СТРУКТУРА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ПЕРЕКЛАДАЧА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЯК ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНА КАТЕГОРІЯ
Іваницька Марія Лонгинівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається структура мовної особистості перекладача як комплексний трикомпонентний і трирівневий феномен з точки зору перекладознавства, лінгвопсихології, соціології, теорії контекстів. Визначаються ознаки мовної особистості, релевантні для перекладознавства, як-от екстравертованість / інтровертованість, спосіб мислення, здатність до опанування мов, мовна компетентність,
індивідуальна (мовна) картина світу, національно-соціальна приналежність, мовні й позамовні мотиви, цілі та настанови, соціальні та психологічні емоції.
Ключові слова: мовна особистість, художній переклад, картина світу, когнітивний компонент, ідіостиль, контекст.

У зв'язку з антропоцентричним спрямуванням сучасних мовознавчих досліджень для перекладознавства стрижневим виявляється питання про індивідуальність перекладача, яка найповніше проявляється у його мовній особистості. Цей
феномен лише починає осмислюватися перекладознавцями, оскільки для вивчення
мовної особистості потрібний інтердисциплінарний підхід. Філософія та соціологія,
психологія і особливо психолінгвістика, культурологія, теорія комунікації, когнітивістика та герменевтика – це далеко не повний перелік наук, без залучення котрих
неможливо дослідити сутність мовної особистості перекладача як двовекторної фігури міжкультурного посередництва.
Актуальність даної розвідки визначається необхідністю розглянути мовну особистість перекладача як комплексне багатогранне явище, що дозволить пізнати та
дослідити її у різних аспектах. Мета роботи – розглянути структуру мовної особистості перекладача художньої літератури та поглибити уявлення про неї завдяки залученню даних інших наук, пов'язаних із філологією. Предметом дослідження є
компоненти, рівні та якості мовної особистості перекладача. Наукова новизна визначається тим, що структура мовної особистості перекладача у вітчизняному перекладознавстві ще не описана, тому спроба залучити категорії інших наук до опису
цього феномену є новою.
Поняття мовної особистості ввів у філологію В. В. Виноградов, а розвинув –
Ю. Караулов, запропонувавши її структуру у лінгво-прагматичному ракурсі. Послідовники вченого Г. Богін, І. Прожогіна, В. Маслова та ін., розробляючи цю теорію
та досліджуючи російські мовні особистості, вносили до запропонованої структури
деякі доповнення, але досі філологія активно користується трирівневою схемою
Ю. Караулова: 1) вербально-семантичний рівень (мається на увазі, як мовець володіє певною мовою); 2) когнітивний рівень, одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, які складаються у кожної мовної особистості у картину світу, котра відображає
систему цінностей; 3) прагматичний рівень, який охоплює цілі, мотиви, інтереси,
установки та інтенціональності [Караулов 1987, 4].
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Українські мовознавці також послуговуються поняттям мовної особистості
[Гнатюк 2002], але комплексних досліджень української мовної особистості поки
що немає. Українська психолінгвістика визначає мовну особистість як "сукупність
пізнавальних, емоційних та мотиваційних властивостей, що забезпечують мовну
компетенцію людини як носія певного національно-культурного простору" [Засєкіна 2007, 83]. Дослідник Л. Засєкіна подає структурні компоненти мовної особистості, які дещо відрізняються від структури мовної особистості, запропонованої
Ю. Карауловим, поєднуючи у першому – когнітивному – компоненті мовні здатності, здібності, знання, стратегії, компетентність із мовною картиною світу, і вводить
емоційний компонент, який виражає біологічні, соціальні та психологічні емоції. Її
ідеї розвиває О. Лавриненко, ускладнюючи поняття мовної особистості і вибудовуючи її структурно-функціональну модель таким чином, що три рівні мовної особистості – біологічний, мовний та психологічний – знаходять своє відображення у
трьох компонентах особистості – когнітивному, мотиваційному та емоційному [Лавриненко]. Названі вчені розглядають мовну особистість у психологічному аспекті,
але їхні міркування видаються нам доволі плідними, оскільки в лінгвістиці під таким кутом зору особистість перекладача ще не розглядалася.
Філософи та соціологи розглядають мовну особистість як суб'єкт суспільних відносин, в тому числі з боку впливу на неї та на її соціально-культурну діяльність
мовної культури національно-соціальної групи, до якої належить ця особистість.
Безперечно, мовна культура особистості перебуває у залежності від соціального
статусу і ролі цієї особистості у суспільстві, а, з іншого боку, саме мова формує і
визначає соціальне існування цієї особистості [Боринштейн 2001, 49], а що стосується перекладача, то мова визначає можливості самореалізації перекладача, тобто
його соціальної значущості.
З погляду соціології, Є. Боринштейн визначає мовну особистість як систему, яка
виникає в суспільстві і розвивається, ґрунтуючись на здатності вираження і закріплення соціальних відносин і взаємодій, як умову і продукт культури [Боринштейн
2004, 65]. У своїй праці він розглядає, яким чином характер освоєння мовної культури впливає на особистісні та соціальні якості людини, та виділяє деякі якості мовної особистості, які доречно, на наш погляд, долучити до характеристики мовної
особистості перекладача.
Вітчизняні перекладознавці О. Чередниченко, М. Новікова, А. Науменко, Л. Верзун, Т. Бідна, О. Мазур, розмірковуючи про творчі пошуки перекладачів, досліджуючи індивідуальний стиль конкретного перекладача чи аналізуючи відтворення
певних елементів оригіналу при перекладі, вказують на такі важливі складові мовної особистості перекладача, як культурно-національна приналежність чи індивідуальні контексти (в цьому плані варто звернути увагу на розвідку О. Мазур "Дослідження творчої особистості перекладача у світлі теорії контекстів" [Мазур 2011].
Базуючись на моделях Л. Засєкіної та О. Лавриненка, а також міркуваннях
Є. Боринштейна та О. Мазур, спробуємо описати структуру мовної особистості перекладача, залучаючи для цього і позамовні фактори.
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Ми притримуємося думки, влучно висловленої М. Новиковою, що майстерність
перекладача – "це категорія особиста та особистісна" [Новикова 1986, 4]. Тому
вважаємо доцільним детальніше розглянути саме особистісний контекст перекладацької діяльності, котрий проявляється у різних компонентах структури та на її
різних рівнях.
Когнітивний компонент мовної особистості перекладача можна розглядати на
біологічному, мовному та психологічному рівнях. Так, хоча біологічний рівень має
на увазі генетичні, тобто вроджені властивості особистості, але така визначальна
вроджена властивість як екстравертованість / інтровертованість має безпосереднє
вираження у мовленні: екстраверти говорять (а, отже, й пишуть) більш експресивно, яскраво, охоче діляться з оточуючими своїми думками, проблемами, відчуттями, займають активну позицію в комунікативному акті. Можна припустити, що перекладачі-екстраверти привносять у текст перекладу більше своїх емоцій, аніж інтроверти, активніше, можливо, вільніше інтерпретують оригінал відповідно до своєї картини світу, ймовірно, працюють швидше, оскільки націлені на результат та
соціальне визнання. Мовна відкритість і доступність перекладача проявляється у
націленості на дво- чи кількамовне спілкування і в ролі активного посередника між
комунікантами, тому, можливо, екстраверти проявляють свої перекладацькі здібності
у різних сферах. Інтроверти-перекладачі, навпаки, можуть занурюватися у глибини
першотвору та довго рефлектувати, обдумувати свої враження від прочитаного,
дошукуватися невисловленого та ретельніше поводитися як із текстом оригіналу,
так і з власною вербалізацією, пропущеною через свої почуття авторської думки.
Друга властивість, що належить до біологічного рівня, − співвідношення між логічним та образним мисленням − проявляється не лише і не стільки в інтелектуальній сфері, але й у рецепції першотвору та манері його перестворення цільовою мовою. Можна припустити, що перекладачі, у яких образне мислення переважає над
логічним, створюють свої тексти на основі багатшої образності, ніж це передбачає
оригінал, та не бояться мовної творчості, на відміну від перекладачів з логічним
мисленням, переклади котрих будуються, швидше за все, за принципом семантичного (літерального) перекладу. Прагнення до аргументованості, чіткості та зрозумілості не дозволяє їм слідувати за феноменологічними тенденціями у перекладі, вірогідно, вони представлятимуть евристичні та герменевтичні школи перекладу.
Третя вроджена властивість особистості – схильність до опанування інших мов,
тобто до полілінгвізму, − закладає стрижневу ознаку сучасного перекладача, що
пов'язана із володінням робочими мовами. За свідченнями перекладачів-практиків,
для хорошого перекладу потрібно досконало володіти мовою, на яку перекладаєш,
та достатньо – мовою, з якої перекладаєш. Але, безперечно, виграє той перекладач,
котрий вільно володітиме обома, у котрого на генетичному рівні проявлятиметься
гнучкість універсального предметного коду (первинного коду мислення людини),
що дозволить переключатися з мови на мову, не втрачаючи часу на додаткові мисленнєві операції та залучення довідкового матеріалу. Як зразки легкого входження
у чужі мови можемо назвати перекладачів Миколу Лукаша (вивчив ідиш та західноєвропейські мови у школі), Григорія Кочура (вивчив низку мов на засланні), Пауля Целяна (вже в юності вільно володів кількома мовами).
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На мовному рівні когнітивний компонент проявляється у мовній здатності, яка,
в свою чергу, дає поштовх для мовних здібностей як індивідуально-специфічних
особливостей людини. Користуючись ними, майбутній перекладач отримує мовні
та енциклопедичні знання, які створюють базу до мовної та позамовної компетентності. Таким чином, якщо навіть мовна здатність закладається генетично, то мовна
та вузько-спеціальна компетентність залежить від того, наскільки ефективно індивід користувався своїми здібностями на свідомому рівні. О. Лавриненко стверджує,
що ступінь мовної компетентності, якого вдається досягти індивіду, істотно впливає на наповненість його власної мовної картини світу [Лавриненко]. Не даремно
склалося так, що більшість перекладачів були і є філологами (за освітою чи за покликанням душі), адже переклад вимагає високої мовної компетентності. Так, Микола Зеров був професором української літератури, Євген Попович – філологомгерманістом, Петро Таращук – філологом-україністом, Анна-Галя Горбач була доктором славістики та романістики, сучасні перекладачі Петро Рихло, Юрко Прохасько, Тимофій Гаврилів – філологи-германісти.
Варто згадати і адаптивно-акумулюючу характеристику особистості перекладача, котра проявляється у його здатності перекладати тексти різних авторів та жанрів, тобто у мовному плані пристосовуватися до різних комунікативних ситуацій,
при цьому залишаючись самим собою.
Можна констатувати той факт, що на когнітивний компонент особистості мовного рівня впливають біографічні дані – місце народження, освіта, обрана професія,
а також отриманий досвід, для перекладача досвід професійної діяльності, отримані
навички та вміння не можна недооцінювати.
На психологічному рівні когнітивний компонент проявляється через свідомість,
котра відповідає за дієздатність усієї системи елементів мовної особистості. Свідомість безпосередньо пов'язана із загальною та мовною картиною світу особистості,
що є складним утворенням із "образів-ментефактів" з певною інформаційною та
чуттєво-емоційною складовою, які наповнюють внутрішній світ особистості. Картина світу мовної особистості є динамічною, вона поповнюється новими образами
та концептами завдяки комунікації, пізнавальній та творчій діяльності індивіда.
Опосередковано картину світу автора можна уявити завдяки аналізові мови та ідей
його творів, але виокремити під час аналізу перекладів картину світу перекладача
набагато важче, оскільки вона накладається на картину світу автора. Соціальнокультурна пізнавальна мотивація перекладача пов'язана з прагненням "розкодувати" світ і сформувати його індивідуальну мовну модель. Її засади можна вивчати як
гносеологічні та когнітивні аспекти перекладацької діяльності. Швидше за все, саме ця мотивація визначає ту тенденцію, напрямок, школу перекладу, котрих притримується перекладач у своїй творчості.
Мисленнєва індивідуалізація світу відповідає за формування стилю мислення,
що корелює зі специфікою духовного світу мовної особистості, національною та
індивідуальною ментальністю перекладача і може бути пояснена за допомогою когнітивної лінгвістики, а також філософії мови, оскільки мова формує і "розгортання
думки" (за О. Потебнею). В. фон Гумбольдт зазначав, що "у кожній мові закладено
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самобутній світогляд" [Гумбольдт 1984, 80], О. Потебня, розвиваючи ідеї Гумбольдта, вважав, що мова є породженням і виявом "народного духу", і окреслює національну самість спільноти, кодуючи у структурах твореного нею "проміжного" світу
особливий національний світогляд" [Потебня 2007, 187]. Вбачаючи у мові єдино
властиві кожній людині та кожній спільноті спосіб і можливість сприймати світ і
осмислювати його, О. Потебня притримувався думки, що мова індивідуалізує як
окрему особу, так і національний загал, вона формує світосприйняття.
Зазначимо, що індивідуальна картина світу перекладача прямо залежить від національної картини світу, тому мисленнєва індивідуалізація світу безпосередньо
пов'язана із культурно-репрезентативною якісною визначеністю мовної особистості, що знаходить вияв в утвердженні своєї етнічно-національної та культурногрупової приналежності та вираженні її в своєму стилі мовлення. Те, що перекладач
бачить світ через призму своєї рідної мови, можемо виснувати і з теорії "лінгвістичної відносності" Е. Сепіра і Б. Уорфа, оскільки дослідники наполягали на обумовленості розходження між культурами розходженням між мовами [Сепир 1993]. Цю
характеристику особистості перекладача можна досліджувати у ракурсі лінгвокультурології, виявляючи вплив рідної культури та другої (чи й третьої) засвоєної культури на мовну маніфестацію перекладача.
Другий компонент мовної особистості – мотиваційний – релевантний для перекладознавства на мовному та психологічному рівнях, хоча біологічні потреби мотивують до діяльності, яка може протікати також і в комунікативній та перекладацькій сферах. Мовний рівень мотиваційного компонента задовольняє потреби вищого
рівня, які Ю. Караулов називає "комунікативно-діяльнісними потребами" [Караулов 1987, 52]. Це бажання висловитися чи передати далі отриману інформацію, поділитися прочитаним зі співвітчизниками, це певні культурно-мистецькі запити.
Такі потреби мають екстралінгвістичну та прагматичну природу. Соціальнодіяльнісна спрямованість забезпечується прагненням передати ідеї та цінності інших культур своїм співвітчизникам, або досягнення своєї культури – представникам інших культур. Ця властивість особистості залежить від ієрархії цінностей, котрою керується в житті індивід, від певного соціально-національного виховання та
оточення майбутнього перекладача і вписується у літературний та міжлітературний, соціально-історичний контексти його творчості. Для перекладача це має вплив
як на вибір матеріалу для перекладу, так і на його взаємодію з іншими культурними
посередниками, як от видавництва, фонди, мас-медіа тощо. Мотивація перекладача
виливається у мовні цілі, настанови та інтенціональності. Л. Засєкіна вважає, що ці
складові мовного мотиваційного компонента "забезпечують закономірності переходу від оцінок мовленнєвої діяльності суб'єкта до осмислення себе як мовної особистості, що є носієм культури свого народу та виразником його національної ідентичності", причому інтенціональність мовної особистості "надає смислу та наповнює значеннями об'єкти фізичного і соціального світу, які … розглядаються як певні семіотичні коди, що несуть відбиток суспільно-історичного розвитку конкретної
культури" [Засєкіна 2007, 87–88]. Дослідниця зазначає, що мовні настанови знаходять своє вираження у вигляді готовності мовної особистості до певних форм мов155
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ного реагування, особливості якої залежать від специфіки індивідуального досвіду.
Під впливом мовних мотивів, настанов та інтенціональностей мовна особистість
перекладача ставить перед собою певні цілі перекладу, стаючи одночасно не лише
реципієнтом першотвору, але й його інтерпретатором, посередником між першотвором та іншомовним читачем, перестворюючи оригінальний твір цільовою мовою
під впливом суспільно-історичного розвитку цільової культури та свого індивідуального життєвого досвіду.
Мовні та психологічні мотиви перекладача можна розглядати і в контексті мовної політики, чи, за висловом О. Чередниченка, контексті сучасної мовної ситуації,
котрий впливає на громадянську та національну свідомість перекладача. На думку
О. Мазур, в умовах тиску на українську мову з боку російської та англійської, а також в умовах двомовності в Україні, український художній переклад є засобом
опору, показником національної та культурної своєрідності нашого народу, що на
рівні текстів перекладів часто позначається активним використанням національної
лексики замість інтернаціональної, реабілітацією забутих питомих слів, значним
розширення синонімічних рядів у мові перекладених творів, зрештою, намаганням
створити єдиний літературний стандарт задля підняття престижу української мови
[Мазур 2011, 67].
Культурні контексти оригіналу трансформуються у свідомості перекладача на
культурні контексти цільової мови на основі його інтерпретаційної настанови. Інтерпретаційна настанова перекладача, на думку психолога Ш. Чхарташвілі, – це
цілісний динамічний стан особистості, який визначає весь перебіг діяльності цієї
людини [цит. за: Новикова 1986, 85]. Вона пов'язує когнітивний та мотиваційний
компоненти мовної особистості. В. Коптілов скептично ставиться до "власної психологічної настанови" перекладача, вважаючи що цей термін Г. Гачечиладзе характеризує лише перекладача-суб'єктивіста, з-під пера якого виходить новий твір, що
не є відображенням оригіналу [Коптілов 2003, 11]. На нашу думку, будь-який перекладач, як і інша творча особистість, що починає нешаблонну діяльність, яка характеризується множинністю можливостей, мусить мати певну настанову, тобто, уявлення про те, як в ідеалі повинна відбуватися ця діяльність і якого результату досягти. Питання "як" ми пов'язуємо із методами та стратегіями перекладу, а питання
про результат – із прагматичними та естетичними настановами.
Прагматичні мотиви психологічного рівня вписуються у контексти реальної дійсності, такі як соціальний контекст, контекст історичної сучасності та контекст ринкових відносин. Переклад певного твору може бути соціальним замовлення суспільства, як це було у радянський час, коли переклади західної літератури заповнювали лакуни висвітлення гострих політичних тем, а перекладачі доносили до сучасників прогресивні ідеї. Разом із тим, переклад іноземного бестселера може бути й
комерційним замовленням видавництва. Критика перекладів, що робляться на замовлення, не завжди справедлива, адже мовно-психологічні та естетичні мотиви
духовного плану сучасного перекладача йдуть у реальному житті поряд із прагматичними, хороший перекладач може поєднати і роботу, і творчість; це можна спостерегти хоча б на прикладі успішного перекладу українською мовою усіх книг про
Гаррі Поттера Віктором Морозовим.
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Особливого особистісного смислу надає творчості перекладача третій компонент структури його мовної особистості – емоційний, котрий забарвлює як ставлення перекладача до об'єктів дійсності (серед яких і першотвір, і його автор), так і
до мовної реальності (мова оригіналу, своє мовлення у ході відтворення оригіналу,
та, особливо, – мовлення персонажів, яке є одночасно їхньою мовною характеристикою та відбиває інтерпретацію перекладачем певного образу). Вважаємо, що для
перекладознавства релевантними виступають соціальні та психологічні емоції перекладача, котрі регулюють його суспільну діяльність та оцінку власної діяльності,
власної особистості як носія певної мови та культури, а також ставлення до мови як
смислу у процесі самореалізації. Естетико-мовний профіль особистості перекладача
як цілісний вияв його буття у світі, утвердження його особистого естетичного світу
проявляється у виборі твору та автора для перекладу, у тактиках та стратегіях перекладу, а також у його ідіостилі. На мовному рівні це проявляється у виборі певних
лексичних, фразеологічних, синтаксичних та стилістичних засобів у різних комунікативних ситуаціях, на психологічному рівні – у задоволенні від своєї мовленнєвої /
комунікативної / перекладацької діяльності, відчутті потрібності суспільству, можливості впливати на інших, просувати певні твори, культуру, поширювати ідеї тощо. Можемо констатувати той факт, що саме мова визначних письменників, на сьогодні – журналістів та телеведучих, а також і мова перекладачів є соціально вагомою, такою, що впливає на суспільство – його мову, світосприйняття, систему цінностей, поступово – картину світу.
Висновок. Структура мовної особистості перекладача − це багатовимірна неієрархічна і нелінійна система мовних та екстралінгвістичних елементів, котрі взаємопов'язані і взаємообумовлені. Між рівнями цієї системи немає чітких меж, явища, що описані як елементи одного компонента, можуть так само бути під впливом
іншого. Крім того, кожен компонент можна розглядати у різних контекстах. Перспективним виявляється дослідження мовної особистості сучасних перекладачів із
аналізом усіх описаних компонентів даної моделі.
В статье рассматривается структура языковой личности переводчика как комплексный трехкомпонентный и трехуровневый феномен с точки зрения переводоведения, лингвопсихологии, социологии, теории контекстов. Определяются черты языковой личности, релевантные для переводоведения, такие как
экстравертность/интравертность, способ мышления, способность к овладению языками, языковая компетентность, индивидуальная (языковая) картина мира, национально-социальная принадлежность, языковые и внеязыковые мотивы, цели и установки, социальные и психологические эмоции.
Ключевые слова: языковая личность, художественный перевод, картина мира, когнитивный компонент, идиостиль, контекст.
The article studies the structure of translator's personality as a complex phenomenon that consists of three
levels and three components from the viewpoint of translation science, linguistic psychology, sociology, and
theory of contexts. It also defines the traits of language personality relevant to translation science, such as
extraversion/introversion, mode of thought, ability to master a language, language competence, individual's
(linguistic) world view, national and social identity, language and extralinguistic motives, aims and attitudes,
social and psychological emotions.
Key words: translator's personality, literary translations, world view, cognitive component, individual
style, context.
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У статті проводиться аналіз фразеологічних одиниць роману В. Кеппена "Оранжерея". Досліджується питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологізмів та способи їх перекладу для
забезпечення адекватного перекладу політичного роману.
Ключові слова: еквівалентність, нульова еквівалентність, цільова мова, фразеологічна одиниця.

Становлення сучасної форми політичного роману пов'язують із творчістю Вольфганга Кеппена. Написана у повоєнні роки, "трилогія невдач" "Голуби у траві"
(1948), "Оранжерея" (1953) та "Смерть у Римі" (1954) була виявом протесту автора
проти колишніх нацистських злочинців та їхніх пособників, які уникнули покарання, і, не знаючи докорів сумління, стали енергійно вживатися у нову західнонімецьку дійсність, влаштовувати собі краще життя, проникати у всі сфери державного
управління, потай плекаючи мрію про реванш.
Проза Вольфганга Кеппена вирізняється гострою експресивністю, внутрішньою напруженістю, нервовою динамікою, їй властиві різкі речення, яскраві метафори та нагромадження образів. Для неї характерна значна кількість фразеологічних одиниць. Автор майстерно модифікує їх, поєднує декілька одиниць в одну,
сміливо створює власні фразеологізми. Актуальність статті полягає в розробці
питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологічних одиниць, що фігурують в політичному романі. Ми поставили за мету розглянути фразеологічні
одиниці на матеріалі перекладів роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея" з точки
зору еквівалентності. Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання
таких завдань: 1) розглянути основні типи еквівалентності; 2) встановити особливості перекладу фразеологічних одиниць роману; 3) з'ясувати шляхи досягнення та збереження еквівалентності та адекватності при перекладі фразеологізмів.
Об'єктом статті є, головним чином, фразеологічні одиниці німецької та української мов в аспекті еквівалентності.
Питання еквівалентності досить жваво обговорюється в наукових колах Німеччини. Зокрема, можна відзначити Райнера Еккерта, Мартіна Геша, Розмарі Глезер,
Вернера Коллера. Ми розглянемо одну із класифікацій, а саме класифікацію Розмарі Глезер.
Дана класифікація спирається на теорію Леоніда Бархударова, який вирізняє чотири типи еквівалентності:
1. Повна еквівалентність;
2. Часткова еквівалентність;
3. Нульова еквівалентність;
4. Псевдоеквівалентність [Gläser 1986, 167].
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Повна еквівалентність виникає тоді, коли не лише денотативне значення, але й
емоційно-експресивна та стилістична конотації фразеологічних одиниць співпадають в обох мовах.
При частковій еквівалентності хоча денотативне значення є повністю еквівалентним, але ці фразеологізми мають різну метафоризацію для фразеологічного значення. Цьому причиною можуть бути соціальні, культурні або історичні аспекти.
До часткової еквівалентності належать також випадки, коли фразеологізм, забарвлений стилістично в одній мові, у цільовій мові є нейтрально забарвленим [Gläser
1986, 168].
При нульовій еквівалентності у цільовій мові відсутній відповідний фразеологізм. У такому випадку денотативне значення може бути виражене у цільовій мові
за допомогою парафрази або зносок у цільовому тексті.
Зауважимо, що значення, які у вихідній мові виражаються за допомогою мовних
одиниць певного типу, у цільовій мові можуть бути представлені мовними одиницями іншого типу. Нерідко фразеологічній одиниці вихідної мови через мовні та
позамовні фактори не відповідає жоден фразеологічний знак у цільовій мові.
У цьому випадку говорять про нульову еквівалентність.
Компенсація може відбуватися, наприклад, за допомогою вільного словосполучення (парафрази) або окремих лексем. При цьому мова йде лише про часткову
компенсацію, оскільки конотація через такого роду описові способи втрачається:
"тим самим стилістично-функціонально-комунікативна еквівалентність втрачається, але досягається еквівалентність перекладу" [Földes 1996, 488].
Таке відтворення фразеологізмів у цільовій мові призводить до того, що прагматична здатність виразу у вихідній мові часто повністю або часткова втрачається
[Hessky 1987, 487].
Ще один аспект, який є важливим для перекладача, це псевдоеквівалентність.
У такому випадку фразеологізм вихідної мови та фразеологізм цільової мови мають
поверхневу схожість, причому загальне значення насправді відрізняється. Це явище
називають "фальшивими друзями" [Gläser 1986, 169].
Наведемо приклади з роману для кожного з типів еквівалентності, що дозволить
унаочнити описані вище теоретичні аспекти.
… setzte es [Volk] sich aus Gruppen zusammen, die je nach Bedarf und nach der
Sprechweise der Planer einzusetzen waren, in die Schlacht zu werfen… [Koeppen 1982, 35].
А може, він [народ] складається з певних груп, які слід використовувати залежно від потреби і від настрою керівників – кидати в бій…[Кеппен 1962, 127].
Фразеологічна одиниця in die Schlacht zu werfen має повний еквівалент в українській мові – кидати в бій.
У наступному прикладі представлено часткову еквівалентність, зумовлену лінгво-культурними відмінностями.
Wer nannte den Aussenminister einen gelackten Affen? Ein alter Hase aus der
Wilhelmstrasse [Koeppen 1982, 23].
Хто назвав міністра закордонних справ однієї великої держави лакованою мавпою? Старий заєць з Вільгемштрассе [Кеппен 1962, 122].
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Кто назвал министра иностранных дел одной великой державы вылощенным
ослом? Старый заяц с Вильгельмштрассе [Кеппен 1990, 217].
В обох мовах перекладу перекладачі звернулися до калькування фразеологічної
одиниці, що порушило образ, закладений у тексті оригіналу.
У німецькій мові лексема der Hase (заєць) часто символізує Erfahrenheit (досвід),
що і мається на увазі у фразеологічній одиниці ein alter Hase sein. На противагу
цьому, в українській мові заєць найчастіше виступає як символ боягузтва, що, наприклад, знайшло відображення у таких фразеологічних одиницях як: такий відважний, як заєць; мертвого лева і заєць скубне; лаяв заєць вовка, тільки вовк того
не чув; боягуза називають ще заячим серцем, а холодний піт переляку – заячим потом [Жайворонок 2006, 232].
Двомовний словник за редакцією В. Гаврися та О. Пророченка подає переклад
даної одиниці як стріляний горобець, стріляний звір [Гаврись 1981, 312], що має
значення досвідчена, бувала людина, яку важко перехитрити, обдурити. Окрім того, є синонімічна одиниця, але з дещо іншим акцентом: стріляний (обстріляний)
птах; стріляна птиця – досвідчена, бувала людина, яка багато дечого бачила, зазнала [Словники України 2006], що, напевно, і малося на увазі в тексті оригіналу.
Запропонуємо наступний варіант перекладу:
Хто назвав міністра закордонних справ однієї великої держави лакованою мавпою? Стріляний птах з Вільгемштрассе.
Демонстрацією нульової еквівалентності буде наступний приклад, в якому Вольфганг Кеппен у властивій йому манері майстерно нанизує образи, поєднуючи
об'єкт (пиво), його головні компоненти (хміль та солод) і заперечення фразеологізму
(Hopfen und Malz nicht verloren), побудованого на основі цих компонентів, утворюючи цікавий та складний для перекладу ланцюжок.
Parfum kitzelte die Nasen und mischte sich hinter der Tür mit des Interessenvertreters
strengem Ablauf am Abend genossener Bockbiere – an ihm war Hopfen und Malz nicht
verloren [Koeppen 1982, 38].
Фразеологізм bei jemandem ist Hopfen und Malz verloren походить від раніше розповсюдженої в Німеччині традиції домашнього пивоваріння. При цьому сама по
собі наявність якісних складників (хмелю і солоду) не гарантувала гарного результату при недогляді або порушенні технології приготування пива – і в такому випадку ці складники безповоротно втрачалися. Таким чином, фразеологізм позначає таку людину, яка через власне недбальство або погану вдачу щось губить, нездатна
досягти мети, впоратись із якою-небудь діяльністю, зрештою, невдаху.
Заперечення фразеологізму, представлене у тексті, навпаки, характеризує невідомого "представника концерну" як людину, що досягла успіху та має певне положення у суспільстві, успішного, цілком задоволеного собою чоловіка, який любить
пити міцне пиво, розважатися і насолоджуватися життям.
На жаль, в українському перекладі цю думку простежити неможливо:
Парфуми лоскотали носи, змішувалися за дверима туалету з міцним запахом
сечі представника фірми, що увечері пив березневе пиво – за ним і пиво не пропаде
[Кеппен 1962, 128].
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Дієслово пропадати в українській мові – багатозначне, у цьому фрагменті актуалізуються такі його значення як псуватися, ставати непридатним для вжитку,
залишатися без використання та марно минати, і перед читачем виникає образ
людини, яка не дає пиву витрачатися без користі. Але через відсутність у цільовій
культурі такого явища, як домашнє пивоваріння, цей образ у ній тлумачиться поіншому, втрачається семантичний акцент, присутній у вихідному фразеологізмі.
Замість вправного, успішного чоловіка читач може побачити людину, яка або просто полюбляє пити пиво, або навіть зловживає ним.
Російському перекладачеві вдалося вірно передати задум автора, щоправда, за
рахунок втрати складного оригінального зв'язку:
Запах духов щекотал ноздри, смешиваясь за дверью с едким запахом мочи, –
представитель концерна выпил вечером крепкого пива, – вот уж о ком не скажешь, что он человек пропащий [Кеппен 1990, 229].
Ми пропонуємо такий варіант перекладу, в якому обігрується одне із рідко вживаних переносних значень слова солод – насолода. Звернемося до фондів української літератури – у Павла Грабовського знаходимо такі рядки:
Осінь всім багата. // Досить є на дворі, // Не пустує хата, // Надбано в коморі.
Аж тріщить по клунях… // Не життя, а солод! [Грабовський 1959, 74].
Наш варіант має такий вигляд:
Парфуми лоскотали носи, змішувалися за дверима туалету з міцним запахом
сечі представника фірми, що увечері пив березневе пиво – про нього не скажеш,
що життя – не солод.
Вважаємо, що тут вдалося відтворити зміст висловлювання, зберегти його оригінальну форму та складну послідовність образів.
Висновки. Матеріал роману багатий на фразеологічні одиниці, переклад яких
вимагає неабияких зусиль від перекладача для того, щоб читач зміг повною мірою
осягнути як окремі судження автора, так і зміст тексту в цілому.
Наведені в статті приклади демонструють, що переклад фразеологічних одиниць вимагає глибокого та детального аналізу тексту, контексту та етимології
фразеологізмів. Значною мірою це відчувається, коли перекладач стикається з
проблемою перекладу безеквівалентних одиниць. Зауважимо, що в романі представлена хоча і незначна частина безеквівалентних одиниць, але їх вживання самим автором є невипадковим, а ключовим для політичного роману.
Дана проблематика є досить цікавою для дослідження і саме тому вимагає подальшого детального аналізу та вивчення.
В статье проводится анализ фразеологических единиц романа В. Кеппена "Теплица". Исследуется
вопрос о типах эквивалентности при переводе фразеологизмов и способы их перевода для обеспечения адекватного перевода политического романа.
Ключевые слова: эквивалентность, нулевая эквивалентность, целевой язык, фразеологическая единица.
The article presents the analysis of phraseological units of the novel "Hothouse" by W. Koeppen. The
problem of types of equivalence in the process of translating phraseological units is studied alongside with
translation approaches to achieve adequate translation of political novel.
Key words: equivalence, zero-equivalence, target language, phraseological unit.
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ІМПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИПУЩЕННЯ
В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЇХНІ УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ
Кучма Ольга Іванівна,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено аналізу функцій емоційно-експресивних часток як індикаторів іллокуції мовленнєвого акту "припущення" у німецькій мові та засобів передачі цих функцій українською мовою.
Прослідковується тенденція до експлікації в перекладах імпліцитно виражених значень.
Ключові слова: мовленнєвий акт "припущення", емоційно-експресивна частка, сполучення часток,
імпліцитні засоби, лексичний відповідник.

Сучасна лінгвістична наука та, зокрема, перекладознавство розвивається під
знаком функціонального підходу до вивчення мовних явищ, а тому антропологічні
аспекти мовлення: аспект мовця та його інтенцій, адресата та способу взаємодії
учасників вербальної комунікації перебувають у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників. Особливу увагу привертають до себе імпліцитні значення, в
тому числі з погляду можливості їхньої передачі засобами інших мов (Арнольд І.,
Бацевич Ф., Бондарко О., Бюлер К., Гальперін І., Кагановська О., Городенська К.,
Гуйванюк Н., Люттен Й., Нойберт А., Норд К., Невідомська Л., О'Сулліван Е., Старикова О., Снітко О., Стефурак Р. та ін.). Актуальність цієї статті випливає з необхідності всебічного вивчення категорії імпліцитності, в т. ч. в плані міжмовного
порівняння. Метою статті є аналіз засобів української мови для передачі функцій
емоційно-експресивних часток німецької мови як індикаторів іллокуції припущення. Об'єктом аналізу виступають частки doch, schon, wohl та їхні сполучення. Предмет дослідження – функції цих часток і сполучень та їхнє відтворення українською мовою. Новизна дослідження полягає у виборі об'єкта, предмета аналізу, а також у отриманих результатах, які можна використовувати в курсі теорії та практики перекладу, аналізу тексту, при укладанні словників.
Як і кожен мовленнєвий акт, припущення має два взаємопов'язані плани: пропозиційний, тобто повідомлення про якийсь факт дійсності, та іллокутивний, який
означає інтенцію мовця, тобто його оцінку змісту свого висловлювання та настанову для адресата висловлювання щодо кваліфікації отриманого повідомлення. Оформлюючи твердження як припущення, мовець сигналізує, наприклад, про свою недостатню інформованість щодо змісту повідомлення чи недостатню впевненість у
його правдивості.
Існують різні мовні засоби для вираження інтенції припущення, як експліцитні,
так і імпліцитні. Все залежить від мети висловлювання чи мотивів мовця, від його
щирості і прямолінійності мовленнєвих стратегій, а також від запланованого перлокутивного ефекту [Ніколова 2003]. Як правило, мовець прагне створити зрозуміле для адресата висловлювання, яке демонструє його правдивий намір, використовуючи для цього прямі, найбільш придатні для цього мовні засоби та конфігурації
висловлювання. Такими (експліцитними) засобами, які належать до пропозиції висловлювання, можуть бути: модальні дієслова (sollen, können та ін..), модальні сло164

Кучма О. І.

ва (vielleicht, wahrscheinlich, sicher та ін.), дієслова типу halten für, glauben, scheinen
з інфінітивом, підрядні речення типу: ich vermute, dass…, ich nehme an, dass …,
конвенціоналізовані вирази типу allem Anschein nach або alles deutet auf etw. hin,
Futurum I та II (в т. ч. у поєднанні з модальним словом). У повсякденному мовленні
трапляються і такі ситуації, коли мовець не експлікує свого наміру, залишаючи адресату можливість самостійно його виявити у прийнятому висловлюванні.
Імпліцитним способом припущення мовця передається за допомогою деяких
емоційно-експресивних часток: частки wohl, її сполучень ja wohl, doch wohl (auch),
а також частки schon, в контексті розповідного речення (в т. ч. розповідне речення з
питальною інтонацією). При цьому основна інтенція мовця супроводжується додатковими нюансами: мовець втішає, заспокоює, вказує на очевидність того, що є
предметом припущення, прагне підтвердження чи згоди слухача або ж вказує на
певні обмеження. Дослідження функцій цих часток та їхніх сполучень, з погляду
можливості відтворення їх українською мовою на прикладах стилізованих діалогів
знакових літературних творів ХХ ст. та їхніх перекладів, дозволило встановити певні закономірності.
Частка doch у реченнях з питальною інтонацією, але з порядком слів розповідного речення сигналізує про намір мовця впевнитися в чомусь, отримати підтвердження свого припущення у партнера (очікується ствердна відповідь), розвіяти
свою стурбованість чи сумнів. Порядок слів загального питання виключається: Der
Direktor Bentheim sagte: "Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Ich setze dort keinen Fuß
mehr hinein". (A. Seghers, 437) – "Сподіваюся, ви жартуєте," – сказав директор
Бентгайм. – "Моєї ноги там більше не буде."(437) Отже, у перекладі значення, вираженe часткою doch, експлікується за допомогою перформативного [пор.
Cулейманова 2010, 92] дієслова.
Сполучення doch wohl означає, що мовець, шукаючи згоди слухача, сам не впевнений в істинності висловлювання, але вважає його дуже вірогідним, що передається українською частотними відповідниками обох цих часток певно/мабуть, всетаки або експлікується вставними словами "певна річ", "як видно": "Die größte
Beschränktheit, zu der Heimatsinn verleitet, liegt doch wohl darin, dass man sich für
zuständig hält, auf alle Fragen zu antworten."(S. Lenz 131) – "Страшенна обмеженість, до якої призводить поклоніння рідному краєві, виявляється, певно, все-таки
в тому, що люди вважають себе компетентними давати відповідь на всі запитання" (114–115).
Ще складніші відношення виражаються через сполучення doch wohl auch, що
має в перекладі сполучення частотних відповідників кожної з часток "і самі, певно,…", а також "спрощений" варіант – лише частка й як формальний відповідник
auch, який не може передати всієї складності емоційної установки мовця (нагадування-припущення з вказівкою на щось у передісторії висловлювання, що пояснює
правомірність припущення).
Сполучення wohl doch noch має таке значення: мовець дає зрозуміти адресату,
що сприйме відсутність будь-якої його реакції як відхилення від норми (wohl) і чекає підтвердження свого припущення (doch), а noch додає вказівку на часове відне165
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сення до майбутнього: Der Maler …. sagte abschätzend: "Eine Auskunft kann man hier
wohl doch noch holen, oder?" (S. Lenz, 391) – Художник … спогорда промовив: –
"Спитати тут дещо можна чи ні?" (352).
Складна емоційна пресупозиція цього висловлювання слугує позначенню напруженості стосунків між партнерами. В перекладі припущення з нашарованими на
нього додатковими нюансами перетворилося на запитання дозволу. Такі спрощення
трапляються, як правило, у випадках сполучення 3–4 емоційно-експресивних часток, коли важко проаналізувати ефект їхньої взаємодії на етапі перекладацького
аналізу або знайти вербальний відповідник на етапі ревербалізації. Передати припущення у наведеній вище ситуації можна за допомогою антонімічного перекладу
та перестановки компонентів: "То що, тут і запитати вже нічого не можна?"
За допомогою сполучення doch nicht etwa мовець намагається виправдатися перед слухачем, позбутися своїх сумнівів, отримати підтримку чи розуміння: "Das ist
doch nur ein Racheakt." – "Das habe ich mir auch schon gesagt." – "Du glaubst doch
nicht etwa, dass ich…" – "Ich glaube gar nichts" (B. Apitz, 206). У перекладі актуалізується лише інваріантне адверсативне значення першої частки – doch, спільне з однойменним прислівником: "Вони просто хотіли помститися!" –"Я вже й сам казав собі це." – "Але ж ти не думаєш, що я …" – "Я нічого не думаю" (178). Очевидно, і в цьому контексті доцільно експлікувати емоційну установку мовця за допомогою вставного слова: "Сподіваюсь, ти ж не думаєш, що я…".
Емоційно-експресивна частка schon – ненаголошена чи наголошена – у розповідному реченні зі значенням майбутнього означає впевненість мовця у правильності
висловленого припущення. Воно супроводжується додатковими емоційними відтінками сподівання, заспокоєння, застереження тощо. Впевненість мовця заспокоює і
відкидає сумніви перш за все тоді, коли в передісторії висловлювалися негативні
оцінки цього факту. Припущення з schon може стосуватися і минулих подій: "Sie
wird das schon gewusst haben" [Engel 1991, 237]. Однак, без ширшого контексту цю
фразу можна зрозуміти двояко: як таку, що виражає впевненість (="та вона, очевидно, знала"), або як припущення з темпоральним компонентом (= "вона, очевидно,
вже знала"). В українській мові в цьому типі висловлювання використовують сполучення "якось уже" / "вже якось", "уже сам", "(та й) сам", "колись та" у тій самій функції. Крім того, ця функція може експлікуватися або економним чином
(вставне слово, напр., гадаю), або описово (через парафразу чи слова автора). Напр.: "Es wird schon gehn, es muss gehn." (S. Lenz, 336) – "Якось уже впораюся, треба
впоратися" (301) або: "Alle, die ich fragte, zuckten die Achseln …. oder sie sagten:
wirst schon sehen" (S. Lenz, 318) – "Усі, кого я питав, задумувались і тільки знизували плечима … чи просто казали: Сам побачиш" (284).
З ненаголошеною часткою wohl у розповідному реченні мовець не стверджує,
що факт має місце, а лише припускає, що він можливий, очевидний, а посилання на
причину цієї очевидності надає висловлюванню характеру гіпотези (= vermutlich,
wahrscheinlich). Окремим випадком цього типу контексту є непрямі висловлювання, посилання на чиїсь слова (непряма мова з кон'юнктивом І).
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Гіпотетичність є тим відтінком значення, який відрізняє цей варіант припущення від подібних (напр.: ja, schon). Українською це значення, як правило, експлікується у вставних словах зі значенням різного ступеня вірогідності чи можливості: мабуть, видно, (на)певно / певна річ, либонь, очевидно, а також: бачу,
отже, авжеж, а втім, справді, схоже, що правда, то правда, чого ж, таки начебто, звісно. Найчастішим лексичним відповідником є вставне слово мабуть:
"Passt auf Joswig auf, er hat wohl irgend etwas gerochen, er war ziemlich
misstrauisch."(S. Lenz, 154) – "А ви стережіться Йозвіґа, він, мабуть, щось пронюхав. Сьогодні він такий недовірливий" (137).
Спроби передати функцію цієї частки за допомогою українських емоційноекспресивних часток: (та) ж / ж (бо), ще, ось, хіба з перетворенням розповідного
речення в загальне питання трапляються рідко [пор. Кучма 2004, 96] і не досягають
мети, а ці часто вживані частки виступають, швидше, формальними замінниками
wohl: "Wir beide haben es, scheint' s, immer noch nicht zu einer Familie gebracht". –
"Ich sicher nicht", sagte Robert, "und ich bin wohl der ältere"(A. Seghers, 45) – "Здається, нам обом ніколи думати про родину." – "Oсобливо* мені", сказав Роберт, –
"я ж бо* старший за вас" (38).
У відповіді мовець насправді підтверджує факт відсутності у нього родини:
"Я дійсно ще не маю родини…", а потім припускає "а я ж, мабуть / певно / либонь,
старший за вас". Отже, припущення мовця у перекладі трансформується в суперечливе пояснення.
У висловлюваннях заперечного змісту wohl має лексичні відповідники навряд та
часом з трансформацією твердження в запитання: "Nur arbeiten, das muss jeder auf
der Insel. Und Moglichkeiten gibt es genug". – "Artisten brauchen Sie wohl kaum?"
(S. Lenz, 436) – "Але працювати на острові мусить кожен, і можливостей для цього досить." – "А артисти вам часом не потрібні?" (395).
При сполученні часток ja wohl друга частка, яка надає висловлюванню характеру гіпотези, послаблює впевненість мовця в тому, що факт, про який він нагадує за
допомогою ja, має місце. Серед функціональних відповідників, крім постійного
вставного слова сподіваюся, з'являються й інші: може, мабуть (і), та, видно; очевидно, напевне, мовляв, звісно, які, фактично, є функціональними відповідниками
німецьких модальних слів з різним ступенем впевненості.
Наголошена частка wohl підтверджує якийсь факт, одночасно з певним обмеженням, яке може конкретизуватися у подальшому, має адверсативний або концесивний компонент (пор. zwar або schon), що передбачає (як правило, імпліцитно)
появу адверсативного сполучника aber або сполучникa з концесивним значенням.
Серед відповідників – підсилювальна частка таки, вставні слова мабуть та певна
річ, які супроводжуються обмежуючими сполучниками: адверсативним але або
концесивним хоч і: "Das habe ich und jeder hat es natürlich wohl bemerkt. Aber ich
wehre mich dagegen, mehr darin zu sehen" (H. Hesse, 352) – "Все це я, певна річ, помічав. Але я не хотів побачити за цим щось більше" (151).
Дослідження засвідчує, що індикаторами припущення, які імпліцитно передають
адресату інформацію про намір мовця, його ставлення до власного висловлювання
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та очікувану реакцію, успішно слугують емоційно-експресивні частки doch, schon,
wohl та їхні сполучення ja wohl, doch wohl (auch), wohl doch noch тощо. На етапі перекладознавчого аналізу краще розпізнається більш проста конфігурація пресупозиції висловлювання, створена окремою часткою. Складні ментальні структури,
"згорнуті" у сполучення трьох часток, менше піддаються аналізу не-носієм німецької мови та ревербалізації в українському перекладі. Українські переклади засвідчують тенденцію до вираження припущення експліцитно, у пропозиції висловлювання, за допомогою вставних слів та конвенціоналізованих виразів. Подальші дослідження іллокутивних індикаторів та модифікаторів різних мовленнєвих актів допоможуть заповнити певну прогалину у знаннях про функції іллокутивних засобів
висловлювання та встановити функціональні міжмовні відповідники.
Статья посвящена анализу функций эмоционально-экспрессивных частиц в качестве индикаторов
иллокуции речевого акта "предположение" в немецком языке и возможностей воспроизведения этих
функций в украинском языке. Наблюдается тенденция к экспликации в переводах имплицитно выраженных значений.
Ключевые слова: речевой акт "предположение", эмоционально-экспрессивная частица, комбинация частиц, имплицитные средства, лексический эквивалент.
The article analyses the functions of the German modal particles as the illocution indicators in the speech
act "assumption" and ways to implement these functions in the Ukrainian. The tendency towards the
explication of the implicite meanings of the German particles in the Ukrainian translations is observed.
Кey words: speech act "assumption", the emotional and expressive particle, a combination of particles,
implicit means, the lexical equivalent.
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АНТУАН АРНО ПРО ПЕРЕКЛАД РЕЛІГІЙНИХ ТЕКСТІВ
ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ
Ласка Ігор Васильович,
канд. філол. наук, доц.
Дипломатична академія України при МЗС України
У статті на матеріалі праць Антуана Арно на захист перекладів релігійних текстів французькою
мовою розкривається роль великого граматиста в утвердженні французької мови в усіх сферах її функціонування, у відстоюванні права французів мати доступ до віри на основі рідної мови, його активна
громадянська позиція в подоланні церковної цензури.
Ключові слова: перекладознавство, історія перекладу, переклад релігійних і сакральних текстів,
переклад Біблії, право на переклад рідною мовою, церковна цензура.

Сучасне перекладознавство, долаючи певну обмеженість вузько лінгвістичного
підходу попередніх років, все частіше звертається до власного історичного досвіду
для визначення своїх теоретичних засад, вироблення методів аналізу і системи понять, що складають його суть як наукової дисципліни (див. праці Михайла Москаленка, Максима Стріхи, Тараса Шмігера, Мішеля Баляра, Жана Деліля, Джовані
Дотолі та ін.).
Антуан Арно (Antoine Arnauld, 1612-1694), відомий французький теолог, філософ і граматист, увійшов до історії, серед іншого, своїми перекладами творів святого Авґустина та знаменитими Правилами для розрізнення доброї і поганої критики
перекладів Святого письма французькою мовою [Arnauld 1777a]. Не можна не згадати і його особисту участь у перекладі Біблії, започаткованому Антуаном Лєметром і продовженому Ісаком Люї де Сасі. Крім того, Арно зробив суттєвий внесок у
розвиток теорії та практики перекладу своєю полемікою з єзуїтами. Цей аспект його діяльності залишився практично поза увагою в науковій літературі. Французький
дослідник перекладацької творчості Арно Ж. Р. Армоґат в одній із статей
[Armogathe 1998] лише побіжно згадує виступ Арно на захист Молитовника Лє Турне. Між тим, праці Арно на захист права перекладати французькою мовою релігійні тексти займають важливе місце в становленні концепції перекладу ПорРуаялю і, ширше, в утвердженні французької мови в цій сфері функціонування. Вони є предметом розгляду нашої статті, яка ставить собі за мету на їх матеріалі показати роль Арно в цих процесах.
У 1660 році в Парижі вийшов збірник французьких перекладів текстів щоденних
мес католицької церкви і пояснень до них Messel Romain (Римський Требник), виданий священиком, доктором богослов'я де Вуазеном (M. de Voisin). В умовах протистояння офіційної церкви і янсенізму, а також зважаючи на загальне спрямування
перекладацької і видавничої діяльності Пор-Руаялю, дуже швидко виникла підозра,
що де Вуазен лише підставна особа, а переклад і видання книги − справа теологів з
Пор-Руаялю, які нібито прагнули підірвати монополію церкви, штучно підтримувану використанням незрозумілої загалу латини. Насправді ні Арно, ні жоден інший з
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перекладачів Пор-Руаялю не мали безпосереднього стосунку до видання. Асамблея
духовенства під тиском Мазаріні без зайвих дискусій прийняла ухвалу про заборону читання й використання книги на всій території королівства під загрозою відлучення від церкви. У листі-циркулярі до єпископів вказувалося, що Асамблея засуджує переклади Міселя простонародною мовою, "як нововведення, що суперечать
практиці Церкви і доктрині Вселенських соборів і отців Церкви", тому що "святі
тайни повинні розглядатися лише священиками та пасторами Церкви, а не світськими людьми" [Arnauld 1777c, Préface]. Ім'я перекладача де Вуазена в листі навіть
не згадується, і ніяких закидів щодо перекладу в ньому немає.
На початку 1661 року до справи долучився теологічний факультет Сорбони,
який звичайно підтримав рішення Асамблеї духовенства і, не обмежившись засудженням перекладу текстів церковної служби, рішуче виступив проти будь-яких
перекладів Святого Письма і заявив, що ніколи не мав намірів давати дозвіл жодному зі своїх докторів схвалювати переклади Святого письма, молитовників, ритуальних книг, текстів мес чи будь-яких інших книг церковної служби чи побожних
молитов, які друкуються без схвалення єпископів [Ibid.]. Фактично це не стосувалося книги де Вуазена, яка вийшла з апробацією трьох єпископів. Однак подальший текст декларації, в якому йдеться про готовність делегувати на Асамблею чотирьох своїх представників, щоб показати французьким єпископам, "наскільки факультет теології вважає огидними такого роду переклади" [Ibid.], не залишає сумнівів щодо дійсного ставлення теологів із Сорбони до перекладу французькою мовою спеціальних церковних і сакральних текстів. Сорбона на цьому не зупинилася і
опублікувала в квітні того ж року висновок своїх цензорів, який засуджував 24 твердження з перекладу де Вуазена "як такі, що містять помилкові думки щодо святого вчення про Ісуса Христа, Святого Духа і свободу волі, святі таїнства, особливо Хрещення та Покаяння" [Ibid.].
У цій ситуації Арно, який разом із колегами з Пор-Руаялю здійснював великий
проект з перекладу творів отців церкви і працював у гуртку де Сасі над перекладом
Нового Заповіту, не міг утриматися від виступу на захист не стільки де Вуазена,
скільки принципового права перекладати рідною французькою мовою теологічні і
навіть сакральні тексти, щоб знайомити з ними широкий загал читачів. У Клопотанні, написаному Арно, очевидно разом з Вуазеном, і адресованому Асамблеї
французького духовенства, автори наполягають на тому, що книга Вуазена не є
простим перекладом, а перекладом, який супроводжується розлогими поясненнями
[Arnauld 1777c, 95]. Вона має апробацію докторів Сорбони і, як на це вказують у
своєму дозволі Великі Вікарії архієпископа Парижа, призначена не для того, щоб
відправляти літургію французькою мовою, а лише щоб дати можливість, відповідно
до рішень Собору Тридцяти (того самого вселенського собору, що надав Вульґаті
святого Ієроніма офіційного статусу), зрозуміти зміст латинської меси тим, хто не
володіє цією мовою [Arnauld 1777c, 98]. На підтвердження правомірності подібного
видання Арно наводить довгий список французьких перекладів латинської меси і
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тексту Святого письма, що виходили в різні часи з відповідними апробаціями і не
викликали жодних заперечень з боку церковної цензури. На можливість перекладу і
необхідність розуміння того, що відбувається під час служби, вказують у своїх писаннях отці церкви й численні церковні документи, на які посилається Арно. Отже,
книга Вуазена не йде всупереч багаторічній церковній традиції і має право на розповсюдження, тим більше, що ситуація з релігією у Франції така, що набули розповсюдження численні єретичні переклади й пояснення меси, повні помилок і перекручень [Arnauld 1777c, 97].
Крім цього документа, Арно є автором кількох інших текстів на захист перекладу Вуазена, написаних протягом 1661 року. В них він докладно розглядає і
спростовує звинувачення в помилках і перекрученнях святого вчення, що їх нібито містила книга Вуазена. Усі ці виступи Арно мають на меті на прикладі Міселя
де Вуазена переконати французьке суспільство і, зокрема, думаючу частину духовенства в доцільності і необхідності перекладу французькою мовою церковних
текстів, щоб зробити їх зрозумілими для широкого загалу віруючих, які не володіють латинською мовою: Отже, оскільки переклад і пояснення Міселя французькою мовою дає вірним засоби досконало розуміти месу й отримати з неї рятівні
повчання, і оскільки ця книга є не менш корисною для пасторів і допомагає їм виконувати свої завдання, як про це було сказано на Вселенському Соборі Тридцяти,
хіба правомірно піддавати осудові таку побожну працю? Прагнути позбавити
народ такого великого блага і змусити його чути лише звуки слів меси, не розуміючи змісту, це все одно (я скористаюся словами св. Івана Золотоустa […]), що
прирівняти його до жінки, яка залишилася без своїх коштовностей, з порожньою
шкатулкою [Arnauld 1777a, 107].
Пізніше, у 1688 році, Арно так само безкомпромісно стане на захист іншого перекладу: книги Ніколя Лє Турне Римський Молитовник латинською і французькою
мовами (Le Bréviaire Romain en latin et en français. 4 vol. P.,1687). Ніколя лє Турне
(Nicolas Le Tourneux, 1640–1686), священик, відомий проповідник і перекладач,
близький до Пор-Руаяля, ще до цього став об'єктом нападок з боку єзуїтів за серію
книг Християнський рік (L'Année chrétienne), у якій з 1682 року вийшло 6 томів. До
нього надто плодовитий перекладач де Мароль у 1659 році вже видав Римський молитовник, причому без зайвих клопотів, присвятивши його Мазаріні. Переклад Лє
Турне вигідно відрізнявся від попереднього точністю, простою та зрозумілою мовою і водночас шляхетністю стилю. Він вийшов після смерті перекладача, з належним королівським привілеєм-дозволом і необхідними апробаціями. Однак це не
завадило церковному судді винести заборонний вирок, а потім сам паризький архієпископ засудив книгу спеціальним ордонансом. Лє Турне звинуватили в нововведеннях, в тому, що він вставив туди Місель де Вуазена, в невірних перекладах Послань Апостолів і Євангелій, які він нібито запозичив із Монського Нового Заповіту,
і т. ін. Для Арно було очевидним, що йдеться не про якість перекладу чи стилю, не
про його відповідність церковній доктрині, що переслідування Турне мають лише
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одну причину − його зв'язки з Пор-Руаялем. Офіційний осуд книги став сигналом
для нової істеричної кампанії єзуїтів проти будь-яких перекладів Святого Письма,
літургічних текстів, творів святих отців церкви, усього, що виходило зі стін ПорРуаялю. Один із священиків зайшов так далеко, що порівняв усіх перекладачів з
Лютером і Кальвіном.
Хоч висунуті звинувачення були абсурдними й несправедливими, ані видавець,
що мав королівський дозвіл на друкування книги, ані жоден із єпископів чи докторів-теологів, що давали свою апробацію, не сміли оскаржити рішення цензури, а
сам Лє Турне дати відповідь на них уже не міг. У цій ситуації, коли кожен дивився
на іншого, і "ніхто не наважувався відкрити рота", Арно взяв на себе сміливість
стати на захист книги Лє Турне і перекладу теологічних текстів. Обурений офіційними церковними рішеннями, у листі до Дю Воселя (Louis-Paul du Vaucel, французький церковний діяч, близький до Пор-Руаялю, який виконував у Римі доручення
Арно) він пише про свій намір дати відповідь: Не буду приховувати від вас те, що
благаю вас не казати нікому. Я був так обурений цим жалюгідним оприлюдненим
вироком [мається на увазі вирок церковного судді Парижа, який був зачитаний і
вивішений у всіх церквах], що я облишив усе, щоб показати його несправедливість,
нахабну брехню і помилки [Arnauld 1725a, 102]. Його відповіддю стала досить велика за обсягом праця, що вийшла під заголовком "На захист перекладів Святого
Письма, церковних літургій і творів святих отців, зокрема нового перекладу Молитовника, проти Вироку церковного судді Парижа…" [Arnauld 1777b]. Арно у
своїй книзі відкидає безпідставні формальні закиди у відсутності апробацій, в анонімності видання, легко спростовує звинувачення в неточності перекладу та невідповідності окремих місць церковній доктрині, показавши на переконливих прикладах паралельних текстів, що переклад Лє Турне відповідає майже дослівно офіційно визнаним церквою попереднім перекладам.
Книга Арно була схвально прийнята освіченими читачами, а популярність Римського Молитовника Лє Турне лише зросла, про що сам Арно пише в листі до Дю
Воселя від 29 жовтня 1688 року: "Книга На захист перекладів прийнята всіма при
Королівському дворі і в Парижі дуже схвально. А Молитовник, перекладений французькою, розходиться так само або й краще, ніж до того, як був засуджений безглуздою церковною цензурою і Архієпископом" [Arnauld 1725b, 139]. Вона справила
враження і на багатьох церковних ієрархів.
Врешті-решт, саме такої зміни в настроях освіченої частини французького суспільства і прагнув досягти А. Арно, кінцевою метою якого був не захист окремих
перекладів, а вирішення принципового питання про доступ широкого загалу французьких віруючих до сакральних і церковних текстів, перекладених зрозумілою їм
французькою мовою. Він недвозначно пише про необхідність скасування цензурних заборон на такі переклади в одному з пізніших листів до Дю Воселя: Це мене
переконало, що Господь хоче, щоб я глибоко розглянув цю проблему заборонених
книг, бо немає нічого шкідливішого для Церкви, так мені здається, як свобода, з
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якою в Римі забороняють найкращі книги, коли вона підтримується теологами і
єпископами, які вважають своїм завданням дати дозвіл на таку рабську покірність і зайшли в ній далі, ніж будь-коли раніше. В Римі можуть помститися, заборонивши книгу, в якій насмілюються виступати проти цих заборон. Але що робити? Чи маємо відступити від правди, тому що дехто її не зносить? Навпаки, в
цьому випадку маємо її відстоювати ще з більшою наполегливістю, щоб просвітити тих, кому бог дасть вуха, щоб її почути, і щоб не дати прощення тим, хто її
відкине. Коли переконаємо всіх розумних людей, що до більшості цензурних заборон
слід ставитися з презирством, можливо, й цензори стануть стриманішими (Cela
m'a fait croire que Dieu vouloit que je traitasse à fond cette matiere des livres défendus,
n'y aiant rien, ce me semble, de plus préjudiciable à l'Eglise, que cette liberté que l'on
prend à Rome de proscrire les meilleurs livres, quand elle est apuiée par des Docteurs &
des Evêques qui prennent à tâche d'autoriser cette servitude, & de la pousser plus loin
qu'on n'avoit jamais fait. On s'en pourra venger à Rome en défendant le livre où on ose
parler contre ces défenses. Mais que faire? Faut-il abandonner la vérité parce qu'on ne
la peut souffrir? C'est alors au contraire qu'on la doit soutenir avec plus de zèle, pour
éclairer ceux à qui Dieu donnera des oreilles pour l'entendre, & pour rendre
inexcusables ceux qui la rejetteront. Quand on aura fait comprendre à tous les gens
d'esprit le mépris que l'on doit faire de la plupart de ces censures, peut-être que ces
censeurs en deviendront plus retenus) [Arnauld 1725, 390]. Ці слова Арно свідчать про
його високу громадянську позицію, і навіть сьогодні вони не втратили своєї актуальності. Його полемічні виступи на захист перекладів церковних творів, так само як
власні оригінальні філософські праці, сприяли остаточному утвердженню французької мови в усіх сферах її функціонування.
В статье на материале трудов Антуана Арно в защиту переводов религиозных и сакральных текстов на французский язык раскрывается роль великого грамматиста в утверждении французского языка
во всех сферах его функционирования, в отстаивании права французов иметь доступ к вере на родном
языке, его активная гражданская позиция в борьбе против церковной цензуры.
Ключевые слова: переводоведение, история перевода, перевод религиозных и сакральных текстов,
перевод Библии, право переводить на родной язык, церковная цензура.
On the material of works by Antoine Arnauld in the defense of translations of religious and sacred texts in
French the present article observes the role of the great grammarian in the implementation of French language
in all spheres of its functioning, in upholding the rights of French people to have access to the Catholic Faith
in their own language, his active civil position in the fight against the censorship of the Church.
Key words: the translation studies, history of translation, translation of religious and sacred texts,
translation of the Bible, the right to translate into one's own language, the censorship of the Church.
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ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ АНІМАЦІЇ
ЯК ОСНОВА ВИБОРУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТРАТЕГІЙ
Мельник Анастасія Павлівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті з'ясовано специфіку цільової аудиторії перегляду сучасної анімації виробництва США та
визначено основні її функції, які чинять безпосередній вплив на вибір перекладацьких стратегій. Пояснюється, чому українські перекладачі надають перевагу прийому "одомашнення".
Ключові слова: кінопереклад, анімація, одомашнення, форенізація, нейтралізація.

Постановка проблеми. Cучасні анімаційні фільми надзвичайно популярні серед дітей, підлітків і навіть їхніх батьків, оскільки вони характеризуються яскравістю, видовищністю, простотою, ненав'язливістю, доступністю. А ухвалення рішення
про обов'язкове дублювання, озвучення або субтитрування українською мовою іноземних кінофільмів дало поштовх для розвитку саме українського кіноперекладу,
що зумовлює актуальність досліджуваної у нашій розвідці проблематики.
Метою нашої розвідки є визначення основних функцій сучасного анімаційного
кіно, які чинять безпосередній вплив на вибір перекладацьких стратегій.
Аналіз досліджень. Кількість наукових праць, які стосуються медійного перекладу надзвичайно обмежена, навіть якщо мова йде про західноєвропейський простір. Велике значення у сфері дослідження кіноперекладу передусім мають наукові
праці О. Гессе-Квака, І. Фодора, Ґ. Тепзер-Ціґерт, Й.-Д. Мюллера, К. ВітменЛінсен, Т. Гербста, І. Ґамб'є та Г. Ґотліб. Якщо ж в Україні є та постійно з'являються нові студії дубляжу та вдалі переклади фільмів, то теоретичної бази із кіноперекладу на вітчизняному ринку катастрофічно бракує. Здійснено лише поодинокі дослідження перекладу фільмів, у яких розглянуті загальні методичні (Р. Матасов,
В. Горшкова), технічні (І. Міголатьєв, С. Лобастов) та окремі лінгвістичні (Т. Некрасова, Т. Бесараб) проблеми кіноперекладу. Наукова новизна викладеного у статті матеріалу полягає безпосередньо у розгляді перекладу анімаційних фільмів крізь
призму того, які функції вони виконують, адже останні є визначальними при виборі
стратегій перекладу.
Матеріалом дослідження слугують сучасні американські мультфільми виробництва США ("Сімсони", "Тримай хвилю!") та їх переклади українською та німецькою мовами.
Виклад основного матеріалу. Анімація, без сумніву, стала однією з найбільш
важливих креативних форм двадцять першого століття, яку ми зустрічаємо повсюди: і на широких екранах кінотеатрів, і перед телевізором удома. При цьому реальність знімається на плівку (або ж створюється на екрані комп'ютера) та моделюється за законами вигадки, яка не має прямого аналога в дійсності. Більшість анімаційного кіно по всьому світу є синонімом до американського анімаційного кіно, яке
домінує. Тому український глядач стикається не просто з фільмом англійською мовою, а з повністю іншим культурним універсумом. З огляду на можливості відтво175
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рення специфічних для певної культури елементів, науковці виділяють і особливі
стратегії перекладу.
Так, наприклад, Б. Недергард-Ларсен пропонує шість стратегій для подолання
проблем при перекладі фільмів, пов'язаних із культурною асиметрією: перенесення /
запозичення, прямий переклад, пояснення, перефразування, адаптація до цільової
культури, опускання [Nedgergaard-Larsen 1993, 219]. Однак, якщо не зупинятися лише на перекладі з точки зору лінгвістики, а й прагнути охопити культурний трансфер
у загальному розумінні, більшість мовознавців виділяє три підходи до перекладу:
1. Переклад-одомашнення (domestication, naturalisation): його метою є локалізація; перекладач при цьому замінює елементи вихідного тексту, які є специфічними для культури оригіналу, елементами культури адресата; мова при цьому спрощується та стає близькою до цільової культури: назви речей та звичаїв, які є чужими, замінюються на місцеві еквіваленти; "натуралізація, стираючи культурні грані,
продукує дози іноземного, які легше вбираються, та, з комерційної точки зору,
краще споживаються" [Fong 2009, 58]; при цьому створюється світ, який значно
відрізняється від того, який зображено в оригіналі).
2. Переклад-очуження (foreignisation): орієнтований на культуру оригіналу; при
цьому перекладач намагається передати специфічні культурні елементи тексту оригіналу як такі; завдяки такому перекладу глядачі намагаються стати носіями іншої
культури.
3. Переклад-нейтралізація (neutralisation): перекладач намагається ліквідувати
будь-який слід, який би характеризував ту чи іншу культурну спільноту, адже
"у багатьох випадках перекладач не має іншого вибору, аніж використати нейтральний, немаркований стиль" [Nir 1984, 87]. Даний підхід Г. Ц. Ф. Фонг пропонує
поставити між двома названими вище [Fong 2009, 43]. Рішення перекладача щодо
того, який саме підхід обрати, залежить від багатьох факторів.
По-перше, дані три підходи повинні у фільмі співіснувати. При перекладі часто
зустрічається комбінація "очуження – нейтралізація"; "одомашнення" використовується в певних ситуаціях, наприклад, для створення комічного ефекту або надання
характеристики персонажа. "У будь-якому фільмі маятник рухається туди-сюди
залежно від настрою у певній сцені, залежно від того, чому надає перевагу перекладач, залежно від кодування лінгвістичних і культурних одиниць та наявності місцевих замінників" [Fong 2009, 44]. Не можна повністю надавати перевагу "одомашненню" та виключати, таким чином, усі "чужорідні елементи", адже фільм є втіленням іноземної культури. Однак, якщо зберігати всі культурно специфічні елементи,
то вони можуть стати на заваді розумінню тексту – бути звичайним "шумом".
А тотальне використання прийому нейтралізації є також неможливим з огляду на
специфічні вимоги до перекладу кіно. По-друге, вибір підходу керується нормами.
Він може відрізнятися залежно від жанру, домінантності місцевої культури, цензури, політичної ситуації, глядацької аудиторії та маркетингових стратегій.
На нашу думку, під час вибору стратегій перекладу анімаційних фільмів слід керуватися передусім особливостями цільової аудиторії. Якщо раніше перегляд мультфільмів вважався "справою" наймолодшої вікової категорії – переважно дітей віком від 5 до 12 років, то сьогодні ситуація кардинально змінилася. У зв'язку з цим
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ми не можемо лишити осторонь такі поняття як "сімейне кіно" (family film) та "сімейні розваги" (family entertainment), які пропагуються голлівудськими студіями та
звертають увагу на інший феномен: мультфільми з самого початку створюються
таким чином, щоб їх переглядали всією сім'єю, тобто вони повинні враховувати як
інтереси дітей, так і їхніх батьків. Причому, з комерційної точки зору, створення
сімейних фільмів є набагато вигіднішою справою, ніж створення фільмів, орієнтованих лише на наймолодшу вікову категорію. Тому нерідко в анімаційних фільмах
ми зустрічаємо натяки на історичні події чи суспільні аспекти, а також іронічні зауваження, які може зрозуміти швидше дорослий глядач, аніж дитина.
Даний феномен спрямованості на багатьох адресатів уже давно відомий у дослідженні дитячої літератури. Так, американський науковець Ульф К. Кнепфльмахер
навіть створив для цього феномену новий термін: сrosswriting, який підкреслював, з
одного боку, вихід за межі дитячої, а з іншого – за межі дорослої літератури. За
аналогією німецький дослідник Т. Кебнер пропонує ввести нове поняття для сфери
дитячого та молодіжного кіно: "Crossfilming буде тоді вказувати на той феномен,
що багато дитячих та молодіжних фільмів мають різних адресатів" [Koebner,
Kümmerling-Meibauer 2010, 14]. У свою чергу для характеристики сучасної анімації
ми пропонуємо використовувати поняття "crossanimation".
Однак, "у загальному сприйнятті, як правило, діти все ще розглядаються як основна цільова група для перегляду мультфільмів" [Friedrich 2007, 13], тому необхідно
враховувати її специфіку. А. Є. Потапова виділяє чотири специфічні риси дитячої
аудиторії: вік, несформованість мовної особистості, недостатня мовна компетенція,
обмежений обсяг знань про навколишній світ [Потапова 2009, 195-196].
Обираючи ту чи іншу стратегію перекладу, слід також виходити з функції, яку
виконує текст оригіналу. Ми виокремлюємо та наводимо у порядку пріоритетності
наступні функції сучасних американських мультфільмів:
1. Розважальна. Як зауважує німецька дослідниця Беата Фелькер, від так званого сімейного ентертейнменту очікують – виходячи за межі генерацій – розваг, задоволення, втіхи, та в жодному разі не глибоких конфліктів зі складними, серйозними
чи сумними темами [Völcker 2009, 232]. В основі таких фільмів завжди прості герої
з оригінальними, незвичайними та добре змальованими характерами, які не є ні дітьми, ні дорослими, а швидше постають в образах звірів, чудовиськ, супергероїв чи
роботів [Völcker 2009, 237].
2. Когнітивна. Анімаційні фільми демонструють дитині різні способи взаємодії
з навколишнім світом, підвищують обізнаність, розвивають мислення, формують
світогляд.
3. Дидактична. Саме через мультфільми, нарівні з вихованням, дитиною засвоюються базові шаблони поведінки у соціальних відносинах, основні поняття про
добро і зло, що потім мають вплив на подальше життя дорослої особистості.
У даному випадку ще раз необхідно наголосити, що розважальна функція анімації останнім часом стала домінувати, мультфільми вже не несуть особливого виховного навантаження. Звідси і прагматична орієнтованість тексту оригіналу: основне –
викликати якщо не сміх, то принаймні усмішку на обличчях глядачів. Тобто перед
перекладачем постає завдання відтворення адекватної реакції на перекладений
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текст. Саме тому українські перекладачі сьогодні звертаються переважно до прийому "одомашнення", надаючи американським персонажам суто українських рис.
Звідси історизм Magna Carta перетворюється на Полтавську битву, а озеро
Michigan – на Гнилі Ставки, відомий американський карикатурист Gary Larson
стає Петросяном, навіть звичайне звертання до матері (Mother) звучить, як: "Рідна
ти мати моя…". А похід до туалету замість "Pe-pe-pe-tam-tiar-am" супроводжується словами: "Ой, водо-водограй, грай для нас грай…". У свою чергу пісня американської артистки Сюзан Вега ("My name is Luca, I live on the second floor") перетворюються на поезію Тараса Шевченка: "Реве та стогне Дніпр широкий…".
Висновки. Анімаційні фільми стали сьогодні джерелом міжкультурного трансферу для широкого кола глядачів, до якого входять і діти, і дорослі. А Голлівуд,
своєрідний двигун західної кіноіндустрії, відображає та передає культурні моделі,
які мають безпосередній вплив на інші мови та культури. Виходячи з домінантної
функції сучасних мультфільмів – розважати глядачів, ставляться й відповідні вимоги до їх перекладу: намагання спростити мову персонажів, а відтак і усунути елементи, складні для розуміння представниками інших культур. Однак, на нашу думку, подібне "спрощення" повинно мати свою межу, адже, якщо культурний фон повністю нівелюється, може поставати питання про адекватність такого перекладу,
що стає причиною перекладацьких дискусій та визначає перспективи наших подальших досліджень у даному напрямку.
В статье рассматривается специфика целевой аудитории просмотра современной анимации производства США и определяются ее основные функции, которые оказывают непосредственное влияние
на выбор переводческих стратегий. Автор объясняет, почему украинские переводчики отдают предпочтение приему "одомашнивания".
Ключевые слова: киноперевод, анимация, одомашнивание, форенизация, нейтрализация
The article observes peculiarity of the target audience of modern American animation and its basic
functions which have a direct influence on using of specific translating strategies. The author explains why
Ukrainian translators are inclined to use "domestication".
Key words: cinema translation, animation, domestication, foreignisation, neutralisation
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ЧАСТКОВА ЛАКУНАРНІСТЬ СУБСТАНТИВІВ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Онищук Марія Іванівна,
асп.
Київський національний лінгвістичний університет
У статті розглядаються часткові лакуни, пов'язані з предметно-логічними та темпоральними семами в структурі лексичного значення субстантивів англійської та української мов, перші з яких зумовлені відмінностями в концептуалізації світу різними етносами, другі – хронологічною маркованістю
вживання слова. Детально проаналізовані лакуни, спричинені розбіжностями образної перспективи й
внутрішньої форми зіставлюваних субстантивів.
Ключові слова: лакуна, корелят, денотат, семна структура, предметно-логічна сема, темпоральна
сема, внутрішня форма слова.

Останнім часом дослідження національної специфіки мови перебуває в центрі
уваги лінгвістів, що відображено в численних наукових розвідках з вивчення типологічних особливостей засобів вираження подібних об'єктів реальної дійсності. Наявність лакун є одним із проявів такої специфіки на лексико-семантичному мовному рівні. В контексті інтеграції лінгвістичних та енциклопедичних знань, пов'язаних зі словом, більшість лакун не отримують однозначної інтерпретації. Теоретичною базою в царині дослідження лакунарності слугують праці таких вітчизняних та
зарубіжних лінгвістів, як М. П. Кочерган, Г. В. Бикова, В. Г. Гак, В. І. Жельвіс,
І. Ю. Марковіна, В. Л. Муравйов, Ю. О. Сорокін, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін,
К. Хейл. Розглядаючи лакунарність у вузькому та широкому розуміннях, переважна
більшість дослідників до лакунарної відносять усю безеквівалентну лексику. Виявлення часткової лакунарності означає визначення незбігів / розбіжностей у структурі лексичного значення зіставлюваних слів як конституентів лексико-семантичної
системи мови [Бердникова 2006, 102]. Проте деякі дослідники (Й. А. Стернін,
З. Д. Попова. М. А. Стерніна, Г. В. Бикова) не погоджуються з тезою про наявність
такої лакунарності, вважаючи це явище проявом національної специфіки семантики
лексичних одиниць [Стернин 2003, 216].
При аналізі змістової структури міжмовних одиниць виявляється досить тонка
межа між лакуною (відсутністю одиниці) та наявністю неповного лексичного відповідника стосовно іншомовного слова. В останньому випадку можливий наближений переклад, який не в повному обсязі передає смисловий зміст іншомовної
одиниці, незважаючи на часткове заповнення її основного змісту. Детальний аналіз
структури лексичних значень подібних за смислом слів виявляє семи (периферійні,
неядерні), які відрізняються чи взагалі відсутні у зіставлюваних мовах. Відповідно,
для носія іншої мови ці семи виявляться лакунарними, адже в двомовному словнику розбіжності не зазначені, а слова подаються як повні еквіваленти.
Актуальність пропонованого дослідження зумовлена відсутністю єдиного погляду на природу часткової лакунарності та недостатньою розробкою основних критеріїв для її визначення. Мета статті – довести існування часткової лакунарності як
мовного феномена та можливість її дослідження за допомогою семного аналізу.
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Для досягнення цієї мети у статті окреслено завдання з'ясувати ефективність застосування компонентного аналізу смислової структури слова для виявлення часткової лакунарності у бінарному зіставленні. Матеріалом дослідження слугують лакунарні одиниці, отримані шляхом вибірки з текстів української художньої літератури та їхніх перекладів.
У пропонованій статті явище часткової еквівалентності вважається лакунарним і
полягає у наявності розбіжностей у смисловій структурі слова. До часткових лакун
відносимо лише ті, які збігаються за ядерними денотативними семами, але відрізняються периферійними та/або емпіричними, які накладаються за своїм змістом
лише частково. Складність цієї процедури здебільшого полягає у проблемності визначення типу лакуни, особливо класифікувати її як таку, що пов'язана з тією чи
іншою семою, оскільки структура окремого слова може охоплювати усю їхню різноманітність. З огляду на це, допускаємо наявність лакун змішаного типу за умови
відсутності в змісті співвідносного слова декількох сем.
Аксіоматичним у дослідженні часткової лакунарності вважаємо вчення В. В. Левицького про наявність денотативного та сигніфікативного типів значення, які можливо вивчити методом компонентного аналізу [Левицкий 2006, 84]. Семантична
структура кожної лексичної одиниці може утворюватися кількома компонентами,
тобто семами (предметно-логічні, темпоральні, емотивно-оцінні, стилістичнофункціональні, гендерні тощо), які відрізняються при бінарному зіставленні, що, на
нашу думку, трактується як часткова лакунарність.
Існування часткових лакун, пов'язаних із предметно-логічними семами, зумовлене відсутністю чи незбігом будь-яких ознак предмета, наявного в матеріальній чи
духовній культурі певного народу, що, в свою чергу, зумовлює якісну зміну самого
предмета чи явища. Наприклад, серед відносних міжмовних лакун із сигніфікативним типом значення пропонуємо розглянути номінацію християнського свята Водохреще в українській та англійській мовах (укр. Водохреще – англ. Epiphany).
Словник української мови пропонує таке тлумачення цієї лексеми: Водохреще –
церковне свято 19 січня на спомин євангельської легенди про хрещення Ісуса Христа [СУМ Т.1, 748] та етнографічний довідник: Водохреще – народна назва християнського свята Святого Богоявлення на честь Хрещення Ісуса Христа на річці Йордан, або ще Хрещення Господнього, що припадає на 6/19 січня [Жайворонок 2010,
109]. Англійський тлумачний словник пропонує іншу дефініцію цієї лексеми:
Epiphany, n – християнське свято 6 січня західного обряду на вшанування приходу
трьох волхвів, які прийшли привітати немовля Ісуса Христа, а в церкві східного
обряду – хрещення Христа [CAЕLD 2008, 356]. Компонентний аналіз значень відносних лакун дає підстави констатувати, що збіги між українським та відповідним
словом англійської мови стосуються лише ядра значення – йдеться про християнське свято, пор.: укр. Пам'ятаєш: гусарський полк у цьому ж мiстi, паради, хвацькi
офiцери, бали на Новий рiк та Великдень i маскарад на Водохреща [АнтоненкоДавидович 1954, 64]; англ. Remember? The hussar regiment in this very same town,
parades, grand officers, New Year's Eve and Easter balls, and a masquerade on
Epiphany [BS 1986, 82]. Семний опис кожного з цих відповідників виявляє розбіж180
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ності в семах походження дії та способах тлумачення. Допускаємо, що складнощі з
розумінням фрагмента тексту можуть виникнути через різницю в часових деталях,
що втілено в диференційних семах аналізованої опозиції.
Розбіжності предметних сем виявляються також при розгляді номінацій одягу.
Показовою в цьому плані вважаємо лексему шлик (англ. pointed beret). Результати
семного аналізу лексичного значення зіставлюваних відносних лакун засвідчують,
що пропонована лексема шлик є рідко вживаною та перебуває із лексемою ковпак у
родо-видових відношеннях. Так, СУМ пропонує таке тлумачення цього предмету
одягу: шлик 1. старовинний круглий або конічний головний убір, обшитий чи оздоблений хутром; 2. конусоподібний верх шапки (з тканини), що звисав донизу [СУМ
Т. 11, 489]; ковпак 1. головний убір конусоподібної, овальної та ін. форми, блазенський ковпак; 2. накривка, накриття круглої, конусоподібної та ін. форми над чимось [СУМ Т. 4, 203]. Порівняймо: укр. Отого самого впертого селюка, що в
сутiнках полтавської дiброви вимрiяв "самостiйну" i почепив на розкуйовджене,
брудне волосся червоного шлика! [Антоненко-Давидович 1954, 18]; англ. That same
stubborn peasant, who in the twilight of a Poltava grove has dreamed up an 'independent'
Ukraine and pulled on a red pointed beret over his dishevelled dirty hair!' [BS 1986, 22].
Англійський корелят, дібраний автором через відсутність такої номінації у перекладному словнику, частково передає денотативні семи зіставлюваних слів шлик та
beret (a round flat hat made of soft material) [CAЕLD 2008, 89]. Компонентний аналіз
їхніх значень виявляє деякі відмінності за умов збереження ядерної денотативної
семи: сема форми (в лексичному значенні слова шлик акцентується на конусоподібній та овальній формі, тоді як у значенні лексеми beret зазначена лише округла
форма); сема манери носіння (у лексемі beret не зазначені функціональні особливості); сема на позначення матеріалу (у смисловій структурі лексеми шлик зазначено,
що цей предмет одягу виготовлений із тканини, обшитий чи оздоблений хутром;
тоді як beret виготовлений із м'якого матеріалу). Отже, при семному описі в кожному з відповідників простежуються розбіжності в ознаках предмета, зосереджені в
денотативних семах.
Доволі часто такий вид лакун виявляється серед лексичних одиниць на позначення побутових предметів, харчування, одягу, житла, яким властиві особливості в культурі кожного народу, тому й наочно-узагальнені уявлення про них будуть різними.
Поряд із предметно-логічними в структурі лексичного значення існують семи,
для яких характерно визначати часові межі вживання слова, що в перекладі зіставлюваних одиниць двох мов також можуть відрізнятися. З огляду на це, до часткових лакун відносимо слова, які легко допускають переклад у смисловому аспекті та
яким притаманні різні за хронологічною маркованістю семи. Часткова лакунарність
тут пов'язана з існуванням темпоральних характеристик, адже сучасне та застаріле
слово не можуть бути еквівалентними. Наприклад, лексема анальфабет у словнику
української мови позначена як "книжне" і "застаріле", проте його англійський корелят такого позначення не фіксує. Значення аналізованої лексеми на позначення неписьменної, неграмотної людини [СУМ Т. 1, 66] передається описово (an ignorant
illiterate), не отримавши однослівної номінації в англійській мові, пор.: укр. Това181
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риш Вовчик, звичайно, не погодився з цим твердженням i сказав, що Дмитрiй всетаки анальфабет. I не розумiє, що таке фiлософiя [Хвильовий 2008, 34]; англ.
Comrade Vovchyk plainly did not agree with this assertion and said that Dmytriy was an
ignorant illiterate and did not understand what philosophy was [BS 1986, 38].
За нашими спостереженнями, у художніх текстах досить часто фіксується відмінність у темпоральних семах, хоча на сприйняття й розуміння іншомовного читача цей фактор практично не впливає. Така лексика використовується з метою надати мовленню історичного колориту епохи, а її відсутність дещо спрощує текст, збіднює смислове наповнення, наприклад.: укр. Здавалося, то сидить не ув'язнена
звичайна офiцерша, а то – якась королева iз тьми середньовiччя, що зараз наказуватиме своїм джурам i челяді [Антоненко-Давидович 1954, 65–66], де джура іст.
(в Україні в 16–18 ст.) – зброєносець у козацької старшини [СУМ Т. 2, 87] та челядь
збірн., іст. 2. дворові люди, що жили й працювали в поміщицькій садибі, панська
прислуга; люди, які посідали невисоке службове або громадське становище; слуги
взагалі; прислужники [СУМ Т. 7, 134]. Порівняймо: англ. That it seemed this was no
imprisoned officer's wife sitting here, but some queen from the gloom of the Middle Ages
who would presently give orders to her aides and servants [BS 1986, 84], де aide має
значення "a person whose job is to help someone important, such as a member of a
government or a military officer of high rank" [CAЕLD 2008, 84] та servant 1. a person
who is employed in another person's house, doing jobs such as cooking and cleaning,
especially in the past [CAЕLD 2008, 568].
При інтерпретації даного фрагмента ніщо не засвідчує наявності лакуни в перекладному тексті, оскільки всі компоненти змістової структури слів передані. Будучи елімінованими, вони відрізняються лише за способами передачі змісту, оскільки
в англійській мові відсутнє слово з тією ж темпоральною семою, що й слово української. Лакуна в англійській буде частково елімінованою через невідтворюваність
сем хронологічної маркованості.
Демонстративною у цьому плані вважаємо лексему ридикюль – жіноча сумочка,
яка, згідно перекладного словника, в англійській корелює з двома лексемами:
reticule, vanity case [АУС 2001, 487], перша з яких має таке значення: reticule застар. або жарт. жіноча маленька сумочка, виготовлена з тканини та мотузки, яку
можна стискати і звужувати для того, щоб її закрити. На нашу думку, застосовуючи
лексему cоmpact, автор вторинного тексту не цілком передає зміст цієї номінації,
адже семи порівнюваних лексичних одиниць відрізняються саме хронологічною
маркованістю. В українському слові актуалізовані семи розміру, матеріалу та функціональних характеристик. В англійському "пленусі" такої різноманітності не простежуємо: compact a small flat case which contains women's face powder [CAЕLD
2008, 241], де актуалізується сема "вмістилище" разом з функціональними характеристиками, пор.: укр. I одного разу, саме в цьому ж кiно, коли виходили з сеансу,
панi в каракулях впустила ридикюля [Підмогильний 1990, 64]; англ. And one day, in
this very cinema, as people were leaving the seance, the lady in the astrakhan dropped
her compact [Pidmohylny 1972, 83]. В англійській мові відсутній еквівалент, який
містить у своїй структурі темпоральні та функціонально-стилістичні семи, що свід182
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чить про наявність часткової лексико-системної лакуни змішаного типу, яка виявляється при зіставленні семної структури лексичного значення слів української та
англійської мов.
Особливий інтерес становлять часткові лакуни, пов'язані з розбіжностями образної перспективи та внутрішньої форми лексичних одиниць зіставлюваних мов. Дослідження міжсистемних незбігів чи пустот міжетнічного простору спонукають
звернутися до психологічної лінгвістичної парадигми: до змісту процесів презентації та репрезентації об'єктів реальної дійсності у свідомості та мовленнєвій діяльності певного представника етнолінгвістичної спільноти [Нуриев 2003, 153]. Так, розглядаючи еволюцію поняття в двох етнокультурних системах, можна виявити відмінності в когнітивних структурах, які лежать в основі цього утворення: пролісок –
"той, що під лісом" (семантична ознака "місце") = snowdrop – "снігова крапля" (семантична ознака "походження"); це, в свою чергу, засвідчує неможливість однозначності інтерпретації предмета комунікації (оскільки цією рослиною може бути й
первоцвіт). Тому вважаємо, що розбіжність між асоціаціями слова у різних лінгвокультурних спільнот спричинена етнічною специфікою структури концептів.
Розбіжності в асоціаціях простежуються у номінаціях фітонімів, як от мати–й–
мачуха (англ. – coltsfoot) та чорнобривці (англ. – marigold). В одному й тому ж явищі різні мови при найменуванні помічають різні сторони дійсності. Наприклад, рослина мати-й-мачуха отримала таку назву через свою будову та зовнішній вигляд
(листя знизу пухнасте і біле, а зверху зелене та холодне на дотик). Можна припустити, що образно вони символізують непрості відносини матері й мачухи [Жайворонок 2010, 357]. В англійській мові ця рослина позначена лексемою coltsfoot, в
якій, порівняно з українською, така внутрішня форма не простежується. На нашу
думку, у семантичній структурі англійського корелята актуалізується сема функціонального призначення (цією рослиною, ймовірно, люблять живитися тварини), і
тому він суттєво семантично відрізняється від українського еквівалента.
Іншим типом розбіжностей вважаємо відмінності у внутрішній формі, яка найяскравіше виражається при зіставленні лексичних одиниць різних мов на позначення
однакових денотатів. Тому цей аспект смислової структури лексичного значення
потребує спеціального розгляду, з огляду на типологію мов. Внутрішню форму
трактують як семантичну і структурну співвіднесеність складових словоморфем з
іншими морфемами певної мови; як ознаку, яка покладена в основу номінації при
утворенні нового лексичного значення слова [ЛЭС 1990, 85]. Вибір ознаки, що лежить в основі номінації, необов'язково визначається її важливістю. Це може бути
лише ознака, яка перша спадає на думку, тому в різних мовах один і той же предмет можна назвати на основі визначення різних ознак. Наприклад, тлумачний словник пропонує таку дефініцію лексеми самовар (англ. samovar) – своєрідна за формою металева посудина для кип'ятіння води з топкою всередині, що наповнюється
вугіллям. || Така ж за формою посудина, в якій воду кип'ятять за допомогою електрики [СУМ Т. 9, 29], пор.: укр. – А, от хто нас зовсім забув! – скрикнув професор, –
Добридень, добридень! Чудово! Але хто ж приходить, коли самовар уже погас?
[Підмогильний 1990, 116]; англ. "So you haven't quite forgotten us!" cried out the old
183

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

professor. "How re you? Splendid! But you have come when the samovar is no longer hot"
[Pidmohylny 1972, 130]. У пропонованому фрагменті тексту в англійській мові часткова лакуна змішаного типу samovar, на нашу думку, не є мотивованою. В українській мові мотивуючими виступають дві основи само і вар, які вважаємо ключовими
для розуміння цього слова. Проте у відповідному кореляті неможливо виявити внутрішню форму через невідповідність перекладних основ аналізованих лексем.
Серед фітонімів демонстративною вважаємо лексему чорнобривці, значення якої
у тлумачному словнику потрактовано так: чорнобривець – однорічна трав'яниста
декоративна рослина родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору [СУМ Т. 11, 357]. Мотивуючою основою внутрішньої форми виступають дві основи чорні брови, які є базовими для українського народу. В англійській мові ця
лексема не є мотивованою: в однослівному відповіднику marigold акцентується
увага на місці поширення та одоративних властивостях рослини. Важливим також є
той факт, що для українців ця квітка має символічне значення, оскільки символізує
рідну домівку, рідний край та юнацьку красу [Жайворонок 2010, 643]. Отже, внутрішня форма англійського корелята суттєво відрізняється від українського.
Вище викладене дозволяє трактувати часткову лакунарність як відсутність або
розбіжності різного роду сем у лексичних значеннях зіставлюваних слів. Говорячи
про часткові лексико-системні лакуни, маємо на увазі той тип відповідників, коли
лексеми не цілком збігаються за своїм змістом. При зіставленні смислового змісту
субстантивів української та англійської мов виявляються розбіжності у способі використання та об'ємі інформації, тобто семна структура лексичного значення слів
відрізняється. Часткова лакунарність в образній перспективі та внутрішній формі слів
зумовлена асиметрією концептуальної бази носіїв англійської та української мов.
У ході нашого дослідження ми виявили також, що при семантичному перекладі
еквівалент може складатися із мотивуючих основ, враховуючи нечасті збіги ознак
на позначення дійсності в англійській та українській мовах. Приклади ілюструють
відповідність лексичних корелятів із денотативною семою. Проте виявляються певні розбіжності, адже кожен з англійських корелятів, крім основної денотативної,
містить додаткові семи. Усім частковим лакунам властивий ідіоетнічний характер.
З огляду на це, особливий інтерес можуть становити інші види лакун, пов'язаних із
гендерними, емотивно-оцінними, функціонально-стилістичними семами, дослідження яких повинно стати предметом подальших типологічних наукових розвідок
з лакунології.
В статье рассматриваются частичные лакуны, связанные с предметно-логическими и темпоральными семами в структуре лексического значения субстантивов английского и украинского языков,
обусловленные различием в концептуализации мира разными этносами, а также хронологической
маркированностью употребления слова. Детально проанализированы лакуны с разной образной перспективой и внутренней формой сопоставляемых субстантивов.
Ключевые слова: лакуна, коррелят, семная структура, предметно-логическая сема, темпоральная
сема, внуренняя форма слова.
The article observes partial lacunas, comprising object and temporal semes in the lexical meaning
structure of English and Ukrainian substantives, determined by differences in world conceptualization
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alongside with chronological marking of a word use. A detailed analysis is paid to lacunas with different
image projection and inner form of contrasted substantives.
Key words: lacuna, correlate, semic structure, object seme, temporal seme, inner word form.
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УКРАЇНСЬКА ПЕРЕКЛАДНА РЕЦЕПЦІЯ
ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО ПЕРСОНІЗМУ ФРЕНКА О'ГАРИ
Пермінова Алла Вікторівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена проблемі входження поетичної спадщини Френка О'Гари в українську літературну полісистему, що реалізовано у метапоетичному проекті Юрія Андруховича. Особливості відтворення наскрізного компонента творів американського автора – інтермедіального персонізму – служать об'єктом пропонованого дослідження.
Ключові слова: антропоцентризм, перекладознавство, полісистема, метатекст, перекладна рецепція, інтермедіальність, персонізм, метод перекладача.

Антропоцентрична спрямованість сучасних перекладознавчих студій та інтердисциплінарність їхньої реалізації обумовлюють актуальність вивчення перекладної
рецепції творів сучасних митців поетичного слова як світоглядницького діалогу
авторів оригіналу та перекладу. Особистість перекладача, яка виявляється у творчих методах, застосовуваних до транспонування джерельних текстів, виходить із
затінку мовоцентричних досліджень, відкриваючи нові горизонти розвитку метапоетики у розрізі прагматики. Неослабний інтерес теоретиків та практиків англоукраїнського художнього та, зокрема, поетичного перекладу (Беха П. О., Зорівчак
Р. П., Кикотя В. М., Коломієць Л. В., Радчука В. Д., Рихла П. О., та ін.) викликає
питання щодо особливостей входження творів англомовних поетів в українську
літературну полісистему.
У світлі вище зазначеного ставимо собі за мету проаналізувати цілісність репрезентації поетичної спадщини Френка О'Гари в українських перекладах Юрія Андруховича. Об'єктом дослідження є інтермедіальний персонізм творів О'Гари, а його предметом виступають перекладацькі методи "пересотворення" оригіналу в
контексті української літературної полісистеми. Зазначений ракурс визначає новизну пропонованого дослідження.
Френк О'Гара – один із засновників "Нью-Йоркської школи поетів" (термін, уведений у літературознавчий обіг Дональдом Аланом в антології "Нова американська
поезія 1945-1960"), який разом із Джоном Ешбері та Кеннетом Коком підривав канони американської літератури середини ХХ століття зухвалим нехтуванням правил, формальним та смисловим експериментуванням, розбудовою модерної традиції. Усі троє сповідували свободу інтелектуально-чуттєвого вираження, яка не зводилася лише до пошуку нових поетичних форм. Саме тому вони творили поезію
інтермедіальну, звертаючись до авангардної музики та живопису, де відбувалося
всебічне експериментування. Барви і ноти запозичувалися для створення яскравої
"інакшості", разюче відмінної від усього, що існувало в американській поезії 50-х.
А це час, "коли на кону з'являється нове покоління митців (т. зв. новий авангард),
час радикального оновлення мистецьких форм і засобів. Зрештою, це час, коли
американське мистецтво, передусім візуальне і поетичне, позбувається певної провінційності, присоромленої вторинності щодо авангардної Європи, воно робиться
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самодостатнім і починає з власних ресурсів формувати мистецькі стилі, течії та напрями, умовно кажучи, диктувати себе світові (…). Це час, коли Америка знову
стала предметом власної поезії [Андрухович 2007, 12].
Захоплюючись абстракціонізмом у малярстві, Френк О'Гара з обережністю ставився до нього у словесному жанрі. Для нього був неприйнятним рафінований абстракціонізм, що вимагав від поета повного знеособлення. Тому Френк О'Гара знаходить новий вимір існування поезії, який називає "персонізмом". На думку поета,
персонізм – це не філософсько- світоглядницька концепція, а онтологія інтермедіального мистецтва. І наразі не йдеться про щось надто особисте чи інтимне. Персонізм – це ампліфікована адресність твору, це поетичне звернення до конкретної
особи. Сприйняття поезії персонізму схоже на випадково підслухану телефонну
розмову в міському транспорті, коли чуєш лише одного із співрозмовників, однак
за репліками якого без особливих зусиль добудовуєш увесь діалог.
Поезія Френка О'Гари фрагментарна і колажна, перенасичена власними іменами
знаменитих і майже нікому невідомих людей. Поет не сумнівається, що той чи та,
кому присвячено вірш, достеменно знає, про що йдеться. До того ж О'Гару не обходить, чи сприймається його твір як завершений факт літератури. Не вірячи ні в
Бога, "ні в ритм, ані в асонанс", Френк О'Гара відмовляється від місії змінити світ
на краще. Навіщо, запитує він, писати вірші, які підштовхують читача до самовдосконалення, коли місцем призначення кожного є смерть. Поезія взагалі не повинна
до чогось підштовхувати чи щось нав'язувати, вона повинна просто бути, існувати в
міжособистісному просторі людських стосунків.
"Блискавичний метод" написання поезії – складання віршів усюди і завжди, де і
коли випадає нагода: у своєму кабінеті в Музеї сучасного мистецтва, де він працював
куратором; під час обідньої перерви в заюрмленому ресторанчику; дорогою додому
тощо; – становить одну з поетичних новацій Френка О'Гари. Натурою для його вербального малярства служив урбаністичний світ фантазій і парадоксів як прояв не стільки того, що відбувалося насправді, скільки того, що могло б відбутися.
На тлі поетичних доробків інших авторів Нью-Йоркської школи творчість Френка О'Гари вирізняється виключною автобіографічністю, як переконливо доводить
вірш "Autobiographia Literaria": "When I was a child/I played by myself in a/corner of
the schoolyard/all alone.//I hated dolls and I/hated games, animals were/not friendly and
birds /flew away.//If anyone was looking/for me I hid behind a /tree and cried out
"I am/an orphan."//And here I am, the /center of all beauty! /writing these
poems!/Imagine!" – "Коли я був малий/то грався одинцем/у закамарках шкільного
двору/завжди сам.//Я не любив дівчат з ляльками і/ненавидів ігри, звірі мені/не
всміхались, а птахи/летіли від мене геть.//Якщо хто-небудь шукав/мене я ховався
за/деревом і кричав "Сироту/не чіпати".//І от він – я,/краса над красою!/той що
пише ці рядки!/Уявіть собі!". У своєму перекладі Юрій Андрухович дотримується
методу покомпонентного транспонування віршової матерії оригіналу у межах евристичного напряму метапоетичного письма, який, за Л. Коломієць, є "процесом лінійного семіотичного декодування тексту першотвору…" [Коломієць 2004, 194].
Семантична близькість порівнюваних творів увиразнюється завдяки безпомильно187
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му копіюванню графіки оригіналу – пунктуації, довжини та лексичного наповнення
рядків. Незначні прояви асиметрії є контекстуальним "розпрозоренням" імплікованих
смислів (hated dolls – не любив дівчат з ляльками, "I am/an orphan." – "Сироту/не чіпати"). Одначе, у перекладі рядка center of all beauty! – краса над красою вгадується
Шевченкове "пан над панами" – інтертекстуальне вкраплення, що долучає автобіографічність американського поета до літературної біографії української культури.
Інтертекстуальність та інтермедіальність є наскрізними параметрами творчості
Френка О'Гари. Із принагідних елементів буднів він складав вірші, у яких вчуваються голоси Рембо, Малларме, Пастернака і Маяковського. Твори О'Гари – омовлення на перший погляд випадкових звукових пучків композицій Кейджа і Фелдмана, поетичний коментар до полотен Поллока, Клайна, де Кунінга, Джейн Фрайліхер і Ларрі Ріверс. Причетність поета до малярства американських абстрактних
експресіоністів засвідчує вірш "Чому я не художник": "I am not a painter, I am a
poet./Why? I think I would rather be/a painter, but I am not. Well,/for instance, Mike
Goldberg/is starting a painting. I drop in./"Sit down and have a drink" he/says. I drink;
we drink. I look/up. "You have SARDINES in it."/"Yes, it needed something there."
(…)/But me? One day I am thinking of/a color: orange. I write a line/about orange.
Pretty soon it is a/whole page of words, not lines./Then another page. There should be/so
much more, not of orange, of/words, of how terrible orange is/and life. Days go by. It is
even in/prose, I am a real poet. My poem/is finished and I haven't mentioned/orange yet.
It's twelve poems, I call/it ORANGES. And one day in a gallery/I see Mike's painting,
called SARDINES." – "Я не художник, я поет./Чому? Здається, я мав бути/художником, та не став. От,/Наприклад, Майк Голдберг/починає малювати, а
тут я./ "Сідай і налий собі", каже/Майк. Я п'ю; ми п'ємо. Підводжу/очі. "У тебе
там САРДИНИ"./ "Так, щось туди просилося"./(…)// А я? Певного дня думаю про//
колір: помаранчевий. Пишу рядок/про це. Невдовзі маю/цілу сторінку слів, не те що
рядок./Тоді наступну сторінку. Цього мусить бути/все більше, не кольору, а
слів/про жах цього кольору/жах життя. Дні ідуть. Це вже навіть/проза, такий я
поет. І вірш/закінчений, а я не згадав/ще той колір. Маю дванадцять віршів,
які/назвав ПОМАРАНЧІ. Іншого дня в галереї/бачу Майкове полотно, яке він назвав
САРДИНИ". У результаті семіотичного декодування джерельного тексту український перекладач адекватно відтворює його значеннєво-смислові єдності, попри
деякі неточності при транспонуванні модальності окремих рядків (I think I would
rather be/a painter, but I am not. – Здається, я мав бути/художником, та не став;
I am a real poet – такий я поет). Варто зауважити, що помаранчевий колір, про
який йдеться у контексті оригіналу, міг би набути в контексті українського "пересотворення" конотативного прирощення смислу, не властивого першотвору. Одначе, джерелоцентрична репрезентація вірша перекладачем занурює українського
читача у контекст тогочасної Америки. Такому зануренню сприяє перекладацький
коментар Юрія Андруховича, який у примітках подає стислу інформацію про людей (наразі йдеться про Майка Голдберга – Нью-Йоркського художника, шовкографіями якого проілюстровано одну зі збірок поета), місця та події, що відлунюють у творах Френка О'Гари.
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Деякі вірші, як-от "День смерті пані День", "Особистий вірш" та ін., настільки
перенасичені власними назвами, здебільшого топонімами та антропонімами, що
перекладацький коментар стає невід'ємною складовою знайомства українського
читача з американським автором, адже вірші Френка О'Гари – поетичний путівник
Нью-Йорком, з його музеями, книгарнями, кінотеатрами, барами та їхніми визначними завсідниками. Френка О'Гару вважають справжнім Нью-Йоркським поетом, і
не лише через приналежність до неформального угрупування митців, але й через
розгортання усіх його творів на тлі мегаполісу. "Життя міста і мільйони міжлюдських стосунків, що сповнюють усю його поезію своїм ненастанним шумом; запахи
сміття, парфумів і вихлопних газів перемішуються в ній, творячи той чудовий, покручений і благодатний простір, яким і є Нью-Йорк" [Андрухович 2007, 195]. Поезія
О'Гари схожа на захоплені блукання свідомості, зокрема, як у вірші "Особистий
вірш": "Now when I walk around at lunchtime/I have only two charms in my pocket(…)
//I walk through the luminous humidity/passing the House of Seagram with its wet/and its
loungers and the construction to/the left that closed the sidewalk if/I ever get to be a
construction worker/I'd like to have a silver hat please/and get to Moriarty's where I wait
for/LeRoi and hear who wants to be a mover and/shaker…" – "Зараз, коли я йду опівдні
в час ланчу/я маю тільки два амулети в кишені (…) //Я йду цією просвітленою вологістю/минаю Сіграм з його напоями і пійлами/його неробами здаю ліворуч в обхід
будови/що заступила всю ширину пішохідника о/якби я колись працював на будові/то вдягнув би на голову срібного шолома/тепер до Моріарті де я чекаю на/ Ле
Роя і чую балачку про те хто наскільки/крутий…". Юрій Андрухович стає метапоетичним попутником Френка О'Гари у мандрах його свідомості вулицями НьюЙорка. Одначе, необхідність експлікації окремих сегментів оригіналу примушує
перекладача розширювати синтаксичні межі метатексту. Так, пояснивши, що "Сіграм Білдінг" – один із найприкметніших хмарочосів Нью-Йорка, резиденція алкогольного розповсюджувача "Сіграм Лтд", Юрій Андрухович декомпресує та конкретизує відрізок оригіналу passing the House of Seagram with its wet – минаю Сіграм
з його напоями і пійлами, відтворюючи розмовну тональність усього вірша. Створення метатексту у стилістичному аранжуванні автора оригіналу є необхідною
складовою реалізації евристичного проекту іншомовного "пересотворення". І тут
Юрій Андрухович також демонструє перекладацьку майстерність. Як і в оригіналі,
в українських текстах герої балакають про те, хто крутіший (and hear who wants
to be a mover and/shaker), прихиляються до сортирних дверей у знаменитому мангеттенському барі П'ять Баксів (leaning on the john door in the 5 SPOT), слухаючи
джаз (вірш "День смерті пані День"), дозволяють Лані Тернер не просто впасти, а
гепнутися (Lana Turner has collapsed!), дарма, що вона – голлівудська зірка. А от
вірш "Два пастухи, роман" є справжнім викликом літературній критиці через його
маргінальну нелітературність. Однак, Юрій Андрухович залишається вірним Френкові О'Гарі, виступаючи співучасником у вербальному злочині проти цензури, адже
поетичним кредо фундатора персонізму було творити вірші, що дозволяють "викликати обертони/відтінки любові без руйнування її життєдайної вульгарності…"
[Андрухович 2007, 190].
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Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про лексико-семантичну,
стилістичну та прагматичну цілісність репрезентації поетичної спадщини Френка
О'Гари в метапоетичному проекті Юрія Андруховича, реалізованої в руслі евристичного напряму вторинного дискурсотворення. Джерелоцентричність методу перекладача, невтручання в динаміку значеннєво-смислових єдностей першотвору не
завадили Юрію Андруховичу розкрити поетичну індивідуальність Френка О'Гари в
усьому багатстві сучасної української мови.
У подальших дослідженнях перспективним вважаємо вивчення української перекладацької рецепції творів сучасних американських поетів у контексті інтерпретативного плюралізму постколоніальних студій.
Статья посвящена проблеме вхождения поэтического наследия Фрэнка О'Гары в украинскую литературную полисистему, осуществленной в метапоэтическом проекте Юрия Андруховича. Особенности воссоздания ключевого компонента произведений американского автора – интермедиального
персонизма – являются объектом предложенного исследования.
Ключевые слова: антропоцентризм, переводоведение, полисистема, метатекст, переводческая рецепция, интермедиальность, персонизм, метод переводчика.
The article deals with Frank O'Hara's poetic heritage incorporation into the Ukrainian literary polisystem,
which has been implemented in metapoetic project by Yuriy Andrukhovych. The proposed research focuses
on the peculiarities of the American poet's intermedium personism recreation in translation.
Key words: anthropocentric studies, translation studies, polisystem, metatext, translator's reception,
intermedium aspect, personism, translator's method.
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ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ОБ'ЄКТИВНОЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЙ
У ТЕКСТАХ ПЕРЕКЛАДУ РІЗНОЖАНРОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ
Дж. СЕЛІНДЖЕРА НА МІКРОСТИЛІСТИЧНОМУ РІВНІ
Ребенко Марина Юріївна,
здобувач
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Проведено порівняльний лінгвостатистичний перекладознавчий аналіз творів Дж. Селінджера та
їх перекладів на мікростилістичному рівні за кількісними показниками частоти вживання лексикосемантичних одиниць і розподілу їх щільності у ТО (тексті-оригіналі) і ТП (тексті-перекладі). Доведено, що накопичення змін у розподілі абсолютних значень цих показників як прояв об'єктивної деформації переходить у ТП у нову якість – прагматичну деформацію з певною ознакою.
Ключові слова: об'єктивна деформація, прагматична деформація, міра об'єктивної деформації, рівень мікростилістики, частота та щільність розподілу лексико-семантичних одиниць у текстіперекладі.

При визначенні ступеня еквівалентності міжтекстового інваріанта та адекватності стилістичної домінанти оригіналу при перекладі важливим є виявлення та врахування перекладачем зв'язку об'єктивно-функціональних і суб'єктивно-модальних
параметрів тексту на всіх рівнях його організації. Перетворення при перекладі об'єктивно-функціональних параметрів тексту-оригіналу (ТО) призводить до появи
об'єктивної деформації у тексті-перекладі (ТП), а неврахування перекладачем зв'язку та взаємообумовленості об'єктивно-функціональних і суб'єктивно-модальних
параметрів ТО викликає появу прагматичної деформації у перекладі. Об'єктивна і
прагматична деформації виступають двома аспектами одного загального явища –
перекладацької деформації. У зв'язку з цим вважаємо актуальним вивчення особливостей об'єктивної та прагматичної деформацій у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера на різних рівнях текстової організації.
Метою даної розвідки є вивчення особливостей виділених нами двох аспектів
явища перекладацької деформації – об'єктивної та прагматичної, виявлення характеру їх зв'язку, встановлення закономірностей прояву об'єктивної та прагматичної
деформацій у перекладі на мікростилістичному рівні у порівняльному лінгвостатистичному перекладознавчому аналізі різножанрових текстів-оригіналів Дж. Селінджера та їх перекладів. Для досягнення поставленої мети нам потрібно вирішити
наступні завдання: 1) провести комплексний порівняльний лінгвостатистичний
перекладознавчий аналіз текстів Дж. Д. Селінджера та його перекладів, послуговуючись кількісними даними об'єктивних показників індивідуально-художнього стилю різножанрової прози даного автора, обраного нами як критерій дослідження;
2) виявити випадки перекладацької деформації у перекладах художньої прози Дж.
Селінджера; 3) оцінити міру об'єктивної деформації за показниками частоти вживання певних лексико-семантичних одиниць (ЛСО) у ТО і ТП і розподілу їх щіль191
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ності на рівні мікростилістики текстової організації; 4) виділити особливі випадки
накопичення кількісно-об'єктивних деформацій та їх перехід у нову якість – прагматичну площину – та побудувати відповідні схеми, які ілюструють зв'язок та взаємообумовленість об'єктивної та прагматичної деформацій.
Отже, предметом нашого дослідження виступають прояви перекладацької деформації, а саме: особливості зв'язку та взаємообумовленості її двох аспектів –
об'єктивної та прагматичної деформацій на мікростилістичному рівні текстової організації. Об'єктом дослідження слугують різножанрові художні тексти Дж. Селінджера, а також їх українські та російські переклади.
Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вперше при дослідженні художньої прози Дж. Селінджера запропоновано методику вивчення особливостей
ідіостилю автора за допомогою лінгвостатистичних методів у контексті явища перекладацької деформації у текстах перекладу.
Основу порівняльного лінгвостатистичного перекладознавчого дослідження формують наступні положення: 1) об'єктивне і суб'єктивне у тексті перебувають у тісній взаємодії та взаємообумовленості на мікро- і макростилістичному рівнях;
2) комплексний порівняльний аналіз ТО і ТП необхідно проводити, починаючи з
рівня мікростилістики тексту з поступовим переходом до вищого макростилістичного рівня цілісного тексту; 3) особливості лексичного, граматичного, морфологічного, синтаксичного, семантичного і прагматичного оформлення тексту є однією з
ознак стилю автора та його перекладача; 4) міра об'єктивної деформації визначається кількістю відхилень у тексті-перекладі на всіх рівнях його організації, а міра
прагматичної деформації – ступенем відхилень при відтворенні стилістичної домінанти оригіналу при перекладі за якісними показниками прагматичної деформації;
5) мікро- та макростилістичні показники ідіостилю певного автора мають ураховуватися перекладачем і виступають важливими характеристиками для визначення
міри допустимих перетворень у лінгвостатистичному порівняльному перекладознавчому аналізі текстів цього автора та його перекладачів.
Матеріалом дослідження особливостей прояву об'єктивної деформації у текстах
вторинної комунікації у процесі порівняльного аналізу з вихідними мікростилістичними параметрами першоджерела стали п'ять оповідань із циклу 'Nine Stories', повісті "Franny", "Raise High the Roof Beam, Carpenters" і роман "The Catcher in the
Rye" американського прозаїка Дж. Селінджера (J. D. Salinger) та його українськомовні, російськомовні та німецькомовні переклади.
Проведемо аналіз обраних творів на мікростилістичному рівні текстової організації за показником частоти лексичних одиниць у ТО і ТП. Під поняттям частоти
розуміють абсолютну кількість варіант (ni, у нашому випадку – це лексикосемантичні одиниці) в однорідному відрізку тексту щодо його функціональностилістичних і жанрових ознак.
Зазначимо, що для кількісно-якісного аналізу результатів розподілу частот зручно застосувати прийом ранжування, тобто згрупувати частоти за їх порядковою
ознакою, за принципом спадання частоти.
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Вважаємо, що одержані результати кількісних розрахунків за показником частоти ЛСО у першотворах і їх перекладах для більш ґрунтовних висновків потребують
додаткового статистичного підтвердження, а саме: аналізу за показником абсолютної щільності досліджуваних ЛСО у ТО і ТП. Під абсолютною щільністю лексичних одиниць у тексті розуміється відношення кількості певних лексем (NЛСО) до
загальної кількості слів у даному творі ( ∑ N ) : ρ = N ЛСО ∑ N .
Аналіз рангового розподілу частот ЛСО, а також щільності ЛСО у текстахоригіналах і їх перекладах, які досліджуються, дозволив виявити такі особливості
функціонування мовних одиниць на рівні мікростилістики порівнюваних творів:
● В усіх різножанрових творах досліджуваного нами автора зберігається наступна рангова послідовність розподілу абсолютних значень частоти вибраних ЛСО у
послідовності від більших значень частоти до найменших: дієслово → іменник →
займенник → прикметник → числівник.
● При перекладі спостерігається переважна зміна рангів 1 і 2 (дієслово → іменник) авторських текстів на зворотну послідовність: іменник → дієслово. Натомість:
1) в оповіданні "Down at the Dinghy" та його перекладах (єдиного з корпусу досліджуваних текстів), формалістичною структурою якого є діалог, ранг 1 мають не
дієслівні, а іменникові ЛСО. Це свідчить про особливий характер селінджерівського діалогу в цьому творі як домінування предметно-понятійних концептів
"FAMILY", "COURAGE", "HONESTNESS", "JOY" над іншими концептами: системно-дійовими "WORRY ABOUT", "ESCAPE", "HIDE", персонально-дейктичними
"SHE – HE", "I – THEY", асоціативно-образним "ORANGE" і кількісно-числовим
концептом "FIVE" в оповіданні "Down at the Dinghy"; 2) у досліджуваному нами
романі Дж. Селінджера "The Catcher in the Rye" та оповіданні із аналізованої збірки –
"Pretty Mouth and Green My Eyes" зафіксовано зміну рангів частоти і щільності лексико-семантичних іменникових і займенникових одиниць (на ранги 3 і 2 відповідно). Цю зміну можна пояснити, насамперед, характером даних творів: і у сповіді
Холдена Колфілда про події, відчуття, емоції та переживання певного періоду його
життя (роман "The Catcher in the Rye"), і в телефонній розмові адвоката Лі зі своїм
суперником – чоловіком Джоані (оповідання "Pretty Mouth and Green My Eyes") займенникові одиниці формують центральні персонально-дейктичні концепти "I –
THEY", "I – YOU", "SHE – HE", які домінують над номінативними предметнопонятійними концептами цих творів.
● У текстах-перекладах рангова послідовність займенників, прикметників і числівників відповідає оригіналам. Натомість у розподілі дієслів та іменників у перекладах спостерігається зміна рангів 1 і 2. Цю зміну можна пояснити, перш за все,
структурною і словотвірною специфікою дієслівного корпусу англійської мови порівняно з українською та, відповідно, російською мовами. Дієслівний корпус мови
оригіналу у нашому дослідженні є багатокомпонентною ієрархічною системою, яка
у кількісному обсязі є більш численною, ніж відповідні системи мов перекладу.
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Розрахунки розподілу ЛСО у першотворах і їх перекладах за критерієм "хіквадрат" свідчать про наявність розбіжностей у розподілі частоти певних ЛСО у
розглянутих перекладах відносно першотворів Дж. Селінджера, тому що одержані
величини суми χ² перевищують критичні значення, що підтверджує зафіксовані нами суттєві відхилення мікростилістичного рівня при перекладі від вихідних одиниць оригіналу.
Аналіз одержаних даних вказує на те, що в українських перекладах творів
Дж. Селінджера максимальна міра об'єктивної деформації спостерігається для таких найбільш варіативних ЛСО: прикметники (41 % у тексті українського перекладу С. Поліщука оповідання "A Perfect Day for Bananafish"), займенники (33 % у тексті українського перекладу С. Поліщука оповідання "A Perfect Day for Bananafish"),
дієслова (30 % у тексті українського перекладу Д. Кузьменка оповідання "Pretty
Mouth and Green My Eyes"), іменники (19 % у тексті українського перекладу С. Поліщука оповідання "A Perfect Day for Bananafish"); у романі – при перекладі дієслів
(24 %); у повісті "Franny" – при перекладі займенників (21 %); в оповіданні "For
Esme with Love and Squalor" при перекладі дієслів (20 %); у повісті "Raise High the
Roof Beam, Carpenters" – дієслів (18 %).
Як приклад покажемо на рис. 1 діаграму, яка ілюструє міру об'єктивної деформації у розподілі найбільш варіативних ЛСО у текстах-перекладах оповідання Дж.
Селінджера "A Perfect Day for Bananafish":

Рис. 1. Міра об'єктивної деформації у розподілі частоти прикметників
у текстах перекладу відповідно до першоджерела Дж. Селінджера
"A Perfect Day for Bananafish"
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На рисунку видно, що міра об'єктивної деформації за показником частоти прикметникових ЛСО у ТП 1 (укр. пер. Д. Кузьменка), ТП 2 (укр. пер. С. Поліщука) і
ТП 3 (рос. пер. Р. Райт-Ковальової) коливається від 41 до 32 %. Такий діапазон коливань об'єктивної деформації є сигналом для детального аналізу причин та оцінки
її впливу на якість збереження стилістичної домінанти авторської прагматики у перекладі. Так, переклад таких домінантних прикметникових ЛСО, як banana, mink,
perfect, spiritual, fine, sausaged, Whirly є деформованим, що вказує на переважання
суб'єктивного вибору перекладачів над об'єктивно-вмотивованими їх рішеннями у
розкритті образів головних героїв оповідання (Симора і Мюріель Ґласс) для сприйняття "підготовленим" читачем перекладу. Це, в свою чергу, призводить до появи
прагматичної деформації у перекладі.
Максимальна міра об'єктивної деформації за показником частоти займенників
також спостерігається в українських перекладах оповідання "A Perfect Day for
Bananafish" і становить 34 %. Порівняння даних реєстру найчастотніших займенників в аналізованому оповіданні та його перекладах вказує на переакцентуацію характеру персонально-дейктичних концептів "SHE" і "HE", які не просто називають
головних героїв селінджерівського твору – Симора і Мюріель Ґласс, а й створюють
збірний образ твору, у якому автор протиставляє представників двох різних світів
за гендерною ознакою та за їхніми морально-естетичними ідеалами. Як наслідок, у
ТП 2 виникає прагматична деформація з експресивно-образною ознакою, яка є допустимою для "непідготовленого" читача перекладу, однак критичною для "підготовленого" читача, оскільки змінює його адекватне сприйняття сугестивномодальних акцентів авторської прагматики.
Для порівняння зафіксована міра об'єктивної деформації – 21 % за даним показником в українському тексті-перекладі Ю. Покальчука (ТП 4) повісті "Franny"
знижує цінність окремих сугестивно-символічних контекстів повісті, маркованих,
наприклад, таким персонально-дейктичним концептом, як "NOBODYEVERYBODY". У першотворі ("I'm sick of not having the courage to be an absolute
nobody" [Salinger 1982, 194]) "підготовлений" читач зчитує із змістовно-фактуальної інформації оригіналу концепцію селінджерівської прагматики про єдність
взаємовиключальних сутностей – прагнення Френні Ґласс перейти межу гріховності людських думок і вчинків та протилежне йому намагання її коханого Лейна Кутеля до постійного споживання матеріальних благ. Натомість, відповідному адресату українськомовного ТП 4 це не вдається, оскільки авторський суб'єктивномодальний акцент заблоковано об'єктивно-мовними переробками: "Я гидка сама
собі, що не маю відваги бути просто людиною" [Селінджер 1984, 259]. Через індивідуально-суб'єктивне сприйняття авторського контексту перекладачем Ю. Покальчуком, який не може дозволити, щоб "його" Френні прагнула стати ніким, як того
насправді хоче автор, виникає прагматична деформація з експресивно-образною
ознакою у тексті українського перекладу.
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При порівнянні частоти дієслівних одиниць в аналізованих текстах-оригіналах і
їх перекладах видно, що максимальною мірою об'єктивної деформації у 30 % характеризується ТП оповідання Дж. Селінджера "Pretty Mouth and Green My Eyes". Зіставивши реєстр дієслівних ЛСО текстів оригіналу та перекладів (Д. Кузьменка
(ТП 5) і Н. Галь (ТП 6)), бачимо, що при рівнозначній та рівноцінній передачі винятково селінджерівської дієслівної лексики, яка формує цілісність системи смислів
окремих елементів першотвору, виникають певні труднощі. Наприклад, у перекладі
лексико-семантичної дієслівної одиниці оригіналу flattering, яка створює імпліцитно-образний контекст цілого фрагменту оригіналу та виступає одним із перших маркерів авторської прагматики у розкритті істинної сутності образу героя твору –
успішного адвоката Лі, не відтворено символізму селінджерівської іронії: роль виразності світла, яке лестило сивині Лі, перебільшуючи її справжню красу. Порівняємо: "… the light was particularly, if rather vividly, flattering to his [Lee's] gray, mostly
white, hair" [Salinger 1951, 20] – "У цю мить світло ще яскравіше освітило його
сиве, майже зовсім біле волосся" [Селінджер 2008, 27]; "В эту минуту его седые,
почти совсем белые волосы были освещены особенно выгодно, хотя, может
быть, и чересчур ярко" [Сэлинджер 2001, 583]. Відтак, наведені приклади перекладів вважаємо моментом появи прагматичної деформації в українському і російському текстах, мінімізувати прояв якої можливо у разі такого перекладу: "У ту ж
мить світло надмірно, якщо не занадто виразно, лестило його посивілим, майже
білосніжним скроням" (переклад наш – М. Р.).
У наступному фрагменті аналізованого твору особливого модального значення
набуває звукове алітераційне чергування немилозвучних "sh / r", "h / gr": "With his
left hand, the gray-haired man shaped the ash of his cigarette on the rim of the ashtray"
[Salinger 1951, 22]. Вважаємо, що ця авторська прагматична імплікатура, яка викликає у первинних "підготовленого" і "непідготовленого" читачів почуття страху,
відчуття чогось неприємного, асоційованого з шипінням змії (повторення звуків
"ш", "х"), чи наростання звукового ефекту грому (повторення звуків "р", "гр"), вимагає майже еквівалентної передачі у перекладі як змісту, так і форми (у даному
випадку звукової) власне селінджерівської дієслівної ЛСО shape. Однак у перекладах Д. Кузьменка і Н. Галь має місце прийом семантичної заміни значення дієслівної одиниці оригіналу shape, що, у свою чергу, формує емотивно-художню ознаку
прагматичної деформації: "Лівою рукою сивий чоловік струсив попіл зі своєї сигарети на край попільнички" [Селінджер 2008, 30]; "Левой рукой седовласый стряхнул пепел на край пепельницы" [Сэлинджер 2001, 589]. Змістовно-фактуальна єдність "струсив попіл" / "стряхнул пепел" не становить бажаного комплексу чергування авторських звуків, зокрема ефекту шипіння. Тому, вважаємо, що характер
прочитання авторської модальності у даному "шорсткому" контексті твору первинним і вторинним "підготовленими" читачами різниться: селінджерівська прагматика неодноразово змушує свого реципієнта ніби "спотикатися" через неочікувані
алогічні номінації, а перекладацька – елімінує такий ефект, створюючи елементи,
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які не вибиваються із загального контексту твору своєю неочікуваною образністю.
Саме це дозволило говорити про прагматичну деформацію у перекладі, мінімізувати появу якої можливо у випадку перекладу, здатного викликати у "підготовленого" адресата ТП відповідні химерні селінджерівські образи: "Лівою рукою сивий
формував попіл сигарети на краю попільниці" (переклад наш – М. Р.).
Як приклад (рис. 2) наведемо загальну схему процесу переходу об'єктивномовних змін (у даному прикладі – дієслівних лексико-семантичних одиниць текстів
перекладу Д. Кузьменка (ТП 5) і Н. Галь (ТП 6) у суб'єктивну площину, прагматика
якої не має точок дотику із відповідною цінністю першотвору.
Таким чином, побудована нами схема появи у перекладах творів Дж. Селінджера об'єктивної деформації певних лексико-семантичних одиниць і її переходу у
прагматичну деформацію з конкретною ознакою вказує на той факт, що кількісні та
якісні ознаки художнього тексту вступають у складну взаємодію, яка не завжди
адекватно відтворена у перекладі. Саме це ілюструє характер взаємообумовленого
зв'язку об'єктивної та прагматичної деформацій, що відтворено ланцюгом їх взаємопереходу, наслідком чого є поява певної, відсутньої у контексті ТО, ознаки.
Дієслівна лексикосемантична одиниця МО
(shaped)

Звуко-асоціативний
ряд у ТО

Імпліцитно-модальний
контекст ТО

Лексико-семантичні
одиниці МП 1 (струсив),
МП 2 (стряхнул)

Елімінування
звукової асоціації
оригіналу в ТП 5, 6

Прагматична деформація
з емотивно-художньою
ознакою у ТП 5, 6

Рис. 2. Схема переходу об'єктивної деформації дієслівної ЛСО
у прагматичну деформацію з емотивно-художньою ознакою
у перекладі оповідання Дж. Селінджера "Pretty Mouth and Green my Eyes"

Аналіз частоти іменників у текстах оригіналу та перекладів показав, що максимальна міра об'єктивної деформації за даним показником при зіставленні реєстру аналізованих текстів оригіналів і їх перекладів, у якому більше половини іменникових лексем є спільними, зафіксована у творі "A Perfect Day for Bananafish" (становить
25 %). Однак, вважаємо, що ця міра є критично допустимою і такою, що здебільшого
не призводить до появи об'єктивної деформації міжтекстових інваріантів оригіналу
при перекладі та, відповідно, прагматичної деформації його стилістичних домінант
(наприклад, "bananafish", "Miss Spiritual Tramp of 1948", "sausaged towel", "nairiplane", "Whirly Wood, Connecticut", "banana hole", "banana fever", "glass"). Це свідчить
про належну увагу перекладачів ТП 1, 2 і 3 до таких міжтекстових інваріантів оригіналу, як імена героїв твору, топонімічні одиниці, соматичні та метафорично-образні
номінації, сугестивно-символічні алюзивні назви тощо. Проте більш детальний аналіз ТП 1, 2 і 3 вказує на появу часткової об'єктивної деформації у перекладах опові197
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дання Дж. Селінджера "A Perfect Day for Bananafish" за показником частоти іменників. Така часткова об'єктивна деформація для "підготовленого" читача перекладу має
наступні наслідки: 1) нейтралізація авторського ефекту "нав'язливого мотиву" у творі, який виражає іменникова лексема float / rubber float (ТП 2); 2) зміна оригінального
акценту сугестивного символізму предметно-понятійного концепту "FLOATOCEAN" (ТП 2); 3) деформація ефекту рівноцінності сприйняття адресатами ТО і ТП
змістовно-концептуального наповнення імені головного героя оповідання – Seymour
Glass (ТП 1, 2); 4) прагматична деформація селінджерівського ефекту розриву Симора Ґласса з дійсністю як наближення неминучості його фінального пострілу.
Таким чином, результати аналізу міри об'єктивної деформації за показниками частоти і щільності лексико-семантичних одиниць у ТО і ТП вказують на те, що сукупна
загальна міра перекладацької деформації зафіксована в українських перекладах оповідання Дж. Селінджера "A Perfect Day for Bananafish", центральний образ якого є
домінантним у контексті всієї творчості Дж. Селінджера. З огляду на категорію "підготовленого" читача перекладу показники загальної міри перекладацької деформації
є критичними через зв'язок процесу накопичення значної кількості об'єктивномовних відхилень із якістю повноти передачі у перекладі художнього образу головного героя твору Симора Ґласса. На нашу думку, така критична деформація образу
Симора Ґласса, підтверджена кількісними даними максимальної об'єктивної деформації у ТП, зумовлює полярність прочитання цього образу вітчизняною (І. Галинська,
О. Борисенко, Д. Кузьменко, М. Тарнавська та ін.) та зарубіжною (Ch. Alexander,
F. Gwynn, J. Blotner, J. Miller) школами дослідження творчості Дж. Селінджера.
На прикладах аналізу появи об'єктивної деформації у перекладі, за допомогою побудованих схем, які ілюструють динаміку переходу об'єктивної деформації у прагматичну, показано різні варіанти зміни об'єктивно-мовної репрезентації найбільш варіативних лексико-семантичних одиниць оригіналу у перекладах. Проаналізовано умови переходу кількісних розбіжностей в якісні, у результаті чого деформується контекст першотвору та змінюються акценти авторських концептів для читачів перекладу. І якщо для "непідготовленого" реципієнта перекладу ці зміни не є критичними, то
для "підготовленого" вони призводять до появи прагматичної деформації суб'єктивно-модального сигналу у перекладі з певною прагматично-функціональною ознакою.
Перспективою нашого подальшого дослідження особливостей прояву явища перекладацької деформації у площині художнього перекладу різножанрової прози
Дж. Селінджера є її лінгвостатистичний аналіз на макростилістичному рівні із залученням відповідних показників з метою визначення загальної міри деформації у
текстах перекладу Дж. Селінджера.
Проведен сравнительный лингвостатистический переводческий анализ произведений Дж. Сэлинджера и его переводов на микростилистическом уровне по количественным показателям частоты употребления лексико-семантических единиц и распределения их плотности в ТО (тексте-оригинале) и
ТП (тексте-переводе). Доказано, что накопление изменений в распределении абсолютных значений
этих показателей как проявление объективной деформации переходит в ТП в новое качество – праг198
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матическую деформацию с некоторым признаком, что определяет неравноценность восприятия первичным и вторичным "подготовленными" читателями авторских концептов.
Ключевые слова: объективная деформация, прагматическая деформация, мера объективной деформации, уровень микростилистики, частота и плотность распределения лексико-семантических единиц.
The comparative quantitative translation analysis of J. Salinger's source and target texts at the microstylistic level through lexemes rate and density characteristics is carried out in the present article. It is proved
that a new phenomenon of these characteristics deformations gathering – pragmatic deformation which
influences source and target "advanced" text addressees non-equivalence perception of the original concepts.
Key words: objective translation deformation, pragmatic translation deformation, objective translation
deformation extent, micro-stylistic text level, lexemes rate and density.
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АСПЕКТИ ЗІСТАВНОГО СИНТАКСИСУ ІТАЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Дель Ґаудіо Сальваторе,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено порівняльному аналізу способів вираження синтаксичних відношень у словосполученнях і порядку слів в італійській та українській мовах. Також розглядаються деякі аспекти заперечних і питальних речень.
Ключові слова: синтаксис, компаративістика, італійська та українська мови.

Існує чимало досліджень, що порівнюють український синтаксис з поширеними
європейськими мовами, як наприклад, англійською, французькою, російською та
ін., проте студії, які зіставляють український синтаксис з італійським – обмежені.
Тому в статті розглянемо деякі характерні аспекти українського та італійського
синтаксису.
За дефініцією М. П. Кочергана [Кочерган 2006, 261], зіставний синтаксис – це
розділ зіставного мовознавства, який вивчає спільні і відмінні ознаки граматичної
будови словосполучень (в італійській мові поняття "словосполучення" відповідає
поняттю "синтагма", пор.: італ. Sintagma; SN = sintagma nominale; SV = sintagma
verbale тощо) і речень зіставлюваних мов, а також їх творення й функціонування.
Як правильно зазначає науковець, у зіставному синтаксисі ще не створено загальновизнаної методики для зіставлення синтаксичних одиниць, і тому порівнюються
лише певні конструкції, що найбільше різняться, наприклад, такі, як односкладні
речення та їх відповідники з формально вираженим підметом у мовах, де формальних односкладних речень немає; також зіставляються різні типи словосполучень,
порядок слів та інші чітко окреслені моделі.
У цій статті ми розглянемо лише найпоширеніші типи словосполучень і порядок
слів в італійській та українській мовах.
Критерії порівняльного аналізу словосполучень наступні: 1) спосіб вираження
синтаксичних відношень; 2) характер синтаксичних відношень; 3) місце залежного
слова щодо головного.
Cпосіб вираження синтаксичних відношень. В українській та італійській мовах способи вираження синтаксичних відношень у словосполученні репрезентовані: а) узгодженням (італ. concordanza); б) керуванням (італ. reggenza) і в) приляганням (італ. giustapposizione). Узгодження в роді, числі і відмінку в українській мові
представлене широко: сонячна кімната – stanza soleggiata, сонячної кімнати – di
una stanza soleggiata, сонячні кімнати – stanze soleggiate тощо. Як видно з прикладів, через відсутність відмінкової системи в італійській мові цей тип підрядного
зв'язку є більш обмеженим, ніж в українській мові. Крім того, характерним в українській мові є узгодження за особою, числом і родом у минулому часі; в італійській
мові, навпаки, узгодження за родом не існує, пор.: він прийшов, вона прийшла –
італ. egli venne (veniva), ella venne (veniva). Узгодження за родом в італійській мові
має місце лише в складних часах, коли дієприкметник, а не допоміжне дієслово,
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узгоджується за родом: : egli è venuto; ella è venuta. Специфічним для розмовної італійської мови, хоча й ненормативним, може бути семантичне узгодження у числі,
наприклад, sono venute molta *gente замість è venuta molta gente (або sono venute
molte persone) – прийшло багато людей.
В українській та італійській мовах широко представлене керування: leggere un
racconto – читати оповідання; але формально воно реалізується в італійській мові
через так звані "complementi", а в українській – через відмінювання.
Прилягання виражається позиційно, при цьому залежними словами в українській та італійській мовах можуть бути інфінітив, прислівник: читати добре – leggere
bene; в українській мові ще дієприслівник може виражатися приляганням: співають
ідучи дівчата (Т. Шевченко).
Характер синтаксичних відношень. За характером синтаксичних відношень
словосполучення бувають предикативні, атрибутивні, об'єктні та обставинні. Аналіз атрибутивних словосполучень демонструє, що для української мови типовим є
атрибутивно-препозитивний тип з узгодженням, а для італійської – атрибутивнопостпозитивний тип з узгодженням, хоча й атрибутивно-препозитивний тип є також вживаним: гарна відповідь – una bella risposta / una risposta bella. Атрибутивнопостпозитивний тип з керуванням притаманний також і українській мові: берег моря; в італійській мові йому відповідають словосполучення: іменник + di + іменник –
la riva del mare. До цього типу належать словосполучення з давальним відмінком,
які відповідають італійським словосполученням: головний іменник + а + залежний
іменник: лист професорові – una lettera al professore тощо. До атрибутивних типів,
які не є нормативними в українській мові, належать словосполучення, до яких входить числівник (нумеральні): pagina tre – сторінка три; anno 1969 – рік 1969;
camera 606 – кімната 606 тощо [Кочерган 2006, 265]. Також поширеним в українській мові є тип об'єктно-постпозитивних словосполучень з керуванням: читати
історію, вірити Богу, стукати олівцем тощо. Подібні словосполучення спостерігаються в італійській мові, наприклад, leggere la storia, credere in Dio, battere con la
matita та ін. Проте у цих випадках не можна говорити про керування, оскільки в
італійській граматиці немає відмінків, а лише поняття "complementi", тобто прямі та
непрямі додатки. Повний збіг в українській та італійській мовах мають словосполучення зі структурою дієслово + дієслово у формі інфінітива: вирішити навчатися –
decidere di studiare тощо.
Місце залежного слова щодо головного. Місце залежного слова щодо головного має свою специфіку в зіставлюваних мовах. Так, в українській мові означувальне слово (італ. determinante) – прикметник, присвійний, означальний, неозначений займенник, порядковий числівник, дієприкметник – займає позицію перед
означуваним словом (італ. determinato), наприклад: цікава, моя, якась, перша книжка. Водночас іменник стоїть після означуваного слова: машина брата. В італійській мові (взагалі, у романських мовах) прикметники стоять, як правило, у постпозиції, після іменників, та узгоджуються з ними в роді і числі, пор.: укр. червона книга з італ. un libro rosso. Однак, в італійській мові існує певна свобода вживання щодо позиції іменника та прикметника. Препозиція або постпозиція прикметника що201
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до іменника впливає на семантико-синтаксичний, функціонально-прагматичний та
стилістичний рівні. Крім того, вона означає постійну, невід'ємну ознаку (наприклад, la bianca neve – білий сніг) або набуває іншого значення, особливо коли сполучається з такими прикметниками, як grande, nuovo, cattivo тощо: пор. un paese
grande – un gran(de) paese. Перший приклад означає велику за розміром країну, що
відповідає російському большая страна, другий приклад означає велику за значенням країну, що відповідає російському великая страна [Кочерган 2006, 267]. Отже,
на рівні семантики звичайний (не маркований) порядок іменник + прикметник об'єктивно вказує на властивість іменника; проте препозиція прикметника передає
більш суб'єктивне оцінювання.
На функціональному рівні препозиція, на відміну від постпозиції, вказує на додаткову (описову) характеристику іменника, пор.: dopo la curva prendete il viale
ampio sulla destra – dopo la curva prendete l'ampio viale sulla destra; обидва приклади
передаються українською мовою як за поворотом зверніть направо на широкий
проспект/бульвар, але перший приклад чітко вказує на певний іменник (саме цей
проспект, а не інший); другий приклад вказує на додаткову характеристику цього
проспекту. Препозиція може також передавати певні стилістичні та суб'єктивні
властивості; насамперед вона часто використовується в художній літературі. Варто
наголосити ще раз, що постпозиція має обмежувальний характер.
Порядок прикметник + іменник переважає у певних стереотипних словосполученнях, наприклад, l'astuta volpe – хитра лисиця; il feroce lupo – хижий вовк тощо.
Такий порядок є також типовим для деяких "кристалізованих виразів": il gentil sesso
– жіноцтво (дослівно: прекрасна стать), il Nuovo Mondo – Новий Світ (тобто Америка) та ін. Можна ще навести інший приклад: alta pressione / pressione alta, де перший випадок означає атмосферний тиск, а другий – кров'яний тиск. Коли прикметники використовуються у переносному значенні або у метафорах, препозиція є
також типовою: sporca calunnia – гидкий, нечесний наклеп / обмова; magra
consolazione – слабка розрада тощо.
Порядок слів у реченні (тобто певне розташування слів у реченні) виконує важливі семантичні та структурні функції. Крім того, він передає послідовність подій;
є засобом актуального членування речення, засобом когезії; виступає емфатичним
засобом; уточнює зв'язки між членами речення; разом з інтонацією розрізняє граматичні типи речень (питальне, розповідне, спонукальне). Але вивчення порядку
членів речення є важливим не лише для порівняльно-типологічних досліджень, але
також для перекладу. Дослідження порядку слів допомагає зрозуміти, якими лінгвістичними засобами користуються мова оригіналу (LP = lingua prima) та мова перекладу (LA = lingua di arrivo), щоб досягнути певних комунікативних функцій. Дійсно, при відтворенні у перекладі семантична й комунікативна структури не змінюються, проте синтаксична структура може змінитися (залежно від граматичних
особливостей певної мови).
Порядок слів є важливим показником структури мови, оскільки він тісно пов'язаний із морфологічною будовою мови. Тому зіставлення порядку слів у різних мовах значною мірою допомагає встановленню своєрідності їхніх структур. Щодо по202
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рядку членів речення у простому двоскладному реченні можливі такі три основні
різновиди: SPO (суб'єкт, предикат, об'єкт), SOP i PSO. Інший, за логікою можливий,
порядок членів речення (POS OSP, OPS) трапляється дуже рідко. В українській та
італійській мовах стандартним порядком членів речення (у простому двоскладному
реченні) є SPO, на відміну від латинської, де SOP – основний порядок слів, наприклад, leo virum necavit – лев людину вбив. Порядок слів SPO переважає у мовах світу і притаманний усім слов'янським, романським та германським мовам за певними
винятками, наприклад, диференціація спостерігається у німецькій мові, для якої
змішаний тип є типовим: SPO у головному реченні, а SOP у підрядних реченнях.
За загальною класифікацією порядку слів італійська мова визначається як мова з
прогресивним порядком слів, тобто означувальне слово (determinato) йде за означуваним (determinante); натомість, більш типовим для української мови є регресивний порядок слів: означувальне слово передує означуваному, пор.: корисна для
спільноти робота – un lavoro utile alla società. Таким чином, очевидно, що модифікатори (прикметники, певні конструкції та ін.) в українській мові передують іменнику, а в італійській спостерігається протилежний порядок [Straniero 2008, 103].
Українській мові, окрім стандартного порядку слів (SPO), притаманний також
вільний порядок слів, тобто реалізуються усі шість можливих варіантів. Незважаючи на аналітичну будову італійської мови, де саме порядок слів виражає синтаксичні відношення, компенсуючи таким чином відсутність відмінкових закінчень, у ній
спостерігається, на відміну, наприклад, від французької, більш вільний порядок, але
в реченнях, де важливо диференціювати підмет і додаток (об'єкт), порядок слів залишається фіксованим (SPO), пор.: Pietro vede Paolo – Петро бачить Павла і Paolo
vede Pietro – Павло бачить Петра. Але певні обмеження існують також і в українській мові, наприклад, прикметник, що характеризує іменник (атрибутивна функція), стоїть перед ним, наприклад: гарний будинок і будинок гарний.
Позиція прислівника в італійській та в українській мові, як правило, є достатньо
вільною. Проте в українській мові прислівник, зазвичай, стоїть перед дієсловом, а в
італійській – після; пор.: Наталка завжди обідає о першій – італ. Natalia pranza
sempre all'una. Італійські прислівники способу дії (avverbi di modo) мають вільний
порядок слів. Додамо, що прислівник в італійській мові вживається перед прикметником, наприклад, (io) sono troppo (adv.) stanco (adj.) краще ніж sono stanco troppo – я
дуже втомлений. Якщо, наприклад, прислівник займає перше місце у словосполученні або у реченні, це вказує на певну виражальну (прагматичну) функцію, наприклад:
sempre, sei stanco! – завжди ти стомлений! [Dardano & Trifone 2007, 346-347].
Специфічною для італійської мови є лише позиція participio passato (минулий
дієприкметник) у дієвідмінюваннях складених часів. Як правило, в італійській мові
допоміжне дієслово вживається поряд з основним дієсловом: Angelica ha avuto un
regalo – Анжеліка отримала подарунок. Між допоміжним дієсловом і participio
passato дозволяються тільки прислівники і деякі сполучники: (noi) abbiamo sempre
studiato la matematica – ми завжди вивчали математику; il fatto è pertanto chiarito –
і тому факт з'ясований, див. детальніше: [Dardano & Trifone 2007, 453]. Як зазначалося вище, навіть якщо можливості змінити порядок слів в італійській мові є
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більш різноманітними порівняно з іншими західноєвропейськими мовами, як наприклад, французькою, будь-яка зміна стандартного порядку членів речення завжди означає певні зміни на просодичному, синтаксичному та лексичному рівнях.
На синтаксичному рівні важливу роль відіграє використання пасивних конструкцій,
перенесення певних членів речень вліво або вправо (італ. frasi dislocate a sinistra e a
destra) та ін. [Dardano & Trifone 2007, 442-447]. Порядок слів української мови має
здебільшого комунікативну функцію; порядок є керованим так званими прагматичними ролями [Comrie 1976]; він виступає яскравим емфатичним засобом (на перше
місце виноситься те, що емоційно є більш важливим), оскільки синтаксичні відношення виражаються морфологічно.
Порядок слів також виконує важливі структурні, семантичні та прагматичні функції. Він передає послідовність подій; є засобом когезії (зв'язку речень у тексті);
уточнює зв'язки між членами речення; разом із інтонацією розрізняє граматичні
типи речень і є засобом актуального членування речення [Кочерган 2006, 281]. Так,
українська мова з її вільним порядком слів надзвичайно широко використовує для
актуального членування просте переміщення членів речення. Це стосується усіх
членів речення які, зазвичай, в українській мові розташовуються за принципом:
спочатку йде тема, а за нею рема. Нагадаємо, що серед лексичних засобів для вираження актуального членування речення в артиклевих мовах є артикль. Означений
артикль є сигналом теми, а неозначений – реми. Пор.: італ. L'insegnante entrò in
classe – yчитель увійшов до класу і un insegnante entrò in classe – до класу увійшов
якийсь учитель. Можна додати, що в українській мові категорія детермінації (означеності/неозначеності) є так званою "прихованою категорією". Нагадаємо, що приховані категорії (від англ. covert category) означають семантичні та синтаксичні
ознаки слів чи словосполучень, які не мають експліцитного морфологічного вираження, але є суттєвими для побудови і розуміння висловлювання. Серед інших
"прихованих категорій" можна виділити наступні: особи / неособи, предиката та ін.
Категорія означеності / неозначеності виявляється в тому, що означені імена за актуального членування речення виступають темою, а неозначені ремою: учитель
увійшов до класу = l'insegnante entrò in aula; до класу увійшов учитель = un
insegnante entrò in aula.
Односкладні речення. Характерною для української мови є велика кількість
односкладних речень: темніє, морозить, важко тощо. В італійській мові цим реченням відповідає конструкція з дієсловом "fare" (робити) у третій особі однини +
іменник або допоміжне дієслово "essere" (бути) теж у третій особі однини + іменник/прикметник. Підмет, як зазначено вище, формально не є обов'язковим, пор.:
темніє – fa buio; морозить – fa freddo / c'è freddo; важко – (esso) è pesante. В італійській мові, на відміну від інших романських та германських мов, наприклад, французької, німецької, англійської та ін., підмет у формі особового займенника може
формально бути відсутнім, наприклад, (io) vado a scuola – (я) іду до школи. Вживання підмета в італійській мові має специфічну прагматичну функцію, наприклад,
io vado a scuola (io означає "саме я, а більше ніхто"). В українській мові подібні речення без підмета також можливі, але є менш типовими, ніж в італійській, і вони
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мають певні семантико-синтаксичні обмеження. Зауважимо, що деякі українські безособові конструкції з головним членом – дієсловом у третій особі, передаються італійською мовою подібним чином: світає – fa giorno/spunta il giorno, але і albeggia
(від дієслова "albeggiare", тобто світати). На завершення можна додати, що типовими
для української мови є безособові речення з головним членом, який виражений безособовими формами на -но, -то; таким безособовим реченням в італійській мові, зазвичай, відповідають двоскладні речення (наприклад, під деревом козака вбито –
італ. sotto l'albero giaceva un cosacco morto), хоча і в італійській мові подібні односкладні речення можливі у поетичному стилі: sotto l'albero un cosacco morto.
Питальні речення. Серед комунікативних типів речення найбільші відмінності
в різних мовах мають питальні речення. Якщо порівняти українську мову з італійською, очевидно, що українська належить (разом із польcькою, російською, болгарською та ін.) до мов із питальними частками, а італійська – до мов, де панує інверсія членів речення і присудок переважно ставиться на перше місце, наприклад:
parlate (voi) italiano? – чи Ви розмовляєте італійською? Частка "чи" в українській
мові знаходиться на початку речення. Але треба зазначити, що в українській мові,
так само як і в італійській, є інший спосіб вираження запитання, наприклад, інтонація. У даному випадку порядок слів залишається вільним, пор.: ви читали новий
роман Умберто Еко? – італ. (voi) avete letto il nuovo romanzo di Umberto Eco?
Заперечення є однією із семантично-смислових категорій, властивих усім мовам світу. Частки не і ні служать в українській мові для вираження заперечення.
Частка ні вживається на початку речення для вираження заперечення співрозмовникові і відповідає італійській no; а частка не вживається перед присудком для повного заперечення висловленого змісту і відповідає італійській non, також див.:
[Cучасна українська мова 2010, 156]. У зв'язку із порядком слів загальнозаперечних речень, заперечення в італійській (романських) та українській мовах
стоїть перед присудком: він не хоче купити машину – (egli) non vuole comprare la
macchina; у цьому прикладі здійснюється повне заперечення [Гак 1983, 210–211].
Відмінність між українською та італійською мовами виражена у частково заперечних реченнях, де заперечна частка стоїть перед будь-яким іншим членом речення в
українській мові, а в італійській, як правило, стоїть перед дієсловом; пор.: він прийшов не дуже пізно – non è arrivato molto tardi; я бачу маму не кожний день – non
vedo la mamma tutti i giorni тощо. Крім того, заперечення в українській мові виражає рему (фокус комунікації) і вимагає родового відмінку, наприклад: я не знаю
цього пана – італ. non conosco questo signore.
Українська мова вважається полінегативною, а італійська – мононегативною. Це
означає, що в українській мові (як і в інших слов'янських мовах), окрім заперечення
не перед предикатом, також необхідне заперечення в займенниках і прислівниках з
ні (ніхто, ніщо, ніде, ніякий тощо). Пор.: ніхто не знає – італ. nessuno lo sa. Українська мова ще відрізняється серед інших слов'янських тим, що має розгалужену систему словотворчих елементів, які несуть у собі заперечення та утворюють синонімічні ряди: ні-, ані-, обез-, зне- [Кочерган 2006, 287]. Ще характерним для української мови є безособово-предикативне слово немає, якому в італійській мові відпові205
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дають конструкції non c'è (однина), non ci sono (множина): фруктів немає – італ.
non ci sono frutti.
Cкладне речення (Ordine delle proposizioni nel periodo). В італійській мові, як і в
українській, порядок, за яким вживається головне і підрядне речення, є достатньо
вільним; хоча порядок – головне + підрядне речення – переважає в обох мовах. У деяких підрядних реченнях італійської мови спостерігається інший порядок: а) часові
(temporali): quando arriverà le darò il regalo – коли вона приїде, я їй віддам подарунок;
б) обмежувальні (limitativi) per quanto ne so è un bravo architеtto – наскільки я знаю,
він хороший архітектор; в) складне речення з підрядним умови (periodo ipotetico): se
avrò tempo andrò a trovare Marco – якщо я матиму час, піду до Марка в гості.
Отже, українська, як і інші східнослов'янські мови, належить до мов з вільним
порядком слів. В українській мові, у порівнянні з італійською, порядок слів є більш
вільним, хоча італійська мова, незважаючи на свою аналітичну будову, також виявляє певну схильність до вільної позиції членів речення і організації складових частин складного речення, крім випадків, де необхідно розрізняти суб'єкт та об'єкт.
Характерною для італійської мови є здатність до опущення суб'єкта. Порядок слів
також виконує важливі структурні, семантичні та прагматичні функції і є засобом
актуального членування речення і вираження так званих "прихованих категорій",
як, наприклад, категорія детермінації.
Статья посвящена сравнительному анализу способов выражения синтаксических связей в словосочетаниях и порядку слов в итальянском и украинском языках. Также рассматриваются некоторые
аспекты отрицательных и вопросительных предложений.
Ключевые слова: синтаксис, компаративистика, итальянский и украинский языки.
In this paper we compare the syntactic relations within syntagma (combination of words) and the word
order of Italian and Ukrainian. We also consider some aspects of negative and interrogative sentences in the
contrasted languages.
Key words: syntax, comparative studies, Italian and Ukrainian.
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"БЕТОННА" ПОЕЗІЯ УКРАЇНСЬКОЮ:
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ БУДОВИ
АМЕРИКАНСЬКОЇ КОНКРЕТНОЇ ПОЕЗІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Скалевська Ганна Олександрівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню особливостей відтворення в українському перекладі структурної
та семантико-стилістичної будови американської конкретної поезії. Окрема увага приділяється визначенню рівня перекладацької адекватності, якого можна досягти в процесі передачі авторської думки
та гри слів, закодованих у формі самих поезій, на прикладах аналізу творів Мері Еллен Солт, однієї з
найяскравіших представниць американської конкретної поезії ХХ століття.
Ключові слова: конкретна поезія, структурно-семантична будова, гра слів, ідеограма, концептуальне мистецтво, візуальний простір.

Актуальність даної статті полягає в тому, що на сьогоднішній день специфіка
перекладу творів представників американської конкретної поезії двадцятого століття залишається практично недослідженою. Не існує жодної антології світової
конкретної поезії в українському перекладі, тому й новизна нашого дослідження
є досить очевидною, адже конкретна поезія, як своєрідний окремий жанр світової
літератури, виступає носієм великого лінгвокультурного спадку, який може значно збагатити теоретичну та практичну базу сучасного українського мовознавства.
Отже, предметом науково-практичного аналізу в даній статті виступають особливості передачі на перекладі структурно-семантичної будови конкретної поезії
(як носія думки автора) та прагматичного навантаження усього твору. Об'єктом
дослідження є твори американської поетеси Мері Еллен Солт, яку вважають
найяскравішим представником конкретної поезії в США двадцятого століття. Головною метою даної наукової роботи є визначення низки труднощів лінгвістичного, прагматичного та структурного характеру, що впливають на рівень перекладності творів представників американської конкретної поезії двадцятого століття
українською мовою.
Ще у 1971 році американський науковець та лінгвіст Р. П. Дрейпер в своїй статті
під назвою "Конкретна поезія" писав, що "…в своєму найпростішому визначенні
конкретна поезія є нічим іншим, як створенням мовних артефактів, які використовують можливості не лише звуку, сприйняття та ритму – традиційних засобів поетичного впливу – а ще й простору, до того ж, це може бути як плоский, двовимірний простір розташування літер на друкарському листі, так і тривимірний простір
слів у рельєфних ідеограмах" [Draper 1971, 329]. За свідченням іншого американського поета та літератора Еммета Уільямса, який довгі роки займався дослідженням
різних проявів конкретної поезії, сам неодноразово експериментував зі словом, а у
1967 році навіть видав "Антологію конкретної поезії", даний новаторський підхід
до стосунків зі словом "…дозволив мені сприйняти мову як живу субстанцію, що
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вже сама по собі наділена поетичним змістом, незалежно від поетичності контексту, в якому її використовують" [Williams 1967, 183]. Розмірковуючи над сутністю
та високим рівнем експресії, прихованої майже в кожному графічно-лінгвістичному
витворі представників конкретної поезії, Р. П. Дрейпер звертає увагу на те, що для
західної людини абсолютно природнім є той факт, що літери утворюють слова, які,
в свою чергу, відділяються одне від одного простором на аркуші паперу. У більшості з нас не виникає жодного сумніву стосовно того, що слова мусять розташовуватися на папері справа наліво, утворюючи лінії, які теж повинні бути однакової довжини і спускатися донизу через чітко встановлений інтервал. Конкретна ж поезія,
на думку автора, досягає такого значного естетичного впливу на читача саме через
те, що "…вона бавиться з усіма цими переконаннями, але сама нічого на віру не
приймає" [Draper 1971, 334].
У творах поетів-конкретистів літери можуть накладатися одна на одну, утворюючи неоднозначно-багатозначний семантичний блок, або ж слова, не пов'язані одне
з одним жодною смисловою кореляцією, можуть складатися у різноманітні лінії та
фігури, які, в свою чергу, можуть або пояснювати зміст наведених слів, або ж виступати в ролі самостійного художньо-естетичного елементу поезії. Як зауважує
І. Тертерян у статті під назвою "Що таке Конкретна Поезія?" "…основою вірша
конкретисти вважають слово-ідеограму, що поєднується з іншими словами завдяки
візуальному синтаксису. Іншими словами, джерелом естетичного впливу конкретисти вважають не змістовно-звукову структуру поезії…, а графічне зображення самого слова та його розташування на аркуші паперу. Простір сторінки стає частиною поезії, ритм якої – подібно до живописного чи архітектурного ритму – має виникнути з чергування різних видимих проміжків та відрізків друкованої та вільної
від літер площини паперу" [Тертерян 1965, 115]. Але було б неправильно ототожнювати конкретну поезію з візуальною, зводячи її до суто графічного виміру. Адже,
на відміну від візуальних поезій, в яких лінгвістична та графічна складові можуть
повноцінно сприйматися як разом, так і окремо одна від одної, зберігаючи при
цьому свій первісний зміст, у творах поетів-конкретистів графічний візерунок настільки тісно поєднаний з лінгвосемантичним простором поезії, що навіть неможливо визначити, хто з них має панівне, а хто – лише підсилююче значення. В творах
представників конкретної поезії візуальністю наділені самі слова, окремі літери і,
навіть, пусті від написів проміжки білого паперу. В цих поезіях графічна та семантична складові щільно переплітаються, утворюючи нерозривно міцний, однорідний
простір живої реальності, яка постійно рухається і змінюється, відкриваючи перед
читачем все нові й нові можливості тлумачення її прихованого змісту. Влучно зауважив вищезгаданий Р. П. Дрейпер, що "…конкретна поезія – це гра, захоплива
для поета-творця, і не менш захоплива, в разі успішності творіння, й для читача, що
бере в ній участь" [Draper 1971, 331]. Адже, як гарно сказав один із представників
англійської конкретної поезії Едвін Морган, "…до слів тут ставляться, як до друзів,
а не як до рабів…" [Nicholson 2002, 45].
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З усього вищезазначеного стає зрозумілим, що конкретна поезія є досить складною з точки зору перекладознавчого аналізу, адже, представляючи собою закодовану гру слів, змістів та образів, які, одночасно поєднуючись, ще й обумовлюють
один одного, вона в процесі перекладу викликає значну кількість труднощів структурного, семантичного та стилістичного характеру. Як наслідок, жоден з творів
представників американської конкретної поезії двадцятого століття не є представленим в українському перекладі, що, в свою чергу, зовсім не покращує ситуацію з
вирішенням проблеми міжкультурної комунікації сучасного українського літературного простору. Для глибшого з'ясування проблем, що постають у процесі перекладу американської конкретної поезії, ми вирішили проаналізувати своєрідність лінгво-структурно-стилістичного сприйняття та тлумачення творів Мері Еллен Солт,
однієї з найцікавіших представниць американської конкретної поезії двадцятого
століття, найбільш відомої як авторка збірки поезій "Flowers in Concrete" (1966) та
головний редактор книги "Конкретна Поезія: Світовий Огляд" (1969) [Solt,
Barnstone 1969]. У вступній редакторській статті "Світовий Погляд на Конкретну
Поезію", що представляє собою критичний огляд всієї історії розвитку конкретної
поезії як окремого напрямку світової літератури, Мері Еллен Солт пише, що "Конкретна поезія закликає нас сприймати слова не просто як символи, що передають
певні значення, а як самодостатніх, живих істот… Конкретна поезія закликає нас
поглянути на слово: на його естетичні властивості, що криються в композиції літер,
кожна з яких вже є витвором мистецтва… Конкретна поезія пропонує нам замислитися над стосунками, що утворюються між самими словами та простором, з яким
вони контактують. Ми маємо навчитися сприймати поезії як сузір'я слів, як ідеограми, як малюнки зі слів, як переміщені системи. Навчившись розпізнавати значення поезії, що випливає з самого методу її композиційної будови, читач і сам
стає, до певної міри, поетом" [Solt, Barnstone 1969, 15].
І все це не просто слова. Знайомлячись із поезіями Мері Еллен Солт, одразу стає
зрозумілим, що всі свої теоретичні переконання стосовно сутності та механізмів
впливу конкретної поезії на читача авторка на практиці втілювала у своїх власних
витворах мистецтва. Так, саме витворах мистецтва, хоч і не зрозуміло, до якого конкретного виду мистецтва їх можна було б віднести, адже те, що відбувається в процесі
безпосереднього контакту з ними, не можна охарактеризувати словом "читання", або
"споглядання", або якимось іншим звичним для схожих ситуацій словом. Скоріш за
все, цей процес можна було б найбільш влучно та повно визначити як свого роду
"поринання" у живий світ самостійної, неповторної реальності. Яскравим прикладом
саме такої самодостатньої, живої реальності є, на наш погляд, поезія Мері Еллен
Солт FORSYTHIA, яка багаторазово публікувалася в журналах, входила до складу
антологій та підручників з літератури у США, Франції, Великій Британії, Німеччині,
Італії, Іспанії, Голландії, Польщі, Латинській Америці та, навіть, Японії. Сама поезія
постає перед нами у вигляді слова "FORSYTHIA", написаного в горизонтальній площині, з кожної літери якого вертикально вгору проростають слова "forsythia out race
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springs yellow telegram hope insists action" [Solt 1966, 382], утворюючи стовбур та початки гілок рослини, яка символізує слово "FORSYTHIA". До того ж, з кожного вертикально зображеного слова виринають у формі переплетених гілок перші літери
кожного з цих слів, тим самим ще раз візуально, наче в повітрі, утворюючи чисельні
повтори головного для даної поезії слова "FORSYTHIA".
Зрозуміло, що в процесі перекладу даного поетичного твору українською мовою
виникає одразу декілька складних питань стосовно передачі нерозривної, взаємообумовленої єдності структурних, лінгвосемантичних та графічних складових цієї
поезії. Перш за все, звернімо увагу на переклад панівного для даної поезії слова
"FORSYTHIA". На жаль, в українській мові не існує ідеального еквівалента даного
поняття, адже під цим терміном можуть розуміти будь-яку з цілого ряду рослин, що
належать до "… олійних кущів роду Forsythia, природніх для Китаю, Японії та Південно-Західної Європи, що набули широкої популярності у всьому світі завдяки
жовтим квітам у формі шарів, що вкривають рослину на весні до появи листя"
[Covie 1974, 105]. Спираючись на це визначення, відповідниками "forsythia" в українській культурі можуть виступати "ясен", "бузок", "жасмин", чи навіть "маслинове
дерево". Звичайно, використання будь-якого з цих еквівалентів у перекладі одразу
призведе до структурної невідповідності оригіналові та деформації графічного образу тому, що кожне з цих слів не збігається з оригіналом за кількістю та характером літер, що одразу змінює увесь настрій та прагматичну навантаженість твору,
адже, як було зазначено вище, в конкретній поезії кожна літера є носієм власного,
неповторного художньо-естетичного впливу на реципієнта. Якщо ж вдатися до
транслітерації і перекласти "forsythia" як "форситія", зберігши при цьому оригінальну кількість та загальний характер літер, зміниться рівень та якість прагматичного впливу поезії, адже значення слова форситія буде з першого погляду не зрозумілим більшості української аудиторії, а без адекватного сприйняття значення даного слова втратить свій зміст і увесь графічний образ, який його уособлює, внаслідок чого зникне й елемент прихованої гри, що розгортається між автором, самою
поезією та людиною, яка її сприймає. Поезія перестане існувати в площині живої
реальності і перетвориться на незрозуміле, статичне скупчення лінгвістичних та
графічних знаків.
З іншого боку, ще одну низку складних питань викликає переклад слів, що вертикально вгору виростають зі слова "forsythia", адже в оригіналі всі ці слова починаються з літер головного горизонтального слова і, до певної міри, є асоціативними
образами, навіяними самим словом "forsythia". На перекладі відтворити семантичне
значення саме цих слів практично неможливо, навіть за умов вживання варіанту
"форситія", адже прямі словникові еквіваленти вищезгаданих слів в українській
мові мають відмінне від англійського буквенне позначення, що унеможливлює їх
графічне "проростання" з літер горизонтального слова. Не слід також забувати, що
з літери "и" в українській мові взагалі не починається і не може починатися жодне
слово. На нашу думку, цікавим варіантом перекладу даної поезії стала б заміна го210
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ловного образу, самого слова "FORSYTHIA", на інший, більш зрозумілий і близький
українській культурі, зі збереженням при цьому самого принципу внутрішньої гри
та взаємообумовленості структурних, семантичних і прагматичних компонентів
відтворюваного образу. Наприклад, в горизонтальній площині написати слово
"жасмин" так, щоб вертикально вгору з кожної його літери "проростали" вільні лінгвістичні асоціації, навіяні даним образом, графічно утворюючи стовбур і гілки
куща, який би і виступав візуальним втіленням суто лінгвістичного поняття "жасмин". Звичайно, даний варіант перекладу не можна вважати стовідсотково точним і
повним, з семантичної та лінгвістичної точок зору, але, зважаючи на прагматичну
складову та відтворення естетичного впливу оригіналу на реципієнта, рівень адекватності даного перекладу може бути досить високим.
Отже, в ході перекладознавчого аналізу ми дійшли висновку, що точний переклад творів представників конкретної поезії, зі збереженням усіх семантичних, лінгвістичних, структурних та прагматичних складових, є неможливим, і тому перед
перекладачем завжди постає питання, які ж з цих складових є, все ж таки, панівними, а чим можна поступитися при перекладі, не втративши при цьому головних рис
і стилістичної своєрідності оригінального твору. Хтось із російських перекладачів,
говорячи про конкретну поезію, назвав її, можливо, задля сміху, а може, й серйозно, "бетонною", вживши друге значення оригінального англійського слова
"concrete", і цим самим за допомогою гротескного протиставлення ще раз підкреслив непросту, суперечливу сутність даної поезії. Адже зовні, на перший погляд,
вона дійсно може здатися статичною і важкою для сприйняття, але при більш детальному розгляді стає зрозуміло, що ця поезія є живою дійсністю, що дихає, рухається і постійно змінюється. І саме таким її баченням і сприйняттям потрібно керуватися в процесі перекладу творів представників американської конкретної поезії
двадцятого століття українською мовою.
Статья посвящается исследованию особенностей воспроизведения в переводе на украинский язык
структурной и семантико-стилистической составляющих американской конкретной поэзии. Особое
внимание уделяется определению уровня переводческой адекватности, которая может быть достигнута в процессе передачи авторского мнения и игры слов, закодированных в форме самих поэзий, на
примерах анализа призведений Мэри Эллен Солт, одной из известных представительниц американской конкретной поэзии ХХ столетия.
Ключевые слова: конкретная поэзия, структурно-семантическое строение, игра слов, идиограмма,
концептуальное искусство, визуальное пространство.
The article is devoted to the scientific analysis of the structural, semantic and stylistic peculiarities of the
American concrete poetry of the twentieth century, which influence the level of its adequate translation into
the Ukrainian language. Special attention is being paid to the level of translation correspondence that can be
achieved in the process of rendering the author's thought and the "play of words" hidden in the forms of the
original verse. The practical analysis is being held on the basis of the poetic works presented by Mary Ellen
Solt, one of the most prominent representatives of the American concrete poetry of the XX-th century.
Key words: concrete poetry, structural and semantic peculiarities of the original verse, "play of words",
ideogram, conceptual art, visual space.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ
СОБЫТИЙНЫХ СХЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА
В КРОСС-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Чобан Майя Васильевна,
канд. филол. наук, доц.
Национальная академия СБ Украины
В статье на основе достижений современной лингвистической науки выделены и описаны категории событийных схем концептуального материального мира, анализируются лексико-семантические
группы глаголов, конституирующие данные схемы, исследуются структурные сходства и различия
прототипических ситуаций на примерах из славянских (русского и украинского) и германских (английского и немецкого) языков.
Ключевые слова: категоризация, событийные схемы, материальный мир, прототипические ситуации, концептуальное ядро, тематические роли.

За последние десятилетия лингвистика сформировалась как самостоятельная дисциплина, предлагающая множество методов и подходов к изучению языка. Среди
наиболее фундаментальных теорий последнего времени, способствующих выделению лингвистики в целостную науку, следует назвать системно-функциональную
лингвистическую теорию [Halliday 1985] и когнитивную грамматику [Langacker
1987, 1991].
Согласно современным исследованиям семантического аспекта языка, представленным лингвистами системно-функционального направления, каждый язык имеет
свой семантический код, ключом для разгадки которого служит грамматика. Так,
основоположник системно-функционального направления в лингвистике М. Холлидей считает фундаментальным свойством языка то, что он позволяет людям создавать ментальную картину того, что происходит вокруг них и внутри их [Halliday
1985, 101]. В этой связи предложение является важнейшей грамматической единицей, поскольку именно оно представляет происходящий процесс. Процесс, по
М. Холлидею, состоит из трех компонентов: 1) сам процесс; 2) участники процесса;
3) обстоятельства, связанные с процессом. Данные компоненты рассматриваются
как семантические категории, объясняющие явления реального мира.
Со времени публикации двухтомного исследования Роналда Лангакера "Основы
когнитивной грамматики" [Langacker 1987 vol. I; 1991 vol. II] устанавливается когнитивный подход к лингвистическому описанию языковых фактов. Когнитивная
теория утверждает, что язык является неотъемлемой частью когнитивных способностей человека. Когнитивный подход к грамматике фокусирует внимание на языке как средстве концептуализации, а, следовательно, на смысловом аспекте языка.
В конце XX века был сделан ряд открытий, касающихся работы полушарий головного мозга. Стало ясно, что раннее представление о доминировании левого полушария при пользовании языком ошибочно, в действительности именно правое
полушарие играет важнейшую роль в реализации языковых функций. Специалисты
разных дисциплин – психологии, философии, нейрологии, истории, искусства, об213
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разования и, прежде всего, лингвистики – включились в исследования в этой области. Вновь развернулась оживленная дискуссия о взаимоотношении языка и мышления. Д. Кристал, профессор университета Северного Уэльса, указывает: "… существует гипотеза, что язык и мысль совершенно отдельные сущности, причем одна зависит от другой. Противоположная гипотеза предполагает, что язык и мысль идентичны и невозможно отделить мышление от языка. По-видимому, истина находится где-то посредине" [Crystal 1998, 630]. Для подтверждения своего мнения Д. Кристал обращается к гипотезе Сепира-Уорфа, включающей, как известно, положение
о лингвистическом детерминизме, когда язык определяет мышление, и второе положение о лингвистической относительности, констатирующей, что то, что закодировано в одном языке, может не существовать в другом. Б. Уорф объясняет это
следующим образом: "Мы расчленяем природу согласно нашему родному языку.
Категории и типы, которые мы выделяем из явлений мира, мы не находим там…
мир предстает калейдоскопическим потоком впечатлений, которые должны организовываться в нашем уме, то есть, лингвистическими системами нашего ума. Мы
расчленяем природу, организуем ее в концепты, приписываем ей значения, потому
что мы являемся сторонами соглашения организовывать ее подобным образом –
соглашения, действующего во всем языковом сообществе и закодированного в образцах нашего языка. Это соглашение, конечно, имплицитно и не констатировано,
но его условия абсолютно обязательны…" [Цит. по Crystal 1998, 631].
Когнитивная лингвистика рассматривает человеческое мышление и его выражение в языке как тесно взаимосвязанный процесс. В этой связи образование категорий является одним из важнейших когнитивных процессов. Категоризация – это
процесс установления категорий в пределах какой-либо классификационной системы. Дж. Лакофф, стоящий у истоков когнитивной лингвистики, придает большое
значение изучению категоризации в языке: изучение категоризации является ключом к изучению мышления" [Лакофф 2004, 474]. Любая категория – это часть общей системы категорий, напоминающей экологическую систему, в которой лингвистические категории занимают "экологическую нишу", подобно людям, занимающим определенную нишу в природе. Процесс установления категорий внутри
экологической системы является категоризацией. Категоризация означает установление концептуальных границ и, тем самым, структурирование неструктурированного мира вокруг нас. Лингвистические категории покрывают лишь малую долю
концептуальных и связаны с более чем одним концептом. Г. Радден и Р. Дирвен
указывают: "Вряд ли можно сказать, что язык отражает реальность. В разных культурах категоризация мира происходит по-разному. Она закладывается в лингвистические категории, что объясняет отличные значения в кажущихся, на первый
взгляд, эквивалентах разных языков" [Radden and Dirven 2007, 5].
Предметом данного исследования является семантическая категоризация событийных схем концептуального материального мира с целью выявления их структурных сходств и различий, а также установления концептуальных универсалий в
русском, украинском, английском и немецком языках, что обусловило актуальность работы. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые его
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объектом являются событийные схемы материального мира на материале представителей славянских (русского и украинского) и германских (английского и немецкого) языков.
Современные достижения когнитивной науки (категоризация, структурирование
окружающего мира, а также событийные схемы, считающиеся концептуально универсальными) могут найти широкое практическое применение при обучении иностранным языкам, особенно в многонациональном окружении. Исследования в этой
области важны не только для практического применения (например, для изучения
нескольких иностранных языков), но они могут также сделать вклад в понимание
работы мозга и принципов, управляющих коммуникацией в различном культурном
окружении.
Согласно когнитивной теории, человеческая мысль организована вокруг двух
основных типов концептуальных единиц: вещей и отношений. Концептуальная категория "вещь" отражена в лингвистической категории "существительное", в то
время как отношения кодируются как глаголы, прилагательные, наречия, предлоги
и союзы. Эти две основные грамматические категории, отражающие структурирование человеком окружающего мира, существуют в каждом языке.
Коммуникация, общение людей касается, главным образом, ситуаций, то есть,
событий, которые происходят с предметами и лицами, или событий, в которых они
находятся. Типы ситуаций различаются в зависимости от их участников. Роли участников, называемые тематическими, включают агента (инициатора действия) и
тему (участника, подвергающегося действию или нейтрально вовлеченного в ситуацию). Основные конфигурации тематических ролей являются событийными схемами. В основе событийной схемы лежит концептуальное ядро, то есть, отношение
между двумя и более участниками. В структуре предложения тематические роли
закодированы как обязательные члены: подлежащее, прямое и косвенное дополнения и обстоятельства. Количество событийных схем, так же как и число моделей
предложений, ограничено. Таким образом, многочисленные ситуации, происходящие в мире, могут быть сведены к небольшому набору событийных схем, выражаемых еще меньшим количеством моделей предложений. Все событийные схемы
можно рассматривать в трех концептуально структурированных мирах – материальном, психологическим и динамично-силовом. Задачей данного исследования является анализ событийных схем материального мира в русском, украинском, английском и немецком языках.
Материальный мир – это концептуально структурированный мир, состоящий из
предметов и живых существ, которые существуют, подвергаются изменениям, причем люди не принимают активного участия в формировании данного мира. Ситуации материального мира включают состояния, процессы сущностей, их расположение, движение и принадлежность. Данные ситуации подразделяются на концептуальные схемы состояния, процессы и посессивности. Все они имеют общую черту –
наличие тематической роли "Тема", которая в грамматической конструкции выступает в качестве подлежащего.
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Схема состояния.
Состояния включают взаимосвязь между темой и определяющей ее сущностью. Связь этих двух сущностей представляется в виде "А есть Б". Грамматически
эта связь выражена копулятивной конструкцией. Прототипические копулятивные
конструкции состоят из подлежащего, копулятивных глаголов быть, стать, выглядеть, казаться и др. и предикативного существительного или прилагательного.
Концептуальное ядро подобных ситуаций – "Тема + Предикат". Внутри событийной схемы "Состояния" можно выделить категории идентификации, включения
и свойства.
Категория идентификации. В русском и украинском языках в копулятивных
конструкциях со значением категории идентификации отсутствует копулятивный
глагол быть, вместо которого ставится тире, напр.: русск. Аляска – самый большой
штат США; укр. Аляска – найбільший штат США.
В английском и немецком языках наличие копулятивных глаголов be и sein обязательно, напр.: англ. Alaska is the largest state of the USA; нем. Alaska ist der gröβte
Staat der USA.
Категория включения. Различие между категорией включения и категорией
идентификации, на первый взгляд, малозаметно. Однако, в отличие от категории
идентификации, отношения категории включения не взаимообратимы. Так, предложение Аляска – большой штат США (включение) нельзя переделать без изменения смысла: Большой штат США – это Аляска, в то время как отношения идентификации обратимы, ср.: русск. Аляска – самый большой штат США (идентификация) и Самый большой штат США – это Аляска; укр. Аляска – найбільший штат
США и Найбільший штат США – Аляска. Для категории идентификации характерна определенность, которая в английском и немецком языках подчеркивается также и определенным артиклем, ср.: англ. Alaska is the largest state of the USA и The
largest state of the USA is Alaska; нем. Alaska ist der gröβte Staat der USA и Der gröβe
Staat der USA ist Alaska.
Говоря терминами когнитивной грамматики, благодаря операции выделения фигуры и граунда, взаимообращение темы и идентифицирующего участника сопровождается раличием в значении: тема "Аляска" является фигурой, но в обратимом
предложении – граундом.
Категория свойства. Категория свойства выражается с помощью предикативного прилагательного, напр.: русск. Стены желтые. Она больна. Он добр; укр.
Стіни жовті. Вона хвора. Він добрий. В английском и немецком языках наличие
копулятивного глагола обязательно: англ. The walls are yellow. She is ill. He is kind;
нем. Die Wände sind gelb. Sie ist krank. Er ist gütig.
Копулятивная конструкция и три категории, связанные с ней (идентификации,
включения и свойства), – это прототипические состояния. Существует множество
других состояний, связывающих тему и ее спецификацию. Например, можно выделить категории сходства, различия, представления, связи и др.
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Схема процессов.
Процессы могут вовлекать изменение состояния (напр., Белье высохло на солнце) или могут быть стабильными (напр., Идет дождь). Глаголы изменения состояния обычно передают инкоативные значения (от лат. inchoare "начинать") и фокусируют внимание на начале нового состояния.
Концептуальное ядро событийных схем, выражающих процессы, можно представить в виде: Тема + Глагол + (Изменение). Копулятивный глагол становиться –
характерный глагол, выражающий изменение состояния. Более конкретные виды
изменения конституируются глаголами, указывающими на переход в другое состояние: измениться, превратиться, осуществиться, влюбиться, постареть и др.,
напр.: Он стал знаменитым человеком. Он сильно изменился. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Мои мечты осуществились.
Украинские глаголы аналогичной семантики: ставати, змінюватися, розвиватися, перетворюватися, здійснюватися, висихати и др., напр.: Він став відомою
людиною. Обставини несподівано змінилися. Наші мрії здійснилися. Вода перетворюється в пару.
Английские инкоативные глаголы менее многочисленны, чем в русском и украинском языках (become, turn, develop, fall, grow и др.), и строят ситуации с анализируемым концептуальным ядром, напр.: He has become a famous man. London
developed into one of the greatest ports in the world. He fell in love at first sight. She
grew older.
В немецком языке глаголы, заполняющие позицию "Глагол" указанного концептуального ядра (werden, verwandeln, verwirklichen и др.), обладают той же семантикой, что и в русском, украинском и английском языках, напр.: Er wurde berühmt.
Wir verwirklichten unsere Absicht. Sie verliebte sich.
Пространственная схема.
Пространственная схема описывает отношение между темой и локализацией или
траекторией движения. Концептуальное ядро пространственной схемы – Тема +
Глагол + Локализация. Пространственная схема процессов имеет статичный или
динамичный варианты. В статичном варианте в английском и немецком языках тема связана с локализацией при помощи копулятивного глагола, который опускается
в русском и украинском языках, напр.: русск. Мой сын в ванной; укр. Мій син у ванні; англ. My son is in the bathroom; нем. Mein Sohn ist im Bad.
В динамичном варианте движущаяся тема связана со своей траекторией, ср.:
Мяч в воротах (локализация) и Мяч вкатился в ворота (движение). Обозначение
локализации может включать в себя импликатуры, например, сообщение "Еда на
столе" подразумевает "Обед готов". Более конкретные локативные ситуации могут
конституироваться такими глаголами, как жить, работать, глаголами телесного
положения (стоять, сидеть, лежать), эгзистенциональными глаголами (быть,
находиться, существовать) и др. и их эквивалентами в украинском, английском и
немецком языках.
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Посессивная схема.
Посессивная схема описывает отношение между владельцем и темой. Концептуальное ядро подобного отношения – Владелец + Глагол + Тема. В русском и украинском языках посессивность кодируется как локализация, напр.: русск. У меня есть
две точки зрения. В книге много картинок; укр. У мене є два погляди. У книзі багато малюнків. Концептуальная близость между локализацией и посессивностью отражается и в английском языке путем использования глагола be, характерного для
выражения локализации, напр., There is a theatre in the town.
Большая часть предложений, используемых для выражения посессивности, – это
транзитивные конструкции, в которых Владелец является подлежащим, а Тема –
прямое дополнение. Транзитивные глаголы, выражающие посессивность или ее
отсутствие (иметь, содержать, покупать, терять и др.), и их эквиваленты в украинском, английском и немецком языках участвуют в построении посессивных
конструкций, напр.: русск. Он содержал гостиницу. Он потерял надежду; укр. Він
тримав готель. Він втратив надію; англ. He owns a hotel. She lost her keys; нем. Sie
besitzt ein Haus. Sie hat den Schlüssel verloren. Глагол verfügen (über) требует предложного оформления Темы: Sie verfügt über gute Kenntnisse. Ряд русских и украинских глаголов (обладать, владеть, не хватать и др. и мати, володіти, бракувати и
др.) в качестве Темы требуют косвенного дополнения: Он обладает хорошим слухом. Вона не може володіти собою.
В случае с глаголом принадлежать происходит обратный порядок обладателя и
обладаемого предмета. Концептуальное ядро подобных конструкций – Тема + Глагол
+ Владелец. В русском и украинском языках Владелец представлен дательным падежом, напр.: русск. Пианино принадлежит Петру; укр. Піаніно належить Петру.
В английском и немецком языках Владелец имеет предложное оформление:
англ. The piano belongs to Peter; нем. Das Klavir gehört zu Peter. Кроме того, в английском и немецком языках на принадлежность указывает также притяжательный
падеж, напр.: англ. The piano is Peter's; нем. Das Klavir ist Peters.
Изоморфность семантических элементов, обнаруженную в анализируемых языках, можно объяснить общей европейской культурной и типологической близостью. Различия касаются, главным образом, грамматических структур. Более основательные выводы могут быть сделаны после изучения событийных схем двух других концептуальных миров – психологического и динамично-силового и, желательно, на материале большего количества языков.
У статті на основі досягнень сучасної лінгвістичної науки виділені та описані категорії подієвих
схем концептуального матеріального світу, аналізуються лексико-семантичні групи дієслів, які конституюють дані схеми, досліджуються структурні подібності та відмінності прототипових ситуацій на
прикладах із слов'янських (російської та української) та германських (англійської та німецької) мов.
Ключові слова: категоризація, подієві схеми, матеріальний світ, прототипові ситуації, концептуальне ядро, тематичні ролі.
The article deals with the semantic categorization of the event schemas of the conceptual material world.
On the basis of the development of modern linguistics some event schemas of the material world are
elucidated and described. Some lexico-semantic groups of verbs constituting the conceptual cores of these
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situations are analysed. The structural similarity and difference of the prototypical situations on the material
of two Slavonic (Russian and Ukrainian) and two Germanic (English and German) languages is studied.
Key words: categorization, event schemas, material world, prototypical situations, conceptual core,
thematic roles.
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ПЕРЕКЛАД ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ
В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Шабуніна Вікторія Віталіївна,
канд. юрид. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено важливості правової комунікації, зокрема, акцентується увага на певних лінгвістичних особливостях перекладу юридичного тексту, пов'язаних з існуванням у світі різних правових
систем. У цьому контексті досліджуються та аналізуються розбіжності між правовими сім'ями, наводяться приклади найпоширеніших термінологічних проблем та пропонуються шляхи для їх усунення.
Ключові слова: правова комунікація, юридична термінологія, правова система, лінгвістичні особливості.

Актуальність теми даного дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах
євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, та всесвітньої глобалізації
правова комунікація має дуже велике значення та відіграє важливу роль з точки
зору науково-теоретичних та практичних аспектів.
Мета дослідження полягає у комплексному вивченні та аналізі перекладу юридичного тексту та термінологічних особливостей в рамках різних правових систем
та культурних середовищ.
Предметом дослідження є переклад юридичного тексту в контексті правової
комунікації з урахуванням розбіжностей між правовими системами.
Наукова новизна дослідження обумовлена тим, що в ньому використано велику низку англомовних наукових джерел, які ще не були предметом широкого наукового аналізу у вітчизняній науці; зроблено відповідні науково-теоретичні висновки стосовно розв'язання певних термінологічних проблем, пов'язаних із перекладом
юридичного тексту.
Постановка проблеми. Міжнародне правове співтовариство – це місце зустрічі
для фахівців з різних країн, які встановлюють відносини і здійснюють правові операції. З метою уможливлення комунікації, долаючи мовні і культурні бар'єри, має
бути узгоджена або мова однієї із взаємодіючих сторін, або третя нейтральна мова,
але прийнятна як загальний засіб зв'язку – "lingua franca" [House 2001]. У будьякому випадку така комунікація буде включати в себе певний ступінь явного чи
неявного перекладу та тлумачення.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку євроінтеграційних процесів в Україні велика увага приділяється комунікації в
різних сферах науки і культури, особливо в сфері юриспруденції. Серед науковців
та вчених, які присвячують свою діяльність дослідженню лінгвістичних особливостей правової комунікації і на роботи яких спирається автор статті, слід зазначити
таких, як Хаус [House 2001], Холмс [Holmes 1990], Де Грут [De Groot 1992], Уайт
[White 1982], Джозеф [Joseph 1995], Дженкінс [Jenkins 1980], Харві [Harvey 2002],
Сарцевіч [Sarcevic 1997], Чао [Cao 2007], Норд [Nord 1997] та інші.
Постановка завдання. Міжкультурна правова комунікація відбувається серед
різних правових систем за допомогою різних мов, і саме тому потрібно враховувати
220

Шабуніна В. В.

певні вимоги, що застосовуються до перекладу юридичного тексту. Зважаючи на
той факт, що правова комунікація зазвичай переслідує певні цілі, слід дотримуватися функціонального підходу. Необхідно визначити техніку та стратегію для представлення відповідного перекладу. Крім цього, зазначення функції тексту, аудиторії, часу, місця та мотивів зробили б вагомий внесок у чіткість та повноту перекладу [Nord 1997, 137]. Якщо ж розглядати переклад як міжкультурну передачу, де і
джерела, і мова вкорінені у відповідні культури, можна зробити висновок, що перекладач має бути експертом в галузі різних культурних середовищ. Тим не менш,
застосування невибіркового принципу культурної вкоріненості, тобто зв'язку мови
з відповідною культурою, може виявитися сумнівним. У міжкультурних правових
угодах, а саме в міжнародних договорах, наприклад, там, де тільки одна правова
система визначається як головна, цей принцип може бути застосований лише на
лінгвістичному, а не на культурному (правовому) рівні. Більше того, рівень перекладеності правових концепцій залежить від спорідненості правових систем, а не
залучених мов.
Виклад основного матеріалу статті. Питання про те, що собою являє переклад,
мистецтво чи науку, турбує людей з давніх часів, і все ще немає чіткої відповіді на
нього. Але й це ледве має значення, оскільки протягом сторіч перекладачі виконують своє завдання певною мірою артистично і науково. Що стосується перекладу
юридичного тексту, цей процес не можна назвати простим та прямолінійним. Яскравим прикладом важливості та складності може бути заснування Європейського
Союзу (ЄС), де багатомовність та лінгвістична рівність всіх членів були одним із
основоположних принципів практичного існування цієї організації. Саме лінгвістичне та культурне різномаїття надає ЄС його специфічного характеру. Європейський
парламент як орган законодавчої влади створює закони, які стають законами в державах-членах і мають пряму дію по відношенню до всіх громадян ЄС. Всі ці закони
перекладаються та публікуються офіційними мовами відповідних держав-членів
ЄС. Таким чином, переклад є невід'ємною частиною функціонування Європейського парламенту. З іншого боку, потреба в юридичному перекладі постійно зростає
завдяки глобалізації та збільшенню контактів і обмінів між людьми, народами,
державами. На даний момент існує 20 офіційних мов у ЄС, і необхідність в перекладі в середині ЄС зростає з приєднанням та підготовкою до вступу нових членів.
У країнах, де офіційною є лише одна мова (таких, як Україна, Угорщина, Польща),
в останні десятиліття потреба в юридичному перекладі різко зросла завдяки євроінтеграції, приєднанню та вступу до міжнародних організацій.
Як уже зазначалося, загальновизнаним є той факт, що переклад юридичного тексту є дуже складним процесом, який вимагає спеціальних знань, навичок та досвіду
перекладача з метою якомога точніше передати значення тексту, поданого мовою
оригінала. Ряд вчених описували юридичний переклад як окрему категорію, вище
лінгвістичне завдання, поєднуючи винахідливість літературного перекладу з термінологічною точністю технічного. Що ж насправді такого особливого в юридичному
перекладі? Чи це просто виправдання, чи перебільшення у баченні того, що юридичний переклад є чимось особливим та більш складним, що вимагає більше часу та
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навичок, ніж інші види перекладу, а тому потребує більшої винагороди? [Harvey
2002] Для практикуючих перекладачів, дослідників у цій галузі та викладачів переклад юридичного тексту, як лінгвістичне явище, є дійсно особливим. Англійська
мова має велику перевагу над іншими мовами в контексті перекладу юридичних
текстів, наприклад, таких, що розробляються в рамках ООН чи інших міжнародних
організацій, а також міжнародних угод. Крім цього, англійська мова є мовою країн
загального права. Можна стверджувати, що законотворчість, що здійснюється англійською, має величезний вплив на відповідні процеси для створення багатомовного інструментарію.
Юридичний переклад, з одного боку, стримується природою права та юридичною мовою, мовою джерела та мовою перекладу. З іншого боку, юридичний переклад являє собою продукт діяльності людини, коли перекладач працює за певних
ситуацій та обставин під впливом правових та інших обмежень. Незважаючи на
різні внутрішні складності чи будь-які інші контраргументи, право і закон доступні
для перекладу з урахуванням того факту, що всім цим навичкам можна навчитися
та розвинути вже існуючі.
Переклад юридичного тексту будь-якого типу, починаючи від законів і договорів до судових свідчень, є практичною діяльністю, яка стоїть на перехресті теорії
права, теорії мови та перекладу [Joseph 1995, 14]. Тому дуже важливим є те, щоб
перекладач мав основні знання з права та юридичної мови, а також розумів, який
вплив це може мати на майбутній переклад.
Існує ряд класифікацій перекладу на певні категорії. Можна поділити переклад
на літературний та нелітературний, класифікувати відповідно до поділу мови, зважаючи на її уживання, типів діяльності, літературної чи промислової [Sager 1993].
Загальновизнаною ж є така класифікація перекладу, як загальний, літературний та
спеціальний, або технічний. Таким чином, можна стверджувати, що юридичний
переклад відноситься до перекладу текстів у галузі права та правовому середовищі.
Філософи права погоджуються, що юридична мова є нормативною мовою. Вона
співвідноситься з нормотворчістю та висловленням норми. Нормативне значення
мови права походить з того факту, що право виконує основну функцію в суспільстві, спрямовуючи поведінку людей та керуючи стосунками між людьми. Право відрізняється від більшості інших інститутів людьскої діяльності. Воно об'єднує ідеали і стандарти, якими люди володіють і прагнуть реалізувати в таких поняттях, як
справедливість, правосуддя, права, свобода, рівний захист та загальний добробут,
які входять до системи права [Jenkins 1980, 103]. Це і є основною метою права. Так,
право існує як набір приписів у формі наказів, визначень та гарантій для реалізації
домовленостей, процесів та певних видів поведінки, яких необхідно дотримуватися
в межах суспільства [Jenkins 1980, 98]. Відповідно й мова, яка використовується в
праві, має розпорядчий, директивний чи імперативний характер.
Мова права є технічною мовою. Більше того, і найважливіше, вона не є універсальною технічною мовою, але лише такою, яка пов'язана з певною правовою системою, дуже відрізняється від тієї мови, яка використовується в науці, наприклад,
біології чи хімії. Право та мова права пов'язані із системою, тобто вони відобража222
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ють історію, еволюцію та культуру певної правової системи. Право охоплює всю
історію розвитку нації, тому його неможливо розглядати як просто збірку, наприклад, аксіом та теорем у підручнику з математики [Holmes 1881/1990, 1]. Право як
абстрактне поняття є універсальним, оскільки воно відображається у писаних законах і звичаєвих нормах поведінки в різних суспільствах. Водночас правові системи
є особливими для тих суспільств, в яких вони були сформовані.
Кожне суспільство має різні культурні, соціальні, лінгвістичні структури, які розвивалися протягом всієї історії відповідно до власних умов. Юридичні поняття,
правові норми та їх застосування різняться в залежності від того, в якому суспільстві відбувається цей процес, відображаючи певні особливості даного суспільства.
Юридичний переклад включає в себе переклад однієї правової системи на іншу. На
відміну від просто науки, право залишається національним явищем. Кожне національне право складає незалежну правову систему зі своїм власним термінологічним
апаратом, підкреслюючи структуру понять та правил класифікації, джерела права,
методологічний підхід та соціально-економічні принципи [Sarcevic 1997, 13]. Це
суттєво впливає на юридичний переклад, коли комунікація здійснюється різними
мовами, в різних культурних середовищах та правових системах. У порівняльному
праві правові системи, або сім'ї, поділяються на романо-германську (континентальну цивільно-правову), загального права, соціалістичного права, індуського права,
ісламського, африканського та далеко-східного права [David 1978, 20-31]. Цвайгерт
і Кьотц виділяють вісім основних груп: романська, германська, північна, загального
права, соціалістична, далеко-східного, ісламського та індуського права. Найбільш
впливовими серед них є система загального права та система цивільного права (романо-германська). До системи загального права відносяться такі країни, як Англія
та Уельс, США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, деякі з колишніх колоній Англії
в Африці, а також Сінгапур, Малайзія. Система цивільного права включає Францію, Італію, Германію, Швейцарію, Австрію, країни Латинської Америки, Турцію,
деякі арабські країни, Японію і Північну Корею. Існують також змішані системи, до
яких відносяться Ізраїль, Південна Африка, Провінція Квебек у Канаді, штат Луїзіана в США, Шотландія, Філліппіни та Греція. Право ЄС також являє собою змішану правову систему.
Розвиток української правової системи в IX – на початку XIX століть, сприйняття нею візантійської культури, духу пізньоримського права, а також вплив Литовських статутів, Магдебурзького права дозволяють дійти висновку про її корені у
романо-германському типі правової системи. Більш ніж 70 років історії радянської
України дали підстави віднести її правову систему, як і правові системи республік
СРСР, до соціалістичного типу. Після проголошення незалежності правова система
України формується на нових засадах як самостійна (в минулому вона складала частину єдиної правової системи СРСР), проте все ще перебуває у стадії перехідного
періоду і зберігає деякі риси соціалістичної системи. Водночас за період незалежності України закладено правовий фундамент, що дозволяє стверджувати, що вона
входить до романо-германського типу правової системи на правах особливого європейського різновиду [Скакун 2001, 656]. Кожна правова система чи сім'я має
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свою власну характеристику та мову із власним вокабуляром, який застосовується
для висловлення понять, а також технікою для пояснення та перекладу правил
[David 1978, 19].
З точки зору юридичного мислення, в системі цивільного права простежується
тенденція до використання абстрактних правових норм, наявності добре сформульованої системи чітко визначених галузей права, а також мислення юридичними
конструкціями [Zweigert 1992, 70]. Серед двох систем різниця простежується також
у функції та стилі самої правової доктрини. Юристи, які працюють у країнах із пануванням системи загального права, фокусуються на наявних фактах, їх зразках.
Вони аналізують справи, надаючи схожі, але не ідентичні факти, розрізняючи справи і виокремлюючи певні норми, і лише потім, за допомогою методу дедукції, визначають вузький спектр кожної норми, іноді пропонують нові норми, щоб охопити
факти, які ще не були представлені [Tetley 2000, 701]. На противагу цьому, в системі цивільного права юристи зосереджуються на юридичних принципах. Вони простежують історію, визначають свою функцію, сферу застосування та пояснюють
свою роль у світлі прав та обов'язків [Tetley 2000, 702]. У цивільно-правовій сім'ї
загальноправові принципи вміщені в кодекси та статути, а правова доктрина надає
напрямок щодо тлумачення, покладаючи на суддів обов'язок застосовувати закон
[Tetley 2000, 702].
Одже, розглядаючи розбіжності між двома основними правовими системами,
слід зазначити, що для юристів з континентальної Європи англійське право завжди
здавалося чимось багатим та великим. На кожному кроці вони стикаються з правовими інститутами, процедурою та традиціями, яким немає відповідностей.
Проте, незважаючи на розбіжності, ми маємо визнати, що ці дві системи не є несумісними. Не слід перебільшувати різницю чи вважати, що переклад юридичних
текстів між різними правовими системами неможливий. Зрештою, обидві системи
належать до західної правової традиції та політичної культури. Статутне право відіграє все більшу роль у країнах системи загального права, особливо у США після
Другої Світової Війни. Відчувається й вплив законодавства ЄС на системи загального і цивільного права в країнах Європи (Вранкен). Все ж різниця в правових системах є основним джерелом труднощів даного типу перекладу.
Однією із найпроблематичніших особливостей юридичного дискурсу є те, що
він "невидимий" [White 1982, 423]. Уайт стверджує, що "найбільш серйозною перепоною на шляху до розуміння є не словниковий запас та структура речення, що використовуються в праві, а неписані угоди, за допомогою яких діє мова". Право та
мова тісно пов'язані між собою. Юридична мова розвинулася з метою задоволення
потреб правової системи, в якій вона застосовується. Як зазначалося раніше, юридичний переклад відрізняється від усіх інших видів технічного перекладу. В цьому
контектсі його можна назвати sui generis.
Головною лінгвістичною проблемою юридичного перекладу є відсутність еквівалентної термінології в різних мовах. Це вимагає постійного порівняння правових
систем. Зрозуміло, що можна стикнутися з нормами чи правилами, які відрізняються за значенням чи умовами застосування. Але зовсім іншим є те, коли відсутня на224
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віть ціла система норм чи правил. Що стосується стилю, то юридична мова також
має свій власний стиль у кожній окремій країні завдяки різним правовим традиціям
і культурі. Існування однієї з основних різниць між двома правовими системами,
яка полягає в першочерговості прецедента та доктрини, здійснило великий вплив
на стиль складання юридичних текстів. Так, судові рішення в системі загального
права зазвичай довгі і містять детальні міркування, в той час як в системі цивільного права вони зазвичай короткі та більш формальні за природою та стилем.
У Франції, наприклад, судді посилаються на законодавство, а не на попередню
справу, а рішення само по собі має мотивувальну та диспозитивну частини. В рішеннях українських суддів можна простежити такий же стиль.
Ступінь важкості перекладу юридичного тексту залежить від ступеню спорідненості правових систем [De Groot 1988, 410]. Різниці в системах виливаються в лінгвістичні розбіжності. В першу чергу, це стосується трьох сфер термінології, тобто
термінів, які використовуються для визначення різних видів юридичної професії,
судових систем і певних галузей та інститутів права [Cao 2007, 60]. У сфері юридичних професій спеціаліст, який одержав право (свідоцтво, ліцензію) консультувати
клієнтів з правових питань та представляти їхні інтереси в суді, українською мовою
називається адвокат. Але прямого еквівалента в англо-саксонській правовій системі не існує. Там є такі визначення, як lawyer, barrister, solicitor, attorney. В Англії є
чітка різниця між представниками юридичної професії, які називаються barrister та
solicitor. Barristers уповноважені виступати та представляти інтереси своїх клієнтів
у судах всіх рівнів, у той час як solicitors мають право захищати справи лише в судах нижчої інстанції, мирових або магістратських судах. У США до юристів зазвичай звертаються як attorney, lawyer, більш формальним є attorney-at-law. На відміну
від представників цієї професії в Англії, вони уповноважені представляти клієнтів у
суді будь-якого рівня.
Інша сфера, де виникають певні термінологічні проблеми, стосується судових
посад. Так, у Англії та Австралії існують такі терміни, як judge, justice (судді Верховного Суду, наприклад), magistrate (лише мирові судді). В Україні існує лише
один термін суддя. Він застосовується для суддів усіх рівнів.
Враховуючи той факт, що правова комунікація може відбуватися й в рамках різних правових систем, слід зазначити, що важливим чинником правильного перекладу є розуміння всієї структури системи, значення її інститутів. Так, порівнюючи
систему загального права із системою континентального (цивільного) права, необхідно вказати на великі розбіжності в ієрархії судів та існуванні певних інстанцій.
Яскравим прикладом може бути зобов'язальне право, яке вважається основоположним у континентальному праві, проте в загальному праві не існує еквівалента. Таке
поняття, як право справедливості (equity), є невід'ємною частиною англійського
права, але відповідності у системі цивільного права немає.
Висновки. З метою якомога правильніше передати значення юридичного тексту
іншою мовою необхідно, в першу чергу, вивчити і порівняти терміни, що використовуються в різних правових системах. У тому ж випадку, якщо не існує еквівалентів, з'являється потреба у створенні неологізмів чи передачі цих термінів в оригіна225
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лі. Правова комунікація є дуже специфічною сферою завдяки тому, що її учасники
повинні мати знання як з правових, так і з лінгвістичних питань, поєднуючи науку
перекладу з компаративним правом та контрастивною лінгвістикою.
Статья посвящена значимости правовой коммуникации, в частности акцентируется внимание на
определенных лингвистических особенностях перевода юридического текста, связанных с существованием разных правовых систем в мире. В этом контексте исследуются и анализируются различия
между правовыми семьями, приводятся примеры наиболее распространенных терминологических
проблем и предлагаются пути для их решения.
Ключевые слова: правовая коммуникация, юридическая терминология, правовая система, лингвистические особенности.
The article is devoted to the importance of legal communication, specific linguistic features of legal
translation connected with the existence of different legal systems in the world are emphasized. Diversities
among legal families are researched and analyzed in this context, examples of the most common
terminological difficulties are provided as well as the ways towards their resolving.
Key words: legal communication, legal terminology, legal system, linguistic features.
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СУЧАСНА ДИСКУРСОЛОГІЯ
ТА КОМУНІКАТИВІСТИКА
УДК 811.161
ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ КОГНІТИВНОГО КОНСТИТУЮВАННЯ ЗНАННЯ
Акульшин Олексій Валерійович,
здобувач
Національна академія Служби безпеки України
Стаття присвячена аналізу проблеми визначення асиметричного поняття дискурсу як засобу когнітивного конституювання знання.
Ключові слова: дискурс, дискурс-аналіз, критичний дискурс-аналіз, опорний концепт, конституювання знання, актуальна мовленнєва дія, соціальна поведінка, функціональний стиль.

Останні передові досягнення сучасної лінгвістики певною мірою систематизували існуючі підходи до визначення поняття дискурс, наголошуючи на його міждисциплінарності, але на сьогодні залишаються актуальними питання опрацювання
методологічного еклектизму та певного епістемологічного вакууму у цих підходах.
Метою статті є систематизація існуючих підходів до визначення поняття дискурсу
як засобу когнітивного конституювання знання та створення свого власного визначення, а також схематичного зображення функціонування цього поняття. Об'єктом
дослідження є поняття дискурс. Предметом дослідження є особливості функціонування дискурсу як засобу когнітивного конституювання знання. Наукова новизна
полягає у подоланні неоднозначності та систематизації існуючих визначень поняття дискурсу, а також у наведенні власного визначення та схеми функціонування
цього поняття.
Як впорядкована системна одиниця поняття дискурс було введено в лінгвістику
у 50-тих роках ХХ століття Е. Бенвеністом [Бенвенист 1974], який під час розробки
теорії висловлювання послідовно застосовував традиційний для французької лінгвістики термін "discours" у новому значенні – як характеристику мови, що присвоюється мовцем, та у 1952 році З. Харісом, засновником трансформаційного та дистрибутивного аналізу. У своїй роботі "Дискурс-аналіз" він розглядав дискурс як одну зі сторін дистрибуції на основі еквівалентності між фразами, висловлюваннями,
надфразовими поєднаннями в контексті інших одиниць та пов'язаних із ними ситуаціях [Компанцева 2008, 38]. У сучасній науковій літературі поняття дискурс має
переважно чотири значення: 1) зв'язний текст у контексті численних супровідних
фонових чинників: онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, "занурений" у життя; 2) замкнута цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками
якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками,
що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними
тощо); 3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовленнєвої поведінки в
певній соціальній сфері, що має певний набір змінних [Селіванова 2008, 568].
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О. С. Кубрякова підкреслює асиметричність визначень дискурсу та підтверджує, що
в різних парадигмах знання "дискурс продовжує визначатися по-різному та є об'єктом
палких обговорень" [Кубрякова 2000, 8]. Тобто, дискурс розглядається в діапазоні від
лінгвістичного текстуалізму до постструктуралізму [Русакова 2006, 12–15].
Відповідно до цього спектра дослідження Я. Торфінг виділяє три покоління теорій дискурсу: теорії дискурсу першого покоління трактують дискурс у суто лінгвістичному сенсі, тобто визначають його як текстову одиницю розмовної чи писемної мови, фокусуючи увагу на семантичних особливостях усного чи писемного тексту. Друге покоління теорій дискурсу не обмежується розмовною чи писемною мовою. Предметне поле розширюється до вивчення соціальних практик шляхом критичного дискурс-аналізу (КДА). Третє покоління теорій дискурсу фокусує увагу на
сучасних соціальних та політичних практиках та має яскраво виражений постструктуралістський характер [Русакова 2006, 12-15].
Дискурс – це досить небезпечне слово для використання у лінгвістичних визначеннях, оскільки воно припускає і мислення, і мовлення [Слюсарева 1981, 61]. Ототожнення дискурсу із суто лінгвістичним поняттям тексту є притаманною ознакою
першого покоління теорій дискурсу. На перших етапах дослідження лінгвістичний
статус дискурсу деякий час викликав сумніви [Борботько 2011, 11]. Але у 70-х роках ХХ століття відбувся науковий прорив у цьому напрямку, а термін дискурс почав використовуватися в тому значенні, в якому ми його розуміємо та вживаємо
сьогодні. У той час термін дискурс (від фр. discours) вживався у значенні, близькому до поняття функціональний стиль, але, відповідно до визначень, які базуються
на ґрунтовних дослідженнях В. В. Виноградова та Г. О. Винокура, останній означав, у першу чергу, не лише особливий тип текстів, але й відповідну кожному типу
лексичну систему та власну граматику. Водночас через відсутність у власній лінгвістиці схожого до вітчизняного терміна функціональний стиль поняття англійські
вчені вводять нове поняття дискурс, але, на початку, визначають його саме як даність текстів та їх особливості. Пізніше закордонні вчені дійшли висновку, що поняття дискурс – це не тільки даність тексту, але й якась система, що знаходиться за
цією даністю, й перш за все – це граматика [Винокур 1925].
Т. ван Дейк та В. Кінч стверджували, що теоретичні припущення про те, що
граматика повинна пояснювати системно-мовні структури цілого тексту, перетворюючись тим самим у граматику тексту, залишилися декларативними та близькими
за духом до генеративної парадигми. Однак, подальші лінгвістичні дослідження
поняття дискурсу стали підґрунтям для створення нової та більш незалежної парадигми, яку було схвально сприйнято як у Європі, так і у США [Дейк 1988, 154].
Проте у цьому підході продовжує домінувати суто "текстовий" підхід, тобто тексти
розглядаються як мовні утворення, яких існує дуже багато, можливо, й більше за
незчисленну множину, та які потребують розробки лише загальних принципів для
свого розуміння, а не конкретних граматик для різних типів дискурсу [Степанов
1995]. Ототожнення понять дискурс та текст пояснювалося відсутністю у деяких
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європейських мовах еквівалентного поняття франко-англійському терміну дискурс
[Селиванова 2004, 37]. Тому радянські лінгвісти, такі як І. Р. Гальперін, О. І. Москальська, З. Я. Тураєва, розробляють новий напрямок – граматика або лінгвістика
тексту, дослідження якого призводить до неочікуваних результатів. Вчені дійшли
висновку, що він є недостатньо функціональним, а його термінологічний апарат –
недосконалим та неоднозначним. Традиційний структурно-семантичний підхід також не відображав та не роз'яснював у повному обсязі такі поняття, як цілісність та
зв'язність тексту, а також сприяв формуванню гіпотези про творця та образ автора.
Подібна точка зору частково збігається із визначенням дискурсу як мови, що присвоюється мовцем, запропонованим Е. Бенвеністом [Benveniste 1970].
Перші покоління соціолінгвістичних теорій дискурсу аналізують мовні особливості індивідуальних акторів (або "мовних особистостей") з урахуванням їх соціального статусу, наприклад, соціолінгвістика аналізує відносини між соціальноекономічним статусом того, хто говорить, та його словниковим запасом [Русакова
2006, 12–15]. Низка психологічних теорій дискурсу, заснованих на базі теорії мовної дії, яка розвивалася у рамках аналітичної психології, фокусувала увагу на стратегіях мовного акту того, хто говорить [Potter 1987]. Дискурсивна психологія обмежувала себе аналізом розмовної мови, тому критично налаштовані лінгвісти розсували рамки дослідження дискурсу до вивчення конкуруючих способів репрезентації реальності – одночасно розмовних та письмових [Fowler 1979]. Спираючись
на концепцію ідеологічного виникнення дискурсивних структур М. Пешо [Pecheux
1982], вони фокусували увагу на тому, що вибір того чи іншого дискурсу як способу репрезентації, включаючи мову та стиль, має ідеологічне забарвлення.
В. Дем'янков, в свою чергу, під поняттям дискурс розуміє довільний фрагмент
тексту, який складається більше ніж із одного речення або незалежної частини речення; часто, але не завжди, концентрується навколо деякого основного концепту;
створює загальний контекст, що змальовує дійових осіб, об'єкти, обставини, часові
рамки, вчинки тощо, враховуючи не стільки послідовність речень, скільки той, загальний світ творця дискурсу та його інтерпретатора, що "будується" в процесі розгортання дискурсу. Автор зазначає, що вихідна структура для дискурсу має вигляд
послідовності елементарних пропозицій, пов'язаних між собою логічними відношеннями кон'юнкції, диз'юнкції тощо [Демьянков 1982, 7].
Друге покоління теорій дискурсу є широким спектром досліджень, які було
об'єднано під загальною назвою критичний дискурс-аналіз (далі – КДА). Засновником та основним розробником цього напрямку є Н. Феркло [Fairclough 1995;
Fairclough 2003], який, услід за М. Фуко [Foucault 1972], розглядає дискурс як засіб
організації, регуляції та вдосконалення соціальних відносин, а також як елемент
побудови субординації між відповідними комунікантами.
Т. ван Дейк стверджував, що дискурс – це актуально вимовлений текст, а текст –
це абстрактна граматична структура вимовленого. Дискурс – це поняття, що стосується мовлення, актуальної мовленнєвої дії. Водночас текст він розглядав як по229
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няття, що стосується системи мови або формальних лінгвістичних знань, лінгвістичної компетентності [Ван Дейк 1988].
Н. Арутюнова розглядає дискурс як пов'язану послідовність мовленнєвих актів,
тобто як утворення, що є включеним до комунікативно-прагматичного контексту
та, на відміну від тексту, є послідовністю речень й абстрагується від комунікативно-прагматичного контексту [Арутюнова 1990]. Кожний дискурс – це один із можливих світів або вербалізацій окремо представленої ментальності.
Е. Бенвеніст, оперуючи поняттям дискурс, протиставляв його як процес системі:
"Разом із реченням ми залишаємо галузь мови як системи знаків та вступаємо до
іншого світу, світу мови як знаряддя спілкування, вираженням якого є дискурс"
[Benveniste 1966, 61]. Він також зазначав, що висловлювання є індивідуальним перетворенням мови в дискурс, саме висловлювання, а не текст [Benveniste 1970, 61],
тим самим підтверджуючи думку Ф. Ельгорскі, яка заперечувала полісемічність
поняття дискурс та наголошувала на тому, що в дійсності він завжди позначає організовану певним чином мовленнєву діяльність, пов'язану з деякою нелінгвістичною
галуззю (соціологічний, ідеологічний, культурний контекст) або з чим-небудь невисловленим (несвідомим або тим, що передбачається) [Helgorsky 1982, 22].
П. Серіо вважав дискурс висловлюванням, що розглядається з точки зору дискурсивного механізму, який ним керує [Серио 1999, 27], та запропонував вісім його
визначень, із яких тільки три отримали найбільше розповсюдження у сучасній лінгвістиці: 1. Мова, тобто будь-яке конкретне висловлювання. 2. У межах теорії висловлювання або прагматики – це вплив висловлювання на адресата та його включення у ситуацію, що створюється висловлюванням. 3. Визначення системи обмежень, які накладаються на необмежену кількість висловлювань через визначену
соціальну чи ідеологічну позицію (наприклад, феміністичний дискурс, адміністративний дискурс тощо) [Серио 1999, 26].
О. О. Селіванова вводить нове поняття – двобічність персоніфікації дискурсу: з
одного боку – це взаємодія двох індивідуальних свідомостей, з іншого – це вираження себе, своєї індивідуальної свідомості в комунікативній ситуації [Селиванова
2004, 39]. Це визначення робить поняття дискурс не тільки об'єктом вивчення лінгвістики, а також і психолінгвістики.
Р. Водак пропонує соціально орієнтоване визначення поняття дискурс та представляє його як соціальну практику, актуальну мовленнєву дію, яка пов'язує дискурсивну подію та ситуацію, а також ініціює процес моделювання соціальної поведінки: "Дискурс – як соціальна практика передбачає діалектичний зв'язок між визначеною дискурсивною подією та ситуацією(ями), інститутом(ами) та соціальною
структурою(ами), які задають його структуру – вони формують дискурсивну подію,
але й дискурсивна подія формує їх. Тобто, дискурс є соціально обумовлюючим,
також як і соціально конституйованим – він конституює ситуації, об'єкти знань,
соціальні ідентичності людей, груп та їх взаємовідносини" [Wodak 1996, 15]. Це
визначення відображає поняття дискурс з точки зору критичного дискурс-аналізу:
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дискурс є комунікативно-прагматичним зразком мовленнєвої поведінки, що відбувається в соціальній сфері, має визначений набір змінних, а саме соціальні норми,
відношення, ролі, конвенції, показники інтерактивності тощо [Сухих 1990, 8-11].
Йдеться про обов'язкову присутність адресата та адресанта, що здійснюють актуальну мовленнєву дію, створюють та обумовлюють мовленнєву ситуацію й подію.
Для більш повноцінного розуміння цього поняття необхідно розглянути визначення дискурсу з точки зору семіотики, що базується на положеннях, розроблених
французькими вченими-лінгвістами Ж. Курте та А. Греймасом. Ці вчені ототожнюють дискурс із текстом в аспекті семіотичного процесу: "При першому наближенні
дискурс можна ототожнити із семіотичним процесом, який … слід розуміти як різноманітність способів дискурсивної практики, включаючи практику мовну та немовну" [Греймас 1983, 488]. Семіотики співвідносили дискурс із комунікативним процесом через порівняння мови та мовлення та розглядали дискурс як невід'ємно пов'язану із актом мовлення подію, яка моделює, варіює та регулює мовні норми та протограматичні форми мовної свідомості, трансформуючи її у мову [Селиванова 2002, 40].
КДА розглядає дискурс як сукупність соціальних практик, що мають семіотичний зміст. До дискурсивних практик теоретики КДА відносять усі види лінгвістично опосередкованих практик, а також іміджі, жести, які створюються та інтерпретуються соціальними акторами. Тобто соціальні класи та етнічні групи продукують
ідеологічно значимі дискурси з метою встановлення та підтримки гегемонії, а також зміни дійсності. Отже, дискурсивні практики не лише відновлюють соціальний
та політичний порядок, а й здійснюють соціальні трансформації [Русакова 2006,
14]. Але, на думку Я. Трофінга, це не роз'яснює, як співвідносяться між собою дискурс та його недискурсивні елементи. Дискурс зводиться до лінгвістичної медіації
подій, які детерміновані казуальними силами та механізмами, що продукуються
існуючими незалежно від дискурсу соціальними структурами [Torfing 2005].
Н. Феркло розглядає дискурс як один із способів володарювання, регуляції відносин субординації соціальних акторів [Fairclough 1995; Fairclough 2003]. М. Фуко
пропонує історично зорієнтоване та рамкове визначення дискурсу як групи висловлювань, "так як вони відносяться до однієї дискурсивної формації … будуються на
основі обмеженої кількості тверджень, по відношенню до яких можна визначити
групу умов їх існування. У цьому сенсі дискурс – це не ідеальна дочасна форма… –
це фрагмент історії… який накладає свої власні обмеження, пропонує своє розподілення на частини, свої трансформації, специфічні способи темпоральності [Foucault
1972, 117]. М. Фуко використовує соціально-конструкціоністські принципи, в яких
наголошується на тому, що знання – це не тільки відображення дійсності. Структура дискурсу та різний режим "знання" жорстко визначають, що вважати істинним, а
що помилковим. Мета М. Фуко полягає у дослідженні різних "режимів" знань, тобто правил, які встановлюють, що можна говорити, а що ні, що вважати істинним, а
що помилковим. Він також наполягав на тому, що ми маємо нескінченну кількість
способів формулювання висловлювань. Однак висловлювання, які ми використову231
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ємо в одній області, є дуже схожими одне на одне та часто повторюються. Існує
безліч висловлювань, які ми ніколи не застосовуємо та ніколи не означуємо. Цей
принцип можна назвати обмеженням конкретного дискурсу історичними правилами. Сьогодні більшість дискурс-аналітичних підходів розглядають дискурси як
групи тверджень, які обмежені правилами [Йоргенсен 2008, 36–37].
С. Ю. Кремзикова відзначає, що на функціональному рівні дискурс розглядається як комунікативна подія, ситуація, що інтегрує текст з іншими її складниками –
екстралінгвальними чинниками. Уточнюється, що дискурс включає не тільки тексти та висловлювання, але й типові моделі мовленнєвої поведінки та набір мовленнєвих дій, специфічних для певного типу комунікації. Процес формування дискурсу супроводжується утворенням загального контексту, учасниками якого виступають дійові особи, об'єкти, обставини та в якому реалізуються певні концепти. У царині окремого типу дискурсу певного історичного періоду відбувається взаємодія
концептів, які поряд із основним значенням актуалізують додаткові значення, у тому числі й історичні, формуючи широке багатоядерне концептуальне поле, що становлять лексичні мережі слів [Кремзикова 2008, 117–122; Степанов 2001, 47;
Picoche 1994, 23]. З точки зору діяльнісності як одного з дослідницьких принципів
функціональної методології, мову, а, отже, й дискурс як мовленнєвий акт або їх сукупність, слід розглядати не як мертвий продукт (Erzeugtes), але як процес творення
(Erzeugung); … Мова не є продуктом діяльнісності (Ergon), а є сама діяльнісність
(Energeia) … мова є роботою духу, що постійно відновлюється, спрямованою на те,
щоб створити звук, що артикулюється, придатний для висловлення думки. В істинному та дійсному змісті під мовою можна розуміти тільки всю сукупність актів мовленнєвої діяльності [Гумбольдт 1984, 69–70].
Не останню роль в кінцевій меті алгоритму або схемі функціонування дискурсу, тобто у формі та структурі вихідного варіанта процесу моделювання соціальної поведінки, відіграє нейролінгвістична складова конкретної особистості.
У 1954 році О. Хакслі опублікував результати своїх нейролінгвістичних досліджень та, зокрема, зазначив наступне: "Наш мозок, насамперед, функціонує у
якості запобіжного клапану" [Huxley 1954]. Тобто під час обробки вхідної та вихідної інформації актуальної мовленнєвої дії (дискурсу) інформація безперервно
бомбардує нервову систему та мозок, який відкидає більшу частину інформації
шляхом часткового перекриття "запобіжного клапану" [Холл 2007, 99]. Цей факт
доводить, що актуальна мовленнєва подія, яка концентрується навколо опорного
концепту, містить комплекс переконань, що включають масу концептуальних
ідей [Huxley 1954, 98]. Ці ідеї мають відношення до семантичних "повинностей",
які ми обов'язково накладаємо у вигляді морального імперативу під час здійснення дискурсу, а переконання, через вплив морального імперативу та нейросемантичного стану особистості, спричиняють викривлення кінцевого результату дискурсу. Вони також мають відношення до наших припущень відносно причинності
та до наших припущень щодо змісту. Цими семантичними конструкціями ми
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створюємо ментальні фільтри, які рідко піддаємо сумнівам [Холл 2007, 98]. Отже,
можна зробити висновок, що під час моделювання кінцевого лінгвістичного процесу дискурсу ми маємо можливість ментально змінити напрямок його функціонування та значним чином вплинути на вихідний варіант, який згодом дійде до
кінцевого адресата. Це свідчить про те, що дискурс, як об'єкт КДА, надає нам можливість змінювати значення та зміст, а також трансформувати цілі та результати
мовленнєвого акту, тобто здійснювати маніпулювання змістом та формою.
До третього покоління теорій дискурсу відносяться теорії, що носять яскраво
виражений постструктуралістський характер. У дусі постструктуралізму поняття
дискурс розширюється до всеохоплюючої соціальної категорії, а також трактується
як синонім практики соціального конструювання. За основу береться формула
Ж. Дерріда все є дискурс [Русакова 2006, 14].
Інтелектуальними джерелами постструктуралістських підходів до визначення
поняття дискурс є роботи Р. Барта, Ж. Лакана, в яких дискурс розглядається як сукупність соціальних практик, у рамках яких конструюються та відтворюються значення та змісти [Русакова 2006, 14]. Також підґрунтям постструктуралістських теорій дискурсу є постмарксистські ідеї Л. Альтюсера та А. Грамши [Gramsci 1983].
Е. Лакло та Ш. Муфф [Йоргансен 2008, 53–107] відобразили прогресивні ідеї
постструктуралістських теорій дискурсу у політичних науках. Інструментарій дискурс-аналізу було спрямовано на дослідження соціальних феноменів та явищ [Йоргансен 2008, 53–54]. Е. Лакло та Ш. Муфф стверджували, що знаки набувають свого
значення виключно завдяки своїм відмінностям від інших знаків. А адресати та адресанти, у свою чергу, в процесі застосування мови розміщують ці знаки таким чином,
що останні набувають нових значень, тобто використання мови – це соціальний феномен, а саме в соціальному контексті через погодження, переговори та конфлікти
закріплюються та переглядаються структури значень [Йоргансен 2008, 54].
Е. Лакло та Ш. Муфф створили термінологічний інструментарій, за допомогою
якого обґрунтували положення своєї теорії. Було введено нові поняття: артикуляційна практика, елемент, момент, вузлова точка, область дискурсивності, а також
запропоновано вважати процес формування дискурсу наслідком часткової фіксації
значень навколо вузлових точок [Laclau 1985, 105–112], а дискурс – сумарним явищем, де кожний знак фіксується як момент через встановлення відносин із іншими
знаками навколо вузлової точки. Це відбувається завдяки виключенню усіх інших
можливих значень знаку, а саме – усіх інших можливих способів, за допомогою
яких знаки можуть пов'язуватися. Таким чином, дискурс можна визначити як обмеження можливостей [Йоргансен 2008, 57]. Отже, надання значення знаку повністю
залежить від дискурсивного контексту, в якому він знаходиться; фізична реальність
повністю накладається на соціальну, а усі соціальні явища повністю організуються
за тим же принципом, що й мова [Йоргансен 2008, 69–71].
Відтак, у цьому дослідженні було розглянуто найуживаніші визначення поняття
дискурс та запропонована їх класифікація за хронологічно-лінгвометодологічною
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ознакою через об'єднання у три покоління, що дозволяє систематизувати основні
підходи до визначення дискурсу як лінгвосинергетичного поняття та вдатися до методологічного еклектизму задля конституювання власного визначення цього психолінгвістично-соціального поняття. Результати роботи є доказом неоднозначності,
а іноді й протилежності думок різних авторів, які, на основі різних макропарадигмальних наукових підходів, намагалися створити універсальне визначення для дискурсоцентричного та асиметричного поняття дискурсу. Квінтесенцією цієї роботи є
наведення свого власного визначення поняття дискурс та схематичного зображення
процесу його функціонування (дивись рис. 1): "Дискурс – це актуальна мовленнєва
дія, яка концентрується навколо визначеного опорного концепту, управляється
дискурсивним механізмом, має визначену систему обмежень та фонових факторів,
впливає на адресата та відповідну конкретну мовленнєву ситуацію, має власні соціокультурні особливості, а також є здатною до конституювання історично зорієнтованої соціальної поведінки".
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Рис. 1
В статье рассматриваются проблемы определения понятия дискурс как средства когнитивного
конституирования знания.
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНУ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ СУСПІЛЬСТВО
Андрухович Алла Анатоліївна,
здобувач
Національна академія Служби безпеки України
Стаття присвячена питанням виникнення та формування нового феномену сучасності – інформаційно-комунікативного суспільства. Авторка аналізує існуючі підходи до визначення інформаційного
суспільства, виявляє значущі параметри інформаційно-комунікативного суспільства.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інтернет-комунікація, інформаційно-комунікативне суспільство.

Людське суспільство комунікативне за своєю сутністю. З виникненням принципово нового простору – Інтернету – з'являються нові можливості й площини для
спілкування. Світ електронного спілкування стає середовищем взаємодії й інтеракції людей, засобом орієнтації в світі окремо взятого індивіда, об'єктом сучасного
наукового дослідження. Виникнення інформаційних і телекомунікаційних технологій формує альтернативне традиційним засобам масової комунікації середовище
масової культури, масових цінностей, традицій, масового впливу на підсвідомість,
підсилюючи значення соціально-психологічних і культурно-інформаційних аспектів глобалізації. Ф. Уебстер стверджує, "що ми вступаємо в інформаційне суспільство, коли більшість зайнятих працює в інформаційній сфері" [Уэбстер 2004, 21],
таким чином, інформація та комунікація значною мірою стають важливими категоріями сучасного світу, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета статті – охарактеризувати основні риси, притаманні новій формації – інформаційно-комунікативному суспільству.
Завдання статті наступні: 1) описати підходи до категорії інформаційне суспільство, 2) визначити передумови виникнення феномену інформаційно-комунікативне суспільство, 3) виявити головні параметри інформаційно-комунікативного
суспільства.
Дослідження інформаційно-комунікативного суспільства (далі – ІКС) лежать у міждисциплінарній площині. Вагомим є внесок у визначення ІКС з позицій лінгвокультурології (О. Горошко, Л. Компанцевої, В. Маслової); соціології (Д. Белла, І. Мальковської, С. Тихонової, Ю. Хабермаса, А. Чистякова), теорії комунікації (О. Бєлінської, М. Маклюена, Ш. Тьоркл).
Вчені угорського університету, досліджуючи народження концепції інформаційного суспільства, дійшли висновку, що власне термін "інформаційне суспільство" походить із Японії. Відомий архітектор К. Курокава й відомий історик та антрополог Т. Умесао під час розмови вперше використали його в 1961 році. Але суперечки щодо першості його публікації точаться ще й досі: чи професор Токійського технологічного інституту Ю. Хаяші в своєму бестселері 1969 р. (Johoka Shakai:
Hado No Shakai Kara Sofuto no Shakai e, The Information Society: From Hard to Soft
Society), чи І. Масуда в 1968 р. (Joho Shakai Nyumon – Introduction to an Information
Society). "Тим не менше, немає ніяких сумнівів у тому, що народження концепції
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"інформаційне суспільство" пов'язане з острівною країною" [Z. Karvalics 2008, 29–
30]. Ю. Хаяші передбачав, що розвиток комп'ютеризації забезпечить високий рівень автоматизації виробництва, що звільнить людей від важкої рутинної праці.
З іншого ж боку, люди отримають вільний і необмежений доступ до джерел інформації. Японський вчений І. Масуда сформулював концепцію нового інформаційного суспільства в книзі "Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство". Новітні комп'ютерні технології стануть допомагати людству в розумовій праці
або ж взагалі замістять її. Інформаційно-технологічна революція швидко перетворюватиметься на нову виробничу силу й стане фундаментальною в суспільстві. Це
спричинить масове виробництво когнітивної й систематизованої інформації, інноваційних технологій і нового знання. Провідною галуззю в економіці стане інтелектуальне виробництво, продукція якого буде акумулюватися й розповсюджуватися
за допомогою нових телекомунікаційних технологій [Masuda 1983].
Істотним поштовхом у процесі розвитку ідей глобального інформаційного суспільства стала книга американського соціолога Д. Белла "Майбутнє постіндустріальне суспільство. Досвід соціального прогнозування". Автор розділяє історію людства на три основні стадії: аграрну, індустріальну й постіндустріальну [Bell 1973].
Вчений окреслює контури постіндустріального суспільства, багато в чому відштовхуючись від характеристик індустріальної стадії.
Новий філософський словник дає таке тлумачення явища інформаційне суспільство: "поняття, яке фактично замінило в кінці 20 ст. термін «постіндустріальне суспільство»" [Новейший философский словарь 2009]. Отже, історія людства
налічує наразі чотири стадії розвитку: аграрну, індустріальну, постіндустріальну
й інформаційну.
Інформаційне суспільство сповнене протиріч та парадоксів. З одного боку, відкривається широкий доступ до інформації, з'являються й закріплюються нові форми
комунікації, покращується рівень взаєморозуміння між різними культурами, відкриваються нові можливості для інтеракцій між представниками різних лінгвокультур. З іншого боку – зростає вплив масової культури, що загрожує культурному
розмаїттю, нівелюється національна самобутність, зникають мови.
Існує багато підходів до визначення інформаційного суспільства, найвлучнішим
дослідники [Горошко 2009, 23] вважають визначення, надане у 1997 році Асамблеєю Ради Європи: "Інформаційне суспільство – це суспільство, що ґрунтується на
інформації".
Ю. Хабермас передбачає, що в суспільстві ХХI століття відбуватимуться різноманітні трансформаційні процеси, які торкатимуться всіх сфер буття: в економіці, політиці, владі, духовному житті, культурі, релігії. "Відбуватися вони будуть складно, з
протиріччями й цілком проблематично, і торкаючись на глобальному рівні фундаментальних основ суспільного буття різноманітних соціумів. В основі всіх цих глобальних перевтілень все більшу, практично визначальну роль, відіграють знання й інформація як субстрати «інформаційного суспільства»" [Хабермас 2002, 144].
Англійський вчений Т. Стоуньєр стверджує, що з'явиться нова – інформаційна –
галузь економіки. "Промисловість у новому суспільстві за загальним показником
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зайнятості й своєї частки в національному продукті поступиться місцем сфері послуг, яка буде представляти собою переважно збір, обробку й різноманітні види надання необхідної інформації" [Стоуньер 1986, 335].
Як підкреслюється в Окінавській Хартії глобального інформаційного суспільства, прийнятій лідерами великої Вісімки 22 липня 2000 року, "інформаційнокомунікативні технології (ІТ) є одним із найважливіших факторів, які впливають на
формування суспільства XXI століття" [Окинавская Хартия…2000, електронний
ресурс]. У Хартії зафіксовані основні положення, які відображають тренди нового
тисячоліття: активно сприяти політичному діалогу між країнами світу, підтримувати міжнародне співробітництво "з метою формування політичного, нормативного й
мережевого забезпечення, а також покращення технічної сумісності, розширення
доступу, зниження витрат, укріплення людського потенціалу, а також заохочення
участі в глобальних мережах електронної торгівлі" [Окинавская Хартия… 2000,
електронний ресурс].
Інтернет утворює особливе комунікативне середовище, унікальне місце реалізації мови, яке не мало аналогів у минулому. Розвиваючись, віртуальна реальність
Інтернету набуває рис нового суспільства й стилю життя, який стимулює появу нових засобів комунікації. Виникає необхідність обґрунтування феномену інформаційно-комунікативне суспільство як цілісної формації, синтезу інформаційного,
інтерактивного й комунікативного. Комунікація – це, перш за все, взаємодія й взаємопроникнення різноманітних просторів людського буття – культурного, мовленнєвого, суспільного, соціального, емоційного, технічного, технологічного тощо.
"Комунікація націлена на взаєморозуміння. Діалог виступає зв'язковою ланкою інтерсуб'єктивності в людському суспільстві, навіть у віртуальному середовищі. Звідси друга складова частина «інформаційного суспільства», – «комунікативна»"
[Мальковская 2007, 76–85].
Наступає новий етап у розвитку процесів обміну інформацією. Так, у Інтернеті
все частіше помічаються прогресивні зміни, що свідчать про перехід від Web 2.0,
характерною рисою якого є "соціальні мережі, сервіси, в основі яких лежить текст,
що генерується користувачами й ними ж самими споживається", до семантичного
Web 3.0, який визначається як "мережа над Мережею, яка містить метадані про ресурси Всесвітньої павутини й існує паралельно з ними" [Web 3.0 технология, електронний ресурс], де "замість текстового аналізу документів буде проводитись робота з метаданими, які однозначно характеризують властивості й зміст ресурсів Всесвітньої павутини" [Web 3.0 технология, електронний ресурс].
Виникнення Всесвітньої мережі порівнюють з інформаційною революцією, в
основі якої лежить безпрецедентний за своєю швидкістю й об'ємами передачі даних
розвиток новітніх технологій. Її ставлять в один ряд із такими епохальними подіями, як виникнення писемності, винахід книгодрукування Йоганом Гутенбергом,
винахід телеграфа, телефона, радіо, телебачення, й, нарешті, телекомунікаційних та
комп'ютерних технологій і сенсаційною подією – появою в 1986 Інтернету [Горошко 2009, 27]. Інтенсивний розвиток нових інформаційних і телекомунікаційних технологій надає принципово нового значення й якості транснаціональному інформа239
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ційному обміну й стає рушійною силою економічних, соціальних і, навіть, політичних змін у світі. Він значною мірою впливає на відносини як між окремими особистостями, так і країнами на міжнародному рівні загалом.
Інформаційні потоки виходять за рамки національних та інтегруються в світовий
інформаційний простір, чому сприяє вдосконалення комунікаційних систем і способів використання космічного простору для передачі даних. Інформаційнотехнологічна революція визначає рух до принципово нового типу суспільства – інформаційного, або, як його ще називають, суспільства знання. Однією з основоположних характеристик цього інформаційно-комунікативного суспільства є його
глобальний характер.
Із позицій соціології Е. Прохоренко розглядає "категорію комунікації і як логіку
розвитку змістових сенсів, операцій трансляції символів, і як способи взаємодії, що
спонукають до дії" [Прохоренко 2009, 118].
К. Райда доходить висновку, що "в єдиному континуумі спільної проблематики
існує різнополярне розуміння інформаційних впливів: або як соціальної спадковості викликаних інформатизацією змін, або як радикальних новостворених трансформацій усієї системи соціально-економічних відносин" [Райда 2008, 3].
Отже, чіткого визначення феномену інформаційно-комунікативне суспільство
не існує. Концепції ж змінюються й перебувають у стадії постійних трансформацій.
Але безсумнівним є те, що йому властиві риси як інформаційного, так і комунікативного суспільства. ІКС, яке розглядається в антропологічній площині, належить
до явищ лінгвокультурології. Йому притаманний наднаціональний, трансцендентний і глобальний характер. Продовжуючи історичний ряд стадій розвитку людства:
аграрну, індустріальну, постіндустріальну й інформаційну, ІКС створює основу суспільного розвитку, а інтелектуальне виробництво й когнітивні моделі становлять
основні його цінності.
Статья посвящена вопросам возникновения и формирования нового феномена современности –
информационно-коммуникативного общества. Автор анализирует существующие подходы к определению информационного общества, выявляет значимые параметры информационно-коммуникативного общества.
Ключевые слова: информационное общество, интернет-коммуникация, информационно-коммуникативное общество.
The article deals with the problem of the development of the new phenomena – informationcommunicative society. The author analyses existing approaches to the definition of information society,
describes key characteristics of information-communicative society.
Key words: information society, Internet communication, information-communicative society.
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ЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКОНАННЯ
У НАУКОВОМУ ДИСКУСІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Багрій Ольга Ігорівна,
канд. філол. наук, доц.
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
У статті йдеться про ключову роль раціональних засобів переконання у науковому дискусійному
дискурсі. Мовленнєві макроакти аргументації, обґрунтування та спростування реалізують комунікативно-прагматичний намір адресанта, створюючи дискурсивне оточення асертивних висловлювань,
які у статті розглядаються в якості комунікативного ядра дискусійних фрагментів.
Ключові слова: наукова комунікація, логічні прийоми обґрунтування, аргументація, асертивні висловлювання, мовленнєві акти пояснення, підтвердження, уточнення, екземпліфікації.

Метою даної статті є дослідження логічних прийомів переконання у науковому
дискусійному дискурсі, для чого ми плануємо вирішити низку практичних завдань,
як-от: 1) визначити типові логічні засоби переконання, притаманні науковому дискурсу; 2) описати потенціал цих засобів та особливості їх взаємодії для досягнення
перлокутивного ефекту; 3)вивчити особливості аргументації та різних процедур
логічного обґрунтування як засобів реалізації комунікативно-прагматичного задуму
автора наукової дискусійної прози.
Актуальність статті визначається необхідністю вироблення системного підходу
до явища мовленнєвого впливу у науковому дискурсі, що поєднував би парадигми
лінгвістики тексту, прагмалінгвістики та філологічної герменевтики.
Наукова новизна статті полягає в тому, що уперше здійснюється спроба виділення та філологічного опису мовленнєвих актів аргументації та обґрунтування як
логічних засобів реалізації перлокутивного акту переконання у науковому дискурсі.
Об'єктом нашого аналізу є англомовний науковий дискусійний дискурс.
Предмет дослідження становлять логічні засоби переконання у науковому дискурсі.
Матеріалом дослідження послугували фрагменти наукових дискусійних текстів
з англо-американської наукової прози в галузі інформаційних технологій та наук
про Землю початку кінця ХХ – почату ХХІ сторіччя.
Наукова дискусія є універсальною колективною формою інтелектуальної співпраці, метою якої є встановлення істини, а специфікою – органічне поєднання полемічних та діалогічних відносин. На проблемному рівні розвитку знання наукові дискусії
є способом вирішення діалектичних протиріч. Розв'язання протиріч відбувається
спочатку у дискусіях негативного типу, у яких протилежні концепції поляризуються,
а потім у дискусіях позитивного типу, де визначаються умови взаємного примирення
в межах певної концепції, виробленої на їхній основі. Дискусії негативного типу тяжіють до полеміки та суперечки, а позитивні – до діалогу [Сидорова 1999, 12].
Комунікативний намір автора наукової дискусійної прози передбачає висловлення та утвердження його поглядів з приводу предмета дискусії. Для оформлення
та формування своєї позиції з дискусійного питання автор використовує асертивні
висловлювання, змістом яких є думка мовця про дійсність, що ними репрезентуєть242
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ся, а іллокутивною метою – висловлення цієї думки [Хоутлоссер 2006, 40–41]. Висунення точки зору еквівалентне здійсненню асертивного мовленнєвого акту, адже
лише мовленнєві акти, що належать до класу асертивів, передбачають, що мовець
ручається за істинність пропозиційного змісту мовленнєвого акту. У критичній
дискусії мовленнєві акти асерції реалізуються у різноманітних асертивних дискурсивних сегментах – твердження, міркування, запевнення, припущення тощо, за допомогою яких мовець виражає свою думку з дискусійної проблематики.
Невід'ємним елементом наукового дискусійного дискурсу-тексту є процес доведення автором істинності його поглядів. При цьому аргументатор прагне не лише
досягнути високого рівня розуміння повідомлюваної інформації, але й добитися
прийняття власної позиції як читачем, так і партнерами по дискусії. Мовленнєві
акти, що є функціонально орієнтованими на обґрунтування позиції автора з питання дискусії, на оптимізацію подачі знання, а також на переконання адресата у правильності позиції автора, ми визначаємо як мовленнєві акти обґрунтування.
Залежно від цілей автора, мовленнєві акти обґрунтування мають різні форми та
реалізують, перш за все, логічні прийоми аргументації. Аргументація визначається
як особливий вид комунікації, суть якого полягає у специфічному впливі на свідомість адресата шляхом мовленнєвих висловлювань, організованих у відповідності
до прийнятих у даній культурі принципів переконання [Баранов 1997, 19]. Задачу
аргументації становить вироблення переконання чи віри в істинність певного положення, і ця задача вважається невиконаною доти, доки в адресата аргументації не
сформувалася певна істиннісна оцінка тези.
З позицій прагмалінгвістики аргументація становить складний мовленнєвий акт,
що складається з простіших іллокутивних актів [Голубев 2002, 89]. Аргумент рідко
складається з одного речення, тому в даному випадку доречно говорити про мовленнєвий макроакт аргументації. Аргументація належить до складних мовленнєвих
актів, адже має функцію аргументації не на рівні речення, а на більш високому –
текстовому рівні [Еемерен 2006, 31–32]. У наукових працях відсутня спільна думка
щодо функцій аргументації, проте співзвучність цих теорій спостерігається у визнанні того, що аргументація виконує подвійну функцію: доказу / спростування та
переконання, обґрунтування та переконання, розв'язання протиріч шляхом обґрунтування чи спростування та переконання.
Аргументація є одним із обов'язкових мовленнєвих актів наукової дискусії. Через це науковий дискусійний дискурс вважають різновидом аргументативного дискурсу. Аргументація широко застосовується як в усній, так і в писемній формі наукової дискусії, що пов'язано з однією з основних прагманастанов дискусії – вплинути на адресата та переконати його логічними засобами.
У структурному відношенні аргументація може бути простою (аргументом виступає одне висловлювання) та складною, що нараховує принаймні три відомі типи [Хенкеманс 2006, 123]: 1) послідовне міркування (serial reasoning), чи підрядна аргументація (subordinate argumentation); 2) пов'язані між собою судження (linked reasoning),
чи сурядна аргументація (сoordinate argumentation); 3) конвергентне міркування
(convergent reasoning), чи множинна аргументація (multiple argumentation).
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На основі запропонованої вище класифікації ми виділяємо чотири основні типи
аргументації: одиничну аргументацію, підрядну аргументацію, сурядну аргументацію та множинну аргументацію.
Послідовні міркування, у яких один доказ підтримує інший, вимагають вживання маркерів підрядної аргументації із значенням причини та наслідку (as long as,
for since, because, after all since … therefore/then тощо), а також складнопідрядних речень з одноіменними підрядними.
Дискурсивні сегменти із сурядною аргументацією представляють зв'язне міркування, коли кожен із наведених доказів безпосередньо стосується вихідної точки
зору, причому усі докази є взаємопов'язаними і тільки разом ефективно підтримують цю точку зору. Маркерами складносурядної аргументації виступають такі слова та вирази, як-от: the main reason is, a secondary reason is; all the more so since;
(but even) more importantly; besides. Наприклад:
There are two distinct reasons why the rifled margins under the influence of the hotspot should be elevated above sea-level. The first is that the mantle hot-spot produces
dynamic uplift across the entire region… The second reason is that as new igneous
material is added to the crust… [Mann 2010, 73].
При множинній аргументації судження є конвергентним (convergent reasoning),
що означає, що кожен аргумент самостійно (до певної міри) доводить якусь точку
зору. Маркерами множинної аргументації є такі вирази, як-от: needless to say; not to
mention the fact that; not just because, but also because; plus, if only because тощо. Наприклад:
But Macromedia's apparent suggestion that entirely Flash-based sites should be the
norm is concerning. It's hard to imagine navigating the entirety of IBM. com (approx 2.5
million pages from what I read), for example, without the aids of bookmarks and URLs to
email. Not to mention the fact that external search engines wouldn't index the content (at
least not yet) [McKenzie 1995, 73].
Складна аргументація може також поєднувати та/чи комбінувати усі три розглянуті нами типи аргументативних структур. Різні типи аргументації можуть як позначатися маркерами аргументації, так і виділятися лише на рівні смислових відношень.
Обґрунтування автором його позиції у дискусії може відбуватися завдяки використанню мовленнєвих актів пояснення, підтвердження, уточнення та екземпліфікації.
1. Мовленнєвий акт пояснення знаходить широке застосування у практиці живої дискусії. Потреба застосування пояснення обумовлюється необхідністю додатково висвітлити певне явище, уточнити, чим саме воно спричинене, або у чому полягають його сутнісні характеристики. До маркерів пояснення відносяться такі лексичні одиниці, як: to explain, to clarify, to demonstrate, to illustrate тощо; маркери
фраземного статусу just to clarify, let me make that clear, to put in other way / terms, I
mean, that is to say.
Значення пояснення може також виражатися імпліцитно, тобто виділятися на рівні смислових відношень між висловлюваннями. У такому разі пояснення лексично
не маркується. Наприклад:
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a) Oligocene seawater with this degree of Mg depletion and Sr enrichment is in good
agreement with that expected during the Palaeogene transition from 'calcite' to
'aragonite' seas. b) Lower Oligocene Mg/Ca probably reflects a decrease toward the
present day in sea-floor hydrothermal activity and concomitant decrease in scavenging of
magnesium from seawater [Baumgardner 2008, 6].
У наведеному прикладі висловлювання (b) пояснює припущення-прогноз (а).
Саме пояснення виражено у формі припущення, на що вказує модальне слово
probably.
2. Різновидами пояснення є уточнення та екземпліфікація. Дані мовленнєві акти носять допоміжний характер та є переважно орієнтованими на адресата. Так, під
уточненням у лінгвістичній літературі розуміють тип обґрунтування, що конкретизує попереднє висловлювання [Гордеева 99, 38]. Уточнення найчастіше позначається виразами that is, in fact, in particular, particularly, specifically, for example, in the
sense, in other words тощо. Наприклад:
The increase of speed can be attributed to the fact that the inter-frame spaces are
independent of transmission speed. In fact, at higher speeds, since it takes less time to
send the same packet, an IFS of 50 μs has more of an impact than at lower speeds [Oard
2009, 51].
Екземпліфікація як вид пояснення передбачає з'ясування чогось методом наведення конкретних прикладів [Селіванова 2006, 178]. Найбільш типова функція мовленнєвого акту екземпліфікації – це функція ілюстрації, конкретизації позиції автора, у результаті чого досягається оптимізація сприйняття аргументації. Мовленнєві
акти екземпліфікації позначаються маркерами for example, for instance, in fact, such
as, like, to give an example тощо. Наприклад:
Investigators managed to peel off graphite films made up of fewer than 100 atomic
planes. By 1990, for example, German physicists at RWTH Aachen University had
isolated graphite films thin enough to be optically transparent [Bennett 2010, 73].
Важливу роль у критичній дискусії відіграє мовленнєвий акт підтвердження,
що використовується у разі, коли доводиться мати справу з гіпотезами та положеннями, істинність яких ще остаточно не встановлена. Якщо при доказі досягається
повне обґрунтування істинності певного висловлювання, то при підтвердженні –
лише часткове. Підтвердження думки у дискусійному дискурсі спрямоване на прийняття адресатом висловленого припущення в якості вірогідного. Лексичними маркерами аргументації-підтвердження є такі дієслова, як-от: to support (to bear
support), to lend support, to attest to, to bear out, to substantiate, to confirm, тощо.
Переконання відбувається також завдяки структурним особливостям дискусійних фрагментів, у яких продумана послідовність мовленнєвих актів покликана
здійснювати персуазивний вплив на адресата. Зважаючи на те, що задумом дискусійного фрагменту є утвердження позиції автора з дискусійного питання, асертивний дискурсивний сегмент, який актуалізує позицію автора з питання дискусії, становить ядро чи дискурсивний фокус дискусійного фрагменту. Дискурсивний контекст, змістом якого є введення чи обґрунтування думки автора, становить – стосовно асертивного сегмента – підрядну частину. Залежно від того, чи такий тип кон245
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тексту розташований у пре- чи у постпозиції стосовно асертивного твердження, він,
відповідно, розподіляється на передасертивний та постасертивний контекст авторського твердження. Завданням передасертивного контексту є створення оптимальних
дискурсивних умов для введення позиції автора до дискусійного фрагменту. Постасертивний контекст в основному слугує досягненню автором перлокуції переконання
читача у справедливості наведеного раніше асертивного авторського твердження.
Змістом постасертивного контексту є такі мовленнєві акти: актуалізації значення
згоди чи заперечення чужої позиції, аргументації, підтвердження, пояснення, уточнення, екземпліфікації, оцінної асерції, актуалізації нового знання.
Отже, у науковій дискусії серед способів переконання адресата головна роль відводиться раціональним засобам – мовленнєвим актам аргументації та обґрунтування, спрямованим як на досягнення високого рівня розуміння повідомлюваної інформації, так і на прийняття позиції аргументатора читачем та партнерами по дискусії.
Другим важливим чинником, що сприяє досягненню перлокутивного ефекту, є
структура дискусійних фрагментів, які становлять ієрархічні утворення, різнорівневі компоненти яких відображають різні аспекти процесу утвердження позиції автора з питання дискусії. Через продуману сукупність інтенцій мовленнєвих актів, що
складають дискусійний дискурс, реалізується комунікативно-прагматична складова
тексту, основний задум автора, націлений на досягнення перлокутивного ефекту
переконання адресата.
Перспективами подальших розвідок вважаємо дослідження ролі комплексного
впливу логічних та експресивних засобів переконання як в писемному, так і в усному різновиді наукового дискусійного дискурсу.
В статье идет речь о роли рациональных приемов убеждения в научном дискуссионном дискурсе.
Логические приемы аргументации, обоснования и опровержения, а также соответствующие им речевые акты реализуют коммуникативную интенцию адресанта дискуссионной прозы, создавая дискурсивное окружение ассертивных высказываний, которые в статье рассматриваются в качестве коммуникативного ядра дискуссионных фрагментов.
Ключевые слова: научная коммуникация, логические приемы обоснования, аргументация, ассертивные высказывания, речевые акты объяснения, подтверждения, уточнения, экземплификации.
The article focuses on the crucial role of the rational means of persuasion in scholarly debate discourse.
The logical means of argumentation, reasoning and rebuttal, find their expression into the respective speech
acts, which realise the communicative aim of the addressor of academic debate discourse, thus creating the
discourse surrounding of assertive statements, considered to be the communicative and pragmatic kernel of
discourse chunks that represent written scholarly debate.
Key words: scientific communication, logical means of persuasion, argumentation, speech acts of
exemplification, explanation, specification, assertive statements.
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НЕГАРМОНІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ
В ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Басюк Леся Михайлівна,
асп.
Волинський національний університет імені Лесі Українки
У статті здійснено спробу виявити ознаки негармонійного спілкування в англомовному парламентському дискурсі, що призводить до комунікативних невдач.
Ключові слова: парламентський дискурс, комунікативна мета, негармонійне спілкування, комунікативна невдача.

Сучасний стан розвитку комунікативної лінгвістики спрямований на дослідження природи комунікативного процесу, передумов, протікання та сприймання мовленнєвого спілкування. У зв'язку з цим науковці приділяють значну увагу проблемі
комунікативної успішності, в т. ч. комунікативним невдачам [Бацевич 2000; Славова 2000; Красных 2001; Яшенкова 2004, 724–7301–5; Яшенкова 2004, 260–264].
Наше дослідження присвячене аналізу мовленнєвих інтеракцій учасників парламентського дискурсу Великої Британії. Метою статті є вивчення ознак негармонійного спілкування, що призводить до комунікативних невдач. Актуальність такого
дослідження зумовлена, з одного боку, недостатнім висвітленням у лінгвістичних
наукових працях феномену негармонійного спілкування, з іншого – можливістю
застосування результатів дослідження у парламентській практиці. Наукова новизна полягає у виявленні ознак негармонійного спілкування в англомовному парламентському дискурсі.
Об'єктом дослідження є мовленнєві інтеракції учасників парламентського дискурсу Великої Британії, а предметом – ознаки негармонійного спілкування, що
призводить до комунікативних невдач.
У лінгвістичній науці ефективним прийнято називати оптимальний спосіб мовленнєвого спілкування, який є успішним, гармонійним, кооперативним. Під час його вивчення розглядають шляхи створення мовленнєвого комфорту для учасників
комунікацїї, засоби та способи, що використовують комуніканти для забезпечення
гармонійного спілкування. Виявляють також ознаки негармонійного спілкування,
причини непорозумінь між співрозмовниками. Йдеться, власне, про комунікативну
невдачу [Остин 1986, 22–129; Дэйвисон 1986, 235–269; Городецкий 1985, 64–78;
Ермакова 1993, 90–157], яку також позначають термінами "комунікативний збій"
[Падучева 1985], "комунікативна девіація" [Бацевич 2000], "конфліктна комунікація" [Кандинский 1985, 72–81], "конфліктний тип мовленнєвої комунікації" [Винокур 1989, 361–370], "мовні шуми", "перешкоди" [Шанский 1986].
Для позначення різних збоїв і непорозумінь у ході мовленнєвого спілкування в
англомовному парламентському дискурсі ми користуємося термінами "неуспішна
комунікація" та "комунікативна невдача", якими позначаємо негативний результат
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комунікації (спілкування), недосягнення адресантом комунікативної мети та прагматичних спрямувань, а також відсутність взаєморозуміння та згоди між ними.
Поняття "комунікативна невдача" корелює з поняттям "негармонійне спілкування", яке визначають як тип мовленнєвої взаємодії, що може мати одну з таких
ознак:
● неузгодженість або конфронтаційність комунікативних стратегій і тактик
співрозмовників;
● неприйнятна для одного чи обох співрозмовників тональність мовлення;
● відсутність щирої зацікавленості у предметі розмови або змісті висловлювання;
● вербальне чи невербальне вираження негативних настанов щодо змісту мовлення або особистості співрозмовника;
● відсутність ефективного результату комунікативного акту [Яшенкова 2010,
181–182].
Проаналізуємо декілька фрагментів англомовного парламентського дискурсу з
метою виявлення згаданих ознак негармонійного спілкування.
Приклад (1):
Mr Stuart: Do you think that it makes sense? Do you think that this is a well-drafted
clause, instructing you what to do?
Sandra Burslem: We have had various debates about it–among ourselves and with
others.
У прикладі (1) мета адресанта (містера Стюарта) – отримати думку адресата стосовно певного пункту документа. Тому комунікативну стратегію адресанта визначаємо як стратегію отримання інформації, яку він реалізує за допомогою тактики
прямого запитання, що передбачає конкретну відповідь. Проте йому не вдається
досягнути поставленої мети, оскільки адресат обирає комунікативну стратегію ненадання інформації, застосовуючи тактику ухилення від прямої відповіді. Отже,
стратегії співрозмовників протилежні за напрямом комунікативної взаємодії, що
свідчить про негармонійне і неефективне спілкування.
Наприклад (2):
Sir Paul Kennedy: […] There are two quite good examples given in my last annual
report, published in 2009; they are in paragraph 3.45 and relate to two particular local
authorities, but they give a good flavour of the work.
The Chair: Sir Paul, it may be that colleagues can look at that themselves.
Sir Paul Kennedy: Could you? I am happy to let you do that: it is paragraph 3.45 in
the 2009 report.
The Chair: That will be compulsory homework for everyone on the Committee; thank
you. Nicola Blackwood will lead with our first question.
Sir Paul Kennedy: If I may continue with the rest of it–
The Chair: Sir Paul, I think questions and answers might be more appropriate, if you
do not mind. Nicola Blackwood.
У прикладі (2) мета адресанта – довести певну інформацію до відома інших парламентаріїв. Його комунікативну стратегію можна визначити як інформативну, а
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тактику її втілення – як тактику детального інформування. Досягти поставленої мети адресанту не вдається, оскільки голова його постійно перериває через регламент.
Отже, цій розмові властиві неузгодженість комунікативних стратегій і тактик та
відсутність ефективного результату комунікації, що є ознаками негармонійного і
неуспішного спілкування.
Приклад (3):
Rehman Chishti: This is a question for Mr Gerrard.
Graeme Gerrard: I sincerely hope not.
У прикладі (3) мета адресанта – спонукати адресата (містера Джерарда) до певної мовленнєвої дії. Свою директивну стратегію адресант реалізує через тактику
непрямого спонукання. Репліка у відповідь містить незгоду (відмову) адресата
здійснити каузовану дію, вказує на небажання адресата обговорювати пропоновану
тему, що свідчить про некооперативно-спрямовану стратегію адресата і комунікативну поразку адресанта. Отже, ця інтеракція має такі ознаки негармонійного спілкування: конфронтаційність комунікативних стратегій і тактик співрозмовників;
відсутність щирої зацікавленості у предметі розмови; відсутність ефективного результату комунікативного акту.
Приклад (4):
Gareth Johnson: Forgive me, Dr Metcalfe, but if I want to put up a CCTV camera in
my house, covering my back garden, what has that got to do with Government?
Dr Metcalfe: The problem is not so much when it is looking at your backyard, but
what happens when it points into your neighbour's backyard.
Gareth Johnson: But the example I gave, which you would actually ensnare with the–
Dr Metcalfe: The Government have an interest if there is a capacity for you to turn
the camera 90 and look into your neighbour's backyard.
Gareth Johnson: We could go backwards and forwards on this, Chair. I will let
someone else speak.
Приклад (4) ілюструє негармонійне спілкування, що характеризується насамперед вираженням негативних настанов щодо змісту мовлення. Один із парламентаріїв (Гарет Джонсон) не погоджується з думкою свого колеги щодо доцільності втручання уряду в приватну сферу особистості. При цьому репліки Гарета Джонсона
містять, крім незгоди, імпліцитну негативну оцінку. Співрозмовникам не вдається
дійти згоди, хоча вони демонструють бажання обговорювати зазначену проблему.
Про відсутність ефективного результату комунікації свідчить фінальна репліка Гарета Джонсона, яка експлікує його бажання завершити цю розмову.
Наприклад (5):
Harriett Baldwin: Currently, 2 million couples are estimated to be living apart, so I
wonder about the number of couples that you were describing as being affected by the
benefit cap. Do you think that it would be higher or lower than 2 million?
Sam Royston: I do not know. The underlying mechanics is really what I deal with,
rather the overlying number of people affected.
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Harriett Baldwin: Do you think that it could be higher than 2 million people?
Sam Royston: I have no idea–sorry.
У прикладі (5) головна мета адресанта – отримати певну інформацію від співрозмовника. Адресат (Сем Ройстон) демонструє готовність до комунікативної співпраці, проте не може задовольнити адресанта через свою необізнаність. Головної
комунікативної мети не досягнуто, тому спілкування є негармонійним і неефективним, неуспішним.
Таким чином, аналіз мовленнєвого матеріалу дає змогу зарахувати до головних
ознак негармонійного спілкування у парламентському дискурсі Великої Британії
насамперед неузгодженість комунікативних стратегій і тактик, вираження негативної оцінки, відсутність зацікавленості у предметі розмови та відсутність ефективного результату комунікації. Негармонійне спілкування парламентаріїв є також неефективним, неуспішним, що у багатьох випадках спричинено невмінням обирати
правильну комунікативну стратегію і/або тактику відповідно до конкретної ситуації, типу адресата.
Перспективним вважаємо дослідити стратегії і тактики учасників англомовного
парламентського дискурсу, які вони використовують для нейтралізації комунікативних ускладнень, збоїв під час мовленнєвого спілкування.
В статье предпринимается попытка выявить признаки негармоничного общения в англоязычном
парламентском дискурсе, которое приводит к коммуникативным неудачам.
Ключевые слова: парламентский дискурс, коммуникативная цель, негармоничное общение, коммуникативная неудача.
The article attempts to reveal some features of inharmonious communication in the English parliamentary
discourse, which cause communication failures.
Key words: parliamentary discourse, communication purpose, inharmonious communication, communication failure.
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СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ТИП ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Беззубова Олена Олександрівна,
асп.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
У статті піднімається проблема смс-комунікації як чинника розвитку мови у суспільстві, аналізується вплив смс-комунікації на соціальне, культурне та правове життя суспільства, оцінюються різні
підходи в аспекті впливу смс-комунікації на розвиток стандартної мови.
Ключові слова: смс-повідомлення, смс-комунікація, стандартна мова, зв'язок, листування, реципієнт, продуцент.

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком комунікаційних технологій
та підвищенням ролі мобільної Інтернет-комунікації, котра представляє технічно
опосередковану індивідуальну, групову або масову комунікацію й реалізується за
допомогою портативних приладів безпровідним способом.
Інтернет-комунікація в сучасному інформаційному суспільстві представляє різноманітні можливості спілкування та передачі інформації, залучаючи у свій простір
все більше користувачів. Це в свою чергу зумовлює зростання впливу нових форм
комунікації на розвиток мови та подальші зміни у мові.
Протягом останніх років у межах лінгвістики та корпусної лінгвістики увага
приділяється мові нових медіа-засобів, які необхідно розглядати як форму взаємодії
у всесвітній мережі Інтернет (World Wide Web), як різновид комп'ютерноопосередкованої комунікації. Специфічні стильові жанри та дискурси Інтернетмови: електронні листи, форуми, чати, гостьові книги і т. д. [Lemnitzer 2006, 164]
стають об'єктом досліджень.
Бесіди типу чат, форуми, веб-пейджери – ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger
та інші, що є синхронними формами комунікації, уможливлюють передачу та
отримання інформації в режимі реального часу. Електронні листи, смс та ммс є
асинхронними засобами, в яких прямий обмін інформацією (безпосередній взаємозв'язок) є неможливим, хоча вони наближаються до синхронізації та дозволяють
спілкуватися у практично реальному часі [Frehner 2008, 16]. При цьому кожна форма електронної комунікації характеризується певними лінгвістичними особливостями [Frehner 2008, 147].
Особливої уваги заслуговують так звані смс-повідомлення, що передаються за
допомогою мобільного телефону або Інтернету і які на початку нового тисячоліття
здобули справжнє визнання [Frehner 2008, 84]. Проте їхня популярність не припиняє зростати: у 2011 році кількість відправлених у Німеччині смс-повідомлень зросла до 46 мільярдів у порівнянні з 20,1 мільярдами в 2006 році [SMS-Nutzung legt in
Deutschland weiter zu].
Смс-повідомлення від англ. SMS (Short Text Message) виступають альтернативою безпосередній та телефонній комунікації: смс-повідомлення використовують
при неможливості здійснити або бажанні уникнути безпосереднього контакту або
телефонної бесіди з адресатом комунікації. Приватний характер смс-повідомлень,
253

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

що якісно відрізняє їх від телефонної розмови [Bug 2003, 126], забезпечує конфіденційність комунікації – зміст повідомлення є відомим лише партнерам комунікації
[Ziegler 2002, 99]. Комуніканти за допомогою смс-повідомлення обговорюють у
громадських місцях особисту інформацію, не розголошуючи її. Отже, обмін короткими текстовими повідомленнями є "приватною сферою", яка не підлягає контролю
з боку інших осіб [Bug 2003, 126].
Лінгвістика як наука не залишилася осторонь вивчення смс-комунікації та всіх
тенденцій, пов'язаних із процесом смс-комунікації. Сфера дослідження смсповідомлень, яка вже завоювала інтерес з боку зарубіжних науковців, є перспективною і може принести важливі результати в області лінгвістики. Над проблемами
текстових повідомлень працювали такі зарубіжні мовознавці, як Й. Хефліх, П. Ресслер, Я. К. Андроутсопоулос, П. Шлобінскі, У. Гюнтер та Е. Л. Вісс, К. Дюршейд та
А. Ціглер, Й. Бойтнер, Р. Вайнгартен, Й. Біттнер, Я. Е. Катц та А. Аакус, ними була
опублікована низка статей з даної тематики [Frehner 2008, 20].
Актуальність статті зумовлена підвищенням ролі смс-повідомлень у житті кожного окремого індивіда і буття сучасного соціокультурного середовища інформаційного суспільства в цілому, оскільки комунікація виступає необхідним й важливим елементом соціального та культурного існування суспільства та держави.
Основна проблема досліджень смс-повідомлень полягає в тому, що на даному
етапі розвитку комп'ютерно-опосередкованої комунікації ще не встановлене місце
та не визначена роль смс-комунікації в житті сучасного суспільства.
Мета статті полягає у визначенні місця смс-комунікації у структурі комунікації.
Завданням статті є аналіз стану смс-комунікації у нерозривному зв'язку із розвитком сучасних комунікаційних технологій, визначення меж впливу смскомунікації на розвиток суспільного середовища та перспектив розвитку смсмовлення в житті людини.
Наукова новизна статті полягає в тому, що проблема смс-комунікації розглядається з точки зору суспільних відносин, визначаються аспекти впливу смскомунікації на загальну культуру мовлення.
Кожен засіб масової комунікації, а саме: преса, радіо, телебачення, виник у зв'язку з певними потребами суспільства, обслуговує окрему сферу його життя і тому
набуває особливостей мовної репрезентації [Лукашенко 2006, 16]. Мобільний зв'язок, що є засобом комунікації, можна порівняти, з одного боку, із засобами масової
комунікації (друк, радіо, телебачення), з іншого, із засобами індивідуальної комунікації (наприклад, зі стаціонарною телефонною мережею) [Krömber 2005, 541]. Технічний процес відкриває нові кордони для спілкування, яке сьогодні все частіше
відбувається у віртуальному просторі.
Говорячи про історію смс-повідомлень, необхідно наголосити, що бездротова
комунікація, яка уможливила виникнення смс-повідомлення, стала розповсюдженою завдяки винаходу у 1901 р. бездротового телеграфного зв'язку, який називався
"Ayrton prediction". Але, незважаючи на те, що з того моменту технології розвивалися досить стрімко, Мартін Купер, якого вважають винахідником мобільного телефону, повинен був працювати майже десятиліття у своєму бюро в Чикаго над
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його вдосконаленням. У квітні 1973 р. він зміг здійснити перший дзвінок з мобільного телефону [Frehner 2008, 83].
Історично смс-повідомлення були побічним продуктом інших мобільних комунікаційних служб, але мобільні служби телефонного зв'язку почали використовувати їх, щоб надсилати своїм клієнтам повідомлення про пошкодження мережі та подібну інформацію. А на сьогодні вони є одним із головних засобів комунікації
[Frehner 2008, 84; Duden von HDL bis DUBIDODO 2009, 13].
Служба передачі коротких текстових повідомлень – це розповсюджений у всьому
світі бездротовий сервіс, який уможливлює передачу літеро-цифрових повідомлень
та таких систем, як електронна пошта, пейджинговий зв'язок та голосова пошта.
На рівні масової комунікації короткі повідомлення представлені у формі смсреклами, смс-ігор та смс-інформаційних служб: новин, результатів футбольних матчів, біржових курсів, гороскопів і т. д. Але найпоширенішою є смс-служба у міжперсональній комунікації (interpersonale Kommunikation) [Döring 2002], що користується
широкою популярністю серед людей різного віку, різних національностей та різного
соціального статусу і зайняла чільне місце у їхньому повсякденному житті.
Фактично смс-комунікація набуває все більшого впливу на розвиток суспільних
та правових відносин як на рівні держави, так і на рівні міжнародних відносин. Багато політичних діячів використовують смс-повідомлення як звичайний, але швидкий засіб комунікації. Прикладом може стати той факт, що канцлер Німеччини Ангела Меркель охоче та часто пише смс-повідомлення. В одному з інтерв'ю німецькій газеті "Süddeutsche Zeitung" вона розповіла, що смс-повідомлення є цікавою формою комунікації, яка заощаджує час, оскільки всі ввічливі пусті фрази, як, наприклад, "Guten Tag", "wie geht's", "wo bist du gerade", випускаються [Tippende
Bundeskanzlerin].
Смс-комунікація стає у нагоді, у першу чергу, під час приватного спілкування з
друзями, знайомими, коханими та членами сім'ї. Виходячи з діадичної комунікації
(dyadische Kommunikation), короткі повідомлення використовуються у межах неформальної групової комунікації, наприклад, сім'ями або компаніями друзів, наприклад, Bärchen, ich liebe dich; Servus, mein Schatz; Schreib mir schnell. У формальних
контекстах робочих відносин та всередині робочих команд, у межах організаційної
комунікації та суспільної роботи смс-повідомлення використовуються рідше
[Döring 2002].
За напрямком комунікації смс-повідомлення можуть бути монологічними та діалогічними. Найчастіше смс-комунікація представляє спілкування в діалогічних
структурах, наприклад:
[06:30] Hi süße. komm heut nich in die schule. bin hundemüde. war die halbe nacht
mit meim schatzi im krankenhaus..hat ne gehirnerschütterung.. <3
[06:35] Morgen..ähm..okay..ihr wart doch gestern weg..hat der schon wieder aufs
maul bekommen??<3
[06:40] Ne..diesmal nicht..is ihm bissle peinlich..er is im suff von meinem stockbett
gefallen..kopf voraus..is halt dämlich..aber hey..ich liebe ihn trotz dummheit..
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Логічна послідовність діалогічних повідомлень, кожне з яких є функціональною
цілісністю, утворює смислову єдність акту комунікації.
Численні опитування та дослідження показують, що міжособистісні короткі повідомлення перш за все виконують наступні соціально-комунікативні функції: підтримування відносин, наприклад, через привітання, побажання, запрошення, жарти;
кооперацію протягом дня, наприклад, через повідомлення про моментальне місце
перебування та інше. Часто при цьому поєднуються інструментальні та експресивні
функції повідомлення, наприклад, текст повідомлення, що представлений списком
покупок та освідченням у коханні: 1x Brot, Wurst, 5Sack Äpfel I. L. D [Döring 2002].
Смс-повідомлення використовуються для різних цілей, таких як: домовленість
про зустріч, запит інформації, розповідь останніх новин, або щоб просто сказати
привіт і т. д. Смс-комунікація надає також можливість міжперсональної підтримки,
коли при відчутті нудьги або страху через відправлення смс-повідомлення покращується настрій [Döring 2002].
Користувачі розглядаються не просто як публіка або реципієнти, а як медіапродуценти (Mediaproduzenten) [Treumann 2007, 34]. Реципієнт виконує роль не пасивного, а саме активного комунікатора (aktiver Kommunikator) [Treumann 2007,
36]. Ми вважаємо, що це повністю відповідає реальній дійсності, пропонуючи визначити роль реципієнта як "обмеженого активного комунікатора", оскільки ситуації, в яких відбувається смс-комунікація, мають елементи як суб'єктивного, так і
об'єктивного характеру.
Елемент суб'єктивного випливає із таких категорій, як бажання реципієнта до
здійснення певних дій в смс-комунікації, можливості для здійснення операції передачі інформації та фактичні активні дії для досягнення мети. Суб'єктивною метою
реципієнта є передача інформації у вигляді смс-повідомлення до іншого суб'єкта
комунікації.
Елемент об'єктивного визначається наявністю ситуацій, що не залежать від волі
реципієнта та його неможливості вплинути на них. Такими ситуаціями можуть бути
пошкодження технологічних каналів зв'язку в момент передачі інформації, відсутність технічних можливостей оператора зв'язку передати інформацію в повному
обсязі або небажання чи неможливість іншого суб'єкта отримувати або реагувати
на передану інформацію.
Суб'єктивні та об'єктивні елементи об'єднуються в поняття "ризики смскомунікації" як ймовірність наявності негативних ситуацій у комунікації за допомогою смс-повідомлення, які можуть привести до пошкодження інформації або її
неадекватної передачі через вплив певних чинників, зумовлених технологічними та
технічними особливостями комунікаційних ліній, а також пошкодження цих ліній
форс-мажорними обставинами (наприклад, природними катаклізмами, терористичними актами та інше).
На сьогоднішній день смс-комунікація набула широкого розповсюдження серед
молоді, яку в засобах масової інформації називають генерацією смс або генерацією
txt [Döring 2002]. Молодь перетворила текстові повідомлення на свій улюблений
спосіб комунікації, що частково пов'язано з тим фактом, що використання служби
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коротких текстових повідомлень як форми комунікації надає певну незалежність
від контролю батьків [Bug 2003, 134]. Опитані підлітки звернули увагу на важливу,
з їх точки зору, перевагу комунікації за допомогою смс – можливість поспілкуватися з бажаним партнером комунікації, не залучаючи батьків та пов'язані із ними соціальні норми, наприклад, дотримання етикету часу. Хоча свобода, яку надає мобільний телефон і служба коротких текстових повідомлень, пов'язана з певним тиском – тиском бути завжди досяжним [Bug 2003, 136].
Усі ці фактори сприяють тому, що дослідженню цієї групи користувачів приділяється особлива увага вчених. У зв'язку з тим, що у світі молоді комунікативні засоби займають чільне місце, постає питання, як комунікативні засоби, а саме мобільний телефон і смс-повідомлення, зокрема, впливають на мову і повсякденний
спосіб життя молоді [Bug 2003, 125].
З того моменту, як з'явилася можливість передавати невелику кількість інформації, а саме 160 символів, мова почала пристосовуватися до нових засобів передачі
інформації, які роблять письмове спілкування ефективнішим при меншій затраті
часу та зрозумілим при наявності мінімальних непорозумінь. І мова дійсно змінилася: із зростанням використання електронних листів, смс та ммс з'явилася та розвинулася низка нових гібридних форм, які поєднують особливості розмовної та писемної мови, що, як результат, призводить до незрозумілості та закодованості мови
[Frehner 2008, 16].
Лінгвісти наголошують на тому, що засоби комунікації впливають на вибір мовних засобів. Досліджуючи мовні комунікативні та інформаційні процеси, необхідно
брати до уваги медіальне середовище, завдяки якому відбувається комунікація,
оскільки засіб передачі тексту безпосередньо впливає на загальний процес створення тексту [Ziegler 2002, 16].
Погоджуючись із цією думкою, ми пропонуємо ввести категорію "мовна культура
смс-комунікації", що визначить вплив смс-комунікації на розвиток загальної культури мовлення не лише певного суспільного прошарку, а й суспільства в цілому.
Отже, окремим та важливим аспектом розвитку смс-повідомлень є їх вплив на
стандартну мову, що представляє інтерес для лінгвістики. Активність, орієнтованість на живе, невимушене спілкування сприяють змінам у нормах літературної
мови у напрямку її лібералізації та породжують сумніви в непорушності й обов'язковості дотримання літературних норм, через що деякі мовознавці говорять про
негативний вплив самих смс-повідомлень.
Ми пропонуємо визначити декілька аспектів впливу смс-повідомлень на загальну культуру мовлення: по-перше, негативний вплив, що полягає в обмеженості мови смс-повідомлень та пристосуванні цієї мови до повсякденного життя індивіда;
по-друге, позитивний вплив, який визначається кількісною появою нових лінгвістичних форм, що представляють взаємозв'язок мови та сучасних технологій; потретє, соціальний аспект, в якому відображаються особливості смс-комунікації різних верств суспільства за гендерною, суспільною та професійною ознакою.
Отже, розвиток сучасних новітніх технологій зумовив розвиток смс-комунікації,
що стала загальною формою спілкування на одному рівні з листуванням, електрон257
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ним листуванням та безпосередньою комунікацією. Смс-повідомлення є поширеним типом комунікації, улюбленою формою комунікації серед деяких прошарків
суспільства, особливо серед молоді, що підтверджують результати проведених досліджень. Смс-повідомлення в сучасному світі стали невід'ємними елементами спілкування молоді та категорією об'єктивного мовного середовища, що зумовлено їхнім практичним спрямуванням. При цьому смс-комунікація впливає на розвиток
стандартної мови, що має як позитивні, так і негативні риси.
В статье поднимается проблема смс-коммуникации как фактора развития языка в обществе, анализируется влияние смс-коммуникации на социальную, культурную и правовую жизнь общества,
оцениваются разные подходы в аспекте смс-коммуникации на развитие стандартного языка.
Ключевые слова: смс-сообщение, смс-коммуникация, стандартный язык, связь, переписка, реципиент, продуцент.
The article concerns the problem of modern communication through sms-messages, which have a great
importance for the current stage of language development. Its effect upon the social, cultural and legal aspects
of our society and the way of the influence on the changes of standard language is being analysed.
Key words: SMS-message, SMS-communication, standard language, communication, correspondence,
recipient, sender.
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IN PERSONAL INTERACTION
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The article presents models and functions of communication processes and the basic principles of
interpersonal communication, which is based on different motives, goals and objectives of its members and
may make the transfer or receipt of any information, encouraging partners to commit action, intention to
change his views, the desire to provide emotional support.
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At the basis of interpersonal communication is based on different motives, goals and
objectives of its members. As the determinants of this type of communication may make
the transfer or receipt of any information, encouraging partners to commit action,
intention to change his views, the desire to provide emotional support. Depending on
these factors is taken to provide several models of interpersonal communication.
The object of the research is to examine the models and functions of communication
processes and the basic principles of interpersonal communication, which is based on
different motives, goals and objectives of its members.
The subject of research is the models and functions of communication of personal
interaction and their role in communication. An urgent problem becomes the analysis of
development of interpersonal communication and contacts.
The most widespread linear model, which considers communication as an action in
which the sender encodes ideas and feelings in a certain type of message and then sends it
to the recipient using any channel (speech, written communication, etc.). If the message
reached the recipient, overcoming all kinds of "noise" or interference, the communication
is successful. This model draws attention to some important moments in the
communication process. This influence of the channel through which a message is
received, the response of the recipient. Thus, a declaration of love when they met face to
face will be interpreted differently than in a letter read or heard over the phone. Also, the
linear model draws attention to the "noise" interference, distorting the message. These
include both physical (crowded, noisy room) and psychological (they are related to
physical or emotional condition of the person, preventing him to adequately perceive the
message) interference. But this model has a drawback – it sees communication as a
unidirectional process that goes from the sender to the recipient. Therefore, the model is
suitable to describe written communication, media exposure, where the recipient is
treated as an object of influence [Рот 2006, 55–59].
Another model of interpersonal communication is a transactional model. It represents
communication as a process of simultaneous send and receive messages communicators.
After all, at any given point in time we are able to receive and decode the message to
another person, to respond to it, and at the same time, another person receives our
message and responds to it. Thus, the act of communication can not be separated from the
events that preceded and followed him. This model draws our attention to the fact that
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communication – a process in which people form relationships, constantly interacting
with each other. This model is a much better description of the communication processes
than linear.
There are also interactive, or a circular model of interpersonal communication. It is
not simply the transfer of messages from the sender to the recipient, during which
encodes the first and the second decodes the information. An important element of this
model is the feedback. It's – response to the message recipient, which is expressed in the
response message, the sender. The introduction of feedback demonstrates circular nature
of communication: the sender and the recipient of the message sequence reversed.
The circular model, like the linear, depicts communication as a series of discrete acts
that have a beginning and an end, and a key figure in them is the sender of the message,
since it depends on the reaction of the recipient's information. That is why they are
considered obsolete compared to the transactional model. But to describe the processes of
intercultural communication and understanding of the specificity of this circular is more
suitable model, which we shall use in the future.
We consider this model in detail. It consists of the following elements: the sender
(source) – coding – message – channel – decoding – the receiver – feedback. This process
creates a variety of interference "noise" that prevent effective communication. The
effectiveness of communication is characterized by the fact that the transmitted
information must be understood according to its original value. Therefore,
communication – is not only a transfer but also an understanding of the information [Рот
2006, 75].
● The sender (source) – creator of the message, they can be both a man and
organization (although in any organization, communication is made by people).
● Encoding – conversion of messages in symbolic form.
● Message – the information, the idea for which the communication. It consists of the
characters may be oral, written or visual.
● Channel – the path of physical transfer of messages, the means by which the
message is sent. It could be interpersonal and mass.
● Decoding – decoding messages, which as a result of various disturbances may be
more or less adequate.
● Beneficiary – the object to which message is sent. They can also be as an individual
and the organization.
● Feedback – the received message is the recipient of a reaction, as a result of
communication he has been a change in knowledge, attitudes, behavior.
According to this model, the process of interpersonal communication begins with the
sender, who is a man with only his peculiar experience of life, stable picture of the world, a
model of perception, in a particular situation is a message in pursuit of certain goals. His
message can be either verbal or nonverbal. The sender should seek to ensure that its
message was as clear as possible, clear and convincing. The prepared message is encoded,
ie converted into symbolic form. After that, it is the selected channel is transmitted to the
recipient. Can be used by speech, writing, and communications equipment available today,
including the increasing role played by electronic media. The recipient – is also a man with
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his personal characteristics, of course, different from the qualities of the sender. Therefore,
when the recipient receives the message and decodes it, deciphering the message is not
complete and a partial distortion. Then the receiver responds to a message on the cognitive,
emotional or behavioral level, and provides feedback. She is also a message that goes
through the same steps until you come to the sender.
At the stages of encoding, transmitting and decoding the information possible
interference. When coding noise appears due to the limited number of characters,
inaccuracies in the letter. During the message transmission interference are largely
technical in nature (poor audibility, visibility, etc.). When decoding the message recipient
by virtue of a life experience, social status and other factors can be attributed to the
symbols used in the message, a different meaning than the sender, and therefore does not
understand the message as the sender wanted. Therefore, the effectiveness of
communication is closely related to a decrease in noise. You can minimize technical
interference with transmission of a message, you need to seek maximum simplification of
language messages. But the unifying processes of perception which are of individual
character, completely impossible. Therefore, the effectiveness of communication will
never be absolute [Подольська 2003, 45].
Significant role in the process of interpersonal communication are not marked in the
scheme, but a very important psychological and social characteristics of the act of
communication. The psychological components of communication act primarily involve
communicative intent, intent and purpose, that is motivational aspect of communication.
They determine that, and why the author wants to inform the recipient, as well as an
understanding of communication, that is, the cognitive component.
Communicative intent – a desire to enter into contact with another person. Such an
intention is present among you, when you invite someone for a ride, but not if you go for
a walk alone. The idea of communication – is the information in its original form, which
the author wants to convey to the recipient, the project, the idea of the upcoming posts.
Goal posts are usually divided into two groups: those coming directly expressed by the
author, and more distant, long-term. Among the immediate objectives usually are
intelligent, involved in obtaining the information, clarification of positions and opinions,
explanations and criticisms. There is also a purpose connected with the establishment of
the nature of relations: the development of, or termination of communications, support or
rejection of the partner's motivation to act.
For immediate goals is often the target subtext, deepening and complicating the
message. This is – the more distant goal of communication. Thus, a person that supports
not very interesting to him talk, can pursue a more distant goal of establishing a good
relationship with your partner. People tend to hide or disguise their long-term goals of
communication, but they can reveal the general nature of the communicative act of
involuntary (verbal or nonverbal) manifestations of the author [Бондырева 2007, 253].
Understanding the message is in the interpretation of the addressee of the received
message. It is because the extent to which will be decoded the message.
The social components of the communicative act are situational status and role of its
participants, as well as the use of stylistic techniques.
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Status indicates the role of behavior prescribed by a person of his social (age, sex,
officials, etc.) position or status. At the beginning of each communicative act on its
participants need adequate awareness of how their own social role and the role of partner.
Without this, it is impossible to find their way into the situation and select the desired
mode of behavior. This can be done in the presentation of each other strangers, calling
one of its major social roles (my friend, my boss, etc.) or by defining it on their own
appearance and behavior of humans.
Situational role is identified in the communication process. They significantly affect
the nature of the communicative act. Thus, a person can be a leader, seeking to play a
leading role and control the whole process of communication, a mediator, tracking the
progress of communications and balancing the interests of different people, moody kid
who violate any of the prohibitions and speakers with non-judgment, flexible person,
ready to adapt to any situation. Stylistic characteristics of participants in the
communicative act manifested in features of their vocal style, they use communication
strategies and tactics. Assessing the speech style of a person, we can distinguish people
who speak only one unchanging style. They are not able to demonstrate flexibility in
language and in any situation say the same. A person with a high level of linguistic
competence on the one hand, tries to keep his own style of communication in different
situations, but on the other hand, can change it depending on the circumstances of
communication. There are also different styles of hearing – the ability (desire) to
complete inability (unwillingness) to hear.
The process of encoding – decoding. The process of communication is most easily
represented in its most simple form, ie as the message and the transmission of certain
data. However, any information transmitted via one or another system of signs. This
requires the sender, recipient, bureau of mediation. The sender encrypts your information
using the code or sign system. Mutual understanding between the partners in the
communication in this case can only be achieved when between pre-established content
and meaning of codes used and signs. The success of communication is achieved only if
the communication parties have a common ability to interpret a particular sign. These
processes are essential elements of a communicative act. Since man does not possess
telepathy and is not able to transmit electrical impulses directly from your partner's brain
into the brain, there is a need to encrypt their thoughts, then to pass them verbally or
nonverbally. In intercultural communication every culture is a system of codes, which
distributes its effect on everyday relationships, social and cultural norms, etc. This code
of cultures, as a rule, are not comparable with each other or, at best, comparable only to a
limited extent. In this regard, in the communication process becomes important problem
of encoding and decoding information.
Encoding – the process of encrypting our thoughts, feelings and emotions into a form
recognizable by others. For this, one uses symbols that can be written, verbal, nonverbal,
math, music, etc. A set of such characters is a message.
Decoding – the process of receiving and interpreting messages received by a person
from the outside. It is associated with decoding the symbols that make up the message.
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Methods for encoding and decoding messages shaped by the experience of a man who
understood not only as an individual experience, but also the experience of the group to
which a person belongs, as well as experience the culture represented by this person is, it
develops in the inkulyuratsii.
The main aspects and objectives of communication. Communication can be viewed as
a form of activity undertaken by people, which is manifested in the exchange of
information, mutual influence, and understanding vzaimoperezhivanii partners. It
describes communication as dvuhstronnyuyu human activity, which implies the
relationship between them, empathy and sharing emotions. Communication can solve
different problems: the exchange of information, an expression of people's attitudes to
each other, mutual influence, sympathy and mutual understanding. This versatility allows
the communication aspects of communication are the following:
● information, in which communication is seen as a form of personal communication,
exchange of information between communicants;
● an interactive where communication is analyzed as the interaction of individuals in
the process of cooperation;
● epistemological, when a person acts as subject and object of social and cultural
knowledge;
● axiological, involving the study of communication as a process of exchange of
values;
● regulation, identifying the place and role of communication in the regulatory
behavior of individuals, as well as the transfer and consolidation of behaviors;
● semiotic, in which communication serves as a specific sign system and as a
mediator in the functioning of the various sign systems;
● hands-on, where the communication process is seen as sharing the results of
activities, skills, abilities and skills.
By entering into communion, that is, interacting with each other, people tend to pursue
specific goals. The main purpose of communication typically include:
● exchange and transfer of information;
● formation of skills for successful sociocul-temperature activity;
● forming relationships to ourselves, to others, to society as a whole;
● exchange activities, innovative methods, tools, technologies, and 4,
● change in the motivation of behavior;
● exchange of emotions.
Substantive nature of the interaction is determined by the object of their people
communicate. On the basis of this criterion to distinguish between such types of
communication, such as interpersonal, business, professional, scientific, political,
informational, intercultural, etc. Accordingly, methods of interaction depend directly on
the goals pursued in the communication, the characteristics of its organization, the
emotional state partners, and the level of their culture.
У статті представлені моделі та функції комунікаційних процесів і основні принципи міжособистісного спілкування, які засновані на різних мотивах, цілях і завданнях учасників комунікації.
Ключові слова: функції, моделі комунікації, міжособистісне спілкування, культура.
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ТРАНСЛЯТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
СТРУКТУРИЗАЦІЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Здражко Аліна Євгенівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті здійснено спробу охарактеризувати різноманітні підходи до структуризації дитячої перекладної літератури та систематизувати існуючі класифікації вітчизняних та зарубіжних науковців.
Ключові слова: дитяча перекладна література, класифікація, структуризація.

Актуальність дослідження перекладної дитячої літератури пов'язана з основним завданням дитячої літератури – виховати в дитині творче мислення, потяг до
пізнання іншої культури та формування особистості, без чого не може відбутися
жоден народ, жодна нація. У різні часи, за різних політичних та соціальних обставин дослідники всього світу використовували різноманітні ознаки дитячої літератури для її структуризації. Метою нашого дослідження є систематизація існуючих
підходів до структуризації дитячої літератури. Предметом дослідження виступають авторські казки англійських письменників ХVІІІ–ХХІ ст. та їх переклади українською мовою. Об'єктом дослідження є наукові праці дослідників ХХ–ХХІ ст. на
тему класифікації дитячої літератури. Наукова новизна даного дослідження полягає у створенні першої ґрунтовної системи чинників для класифікації дитячої літератури. Теоретичними засадами дослідження стали роботи відомих дослідників
дитячої літератури: М. Лаврова, Н. Андерсон, К. Привалової, Д. Лесей. Джерелознавчою базою даного дослідження виступають тексти літературних казок таких
письменників, як: Л. Керол, Е. Хогарт, М. Бонд, Дж. М. Баррі, П. Л. Треверс.
Органічна сукупність виховних та освітніх функцій привносить особливу специфіку до структури та класифікації дитячої літератури в цілому та дитячої перекладної літератури зокрема. У радянській класифікації, розробленій М. П. Лавровим,
виділено три її підтипи: виховна, пізнавальна та художня дитяча література [Лавров
1979, 183].
До виховної літератури відносять твори морально-етичної спрямованості, які
описують коректну поведінку особистості в соціумі, мають на меті виховати всебічно розвинену, гармонійну людину. Такі тексти допомагають у доступній та цікавій
формі відповісти на більшість дитячих запитань без абстрактного моралізаторства
та нудної моралі. Транслюючи мовно-поведінкові норми, дитяча література навчає
малечу спілкуватися.
Дослідниця Ю. В. Щербініна виділяє переваги використання текстів художньої
літератури з метою виховного впливу на мовну особистість дитини та подолання
схильності до грубості й мовної агресії [Щербініна 2010, 40]: 1) ємність викладу та
доступність сприйняття; 2) запам'ятовуваність та підтримання стійкого інтересу
через оригінальність форми подання інформації; 3) можливість демонстрації різних
моделей мислення, точок зору, варіантів мовленнєвої поведінки; 4) коректність виховного впливу за допомогою непрямого інформування щодо норм мовленнєвого
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спілкування (алегорія, символ, антитеза, гротеск і т. п.); 5) стимуляція подальших
роздумів через апеляцію до почуттів, емоційної сфери.
Важко пояснити дитині складну, навіть для дорослих, проблему ставлення до
тих, хто не схожий на інших, – до хворих, знедолених чи просто до дивакуватих
людей. Діти дуже часто жорстко та образливо висміюють їх: знущаються та ображають, не приймають до гри. Важливо не просто в доступній формі пояснити юному читачеві, а змусити повірити, що "під огидною зовнішністю може ховатися добре серце". Саме так закінчується казка Ен Хогарт про те, як віслючок Мафін зустрівся з жахливим павуком, та що з цього вийшло. Під час читання цього твору вголос
найбільш вразливі діти плакали [Щербініна 2010, 43]. Але навіть якщо маленький
читач просто задумається над змістом казки, запам'ятає яскравий образ, поміркує,
як би він учинив на місці того чи іншого героя, тоді казка прочитана не дарма.
Наведемо приклади творів виховної дитячої літератури: "Мафін та його веселі
друзі" англійської письменниці Ен Хогарт, "Пригоди Ведмежатка Падінгтона"
Майкла Бонда, "Чарлі та шоколадна фабрика" Роальда Дала та інші.
Допитливість завжди вабила дитину-читача до науково-популярної літератури,
яка в колі дитячого читання тісно пов'язана з науково-художньою. Їх сукупність і
створює пізнавальну дитячу літературу, що популяризує нові досягнення гуманітарних, природознавчих та технічних наук. Пізнавальна інформація тут поєднується з практичними порадами. Саме тому видання вказаної літератури часто супроводжуються ілюстраціями, кресленнями та інструкціями.
До творів пізнавальної дитячої літератури можемо віднести такі: "Небезпечна
книжка для хлопчиків" Х. Ігульдена, "Музика: енциклопедія для дітей" М. О. Володарської, Є. С. Каневського.
Художня дитяча література – це книги, спеціально створені для дитиничитача, твори народної творчості та вітчизняної й світової класики. Класичними
традиціями дитячої книги є життєва правдивість, висока художня цінність, шанобливе ставлення до читача.
Наведемо приклади творів художньої дитячої літератури: "Пітер Пен"
Дж. М. Баррі, "Мері Поппінс" П. Л. Треверс, "Аліса в Дивокраї" Л. Керола, "Казки
дядечка Римуса" Дж. Гарріса та інші.
Ненсі Андерсон з університету Південної Флориди виділяє шість основних категорій дитячої літератури: 1) ілюстровані книжки для дітей, книжки-іграшки, книжки-мозаїки, абетки та книжки без слів; 2) народна творчість (легенди, міфи, оповідання про подвиги героя); 3) белетристика (включає такі піджанри, як фантастика
та реалістична література); 4) науково-популярна література; 5) біографія (включаючи автобіографію); 6) поезія та вірші [Андерсон 2006, 116]. Така класифікація відрізняється від вітчизняного погляду на структуру дитячої літератури. Даний поділ
включає деякою мірою й вікове розшарування дитячої літератури, й функціональне.
Ілюстрована дитяча література має, насамперед, розважальний характер, вона
призначена для дітей, які ще не навчилися читати (приблизно 1−4 роки). Характерною ознакою тут є наявність подвійного реципієнта: батьків, які читають книгу малечі, та дітей-слухачів. Це й обумовлює її подекуди подвійну спрямованість: інколи
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автор вдається до гри слів або робить у тексті натяки, розраховані на дорослу аудиторію, у той же час ілюстратор утілює авторський текст у зрозумілі дітям художні
образи-малюнки. Наприклад, тонка мовна гра й іронія "Аліси в Дивокраї" Л. Керола зрозуміла сучасникам автора, зокрема, дорослим. Вона, вочевидь, була розрахована на аудиторію батьків, які читали казку своїм дітям. Як ось, наприклад, двозначність назви четвертого розділу: "The rabbit sends in a little Bill" [Керол 2010, 56].
Дорослі читачі одразу зрозуміють співзвучність імені ящірки з назвою поправок до
конституції США. Цю політичну іронію вдалося відтворити, на нашу думку, О. Корецькій: "Кролик посилає Малятка Білля" [Керол 2007, 41], В. Панченко: "Білий
кролик посилає Білля в дім" [Керол 2007, 41] та Н. Демуровій: "Билль вылетает в
трубу" [Керол 1985, 42]. Перекладачка В. Наріжна вирішує позбутися політичної
іронії, незрозумілої маленьким читачам, задля того, щоб зробити переклад ближчим до реципієнта-дитини: "Кролик засилає в димар крихітку Білла" [Керол 2008,
35]. А ось В. Корнієнко вдається до мовної гри, називаючи ящірку Крутихвостом:
"Кролик крутить Крутихвостом" [Керол 2007, 36], позбавляючись при цьому політичної іронії, незрозумілої дітям.
Дуже важливим є питання відповідності малюнків тексту, адже малеча помічає
найменші деталі. Тут можна навести для прикладу переклад В. Наріжної твору "Аліса в Дивокраї". Невідповідність фрагменту: "… зріст Герцогині саме дозволяв їй вигідненько покласти підборіддя Алісі на плече, а підборіддя Герцогиня мала напрочуд
гостре" [Керол 2008, 92] – до ілюстрації, де дівчинка зображена набагато меншою за
Герцогиню (див. рис. 1), що відволікає дитячу увагу від сприйняття твору.

Рис. 1. Зображення Аліси та герцогині: невідповідність тексту

Ми дотримуємося тієї думки, що в жанрі, який комбінує малюнки та текст, якісний переклад відображає усвідомлення значущості не лише тексту оригіналу, але й
взаємозв'язку між візуальними та вербальними елементами, функціями малюнків
по відношенню до слів. Ілюстрації не вербалізують текст, вони залишають місце
для дитячої фантазії. Читач якісного перекладу буде сприймати текст так само, як і
читач оригіналу.
Народна творчість має десять основних характеристик: невідомий автор, традиційний початок ("жили собі" − "once upon a time", "одного дня" − "one day") та
267

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

завершення ("… і вони жили довго і щасливо" − "… and they lived happily ever
after"), нечіткі картини фону, стереотипні герої, антропоморфізм, дія та наслідки,
щасливий кінець для головного героя, сприйняття магії як даності, короткі історії з
простим та невибагливим сюжетом, повтори дій та мовних зворотів. У рамках цієї
великої категорії виділяють менші: міфи, казки, балади, народні пісні, легенди,
байки. Основними функціями цього жанру є розважальна та повчальна, адже наприкінці твору завжди є мораль. Тексти призначено для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
До категорії белетристики, поряд із фантастикою та реалістичною літературою,
відноситься особливий жанр дитячої літератури, де основні події твору розгортаються у школі-пансіоні. Щоправда, цей жанр менш притаманний українській дитячій літературі через відсутність поняття "школа-пансіон" у житті українського суспільства. Аналогом запропонованого жанру можна вважати оповідання про "бурсаків", наприклад, "Бурсак" В. Наріжного, "Вій" М. Гоголя та деякою мірою "Люборасі" А. Свидницького. Основними функціями белетристики є морально-етична та
розважально-естетична. Тексти призначено для дітей молодшого шкільного віку.
До категорії науково-популярної літератури можемо віднести енциклопедії,
твори, що популяризують досягнення в науках, а також книжки-посібники з конструювання та техніки. Твори призначаються для дітей шкільного віку. Вони мають
інформативно-пізнавальний характер і виконують освітню й розважальну функції.
Категорія "біографія" включає розповіді про дітей, труднощі та перемоги, за які
переживає малеча; ця категорія також може включати автобіографічні оповідання.
Твори цієї категорії призначені для дітей дошкільного, молодшого та середнього
шкільного віку. Вони мають морально-виховну функцію. Сюди можемо віднести,
зокрема, "Джейн Ейр" Ш. Бронте, "Поліанна" Е. Портер, "Пригоди Тома Сойєра"
М. Твена та інші.
Поезія та вірші в більшості випадків призначені для дітей дошкільного віку,
адже поетична форма легше сприймається на слух та запам'ятовується. Основною
функцією дитячих віршів та поезії є сприяння мовленнєвому розвитку дитини –
одному з основних чинників становлення особистості в дошкільному віці. Ступінь
розвитку цієї сфери психіки визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини – потреб та інтересів, знань, умінь та навичок, а також інших
психічних якостей, що є основою особистісної культури [Андерсон 2006, 117]. Легке
сприймання на слух та швидке запам'ятовування, ритмічність, яскраві образи є основними особливостями дитячої поезії.
Російська дослідниця Катерина Петрівна Привалова у своїй класифікації спирається виключно на вікові відмінності реципієнтів. В основу її вікового поділу дитячої
літератури покладено два принципи, тісно пов'язані між собою: 1) педагогічний –
виконання педагогічних та освітніх завдань на даному етапі виховання; 2) психологічний – особливості сприйняття, мислення та мови даного віку [Привалова 1954, 20].
Авторка класифікації виділяє чотири основні вікові читацькі групи: 1) дошкільного віку; 2) молодшого шкільного віку; 3) середнього шкільного віку; 4) старшого
шкільного віку.
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Дитяча література для дітей дошкільного віку (2−5 років) знайомить дитину з
оточуючим світом, розкриває елементарні соціальні поняття, виховує найпростіші
соціальні почуття. Дитина в цьому віці ще не є читачем у повному розумінні цього
слова, вона швидше за все є слухачем та спостерігачем. Саме тому основним типом
книжки для дошкільнят є "книжка-картинка", ілюстрований твір з простим сюжетом та яскравими ілюстраціями. Роль поезії надзвичайно важлива на цьому етапі
розвитку: вона легко сприймається й запам'ятовується, а тому розвиває пам'ять та
відчуття ритму слова.
Перші книжки, які малюк сам роздивляється, сам "читає", – книжки-іграшки,
книжки-пригоди, книжки-мозаїки. Вони цінні тим, що розвивають мислення дитини, пробуджують її фантазію та виховують любов до чарівної сили слова. Потім до
малечі надходять літературні твори, які розвивають мову та виховують логічне мислення. Картинка, малюнок тут виступають у тісному поєднанні з текстом.
Зазначимо, що першою особливістю такої книги виступає наочність дитячого
сприйняття, заснована на ілюстраціях. У книзі для дітей намальоване допомагає
відтворити в пам'яті та осмислити послідовність подій, а також зрозуміти основну
думку твору. Ілюстрація сприяє більш глибокому та точному сприйняттю словесного образу.
Яскравим прикладом дитячої літератури для дітей дошкільного віку є книги
Ірини Сонечко "Пограємось із машинами", "Пограємо в зоопарку", "Пограємо на
галявині" та багато інших ілюстрованих книжок для дітей.
Дитяча література для молодшого шкільного віку охоплює учнів початкової
школи, дітей від 6 до 10 років. Системне шкільне навчання розширює та поглиблює
виховні та освітні задачі книги для даного віку. Технічні навички цієї групи ще
слабкі, але інтереси та життєвий досвід стають ширшими. Для цього віку необхідні
зрозуміло написані, багато ілюстровані науково-художні та науково-популярні твори, які дадуть відповіді на різноманітні запитання дітей про оточуючий світ. Не
втрачає свого значення ілюстрована література, особливо твори енциклопедичного
типу, так званий "світ у картинках". Прикладом такої книги може виступати "Небезпечна книжка для хлопчиків" Х. Ігульдена [Ігульден 2006], де поряд із практичними порадами щодо майстрування будиночка на дереві, рогатки, паперового літачка
та багатьох інших цікавих для хлопчиків іграшок надано ілюстрації та схеми. Наприклад, схема для майстрування паперового літачка без допомоги ножиць подана
наочно (див. рис. 2):

Рис. 2. Паперовий літачок
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До середньої вікової групи входять діти від 11 до 13 років. Діти в цьому віці
починають багато читати, захоплюватися певними жанрами літератури. Завдання
дитячої книги на цьому етапі – відповісти на різноманітні й поки що нестабільні
інтереси цього віку. Основне місце в читанні дітей посідає оповідання, в якому піднімаються етичні питання та створюється образ позитивного героя. Читач прагне
мати перед собою образ для наслідування, яким можна пишатися. Книжка Ен Хогарт "Мафін та його веселі друзі" [Хогарт 1952, 65] є прикладом такої книги: віслюк Мафін, який стикається з труднощами та несправедливістю, завжди виправляє
ситуацію, повчає своїх друзів, є образом для наслідування.
Читання старшої вікової групи, тобто підлітків від 14 до 16 років, багато в чому схоже на читання дорослого. Читачі цієї групи шукають у художній літературі
відповіді на питання філософського, політичного та етичного характеру. Відповідно і спектр функцій цієї літератури охоплює як гедоністично-естетичні та пізнавальні, так і етичні. Зазвичай це класичні твори світової літератури та доросла література, яка ввійшла в коло дитячого читання.
Такий віковий поділ є дуже схематичним. Характеристика дитячого читання потребує більшої гнучкості, уміння враховувати індивідуальні особливості читачів,
ступінь їхньої підготовки.
Англійський дослідник, директор міжнародного центру дослідження дитячої літератури, доктор Джиліан Лесей пропонує власну характеристику дитячої літератури за віком читача. Дослідник наголошує на тому, що саме дорослі визначають межі та розміри дитинства: "Зараз в Об'єднаному Королівстві, наприклад, офіційний
вік закінчення дитинства – 18 років, тоді як лише кілька років тому ця цифра була
21 рік, залежно від віку, в якому дозволяється придбання сигарет та алкоголю, а ця
межа змінювалась декілька разів наприкінці двадцятого сторіччя" [Лесей 2006, 4].
Дослідник вважає, що дитинство завжди було рухливим періодом часу, який пристосовували до економічно вигідних меж. На глобальному ринку початку ХХІ століття концепти дитинства більшою мірою залежать від нововведень у моді, іграх та
іграшковій промисловості, а маркетингові стратегії розділяють дитинство на періоди: "дошкільнята", "діти в передпідлітковому віці", "підлітки", "молоді дорослі"
[Лесей 2006, 5]. Ця класифікація відповідає сучасним вимогам видавництв, але надзвичайно типологізує уявлення про інтереси та вподобання дітей. При розширенні
даної класифікації можливо було б значно збагатити коло дитячого читання, додавши до нього більше специфічних рис, що характеризують той чи інший період у
житті дитини.
Дослідник Пітер Хант виступає проти категоризації дитячої літератури. Професор виступає апологетом індивідуальності дитини: "Звичайно ж є зрозумілим бажання категоризувати книги: "книга для дітей від п'яти до семи років", "книга для
тих, хто переживає розлучення батьків / страждає від анорексії", "для дівчаток чи
для хлопчиків" … З іншого боку є не дуже багато літературних оглядів, в яких зазначалося б "книга ідеальна для 38-43-річної вікової групи" чи "нова новела Джоанни Троллоп призначена для 50-річних удів з постійним відчуттям тривоги", −
іронічно зауважує дослідник [Хант 2001, 6]. Важко погодитися з таким категорич270
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ним несхваленням структуризації дитячої літератури, адже дитині через відсутність
досвіду вибору відповідної літератури практично неможливо без певних "підказок"
обрати книгу, яка буде їй до смаку.
Отже, структуризація дитячої літератури потрібна, але вона повинна легко пристосовуватися до мінливих інтересів та вподобань різних вікових груп, що зробити
досить важко. Також слід враховувати різні критерії, покладені в підвалини подібної
класифікації: віковий, ґендерний, психологічний, жанровий, функціональний тощо.
Вище згадані класифікації можна систематизувати наступним чином:
Та бл иц я 1
Погляди на структуру дитячої літератури
Класифікації
За функціями

За жанрами

За віком

Класифікація
М. Лаврова

Класифікація
Н. Андерсон

Класифікація
К. Привалової

Класифікація
Д. Лесей

Підтипи
1) виховна;
2) пізнавальна;
3) художня.

1) ілюстровані твори;
2) народна творчість;
3) белетристика;
4) науково-популярна
література;
5) біографія
(автобіографія);
6) поезія та вірші.

1) дошкільного
віку;
2) молодшого
шкільного віку;
3) середнього
шкільного віку;
4) старшого
шкільного віку.

1) дошкільнята;
2) діти в передпідлітковому віці;
3) підлітки;
4) молоді дорослі.

Класифікації, наведені вище, широко використовуються сучасними дослідниками дитячої літератури. Найбільшої популярності набули класифікації К. Привалової та Д. Лесей, адже вони засновані на вікових відмінностях дітей-реципієнтів, а це
значно спрощує поширення такої літератури, формування серійних видань та збут
дитячих книжок. Такий розподіл не розрізняє психологічних особливостей кожного
юного читача, швидкості сприйняття та інтересів тієї або іншої дитини, але через
свою схематичність дуже часто використовується видавництвами. Класифікація,
запропонована Н. Андерсон, є значно ширшою в порівнянні з класифікацією за функціями, наданою М. Лавровим, та, на відміну від класифікацій К. Привалової та
Д. Лесей, включає не тільки вікові, а й функціонально-жанрові розмежування. Жанровий поділ не тільки визначає приблизний вік дітей, зацікавлених у тому чи іншому жанрі, але й функції, які відіграє така книга. Тому класифікацію Н. Андерсон
можна назвати найповнішою серед інших наведених.
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Порівнявши системи структуризації дитячої літератури, можна зробити висновок, що дослідники спиралися на вікову неодноманітність реципієнтів та різноманітні функції літератури на різних етапах розвитку дитини. Використання жанрової
класифікації разом із рекомендованою віковою групою для того чи іншого твору
надасть більш повне уявлення реципієнту щодо книги, яку він збирається прочитати. Недослідженим на сьогодні й досі залишається ґендерний критерій розмежування дитячої літератури.
В статье сделана попытка охарактеризовать разнообразные подходы к структуризации детской переводной литературы и систематизировать существующие классификации отечественных и зарубежных ученых.
Ключевые слова: детская переводная литература, классификация, структуризация.
The article presents an attempt to characterize the different approaches to structuring of children's
translated literature and to systematize existing classifications of native and foreign scientists.
Key words: children's translated literature, classification, structuring.
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УДК 811.161
РИТОРИЧНИЙ ДИСКУРС: ПАРАМЕТРИ ВИМІРУ
Івасишина Тетяна Анатоліївна,
канд. філол. наук
Національна академія Служби безпеки України
У статті розглянуто риторичний дискурс як дискурсивний тип у межах комунікативнокогнітивних параметрів. Визначено основні засоби його організації.
Ключові слова: дискурс, риторичний дискурс, комунікативно-когнітивні параметри.

Стрімкий розвиток засобів масової комунікації, ускладнення людської діяльності, трансформаційні процеси мислення, новітні світоглядні парадигми тощо забезпечили поняттю дискурс винятково активну роль у формуванні нової лінгвістичної
концепції.
Учені досліджували дискурс у різних його проявах, зокрема, Ф. С. Бацевич,
Г. Г. Почепцов, Є. В. Сидоров присвятили свої дослідження типології та стратифікації дискурсу; В. І. Карасик, М. Л. Макаров, О. О. Селіванова вивчали принципи
моделювання дискурсу; Н. Д. Арутюнова, О. С. Іссерс, Ю. С. Степанов, О. О. Селіванова дали характеристику різним складовим дискурсу. Розглядали вчені також
дискурсивні типи: науковий (О. М. Кравченко, Л. В. Озадовська), політичний
(Ф. С. Бацевич, Г. Г. Почепцов, В. А. Маслова), релігійний (Ф. С. Бацевич, В. І. Карасик, І. А. Шашков), теологічний (О. К. Гадомський, О. В. Малікова), медичний
(Н. П. Литвиненко), спортивний (Ф. С. Бацевич), віртуальний, іміджевий
(Л. Ф. Компанцева), діловий (Л. П. Науменко), міжнародно-правовий (Н. К. Кравченко), військовий і воєнний дискурси (Н. Т. Акульшина) тощо.
Аналіз різних дискурсивних типів свідчить про те, що риторичний дискурс до
цього часу не був спеціальним об'єктом уваги вчених, що й визначає актуальність
пропонованого дослідження.
Зважаючи на зазначене, мета статті полягає у визначенні риторичного дискурсу
як окремого дискурсивного типу та його параметрів.
Відповідно до мети поставлено завдання:
● розглянути найбільш актуальні підходи до визначення поняття дискурс;
● виокремити основні засоби організації риторичного дискурсу та визначити
його комунікативно-когнітивні параметри.
Об'єктом дослідження є поняття риторичний дискурс.
Предметом дослідження виступає риторичний дискурс у контексті комунікативно-когнітивних параметрів.
Розуміння того, що будь-які мовні явища не можуть бути адекватно проаналізовані поза контекстом їх уживання, визначило термін "дискурс", який, залишивши за
мовою змістовно-формальні системні характеристики мовлення, сприяв об'єднанню
цих понять. Такий процес зумовлений активізацією вивчення мови як родового поняття стосовно мовленнєвої діяльності, а мовленнєвої діяльності як умови реалізації
мовленнєвих здібностей та вдосконалення мовленнєвих навичок. У наукових працях
дискурс постає як різновид мовлення, побудований згідно з правилами граматики і
стилістики, що розвиває комунікативний намір мовця [Литвиненко 2009, 7].
273

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

Появу поняття "дискурс" спричинило формування сучасної когнітивної парадигми гуманітарних наук, необхідної для вивчення можливостей мови й комунікаційних
моделей. Дискурс виступає своєрідним порядком певного комунікативного простору
як один із вимірів змісту комунікативної дії. Аналіз дискурсивної практики суспільства консолідує соціолінгвістичні підходи, забезпечує поворот лінгвістики до реалій
мови, її зв'язку із екстралінгвістичними показниками [Синельникова 2002, 18].
Незважаючи на дослідження дискурсу в усіх можливих проявах, загальноприйнятого його визначення досі немає. Терміни "дискурс" і "текст" певний час використовували як взаємозамінні поняття. Втім, після появи робіт М. Пеше та М. Фуко ці поняття стали розмежовувати. Детально проаналізувавши наявні наукові визначення
дискурсу, В. І. Карасик робить слушний висновок, що поняття "дискурс" стало ширшим за поняття "мова" [Карасик 2002, 17]. Справді, термін дискурс є одним із найскладніших щодо семантичного наповнення, контекстуального вживання та глибини
осмислення. Одиницею нового рівня пізнання лінгвістичних явищ виступає дискурс
як ієрархічно організована цілісна комунікативно-когнітивна система, вивчення якої
дає змогу пояснити, з одного боку, процес комунікативної діяльності та створення
рецепції тексту з огляду на аналіз когнітивних структур, створюваних комунікантами, а з іншого – механізм активації цих структур (концептуалізації знаковосимволічної форми тексту) під впливом параметрів комунікації [Кравченко 2006, 5].
На сьогодні все більша увага приділяється риториці, особливу зацікавленість у
якій демонструє лінгвістика. Звернення до дискурсу відображає одну з найхарактерніших особливостей сучасної лінгвістики – дослідження в антропоцентричному
руслі, зокрема мовного впливу та мовного маніпулювання, що неможливо без розгляду риторичних прийомів і засобів.
Інтерес до риторики зумовлений спробами інтегрувати її в систему сучасного
гуманітарного знання. Відродження цієї стародавньої наукової дисципліни реалізується в теорії пізнання, логіці, філософії та філології [Аверинцев 1996, 8].
В основі теорій сучасних риторичних напрямів лежить класична концептуальна
система. Античні мислителі майстерно володіли всіма формами ораторського мовлення, законами логіки, мистецтвом суперечки, умінням впливати на аудиторію.
Так, риторичний ідеал Сократа можна визначити такими основними параметрами:
● діалогічний: кожен із учасників спілкування виступає як активний суб'єкт
власного мовлення й думки; не маніпулювання адресатом, а пробудження його думки є метою мовного спілкування;
● гармонійний: головною метою розмови, суперечки, монологу є не перемога і
взагалі не боротьба, а об'єднання зусиль учасників спілкування для досягнення спільних цілей;
● змістовий: метою спілкування між людьми є пошук та знаходження істини,
яка міститься у предметі розмови й може бути розкрита [Анісімова 2004, 7].
Комунікативно-когнітивні аспекти риторичного дискурсу полягають у створенні
особливої мови як знакової системи, яка служить не лише способом красномовного
вираження думок, засобом майстерного спілкування, а насамперед переконання. Ця
мовна система складається із спеціальних засобів, які в поєднанні виконують особливу роль у комунікативному висловлюванні за правилами мови.
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Основною ознакою риторичного висловлювання є вплив засобами мови, схилення
до певних рішень, змушування повірити у щось тощо. Антична риторика вже мала
арсенал різноманітних прийомів та способів переконання. Особливо вагомим внеском у риторику є створені Аристотелем три види засобів переконання: логічні докази, моральні докази (довіра до оратора) та емоційні впливи. Проте необхідною умовою промови було поєднання риторичних засобів і логічного змістового наповнення.
Незважаючи на те, що зміст давніх промов застарів, утім прийоми, засоби та
способи, які використовувалися колись, збереглися й широко застосовуються нині.
На сьогодні риторичній практиці приділяється особлива увага, що зумовлено формуванням нового типу середовища – інформаційно-комунікативного. Комунікативний простір (комунікативне середовище) до ХХІ століття не був особливим об'єктом дослідження, оскільки проблема самої комунікації не була основним практичним питанням гуманітарних технологій. Без урахування комунікативного підходу
неможливе вивчення будь-якого мовного твору, бо всякий текст (промова) уже є
комунікативним (потенційно виступає комунікативною дією, хоча це не означає,
що він включений до процесу комунікації).
Комунікативний підхід, як зауважує В. А. Маслова, передбачає виокремлення
таких категорій:
● учасники спілкування (статусно-рольові й ситуативно-комунікативні характеристики);
● умови спілкування (сфера спілкування, комунікативне середовище);
● організація спілкування (мотиви, мета, стратегії, варіативність комунікативних середовищ);
● способи спілкування (канал, режим, стиль і жанр) [Маслова 2008, 27].
Ораторське мистецтво як комунікативна дія, спрямована на переконання, передбачає потенційну комунікацію, а саме: формування певного когнітивного стану адресата – його нового психічного настрою, згоди, прийняття пропонованої думки,
бажання діяти певним чином тощо.
Отже, можемо дійти висновку, що риторичний дискурс є повноправним видом
комунікації, а відповідно окремим дискурсивним типом. Сьогодні він особливо актуальний для текстів публічних виступів, друкованих публікацій, а також інтернетсайтів. Риторичний дискурс за своєю суттю характеризується як діалогічна структура, що спрямована на вплив, формування системи світогляду, поглядів, суджень.
Таким чином, у центрі уваги перебуває вміння, ядро якого становить концепт ПЕРЕКОНАННЯ, що є предметом подальших досліджень.
Рассмотрен риторический дискурс как дискурсивный тип, определены его коммуникативнокогнитивные параметры и приемы организации.
Ключевые слова: дискурс, риторический дискурс, коммуникативно-когнитивные параметры.
Rhetorical discourse as a discourse type within the framework of communicative and cognitive
parameters is considered. The main means of its organization are determined.
Key words: discourse, rhetorical discourse, communicative and cognitive parameters.
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УДК 811.161.2
ВЕРБАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ У ПРАКТИЦІ КУЛЬТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Климентова Олена Вадимівна,
канд. філол. наук, докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються механізми мовної сугестії, що базуються на трансформації вербального
стимулу. Пропонується покроковий аналіз усіх етапів вербальної маніпуляції, розкривається їхній
вплив на реципієнтів.
Ключові слова: вербальна маніпуляція, емотивна кореляція, культ.

Українські науковці все частіше звертаються до вивчення релігійного вербального дискурсу. Предметом їх досліджень стають релігійна термінологія, концептуальна сфера, семантико-стилістичні особливості, дискурсивні параметри, жанрова
специфіка, україномовні переклади сакральних творів, вплив на українську літературну мову на різних етапах її розвитку, біблійна фразеологія тощо. Теоретичні підвалини наукового студіювання сакральних текстів закладено в працях І. Огієнка.
У річищі вищеназваних проблем виконані праці С. Бібли, К. Германа, О. Горбача,
О. Даскалюк, А. Коваль, О. Кожушного, Н. Кочан, В. Лучика, П. Мацьківа, В. Мокрого, В. Німчука, О. Огірка, М. Скаба, Л. Струганець тощо. Водночас прагматичні
аспекти дослідження текстів конфесійного спрямування ще майже не опрацьовані.
Так само мало вивченими залишаються й мовні маніпуляції з використанням сакральних текстів.
Багатоплановість семантики та потужна здатність до створення асоціативних
зв'язків дозволяють використовувати сакральну лексику з різноманітними прагматичними цілями й, зокрема, маніпуляційними. Подібні вербальні маніпуляції займають вагоме місце у практиці деструктивних культів. Проте експертним оцінкам
діяльності тоталітарних релігійних спільнот зазвичай бракує аналізу вербальносугестивного складника цього процесу. Часто лише констатується наявність та задіяність у перепрограмуванні свідомості адептів певного вірування мовних механізмів деструктивного впливу. Тому виявлення подібних механізмів, які ініціюються
лідерами культів, є важливим завданням, успішне вирішення якого полегшує процес соціальної реабілітації жертв культів.
Метою даної статті є дослідження особливостей вербальної маніпуляції у культовій практиці. Предметом дослідження є сектантська презентація сакральної лексики на основі звуко-ритмічної трансформації. Об'єктом вивчення виступає слово
"алілуя". Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: з'ясувати
етапи трансформаційного процесу, його складники та наслідки. Наукова новизна
статті зумовлюється актуальністю висунутих завдань та низьким рівнем розробки
лінгвістичної підтримки реабілітаційних заходів для жертв культів.
На думку Є. Волкова, дослідника діяльності культів, вразливим місцем у позиції
"прокультових" суспільствознавців є надмірна довіра до слів і текстів замість прискіпливого аналізу того, який реальний практичний процес здійснюється в культах
під вербальним прикриттям [evolkov].
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Прагматичний підхід до звукопису та ритміки сакральних текстів як можливих інструментів вербальної сугестії підводить до висновку, що вони є зручними інструментами сугестора для реалізації його інтенцій. У разі канонічної презентаційної ситуації за звуко-ритмічними параметрами стоїть відповідна культурна традиція, що міфологізує кореляцію між ними і смислом. Зазвичай механізми звуко-ритмічного впливу
напрацьовуються в культурному середовищі функціонування сакрального тексту.
Водночас у культах вони можуть використовуватися маніпулятивно.
Дослідники фідеїстичних текстів, і насамперед тих, що задіяні в сакральних ритуалах, відзначають їх насиченість голосними або й приголосними, яка вказує на певну
технологічність створення цих текстів. На просодичному рівні звукові повтори, накопичення голосних чи приголосних, ненормативне наголошення, специфічна паузація, індиферентна до логіки висловлення інтонаційна підтримка в ритуальній презентації формують звуко-ритмічний малюнок, що не властивий живому мовленню. Подібні відхилення від мовної норми як такі, що стоять в одному ряду з іншими явищами лінгвальної неоднозначності, ускладнюють процес розпізнавання звукового сигналу в потоці мовлення, відволікаючи ліву півкулю мозку, завантажуючи її рутинною
працею розпізнавання повідомлення, й відкривають нові можливості перед правою
півкулею. Отже, такі звуко-ритмічні ефекти виконують сугестивну роль і можуть
служити симптоматичною ознакою вербального сугестивного впливу.
Правомірність такого підходу підтверджують і вербальні маніпуляції на основі
звуко-ритмічних ефектів, які практикуються у деструктивних сектах. Приміром,
харизматами фонетично модифікується слово "алілуя", що етимологічно пов'язане з
єврейським hallelu jah (хваліте Бога!) – пісня на честь Триєдиного Бога, що співається або читається при богослужінні тричі. З додаванням славослів'я Богу: слава
Тобі, Боже! [Полный 1993, 12].
Фонетична трансформація з метою вербальної маніпуляції здійснюється:
● за допомогою додавання початкового х – халілуя. З позицій етимології така
акція має певну логіку. Водночас поза межами компаративістського підходу вона
нав'язує асоціативність зі сміхом (ха – ха –ха!), тобто у такий спосіб латентно формується емотивна кореляція з радістю. У свою чергу "спайка" з цією емоцією дозволяє залучити у вербальний процес потужний сугестивний потенціал. Дана звукова реалізація емоційного реагування має інстинктивний характер і глибоко закорінена у підсвідомості. Асоціативність ха! доступна більшій контактній аудиторії
порівняно з немодифікованим початком слова, отже вона має більшу валідність. На
основі даної трансформації стає можливим латентно сформувати емотивну кореляцію й решти частин слова;
● шляхом вимови и замість і після літери л – халилуя. З позицій граматики така
трансформація порушує "правило дев'ятки", відповідно до якого у словах іншомовного походження після літери л перед наступним приголосним (за нечисленними
винятками) має писатись і вимовлятись і (лідер, Ліверпуль, кулінарія, література
тощо). Проте для розрізнення смислу заміна не суттєва, але фонетичний образ слова, що тримався на рівновазі твердий (а) – м'який (і) – твердий (у) – м'який (я) голосний, руйнується. Це створює певні перешкоди для розпізнавання вербального
стимулу на підсвідомому рівні;
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● за допомогою чіткої й акцентованої розбивки на склади при озвученні: ха – ли –
лу – я. Просодично акцентується кожна частинка слова, тобто вимовляються окремо й ударно всі фонетичні склади, завдяки чому звична для розпізнавання одновершинна синтагма замінюється на полівершинну. Це знову ж таки створює певні
перешкоди для ідентифікації цього вербального стимулу на підсвідомому рівні.
Окрім того, при маніпулятивному тлумаченні акцентація лі/ли дозволяє запропонувати в якості семантичного асоціата слово "лик" (рос. лик, ликование, ликую), що
походить від грецького χοός – збори людей, які співають і танцюють, веселі урочисті збори [Полный 1993, 283]. Словник церковнослов'янської мови пропонує низку
дериватних форм, які підсилюють таку акцентацію -ли і значною мірою міфологізують його: ликостояння – стояння на молитві церковній разом з іншими; ликовання – урочистість, виявлення радості; ликую – танцюю, радію з якогось приводу тощо [Полный 1993, 283]. Цей комплекс тлумачень має прозору позитивну конотацію
й спрямований на створення емотивної кореляції з радістю;
● шляхом акцентації –лу, що мотивує асоціацію з лукавством, негативізм якого
в рамках релігійного дискурсу при маніпуляційному потрактуванні послаблюється
за рахунок загальновживаного тлумачення: лукавий – хитруватий; який щось приховує. Натяк на таємницю та сакралізацію підсилює процес міфологізації, розпочатий у попередніх трансформаціях;
● у немодифікованому варіанті при вимові слова "алілуя" кінцевий голосний я
має слабкі позиції – не наголошений; інформативне навантаження цього звука незначне, бо він цілком прогнозований. Натомість у модифікованому варіанті акцентація –я створює широкі можливості для вербальних маніпуляцій сугестора, приміром, на основі виявлення спорідненості з іменем Яхве чи ідеєю власної харизматичності кожного учасника конфесійної акції тощо;
● за допомогою остаточного оформлення позитивної конотації модифікованого
слова на наступному етапі: пропонується мелодійна підтримка, що корелює з емоцією радості – слово "халилуя" проспівується у мажорній тональності. Звісно ж, задіяні й невербальні чинники, що сигналізують про радість: жести, вираз обличчя,
поза. Взяти участь у колективному радісному співі запрошуються всі присутні. Зазвичай у такій презентаційній ситуації задіяні й інші субмодальності – візуалізація,
тактильність тощо. Після багаторазового повторення гуртом, тримаючись за руки,
пританцьовуючи, у реципієнта за даним словом закріплюється конотація з позитивом. Асоціатом до нього починає виступати радість, єднання з людьми, близькими
по духу, довіра до інших, відкритість тощо. Регулярно повторюючись, поступово ці
емоційні почування та стани монополізуються тільки даною культовою групою.
Дослідник психологічних маніпуляцій у тоталітарних сектах Є. Волков пише:
"Особи, стосовно яких здійснюється вербовка, відчувають себе втаємниченими в
унікальну мову, словниковий запас та нове знання. Вони починають почуватися
більш комфортно, спілкуючись із культистами, і, врешті-решт, щойно ця мова стає
частиною їх щоденного життя, почуваються загальмованими, спілкуючись із людьми поза культом, які відверто не можуть цього зрозуміти. Це робить свій внесок у
поляризований менталітет "ми – вони", причому потенційні новопосвячені почи-
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нають більшою мірою асоціювати себе з культом і менше – з некультовим світом"
[Волков 1996, 3, 79]. Можливість реалізувати природні потреби у дружбі, близькості, емоційній підтримці поступово пов'язується тільки з культом, водночас до позакультового життя зміцнюється відчуження. Повертати до нормального життя колишніх членів культів дуже важко. Як показує зарубіжний досвід, залучення до цієї
діяльності лінгвістів оптимізує процес реабілітації. Значна увага приділяється інтенсивному інформуванню постраждалих про всі аспекти подвійних стандартів у діяльності секти й, зокрема, роз'ясненню механізмів мовних маніпуляцій. Лінгвістичне
забезпечення процесу реабілітації, окрім того, полягає в розробці спеціальних
вправ на відновлення почуття гумору, здатності сумніватися та на розвиток уваги.
Звісно, контекст кожної реабілітаційної ситуації може мотивувати свій набір дидактичних матеріалів. Приміром, у багатьох випадках можуть бути корисними вправи
на розпізнавання та створення емотивної кореляції через відповідну вербалізацію
почувань реципієнта чи вправи на розвиток уяви, що також мають потужний конструктивний потенціал. На жаль, сектантські рухи в усьому світі міцно утримують
свої позиції. Кількість жертв їх діяльності постійно зростає, тому всі форми протидії цій тенденції – важливе завдання, що має вирішуватися спільними зусиллями
представників релігійних конфесій та науковцями.
Отже, виявлення механізмів мовного впливу, що ініціюються та практикуються
лідерами культів, ефективно доповнює процес соціальної реабілітації жертв культів. Фахове роз'яснення кожного етапу мовної маніпуляції за принципом "case
study" оптимізує реабілітаційну діяльність. Застосування спеціальних мовних вправ
та інформування про конструктивні можливості вербальної сугестії закладає основи для наступних етапів подолання наслідків участі в культі й, зокрема, самостійної
психокорекції. Тому глибше лінгвістичне опрацювання всіх аспектів даної проблематики є одним із важливих напрямків розвитку сучасної лінгвістики.
В статье рассматриваются механизмы языковой суггестии, которые базируются на трансформации
вербального стимула. Предлагается пошаговый анализ всех этапов вербальной манипуляции, раскрывается их воздействие на реципиентов.
Ключевые слова: вербальная манипуляция, эмотивная корреляция, культ.
The article is devoted to the mechanisms of verbal suggestion, which is based on the transformation of
verbal symbol. Step by step analysis of all stages of verbal manipulation and their influence on the recipients
is proposed.
Key words: verbal, manipulation, emotive correlation, cult.
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ФЕНОМЕН ЕМОЦІЙНОЇ ФАСЦИНАЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Козяревич Ліана Василівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний лінгвістичний університет
У статті розкривається сутність емоційної фасцинації, надається розмежування понять фасцинація
та атракція. Емоційна фасцинація постає у фокусі емотіології. В основі емоційної фасцинації є привернення уваги, встановлення сприятливого комунікативного контакту через експресивний вияв позитивних емоцій, прихильності до співрозмовника.
Ключові слова: емоційна фасцинація, атракція, позитивні емоції, емпатія, дискурсивна поведінка.

Актуальність. Наразі одним із основних пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики є дослідження емоцій у мові та мовленні (В. І. Шаховський, А. А. Калита,
С. В. Гладо, В. В. Жура). Будь-яка комунікація супроводжується певним емоційним
тоном – позитивним, нейтральним, негативним. Для успішного перебігу комунікативного процесу однією із вирішальних характеристик у комунікації є емоційна
фасцинація (від англ. fascination – зачаровування) мовця. Для нашого дослідження
суттєвою є необхідність розмежувати поняття фасцинації та атракції. Атракція (лат.
attractio – притягування, привернення) – виникнення при сприйманні індивіда індивідом взаємної привабливості, розуміння і прийняття один одного у взаємодії,
коли не тільки узгоджуються дії, а й встановлюються позитивні взаємини [Гозман
1987, 8]. Атракція може вбирати в себе широку гаму почуттів, розгортаючись від
простої симпатії до любові. Властиві їй близькість, прихильність виявляються як
особлива установка на іншу особу, почуття дружби і любові.
Незважаючи на велику кількість матеріалу з проблеми, єдиного погляду на феномен атракції розробити не вдалося. У 60-х роках ХХ ст. у США склався ряд авторських концепцій, які так чи інакше пояснюють атракцію, серед яких когнітивнорозвиваючий підхід Т. Лікона, соціальний підхід А. Керкофа, екологічний підхід
І. Алтмана, триступеневий підхід Д. Левінгера, біхевіористичний підхід Д. Бірна.
Значний теоретичний потенціал для системного вивчення атракції закладений у
працях Т. Ньюкома, Д. Бірна, Д. Клора, Т. Хьюстона, Г. Келлі [Littlejohn 1989]. Слід
зазначити, що для зарубіжної психології характерний розгляд атракції як установки. У вітчизняній психології зроблена спроба аналізу феномена атракції у контексті
більш широких міжособистісних стосунків. Першим і, напевне, єдиним фундаментальним дослідженням проблеми атракції, що має теоретико-методологічний характер, є праця Л. Я. Гозмана, яка й досі залишається найповнішим розглядом різних
питань, що стосуються визначення, структури, розвитку атракції тощо.
За Л. Я. Гозманом атракція – почуття однієї людини до іншої [Гозман 1987, 25], як
ставлення до неї, як оцінка людини (хороша, симпатична, приваблива, розумна). Відповідно, атракція являє певний компонент міжособистісного сприйняття. Привабливість особистості залежить від різних причин, серед яких Л. Я. Гозман вказував на
ступінь схожості між партнерами, особливості взаємодії між ними, ситуацій, в яких
відбувається спілкування, якості самого суб'єкта атракції, культурний контекст і часову детермінанту розвитку відносин [Гозман 1987, 19]. Л. Я. Гозман наголошував,
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що атракція пов'язана з альтруїзмом, з бажанням високо оцінювати один одного [Гозман 1987, 20]. У психології дискутується питання про те, що є більш привабливим:
схожі якості чи протилежні. Дослідники зазначають, що атракції сприяють просторова близькість, частота контактів, співробітництво, позитивне підкріплення симпатій
[Гозман 1987, 22]. Симпатія – позитивне емоційне ставлення людини до інших, що
проявляється у доброзичливості, привітності. Симпатія спонукає до спілкування.
У випадку відсутності симпатії виникають труднощі у спілкуванні.
Вивчаючи проблеми виникнення і розвитку симпатії, М. М. Обозов запропонував такі фактори схожості / відмінності: 1) соціальний (статус, професія, освіта);
2) соціально-психологічний (ціннісні орієнтації, спільність ідей і позицій, міжособистісний статус тощо); 3) психологічний (характер та інші властивості особистості, інтелект та ін.); 4) психофізіологічний (темперамент, емоційність, реактивність
організму) [Изард 2000, 157].
На думку І. Кона, головним, що зближує чи відштовхує людей, є фактор подібності і контрасту [Изард 2000, 29]. Люди схильні симпатизувати тим, хто на них
схожий зовнішньо, за манерою поведінки, ставленням до життя, переконаннями чи
темпераментом, і не бажають сперечатися з тими, хто їм подобається. Певна фізіологічна схожість між співрозмовниками сприяє ефективності встановлення контакту: нам зазвичай подобаються люди, які чимось нагадують нас самих. Англійський
вислів I like her (him) ("Вона (він) мені подобається") навіть у буквальному, етимологічному, значенні слова означає "Я подібний до неї (нього)". Дієслово like "подобатися, любити" за походженням те саме слово, що й like "подібний".
Емоційна фасцинація виникає тоді, коли співрозмовник виражає свої емоції таким чином, що викликає відповідну реакцію душевного чи фізичного потягу. Психологічна сутність фасцинації полягає в експлуатації людських емоцій, почуттів
[Соковнин 2009, 44]. Фасцинативні сигнали викликають різний емоційний резонанс –
ефект зараження. Ці механізми здійснюються не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу людини. Таким чином, емоційна фасцинація – фізичний або
душевний рух до когось [Соковнин 2009, 4], що полягає в емоційному "тюнингу".
Адже один із найважливіших принципів успішного контакту зі співрозмовником є
налаштування на нього, уподібнення йому. Переживання емоційного світу іншої
людини, вміння пережити чуже як своє, зануритися, перенестись у світ іншої людини, усвідомити її особистісні смисли [Изард 2000, 48] і віднайти адекватну міру
взаємин об'єднуються поняттям "емпатія".
У комунікативній взаємодії емоційна фасцинація спрямовує хід комунікації в
позитивному напрямі. Емоційно фасцинативний комунікант відкрито виявляє свої
почуття та емоції, ініціюючи тим самим прояв почуттів у інших. Цей тип мовної
особистості – найбільш контактний у спілкуванні: йдучи на контакт, підтримує
емоційно інших. Саме комунікант з емоційною фасцинацією створює і підтримує
емоційний фон розмови, більше того – здатен керувати цим фоном, змінюючи його
залежно від обставин чи умов. Типовою рисою емоційної фасцинації є прагнення
створити доброзичливу атмосферу спілкування, уникати засобів, що можуть образити співрозмовника, демонструвати загальну позитивну налаштованість у спілку282
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ванні. Комунікант, якому притаманна емоційна фасцинація, є контактним, встановлює емоційно насичений "тон" спілкування, володіє емоційною компетенцією, яка
полягає в: умінні керувати емоціями і організовувати рівне, спокійне спілкування
без прояву роздратування, гострого тону тощо; стриманості, урівноваженості; доброзичливості, привітності у спілкуванні з людьми; оптимізмі; внутрішній енергії,
впевненості у собі. Позитивне емоційне налаштування – ось що приваблює у спілкуванні, робить його легким і невимушеним. Стиль спілкування, детермінований
емоційною фасцинацією, є "душевним", що представляє "обмін емоціями" як стиль
спілкування [Littlejohn 1989, 19].
Емоційна фасцинація виражається за рахунок комунікативно зважених вербальних та невербальних дій. На лексичному рівні емоційна фасцинація представлена
лексикою, що називає позитивні емоції (animation, bliss, cheerfulness, contentedness,
delight, enjoyment, exhilaration, satisfaction, felicity, fun, hilarity,joy, joyousness,
joyfulness, jubilation, cheerfulness, cheeriness, cheer, blithesomeness, gladness,
lightheartedness, exhilaration, elation, exuberance, high spirits, glee, ecstasy), лексикою, що описує позитивні емоції (admired, аdored, аgreeable, аlert, аmused,
аpproving, аssertive, еcstatic, elated, excited, magnetic etc.), лексикою, що виражає
позитивні емоції [Шаховский 1995]. Позитивні емоції − це радість, задоволення,
захоплення тощо. Група позитивних емоцій представлена такими підгрупами: доброзичливість (benevolence), увічливість (courtesy), дружба (friendship), комунікабельність (sociality), благодійність (philanthropy), кохання (love), жалість (pity), вдячність (gratitude). Вираження позитивних емоцій роблять мовця емоційно привабливим, захоплюють увагу співрозмовника, завойовують його прихильність, що сприяє
встановленню емоційно-гармонійного комфорту.
На невербальному рівні емоційна фасцинація виявляється у виразі обличчя, погляді, посмішці, наприклад, radiant eyes, bright eyes, bright-eyed and bushy tailed, only
have eyes for, a feast for eyes smile from ear to ear, music to ears, radiant face, smile, grin
like a Cheshire cat, smile from ear to ear laugh your head off, let your hair down, land on
your feet, have the world at your feet, shrieks of laughter, shouting, laugh your head off,
energetic, jump, get a buzz from, breathe easy, float on air, be in seventh heaven, be on
cloud nine, shrieks of laughter, shouting, laugh your head off, energetic, jump, get a buzz
from, breathe easy, float on air, be in seventh heaven, be on cloud nine etc.
Розглянемо такий фрагмент дискурсу:
''Rorie, love, I'm only trying to help you. I' ve got a sympathetic ear and a sturdy
shoulder. I'm your friend, you know. Remember I have a warm corner in my heart for
you. My heart goes out to you in admiration and sympathy,'' his voice ceased with
amplified subtlety '' (Macomber, p. 58).
У цьому дискурсі можемо спостерігати емоційну фасцинацію мовця. Юнак хоче сподобатися дівчині, бажає справити на неї найкраще враження. Репліка героя
відображає його внутрішній стан, характеризує його як доброзичливу, співчутливу людину (I' ve got a sympathetic ear), яка здатна переживати глибокі щирі почуття та готова взяти на себе проблеми іншого (I'm only trying to help you). Як бачимо,
емоційна фасцинація передається ввічливою формою всього висловлювання з
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фразеологізмами та "Я-реченням", присвійним займенником – my. До того ж мовцю допомагають презентувати себе як емоційно фасцинативну людину й фонаційні засоби – his voice ceased with amplified subtlety.
В аспекті емоційної фасцинації дискурсивна поведінка мовця виявляється в інтенціональній подачі себе як турботливої, розуміючої людини, яка здатна підтримати свого співрозмовника. Мовець, застосовуючи дану стратегію, має на меті не
лише вплинути на психоемоційну сферу адресата, а, в першу чергу, намагається
подати себе, свої позитивні особисті риси, проявити людяність, постати перед адресатом чутливою людиною, яка займає доброзичливу, зацікавлену позицію до свого
співрозмовника. Відповідно, вербальні та невербальні дії з боку адресанта мають на
меті сформувати позитивний "Я-образ" в очах інших. Своєю поведінкою мовець,
розуміючи, що в даному соціумі прийнято проявляти гуманістичне ставлення до
інших людей, породжує вдячність, повагу з боку інших і, в свою чергу, сприяє розвитку самоповаги і самосприйняття особистості. Через стратегію самопрезентації
мовець намагається справити найкраще враження про себе, показати свої найкращі
якості відповідно до своєї особистості, ситуації спілкування, соціально прийнятих
норм, а також обов'язково враховуючи співрозмовника. Таким чином, мовець подає
своє Я у власних очах та Я публічне в очах іншої людини. Поняття публічного Я
пов'язане з процесом управління враженням про себе в комунікації, з технологією
самоподачі особистості, як того вимагає певна ситуація спілкування. Бенефактивність емоційної фасцинації мовця випливає з його егоцентризму, в межах кооперації, емоційна фасцинація "спрацьовує" на гармонізацію мовленнєвого контакту.
Оскільки цілий комплекс взаємодіючих між собою мовних та немовних засобів
представляють мовця емоційно фасцинативним, тому необхідно враховувати ці сигнали в їхній єдності.
В статье раскрывается суть эмоциональной фасцинации, предлагается разделение понятий фасцинация и аттракция. Эмоциональная фасцинация рассматривается в фокусе эмотиологии. В основе эмоциональной фасцинации лежит привлечение внимания, установление благоприятного коммуникативного
контакта путём экспрессивного проявления позитивных эмоций, благорасположения к собеседнику.
Ключевые слова: эмоциональная фасцинация, аттракция, позитивные эмоции, эмпатия, дискурсивное поведение.
The article deals with the essence of emotional fascination. It represents the difference between
fascination and attraction. Emotional fascination is in the focus of emotiology. Emotional fascination is aimed
at attracting attention, establishing effective communicative contact through expressive outcome of positive
emotions, admiration directed on the interlocutor.
Key words: emotional fascination, attraction, positive emotions, empathy, discoursive behaviour.
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УДК 811.161
ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ:
ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА, ТИПОЛОГІЯ
Корольов Ігор Русланович,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті систематизовано та охарактеризовано існуючі в лінгвістиці підходи до визначення поняття дискурсу, зокрема з'ясовано структурні характеристики цього багатовимірного явища; встановлено
типологію дискурсу, а також виявлено основні універсальні та специфічні властивості окремих типів
дискурсу (художнього, невербального, педагогічного, юридичного, судового, наукового, корпоративного, емоційного, гастрономічного, ритуального, банківського).
Ключові слова: дискурс, структура дискурсу, типологія дискурсу.

У лінгвістичних працях останніх років дискурс розглядається як багатовимірне
явище [Арутюнова 1998; Бахтин 1996; Бацевич 2003; ЛЭС 1990; Почепцов 1999;
Brown 1996] із урахуванням когнітивних [Кравченко 2007; Красных 1998; Селиванова 2004; Шевченко 2005; Fairclough 1992], етнопсихологічних [Карасик 2002;
Красных 2003; Попова, Стернин 2003], культурних [Тер-Минасова 2000; Wierzbicka
1994], соціальних [Горелов 2001; Седов 2004; Hymes 1972], політичних [Макаров
2003; Шейгал 2000] та інших факторів.
Актуальність теми нашого дослідження пов'язана з необхідністю системного та
комплексного опису явища дискурсу в сучасній мовознавчій науці у зв'язку з появою нових аспектів його вивчення.
Об'єктом дослідження в нашій розвідці є поняття дискурсу в сучасному мовознавстві.
Предметом дослідження є з'ясування питань про визначення, структуру та типологію дискурсу в мовознавчій науці.
Метою статті є висвітлення існуючих підходів у мовознавстві до визначення
дискурсу, зокрема його структури, а також встановлення типології дискурсу в сучасній лінгвістиці.
Завдання – систематизувати та охарактеризувати існуючі в лінгвістиці підходи
до визначення поняття дискурсу та його структури; – з'ясувати типи дискурсу в мовознавчій науці; – виявити основні універсальні та специфічні властивості окремих
типів дискурсу.
Як справедливо зауважила О. C. Кубрякова, широке розповсюдження самого терміна "дискурс" зовсім не означає, що за ним вже закріплений зміст, який можна
було б уважати загальновживаним [Кубрякова 2005, 23]. Насамперед, звернімося до
визначення дискурсу. Теорія дискурсу як прагматизованої форми тексту бере свій
початок від концепції Е. Бенвеніста, де були розмежовані план розповіді та план
дискурсу – мови, що привласнюється мовцем. У науковому доробку Е. Бенвеніста
визначена насамперед концептуально-дискурсивна теорія. Французький мовознавець чітко диференціював статичний план розповіді та динамічний план дискурсу,
визначав дискурс як "будь-яке висловлення, що зумовлює наявність комунікантів:
285

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

адресата, адресанта, а також наміри адресанта певним чином впливати на свого
співрозмовника [Бенвенист 1975, 276–279].
У сучасній лінгвістичній науці немає єдності поглядів щодо тлумачення цього
терміна. Однак у більшості праць вітчизняних і зарубіжних учених [див. Арутюнова 1988, 1998; Дейк ван 1988; Дискурс іноземномовної комунікації 2001; Дискурс
як когнітивно-комунікативний феномен 2005; Иссерс 2002; Карасик 2002; Кибрик
1992; Красных 2003; ЛЭС 1990; Макаров 2003; Почепцов 1999; Седов 1998] склалася традиція, у рамках якої під словом "дискурс" розуміється цілісний мовленнєвий
твір у різноманітності його когнітивно-комунікативних функцій. Так, Т. ван Дейк
визначає дискурс як комунікативну подію (складну єдність мовної форми, значення
і дії), відтворену учасниками спілкування; подію, в якій задіяна не лише мова в її
фактичному використанні, але й ті ментальні процеси, які неминуче супроводжують процес комунікації [Дейк ван 1989, 121].
Російська вчена Н. Д. Арутюнова в "Лінгвістичному енциклопедичному словнику" подає таку дефініцію: "Дискурс (від. франц. discours – мовлення) – зв'язний
текст у його сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психолінгвістичними та іншими факторами; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємовідносинах
людей та в механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення "занурене в життя" [ЛЭС 1990, 136–137].
У тлумаченнях різних авторів знаходимо таке розуміння дискурсу:
● будь-яке висловлювання, що перевищує за обсягом фразу й розглядається з
точки зору зв'язування послідовності фраз між собою [Dubois 1904, 156];
● зв'язне мовлення [Harris 1952];
● будь-яке висловлювання, яке зумовлює наявність комунікаторів: адресата,
адресанта, а також наміри адресанта певним чином упливати на свого співрозмовника; мовлення, що привласнюється мовцем [Бенвенист 1975, 276–279];
● когерентний текст [Беллерт 1978];
● будь-який текст (або частина тексту), в якому є прояви одного й того ж мотиву [Кох 1978, 150];
● будь-який кінцевий відтинок мовлення, що є певною єдністю з погляду змісту, передається з вторинними комунікативними цілями та має відповідну до цих
цілей внутрішню організацію, причому є пов'язаним з іншими культурними факторами, аніж ті, що відносяться власне до мови [Барт 1978, 443];
● будь-який процес говоріння, який включає у свої структури мовця і слухача
разом із бажанням першого впливати на другого [Kristeva 1981, 17];
● організована мовленнєва діяльність, пов'язана з деякою нелінгвістичною сферою (соціологічний, ідеологічний, культурний контекст) або з чимось невисловленим (несвідомим, передбачуваним) [Helgorsky 1982, 22];
● семіотичний процес, що реалізується в різних видах дискурсивних практик
[Греймас 1983, 453];
● текст, представлений у вигляді особливої соціальної данності [Степанов 1988, 44];
286

Корольов І. Р.
● актуалізований текст, на відміну від тексту в аспекті його формальнограматичної структури [Dijk 1985, 1998];
● вияв мови як соціально-психічної системи у вигляді емпіричного знака, тексту (тобто реалізація тексту в "живому мовленні") і водночас об'єкт досліджень,
спрямованих на створення теорії використання мови [Сорокин 1985, 34];
● текст, утворений у результаті мовленнєвої діяльності представників певної
лінгвокультурної спільноти, який розглядається в сукупності його лінгвістичних
параметрів та соціокультурного контексту [Ушакова 1989, 162];
● складне комунікативне явище, що включає крім тексту ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, настанови, цілі адресанта), необхідні для розуміння тексту… Мовленнєвий потік, мова в її постійному русі, що вбирає в себе
всю різноманітність історичної епохи, індивідуальних і соціальних особливостей як
комунікатора, так і комунікативної ситуації, в якій проходить спілкування [Дейк
ван 1989, 8–9];
● текст у різних його аспектах [Halliday 1991];
● результат процесу взаємодії у соціокультурному контексті [Fairclough 1992];
● особливе використання мови … для вираження особливої ментальності [Степанов 1995, 38–39];
● когнітивний процес, пов'язаний з реальним творенням мовлення, мовленнєвого твору, а текст є кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, що виливається в певну завершену (і зафіксовану) форму [Кубрякова 1995, 164];
● дискурс – "текст плюс ситуація", а текст, відповідно, "дискурс мінус ситуація" [Ostman, Virtanen 1995, 240];
● текст, сконструйований мовцем для слухача [Brown, Yule 1996];
● процес побудови й розуміння природнього тексту, функціонування мови в реальному часі [Кибрик, Плунгян 1997, 308];
● такий емпіричний об'єкт, з яким має справу лінгвіст, коли він виявляє сліди
суб'єкта акту висловлювання, формальні елементи, що вказують на привласнення
мови мовцем [Гийому, Мальдидье 1999, 124];
● цілісний мовленнєвий твір у різноманітності його когнітивно-комунікативних
функцій [Седов 1998, 5];
● єдність, що реалізується як у мовленні, тобто у звуковій субстанції, так і в тексті, тобто в писемній формі [Богданов 1990; Сусов 2000];
● послідовність мовленнєвих актів, тобто текст, включений у комунікативнопрагматичний контекст, на відміну від тексту як послідовності речень, відстороненої від комунікативно-прагматичного контексту [Сусов 2000];
● складне комунікативне явище, яке не тільки вміщує акт творення певного тексту, а й відображає залежність створюваного мовленнєвого твору від значної кількості екстралінгвістичних обставин – знань про світ, думок, настанов і конкретних
цілей мовця як творця тексту [Кубрякова 2000, 13–14];
● система комунікації, яка має реальний і потенційний (віртуальний) виміри.
У реальному вимірі – це поточна мовленнєва діяльність у певному соціальному

287

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

просторі, яка має ознаку процесуальності і пов'язується з реальним життям і реальним часом, а також мовленнєві твори (тексти) як результат цієї діяльності, узяті у
взаємодії лінгвістичних, паралінгвістичних і екстралінгвістичних факторів. У потенційному вимірі дискурсу включаються також уявлення про типові моделі мовленнєвої поведінки і набір мовленнєвих дій та жанрів, специфічних для конкретного
типу комунікації [Шейгал 2000, 11];
● сукупність мовномисленнєвих дій комунікаторів, пов'язана з пізнанням,
осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням мовної картини світу мовця адресатом [Милевская 2002, 190];
● комплекс лінгвістичних, психологічних і соціальних явищ, що підпорядкований як правилам граматики, так і більш загальним правилам організації, інтерпретації й зв'язності мовлення, яким володіють ті, хто розмовляє цією мовою [Плеханова 2002];
● вербалізована діяльність – сукупність процесу й результату, що має як власне
лінгвістичний, так і екстралінгвістичний плани [Красных 2003];
● сплав мовної форми, знань і комунікативно-прагматичної ситуації [Алефиренко 2003, 96];
● соціальна діяльність в умовах реального світу, а не абстрактно-теоретичний
конструкт чи продукт лабораторного експерименту [Макаров 2003, 79];
● складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного середовища, який, по-перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його соціокультурними, політичними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими (конституюючими чи фоновими) чинниками, по-друге, має "видиму" – лінгвістичну
(зв'язний текст чи його семантично значущий та синтаксично завершений фрагмент) та "невидиму" – екстралінгвістичну (знання про світ, думки, настанови, мету
адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який "будується" впродовж розгортання дискурсу його
репродуцентом (автором) та інтерпретується його реципієнтом (слухачем, читачем
тощо) [Серажим 2002, 13];
● ієрархічно зорганізовіана цілісна комунікативно-комунікаційна система, вивчення якої дозволяє пояснити, з одного боку, а) процес комунікативної діяльності і
породження / рецепції тексту, виходячи з аналізу когнітивних структур, породжуваних комунікаторами і, з іншого боку, б) механізм активації цих структур (концептуалізації знаково-символічної форми тексту) під впливом параметрів комунікації
[Кравченко 2007, 5];
● два або декілька речень, що перебувають одне з одним у смисловому зв'язку
[Звегинцев 2007, 170];
● соціальна комунікативна діяльність людей, у якій за допомогою, здебільшого,
мовної діяльності взаємодіють їхні когнітивні простори, їх картини світу, що формуються й виражаються засобами мови та іншими засобами, що супроводжують
мовлення [Павлова 2010, 16].
Лінгвістичне розуміння дискурсу в зарубіжних дослідженнях неоднозначне. Так,
наприклад, П. Серіо виділяє вісім значень терміна "дискурс":
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еквівалент поняття "мова", тобто будь-яке конкретне висловлення;
одиницю, що обсягом переважає фразу;
● вплив висловлювання на його одержувача, враховуючи ситуацію (у рамках
прагматики);
● бесіду як основний тип висловлення;
● уживання одиниць мови, їхню мовленнєву актуалізацію;
● соціально або ідеологічно обмежений тип висловлень, наприклад, феміністський дискурс, адміністративний дискурс;
● теоретичний конструкт, призначений для дослідження умов виробництва тексту [Серио 1999, 26–27].
Разом із комунікативною лінгвістикою та дискурсологією до наукового обігу
ввійшли поняття мовної особистості, мовця [Блумфильд 1968], комунікативних регістрів. При такому підході до вивчення мови до уваги беруться не лише мовні факти, а й різноманітні екстралінгвістичні фактори, включаючи паралінгвістичні. Розвиваючись у надрах комунікативної лінгвістики, дискурсивний підхід надав поштовх до розвитку багатьох напрямків, що поглибили й видозмінили поняття дискурсу не лише в аспекті когнітивної лінгвістики, а й у плані самої дискурсології
[Селиванова 2004; Семиотика 2001].
Останнє сприяло тому, що багато вчених почали виділяти дискурс, як одиницю
аналізу тексту, що, у свою чергу, викликало необхідність у розмежуванні понять
"дискурс" і "зв'язний текст" [Серажим 2003]. Як відомо, на сьогодні зв'язний текст
визначають одним із виявів дискурсу, його проміжним результатом, оскільки кінцевою метою дискурсу є не створення тексту як такого, а досягнення перлокутивного ефекту. У цьому аспекті під дискурсом розуміють сукупність мовленнєвомисленнєвих дій комунікантів, пов'язаних з пізнанням, осмисленням і презентацією
світу мовцем і осмисленням мовної картини світу мовця адресатом [Милевская
2002, 188–190]. Таким чином, поняття дискурсу включає одночасно два компоненти: і динамічний процес мовної діяльності, що вписана в певний соціальний контекст, і її результат у вигляді тексту. Порівняно з текстом, розуміння якого пов'язане передусім із лінгвістичними категоріями, дискурс – поняття більш різнопланове,
воно ширше й глобальніше корелює з категоріями логіки, психології, філософії і
спрямоване на людину, її досвід, знання, інтелектуальний рівень, спосіб вираження
знань про навколишній світ [Бехта 2004, 193].
М. Л. Макаров, вважаючи синонімічними, взаємозамінними терміни "текст" і
"дискурс" (відомо, спільними ознаками і тексту, і дискурсу виступають завершеність,
цілісність, зв'язність, модальність, інтенційність, спосіб та сфера функціонування),
все ж диференціює їх за опозиційними параметрами: структурність – функціональність, продукт – процес, статичність – динамічність [Макаров 2003, 75–87]. Дискурс
співвідноситься з текстом, як висловлення з реченням, фонема зі звуком, морф із
морфемою. Зрозуміло, що мовленнєві одиниці (дискурс, висловлення), не маючи емпіричної субстанції, реальної матеріальної маніфестації, ширші в потенційній здатності реалізувати комунікативні потреби мовців, відображати їх ментальний світ.
●
●
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Текст, на думку Н. Литвиненко, виступає "серцевиною" дискурсу. Коли текст
потрапляє в потік свідомості людини, яка його сприймає, він стає дискурсом, відображаючи процес мовлення. Дискурс – це своєрідна динамічна модель тексту, текстова комунікація, пов'язана з комунікативною діяльністю суб'єкта" [Литвиненко
2009, 11–12].
Російська дослідниця А. І. Варшавська запроваджує поняття дискурсу-тексту,
трактуючи дискурс як процес мовного мислення, а текст – як результат або продукт цього процесу [Варшавская 1984].
В. В. Богданов розглядає мовлення й текст як два аспекти дискурсу. Не будь-яке
мовлення піддається текстовому перекодуванню й не будь-який текст можна "озвучити". Саме тому дискурс розуміється вченим широко – як усе, що говориться й
пишеться, тобто, як мовленнєва діяльність, яка водночас є мовним матеріалом у
будь-якій його презентації – звуковій або графічній. Текст у вузькому розумінні є
"мовним матеріалом, фіксованим на тому або іншому матеріальному носії за допомогою нарисного письма. Таким чином, терміни мовлення й текст будуть видовими стосовно об'єднуючого їх родового терміна дискурс" [Богданов 1993, 5–6].
Тріада "текстотворення – текст – текстова комунікація", за визначенням
Т. В. Радзієвської, має "спільний знаменник" – поняття дискурсу, що відбиває і онтологічний, і епістемічний аспекти зазначених понять у комплексі [Радзієвська
2010, 458].
У "Лінгвістичному енциклопедичному словнику" зазначається про те, що термін
"дискурс", на відміну від терміна "текст", не застосовується до давніх та інших текстів, зв'язки яких із живим життям безпосередньо не відновлюються [ЛЭС 1990,
136–137].
Ф. С. Бацевич з-поміж інших комунікативних категорій виділяє дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, почасти витлумачуючи дискурс як тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом форм життя, залежних від тематики спілкування,
має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів [Бацевич
2004, 138]. Отже, з одного боку, дискурс – текст, занурений у життя, з особливою
граматикою, лексикою, правилами слововживання і синтаксису, а з іншого, – це
живе спілкування, комунікація, когнітивно-мовленнєве й інтерактивне явище з усіма відповідними складовими спілкування [Бацевич 2010, 12–13].
Таким чином, виходячи з розглянутих визначень, можна зробити висновок, що в
сучасній лінгвістиці під текстом розуміється абстрактна, формальна конструкція,
під дискурсом – різні види її актуалізації, розглянуті з погляду ментальних процесів
у зв'язку з екстралінгвістичними факторами.
Дискурс (у вузькому розумінні) – це зв'язна послідовність мовних одиниць,
створювана мовцем для слухача в певний час, у певному місці, з певною метою. Ми
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розуміємо поняття дискурс ширше, як складне комунікативне явище, як усну мовленнєву дію, враховуючи соціальний контекст, що дає відомості про учасників комунікації та їхні характеристики, а також процеси виробництва й сприйняття повідомлення.
Серед окремих мовознавців існує думка, що на рівні дискурсу (тобто вище речення) відсутня будь-яка лінгвістична (структурна) організація. Можливо, ці вчені, за
висловленням М. Стабза, просто не шукали в дискурсі ознак такої організації [Stubbs
1983, 15]. Якщо дотримуватись цього погляду, то доведеться визнати, що будь-яка
усна бесіда, будь-яка розмова складаються з неупорядкованої сукупності речень.
Проте всі пересічні носії мови інтуїтивно, а інколи й усвідомлено (наприклад, у процесі навчання або аналізу) помічають таку властивість дискурсу: не будь-яке висловлення можна вжити після якогось іншого висловлення [Макаров 2003, 175].
Отже, існує певний порядок комунікативних ходів у діалозі, структура обміну
мовленнєвими діями. З одного боку, існування соціокультурно ідентифікованих
типів дискурсу дозволяє обговорювати питання про структурність розмов, розповідей, уроків тощо, оскільки в них можна виділити початок, середину й кінець, хоча
це й не настільки чітка структурність, порівняно з нижчими рівнями мови [Stubbs
1983, 5]. З іншого боку, подібні міркування про структурність дискурсу були критично сприйняті Дж. Сьорлем, який навів просту аналогію з кухлем пива, у якого
також є початок, середина й кінець: "they all have a beginning, a middle, and an end,
but then, so does a glass of beer" [Searle 1992, 21]. Хоча з ним важко погодитись,
адже тверджень, зокрема й доведених, на користь існування структури дискурсу
значно більше [Макаров 2003, 174; Jucker 1992, 78].
Необхідно зауважити, що розбіжності в поглядах стосовно структури дискурсу
викликані насамперед зосередженістю окремих вчених на дослідженні структури
форм повсякденного побутового мовного спілкування, тобто розмови (conversation) –
найменш структурованого з усіх типів дискурсу. Проте розмова, на думку
М. Л. Макарова, – це лише окремий різновид дискурсу, тоді як найбільш структурованими є ритуалізовані, інституційні типи дискурсу, наприклад, засідання суду,
телеінтерв'ю, урок тощо [Макаров 2003, 175].
У структурі дискурсу розрізнюють – макроструктуру або глобальну структуру
та мікроструктуру або локальну структуру. Макроструктура дискурсу – це його
членування на великі складові: епізоди в розповіді, абзаци в газетній статті, групи
реплік в усному діалозі і т. і. Усередині великих фрагментів дискурсу спостерігається певна єдність – тематична, референційна, часова тощо [Тюрина 2008]. Між
великими фрагментами дискурсу спостерігаються межі, які позначаються відносно
довшими паузами (в усному дискурсі), графічним виділенням (у письмовому дискурсі), спеціальними лексичними засобами (такими службовими словами, як "а",
"так", "нарешті", "стосовно"). Багатоаспектними дослідженнями, пов'язаними з
макроструктурою дискурсу, займалися О. В. Падучева, Т. Ван Дейк, А. М. Баранов
і Г. Ю. Крейдлін і інші вчені.
Специфічне розуміння терміна "макроструктура" представлено в працях відомого нідерландського дослідника дискурсу Т. Ван Дейка, який так визначає її: це уза291
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гальнений опис основного змісту дискурсу, що будується адресатом у процесі розуміння. Макроструктура, за ван Дейком, створюється таким чином, щоб представляти повноцінний текст, тобто в інших термінах може називатись рефератом або
резюме [Дейк Ван, Кинч 1989, 47].
Мікроструктура дискурсу, на відміну від макроструктури, – це членування дискурсу на мінімальні складові, які можна віднести до дискурсивного рівня [Тюрина
2008]. У більшості сучасних підходів такими мінімальними одиницями вважаються
предикації, або клаузи. В усному дискурсі ця ідея підтверджується близькістю більшості інтонаційних одиниць до клауз. Дискурс, таким чином, є ланцюгом клауз.
У психолінгвістичних експериментах з відтворення раніше отриманої вербальної
інформації зазвичай з'ясовується, що розподіл інформації за клаузами відносно незмінний, а об'єднання клауз у складні речення є змінним. Саме тому поняття речення виявляється для структури дискурсу менш значимим, ніж поняття клаузи. Зокрема, як зауважує А. О. Кібрик, така одиниця, як клауза, є "ще" синтаксичною, але
одночасно "вже" дискурсивною [Кибрик 2005, 99].
Питання структури дискурсу, як зауважує російська дослідниця С. Ю. Тюріна,
пов'язане з питанням про його зв'язність. Зв'язність розглядається як одна з основних, найважливіших ознак дискурсу. Вітчизняні й зарубіжні лінгвісти вивчають
текстові зв'язки, враховуючи їхні різні параметри, характер і спрямованість [Тюрина 2008]. Спочатку текстові зв'язки описувалися за аналогією зі зв'язками всередині
речення. У сучасних дослідженнях розглядається специфічний характер текстових
зв'язків. Відповідно до глобальної і локальної структури дискурсу, розрізняють
глобальну й локальну зв'язність [Дейк ван 1989]. Глобальна семантична зв'язність
дискурсу забезпечується єдністю теми й топіку, а локальна – це відношення між
мінімальними дискурсивними одиницями та їхніми частинами.
Дискурс, що розуміється як текст, занурений у ситуацію спілкування, допускає
безліч вимірів. З позицій прагмалінгвістики дискурс є інтерактивною діяльністю
учасників спілкування, обміном інформацією, використанням різних комунікативних стратегій, їх вербальним і невербальним втіленням у практиці спілкування
[Dijk van 1993].
Щодо прагматичного аспекту вивчення структури дискурсу, А. Е. Кібрик наголошує: "Зазвичай лінгвіст "занурюється" в текст…; …будує систему виконуваних
ним функцій…; …лінгвістична модель мовної взаємодії "уміщує" лінгвіста саме в
мовленнєвий акт, структура й цілі якого можуть пролити світло на те, яким чином
організовано текст" [Кибрик 1992, 288].
Дискурс, як і будь-який комунікативний акт, передбачає наявність двох фундаментальних ролей – мовця (адресанта) і слухача (адресата), а також самого тексту
повідомлення. Унаслідок цього структура дискурсу припускає наявність двох діаметрально протиставлених ролей – мовця та адресата, а сам процес мовного спілкування розглядається в цих двох перспективах. Саме тому в дискурсології виділяються такі напрямки дослідження:
● побудова дискурсу (наприклад, вибір лексичних засобів у процесі первинного
та вторинного семіозису);
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● розуміння дискурсу адресатом (наприклад, співвідношення займенників і інших дейктичних слів із тими чи іншими об'єктами);
● розгляд процесу мовного спілкування з позицій самого тексту, що виникає в
процесі дискурсу.
Незважаючи на наявність такого розмаїття підходів до проблеми структури дискурсу, вона залишається до кінця не розв'язаною. Слід також пам'ятати, що вихідною, фундаментальною формою існування дискурсу є усне мовлення, а письмовий
дискурс є похідним від усного. Це розмежування пов'язане з каналом передачі інформації: при усному дискурсі канал – акустичний, при письмовому – візуальний
[Селиванова 2004].
Прагмалінгвістичний розгляд структури дискурсу дозволяє виокремити в ньому
арену взаємодії учасників комунікативного акту: мовця (адресанта), слухача (адресата) та тієї реальності, що відображується в тексті. Прагмалінгвістичне дослідження дискурсу може бути орієнтоване, з одного боку, на виявлення особливостей авторської присутності, тобто "суб'єктивного емоційно-оцінного ставлення мовця до
предметно-значеннєвого змісту свого висловлення. У різних сферах мовленнєвого
спілкування експресивний момент має різне значення й різний ступінь сили, але
присутній він усюди: абсолютно нейтральне висловлення неможливе" [Бахтин
1996, 188]. Іншою важливою характеристикою будови дискурсу є чинник орієнтації
і впливу на слухача: "Істотним (конститутивним) принципом висловлення (тексту)
є його спрямованість. Кому адресоване висловлення, як адресант відчуває й уявляє
своїх адресатів, яка сила їхнього впливу на висловлення – від цього залежить як
композиція, так і стиль висловлення" [Бахтин 1996, 200].
Чинник адресованості дискурсу, врахування того, що Т. А. ван Дейк називав
прагматичним контекстом, визначається прагненням мовця до адекватного розуміння адресатом мовленнєвого твору. При цьому, як слушно зауважує голландський дослідник, "адресант може тільки тоді успішно здійснити намічений мовленнєвий акт, коли він упевнений, що прагматичний контекст задовольняє умовам цього
мовленнєвого акту" [Дейк ван 1989, 26]. Усі три компоненти прагматичної структури тексту – дійсність, яка відображена в мовленні, суб'єктивно-авторське начало,
потенціал сприйняття – взаємопов'язані в структурі дискурсу.
При вивченні дискурсу постає питання про його класифікацію: які типи й різновиди дискурсу існують?
Кожний тип дискурсу визначається набором правил, виконання яких він вимагає, і протікає в певній соціальній сфері. При дослідженні типології дискурсу основним завданням є опис структур найтиповіших для дискурсу певного виду [Дейк
ван 1989].
Як зазначає С. Ю. Тюріна, основними критеріями виділення типів дискурсу є
ступінь формальності спілкування, а також протиставлення усного й письмового
дискурсу [Тюрина 2008]. На основі типу носія інформації виділяють такі різновиди
сучасного дискурсу як радіопередача, друкований дискурс, телефонна розмова, переписка електронною поштою, спілкування в інтернеті. Усі різновиди дискурсу
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мають свої особливості, дослідженням яких активно займаються галузі сучасного
дискурсивного аналізу [там само].
Одна з перших спроб класифікації дискурсів була здійснена засновником комунікативної філософії Ю. Габермасом. Він виділив п'ять видів дискурсу, які реалізуються залежно від ситуації:
● дискурс як засіб комунікативної дії (наприклад, розмова з метою інформації
та навчання або заздалегідь організований диспут);
● дискурс як засіб ідеологічного впливу, тобто комунікативна дія, яка лише позірно приймає форму дискурсу (усі форми ідеологічного виправдання);
● терапевтичний дискурс (психоаналітична розмова між лікарем і пацієнтом);
● нормальний дискурс, який слугує обґрунтуванню проблематичних претензій
на значення (наприклад, наукова дискусія);
● нові форми дискурсу (навчання за допомогою дискурсу замість дискурсу як
засобу для інформації та інструкцій, модель вільної семінарської дискусії за Гумбольдтом) [Хабермас 1996, 91].
Російський мовознавець В. І. Карасик виділяє два особливих типи дискурсу з
позиції соціолінгвістики: персональний (індивідуально-орієнтований) і інституційний (статусно-орієнтований) дискурс. У першому мовець виступає як особистість зі
своїм багатим внутрішнім світом, а в другому – як представник тієї або іншої соціальної групи [Карасик 2000, 6]. Персональний дискурс, на думку вченого, має два
різновиди: побутове й буттєве спілкування. Специфіка побутового спілкування детально відображена в дослідженнях розмовного мовлення. У буттєвому дискурсі
спілкування переважно монологічне й представлене творами художньої літератури.
У інституційному дискурсі спілкування відбувається в певних рамках статуснорольових відносин і виділяється на підставі двох ознак: мета та учасники спілкування [Карасик 2000, 14].
Отже, В. І. Карасик виділяє такі типи інституційного дискурсу: політичний, дипломатичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний,
містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний і масово-інформаційний, зауважуючи, що цей список можна змінити або розширити,
оскільки суспільні інститути суттєво відрізняються один від одного та не можуть
розглядатися як однорідні явища. Так виникають різновиди в рамках того або іншого типу дискурсу, а тому проблематично говорити про інституційний дискурс
нумізматів або рибалок [див. докладніше Карасик 2000].
Відповідно до каналів інформації, у сучасних дослідженнях наводиться більш
широка типологія дискурсу, що будується на основі різних типів семіотичних знаків, як-от:
● художній (О. А. Бабелюк, В. Б. Бурбело, І. А. Бехта, І. В. Смущинська);
● політичний (П. Серіо, О. К. Павлова, О. Й. Шейгал, Г. М. Яворська);
● аргументативний (Т. Ван Дейк, А. М. Баранов, А. Д. Бєлова, В. З. Демьянков,
Н. К. Пригаріна);
● науковий (О. М. Ільченко, Н. О. Мішанкіна, Т. В. Радзієвська);
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професійний (Л. С. Бейлінсон, І. А. Колеснікова);
корпоративний (Т. Р. Ананко);
● літературний (Ю. І. Черняк);
● поетичний (К. Б. Рябих);
● фольклорний (В. Л. Кляус, І. Е. Ратнікова);
● казковий (І. С. Соборна, В. Є. Шабліовський);
● магічний (О. В. Бабаєва, В. Ф. Філатова);
● міфологічний (О. С. Колесник, Г. О. Чамишев);
● містичний (В. В. Степанов);
● ритуальний (М. Г. Ізвєкова);
● неофіційний / позацензурний (Н. П. Карпчук);
● тоталітарний (П. В. Зернецький);
● дипломатичний (Т. О. Волкова, Н. Кащишин, О. В. Метелиця);
● етикетний (Г. Г. Почепцов);
● монологічний (Л. М. Гончарова);
● діалогічний (Н. В. Гончарова, О. Г. Хохловська);
● автобіографічний (О. П. Синчак);
● наративний (Н. В. Єгоршина, О. А. Лященко);
● журналістський (Є. С. Гладковська, Е. В. Чепкіна);
● масмедійний (С. Я. Колтишева);
● публічний (О. К. Павлова);
● PR-дискурс (Т. Ю. Махортова);
● Інтернет-дискурс (Н. О. Ахренова, Л. Ф. Компанцева);
● віртуальний (А. А. Андрухович, Н. Г. Асмус, Л. Ф. Компанцева, О. В. Лутовінова);
● маніпулятивний (О. Л. Михальова, М. І. Парасуцька);
● невербальний (Т. Л. Музичук);
● дискурс конкретної мовної особистості (М. В. Ляпон);
● оцінний (Н. Н. Миронова);
● діловий або бізнес-дискурс (Ю. В. Данюшина, Л. П. Науменко);
● маркетинговий (І. А. Гусейнова);
● адміністративний (М. М. Панова);
● банківський (Т. Ю. Махортова);
● економічний (О. В. Колотніна);
● навчальний (О. А. Клімакова);
● педагогічний (Н. О. Антонова, Т. В. Єжова, К. Г. Кабаченко);
● академічний (Н. Г. Бурмакіна);
● родинний / парентальний (А. А. Бігарі, О. В. Проценко);
● маритальний / матримоніальний (Є. В. Зимич, Л. В. Солощук);
● риторичний (І. С. Заярна, В. Є. Фельдман);
● передвиборний (О. В. Гайкова, В. Кулик, Н. Г. Левшина);
● філософський (Т. А. Зарубіна, Р. В. Зімін);
●
●
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телевізійний (О. Г. Ларіна, І. Є. Побєдоносцева, М. Є. Фролов);
театральний (Г. Веселовська);
● сценічний (Н. В. Суленьова);
● історичний (Т. Ю. Блєдних, Н. М. Єлуфімова, Д. О. Маркова);
● юридичний (Н. Є. Коваль, Л. Є. Попова, Л. В. Колеснікова);
● правовий (Н. К. Кравченко, К. В. Кучумова);
● судовий (М. Д. Голєв, Т. В. Дубровська, Г. В. Карпук, О. В. Смирнов);
● адвокатський (Г. В. Карпук);
● емоційний (Я. В. Гнезділова, С. Е. Носкова);
● аудиторний (Мухаммад Халід);
● гастрономічний або глюттонічний (Н. П. Головницька, А. В. Олянич, М. А. Солонченко);
● рекламний (І. Я. Балабанова, В. В. Зірка, Т. Ю. Ковалевська, І. О. Лисичкіна,
С. Ю. Тюріна, І. М. Шукало);
● молодіжний (А. Г. Русанова, М. Г. Чабаненко);
● публіцистичний (О. В. Дудоладова, К. С. Серажим, Й. А. Стернін, О. В. Федорова);
● російський (В. В. Красних);
● масово-інформаційний (К. С. Серажим);
● бібліотерапевтичний (С. А. Тамарченко);
● ідеологічний (В. Лісовий, Н. Б. Отрешко);
● спонукальний (О. Б. Франко);
● медичний (М. І. Барсукова);
● військовий (Б. М. Галієв, Т. С. Юсупова);
● спортивний (І. Є. Дубчак, О. О. Панкратова);
● екологічний (О. В. Іванова, Н. О. Красильникова);
● патріотичний (О. В. Декленко);
● іміджевий (О. В. Шефер);
● релігійний (К. В. Бобирьова, І. В. Богачевська, Т. А. Івасишина);
● біблійний (О. С. Кирилюк, Т. А. Івасишина) та ін.
Розглянемо детальніше окремі типи дискурсу (художній, невербальний, юридичний, судовий, науковий, корпоративний, емоційний, гастрономічний, ритуальний,
банківський) і з'ясуємо їх специфіку.
1. Під художнім дискурсом ("literary discourse") зазвичай розуміють таке стильове середовище, що віддзеркалює "культурно-мовний універсум відповідної епохи на основі валоризації комунікативних і лінгвостилістичних параметрів" [Бурбело 1999, 4]. У функціональному стилі художнього мовлення, абстракція 'дискурс'
актуалізується через конкретні тексти в усьому їх структурно-типологічному та
жанрово-стилістичному розмаїтті.
Художній дискурс, на думку І. А. Бехти, є мовою усієї художньої літератури, яка
в процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів: "Це –
система, яка функціонує в художній літературі як засіб відображення реальної чи
●
●
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вигаданої дійсності, як засіб передачі автором свого розуміння й сприйняття цієї
дійсності, а також як засіб комунікації автора та читача, їх взаємотворчості. Читач
переймається зображеною письменником дійсністю, долею героїв. Водночас кожен
читач домислює, додумує, сприймає текст через своє розуміння, а отже, співпрацює
із автором, надаючи твору нового значення, нового бачення" [Бехта 2004, 253].
Компонентами дискурсу в художньому творі є конкретні висловлювання діалогічної чи монологічної форми з наявними в них численними кореляціями історичного,
соціального, психологічного чи культурологічного змісту, які в структурі тексту
реалізують часовий аспект, інтеракції між партнерами, відповідно до типу дискурсу, а також простір, в якому він відбувається, значення, які він експлікує, використовує, репродукує або перетворює.
2. У мовознавстві довгий час невирішеним було питання про те, чи можна виділяти невербальні складові мовленнєвої поведінки персонажів художнього дискурсу. Більшість учених наголошували на тому, що невербальні компоненти комунікації можна досліджувати лише в реальному спілкуванні. Проте, останнім часом з'являється все більше праць, в яких вивчається як вербальна, так і невербальна мовленнєва поведінка персонажів художнього дискурсу.
Російська вчена Т. Л. Музичук у своїй докторській дисертації "Російський невербальний дискурс в мовній системі і мовленнєвій діяльності (на прикладі художньої прози)" [Музычук 2010] визначає невербальний дискурс персонажа як невербальну емоційно-мовну діяльність, марковану мовними засобами в комунікативних
висловленнях персонажів (комунікантів), що маніфестує їх залученість у мовну
взаємодію (у процес породження, сприйняття й інтерпретації мовленнєвого продукту), їхні наміри та стани в кожний конкретний момент цієї взаємодії. Невербальний дискурс персонажа художньої прози має чітку організовану структуру, вибудувану за принципом польового утворення [Музычук 2010, 9]. Невербальний дискурс
є виразно-візуальною, просторово-тимчасовою психологічною невербальною взаємодією комунікантів у діалогічній формі спілкування, що безупинно перебудовується [там само].
3. Стосовно юридичного дискурсу, то спиратимемося на визначення, надане
Л. В. Колесніковою: "це така модель (форма) використання мови в реальному часі,
що відображає правовий тип соціальної активності особистості, детермінований
історично й взаємозалежний з рівнем цивілізаційного й культурного розвитку соціуму [Колесникова 2007, 3]. Юридична дискурсивна діяльність має спеціалізований
характер, а мова права виступає компонентом певної соціальної діяльності людей
(див. далі "судовий дискурс" – прим. авт.). У юридичному дискурсі як комунікативній події об'єктивується специфіка юридичного професійного мислення. Саме воно, на думку вченої, зумовлює формування таких рис і властивостей юридичного
дискурсу, як інтеракційність, адресність, адресатність, інтенційність, аргументативність, термінологічність, прагматичність, інформативність, інтерпретованість [Колесникова 2007, 4].
4. Судовий дискурс, на думку Т. В. Дубровської, є різновидом і складовою юридичного дискурсу [Дубровская 2010, 10]. Дослідниця розуміє судовий дискурс як
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вербально-знакове вираження процесу комунікації в ході судового процесу, що розглядається в соціально-історичному, національно-культурному, конкретному ситуативному контексті з урахуванням характеристик і намірів комунікантів. При
цьому кінцевою метою процесу є вирішення правового конфлікту й зміна правової
ситуації [там само].
Судовим дискурсом можна вважати, по-перше, дискурс окремих судових процесів або їхніх етапів (В. М. Баранов, М. Д. Голєв). По-друге, як зауважує Т. В. Дубровська, судовий дискурс може виступати як узагальнююче поняття, що поєднує
безліч дискурсів, на основі аналізу яких можливе виділення типових характеристик
і загальних закономірностей побудови судової комунікації, зокрема дискурс обвинувачення й захисту, дискурс суддів тощо (О. В. Смирнов, М. Д. Голєв та ін.) [Дубровская 2010, 10].
5. Аналізу наукового дискурсу як складного синтетичного лінгвокогнітивного
феномена особливого типу присвячене дослідження Н. О. Мішанкіної "Лінгвокогнітивне моделювання наукового дискурсу" [Мишанкина 2010].
Науковий дискурс, на думку дослідниці, є єдністю таких складових: системи онтологізованого знання (наукова картина світу), наукової комунікації (способи наукової взаємодії) і системи наукових текстів (способи вербалізації наукового знання
відповідно до правил наукової комунікації) [Мишанкина 2010, 11–12]. У зв'язку із
цим науковий текст (дискурс) включає три основних типи метафор: дискурсивноонтологічну, яка моделює простір наукової діяльності, об'єкти й суб'єкти; гносеологічну, що репрезентує метафоричну гіпотетичну модель об'єкта дослідження; комунікативну – адаптує нову модель до когнітивних можливостей слухачів [там само].
Учасниками наукового дискурсу є вчені, дослідники, що формують певні наукові спільноти. Мета наукового дискурсу, за визначенням Н. О. Мішанкіної, пов'язана
з принциповою орієнтацією на одержання нового знання [Мишанкина 2010, 11–12],
а тому значимими для нього є критерії науковості: систематичність, методичність,
критичність, загальнозначимість результатів [див. детальніше Макаров 2003]. Систему дискурсивних формул у рамках наукового дискурсу репрезентує науковий
стиль – специфічна підсистема мовних засобів, що детально розглядається в межах
функціонально-стилістичного напряму в працях багатьох лінгвістів (М. М. Кожина,
О. Б. Сиротініна та ін.). Основні риси наукового стилю – це абстрактність (понятійність), логічність, однозначність, нейтральність. Науковий дискурс, як зазначає
Н. О. Мішанкіна, припускає апелювання комуніканта до системи знання, сформованої в рамках тієї або іншої науки, а тому одним із його базових параметрів є інтертекстуальність [Мишанкина 2010, 20], що розуміється в цьому випадку як "універсальний принцип побудови наукового тексту на рівні змісту" [Чернявская 2006].
6. Корпоративний дискурс, на думку Т. Р. Ананко, є цілеспрямованою комунікативною дією, що реалізується в інституційній сфері й виявляється в міжособистісних стосунках, обслуговує всі рівні функціонування компанії, відповідає основним
положенням корпоративної культури й здійснюється з метою уніфікації поведінки
працівників як представників однієї організації, гармонізації комунікації в середині
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корпорації у взаємодії з суб'єктами комунікативного континууму [Ананко 2007, 3–4].
Корпоративний дискурс є складовою корпоративної культури компанії; фактори,
які зумовлюють характер і організацію корпоративної комунікації, пов'язані з напрямами діяльності компанії, правилами й нормами корпоративної поведінки, а також цінностями корпоративної культури [там само].
Основним у корпоративному дискурсі є те, що комунікація в межах компанії
розглядається в тісному взаємозв'язку з корпоративною культурою як однією з її
складників, зокрема з основними напрямами діяльності компанії, правилами й
нормами поведінки, положенням про трудову діяльність тощо. Ця ознака, як зауважує українська дослідниця Т. Р. Ананко, фактично відокремлює корпоративний
дискурс від бізнес-дискурсу, аналіз якого значною мірою зосереджений на тематичному й інтеракційному аспектах ділової комунікації (О. М. Ільченко, Н. Г. Наумова) [Ананко 2007, 6].
7. Цікавим є визначення емоційного дискурсу, яке надає вітчизняна вчена
Я. В. Гнезділова: непідготовлена "его"-мотивована діалогічна/монологічна мовленнєва діяльність в емоційно зумовленій ситуації, що виникає в результаті спонтанного прояву емоцій (переляку, стресу, смутку, гніву, (не)задоволення, радості й т.
і.) і супроводжується відповідними невербальними засобами – мімікою, сльозами,
криком, сміхом, різними рухами тіла тощо [Гнезділова 2007]. На нашу думку, саме
в емоційному дискурсі невербальні компоненти спілкування мають найвизначніше
значення, на відміну від наукового, ідеологічного, юридичного та інших формалізованих типів дискурсу, в яких невербаліка лише "супроводжує" вербальну складову мовленнєвої поведінки комунікантів.
8. У останніх дослідженнях, присвячених різним типам дискурсу, чільне місце
посідає гастрономічний або глюттонічний дискурс. Гастрономічний дискурс, за
визначенням Н. П. Головницької, є змішаним типом комунікації. З одного боку, він
особистісно-орієнтований, що функціонує в побутовий (повсякденній) сфері спілкування, а з іншого, – статусно-орієнтований, який має інституційний характер
[Головницкая 2007, 15].
Ядром гастрономічного дискурсу є спілкування базової пари – представника закладу громадського харчування й відвідувача (спілкування службовців і відвідувачів між собою, бесіда офіціанта з відвідувачем тощо). Хронотопом гастрономічного
дискурсу, на думку Н. П. Головницької, є 1) час, закріплений за кулінарним виробничим процесом і обслуговуванням відвідувачів будь-якого закладу громадського
харчування: денний, вечірній, нічний, залежно від типу закладу, і 2) місце, де відбувається відповідна робота з приготування їжі й обслуговування відвідувачів (їдальня, кафе, ресторан, бар і т. д.) [там само].
Мета гастрономічного дискурсу, як зазначає російська дослідниця, полягає у
формуванні як харчових смаків споживача, так і культурних домінант (норм етикету, правил поведінки за столом і т. і.), пов'язаних з підтримкою життя за допомогою
споживання їжі [Головницкая 2007, 15]. Іншими словами, метою цього типу дискурсу є формування цінностей, адже основною складовою глюттонічної комунікації є
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процес харчування як одна з обов'язкових умов біологічного виживання. У перспективі, на нашу думку, цікавими були б дослідження, присвячені національнокультурним, ідіоетнічним особливостям гастрономічного дискурсу.
9. Вважаємо за необхідне звернутися до визначення ритуального дискурсу, прагмалінгвістичні характеристики якого детально проаналізовано в кандидатській
дисертації Марини Геннадіївни Ізвєкової "Прагмалінгвістичні характеристики ритуального дискурсу" [Извекова 2006]. Ритуальний дискурс, на думку вченої, є стереотипним символічно навантаженим вербальним спілкуванням, зорієнтованим на
закріплення ідентичності індивідуума як члена соціуму або створення нової ідентичності індивідуума [там само]. Так, М. Г. Ізвєкова робить висновки, що основними
прагмалінгвістичними характеристиками ритуального дискурсу є: 1) висока тональність спілкування; 2) рекурсивність (циклічність); 3) емоційна маркованість;
4) драматургічність (розподіл ролей); 5) сценарність (чітка послідовність дій) [Извекова 2006, 5].
Ритуальний дискурс неоднорідний, а тому можна виділити різні ступені ритуальності спілкування. Так, російська дослідниця зазначає про тверду й м'яку формалізацію ритуального дискурсу, де в мінімальному ступені ритуалізований повсякденний дискурс, а в максимальному – певні жанри релігійного і юридичного дискурсу. До основних способів вираження ритуального дискурсу М. Г. Ізвєкова зараховує такі: 1) чітке дотримання правил мовленнєвого спілкування – мовної і мовленнєвої норм; 2) ускладнена мова, що відрізняється від повсякденної; 3) стереотипне
вживання мовленнєвих кліше й шаблонових висловлювань; 4) повторюваність мовних одиниць у потоці мовлення; 5) відсутність ввічливих слів у всіх дискурсивних
жанрах; 6) уживання займенників у множині в канонічних текстах; 7) комунікативний пріоритет особи з вищим соціальним статусом; 8) уповільнений темп мовлення
учасників, старанність і уважність при вимові окремих слів, збереження голосних
звуків в ненаголошених позиціях [Извекова 2006, 5].
10. Лінгвопрагматичний потенціал PR-жанру у просторі банківського дискурсу
висвітлено в кандидатській дисертації Т. Ю. Махортової [Махортова 2007]. Щоправда, необхідно зазначити, що у своїй праці дослідниця вважає діловий, соціальноінформаційний, рекламний дискурси і PR-дискурс складовими банківського дискурсу, розмежовуючи всі зазначені вище типи дискурсів за певними критеріями.
Так, за визначенням Т. Ю. Махортової, банківський дискурс у системі інституційного дискурсу є вербалізацією інтерактивної діяльності учасників спілкування в
координатах статусно-рольових відносин діяльності банку як інституту. Найважливішими факторами, що визначають банківський дискурс, є: учасники – банк як суспільно-економічний інститут і соціопрагматично пов'язаний з ним комунікант, які у
взаємодії реалізують різні комбінації статусно-рольових характеристик; комунікативні стратегії, зумовлені характеристиками адресата; мета – регулювання соціокомунікативної поведінки учасників у певному типі відносин [Махортова 2007, 5].
Прикладами банківськього дискурсу можна вважати різні інституційні форми
спілкування, в яких суб'єкт і зміст стосуються сфери банківської діяльності, напри300
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клад, банківські документи, річний звіт про діяльність банку, фірмовий банківський
проспект, консультація в банку, репортаж про спонсорський проект банку, реклама
банківських послуг і т. п. Відповідно до основних напрямків діяльності банківської
установи (комерційного і соціокомунікативного) у межах банківського дискурсу
Т. Ю. Махортова виокремлює дві сфери інституційного спілкування: діловий і соціально-інформаційний дискурс. Останній містить у собі PR-дискурс і рекламний дискурс,
які протиставляються один одному за низкою критеріїв: об'єктом, метою, адресатом,
стратегією, технікою комунікації й тимчасовим періодом впливу [Махортова 2007, 6–7].
PR-дискурс розуміється вченою як форма комунікації між банком і громадськістю з
метою інформування про діяльність цього інституту, а також формування його позитивної репутації й певного стереотипу сприйняття в масовій свідомості [там само].
Таким чином, у пропонованій статті ми систематизували та охарактеризували
існуючі в лінгвістиці підходи до визначення поняття дискурсу, зокрема з'ясували
структурні характеристики цього багатовимірного явища; встановили типологію
дискурсу, а також виявили основні універсальні та специфічні властивості окремих
типів дискурсу (художнього, невербального, педагогічного, юридичного, судового,
наукового, корпоративного, емоційного, гастрономічного, ритуального, банківського). Маємо широку перспективу подальших досліджень, у яких основну увагу зосередимо на детальному аналізі мовленнєвої поведінки українців, росіян і англійців у
кооперативних комунікативних ситуаціях на матеріалі різних типів дискурсу.
В статье систематизированы и охарактеризованы существующие в лингвистике подходы к определению понятия дискурса, в частности обозначены структурные характеристики этого многогранного явления; установлена типология дискурса, а также выявлены основные универсальные и специфические особенности отдельных типов дискурса (художественного, невербального, педагогического,
юридического, судебного, научного, корпоративного, эмоционального, гастрономического, ритуального, банковского).
Ключевые слова: дискурс, структура дискурса, типология дискурса.
The article systematized and characterised existing in the current linguistics approaches to the definition of
discourse, in particular, indicates the structural characteristics of this multifaceted phenomenon; establishes typology of
discourse and also identifies main universal and specific features of different types of discourse (literary, nonverbal, pedagogical, legal, judicial, scientific, corporative, emotional, gastronomic, ritual and banking).
Key words: discourse, the structure of discourse, typology of discourse.

Література:
1. Алефиренко Н. Ф. Проблемы вербализации концепта: теоретическое исследование / Н. Ф. Алефиренко. – Волгоград : Перемена, 2003. – 96 с.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 896 с.
3. Ананко Т. Р. Англомовний корпоративний дискурс : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец.
10.02.04 "Германські мови" / Ананко Тетяна Рудольфівна. – Харків, 2007. – 20 с.
4. Барт Р. Лингвистика текста / Р. Барт // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс,
1978. – Вып. VIII. – С. 442–449.
5. Бахтин М. М. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 5. Проблема речевых жанров / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Русские словари, 1996. – С. 159–206.
301

Studia Linguistica. Випуск 6/2012
6. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів :
Вид. центр Львівськ. нац. ун-ту, 2003. – 247 с.
7. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.
8. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС,
2010. – 336 с.
9. Беллерт М. Об одном условии связности текста / М. Беллерт // Новое в зарубежной лингвистике. – 1978. – Вып. 8. – С. 172–207.
10. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист. – М. : Прогресс, 1975. – 446 с.
11. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній художній прозі / Іван Антонович Бехта. – К. : Грамота, 2004. – 304 с.
12. Блумфильд Л. Язык / Леонард Блумфильд. – М. : Наука, 1968. – 292 с.
13. Богданов В. В. Речевое общение. Прагматические и семантические аспекты / Валентин Васильевич Богданов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – 88 с.
14. Богданов В. В. Текст и текстовое общение : учебное пособие / В. В. Богданов. – СПб. : СанктПетербург. гос. ун-т, 1993. – 67 с.
15. Бурбело В. Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури IX–XVIII ст.: автореф.
дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови" / Валентина Броніславівна Бурбело. – К.,
1999. – 32 с.
16. Варшавская А. И. Смысловые отношения в структуре языка: (на материале современного английского языка) / Алевтина Ивановна Варшавская. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 135 с.
17. Гийому Ж. О новых приемах интерпретации, или проблема смысла с точки зрения анализа дискурса / Ж. Гийому, Д. Мальдидье // Квадратура смысла: Франц. школа анализа дискурса. – М. : Прогресс, 1999. – С. 124–136.
18. Гнезділова Я. В. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний,
семантичний і прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови"
/ Ярослава Володимирівна Гнезділова. – К., 2007. – 291 с.
19. Головницкая Н. П. Лингвокультурные характеристики немецкоязычного гастрономического
дискурса : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / Наталья Петровна
Головницкая. – Волгоград, 2007. – 26 с.
20. Горелов И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – [изд. 3-е, перераб. и
дополн.]. – М. : Лабиринт, 2001. – 304 с.
21. Греймас А. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка / А. Греймас, Ж. Курте // Семиотика / сост. и общ. ред. Ю. С. Степанов. – М. : Радуга, 1983. – С. 453–550.
22. Дейк ван Т. А. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. – 1988. – Вып. 23. – С. 153–212.
23. Дейк ван Т. А. Макростратегии / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Язык. Познание. Коммуникация.
– М. : Прогресс, 1989. – С. 41–67.
24. Дискурс іноземномовної комунікації : [колективна монографія / під заг. ред. Кусько К. Я.].
– Львів, 2001. – 495 с.
25. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : [колективна монографія / під заг. ред. Шевченко І. С.]. – Х. : Константа, 2005. – 356 с.
26. Дубровская Т. В. Судебный дискурс: речевое поведение судьи : автореф. дис. … д-ра филол.
наук : спец. 10.02.19 "Теория языка" / Татьяна Викторовна Дубровская. – Саратов, 2010. – 40 с.
27. Ежова Т. В. Педагогический дискурс и его проектирование / Т. В. Ежова // Интернет-журнал
"Эйдос". – 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-5.htm.
28. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В. А. Звегинцев. – М. : КомКнига, 2007. – 306 с.
29. Извекова М. Г. Прагмалингвистические характеристики ритуального дискурса : дис. … канд.
филол. наук : спец. 10.02.19 "Теория языка" / Марина Геннадьевна Извекова. – Волгоград, 2006. – 204 с.
30. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / Оксана Сергеевна Иссерс.
– М. : Едиториал УРСС, 2002. – 284 с.
302

Корольов І. Р.
31. Карасик В. И. Языковая личность и категории языка / В. И. Карасик // Языковая личность: проблемы значения и смысла. – Волгоград, 1994. – С. 14–24.
32. Карасик В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и
персональный дискурс : сб. науч. тр. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 5–20.
33. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
34. Карпук Г. В. Контактоустанавливающая функция языка в судебном дискурсе (на материале выступлений русских и смериканских адвокатов) : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 "Теория
языка" / Галина Владимировна Карпук. – Минск, 2006. – 115 с.
35. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое
и специфичное в языке) / Александр Евгеньевич Кибрик. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова,
1992. – 336 с.
36. Кибрик А. А. Функционализм / А. А. Кибрик, В. А. Плунгян // Фундаментальные направления
современной американской лингвистики : сб. обзоров МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во МГУ,
1997. – С. 276–339.
37. Кибрик А. А. Финитность и дискурсивная функция клаузы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/people/kibrik-aa/files/Finiteness_discourse_clause@ITG3_2008.pdf.
38. Колесникова Л. В. Юридический дискурс как результат категоризации и концептуализации
действительности (на материале предметно-терминологической области "Международное частное
право") : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 "Теория языка" / Лилия Викторовна Колесникова.
– Ставрополь, 2007. – 166 с.
39. Кох В. А. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа / В. А. Кох
// Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1978. – Вып. VIII. – С. 149–171.
40. Кравченко Н. К. Міжнародно-правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект : автореф.
дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / Наталія Кимівна Кравченко. – К.,
2007. – 31 с.
41. Красных В. В. К вопросу о лингвокогнитивных аспектах коммуникативного акта / В. В. Красных // Научные доклады филологического факультета МГУ. – 1998. – Вып. 2. – 240 с.
42. Красных В. В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных.
– М. : Гнозис, 2003. – 375 с.
43. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца ХХ века : сб. статей. – М. : РГГУ, 1995.
– С. 144–238.
44. Кубрякова Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике
/ Е. С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: сб.
обзоров РАН ИНИОН. – М., 2000. – С. 7–25.
45. Кубрякова Е. С. О термине дискурс и стоящей за ним структуре знания / Е. С. Кубрякова
// Язык. Личность. Текст. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – С.23–33.
46. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. Ярцева В. Н.]. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.
47. Литвиненко Н. П. Український медичний дискурс : [монографія] / Н. П. Литвиненко. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2009. – 304 с.
48. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / Михаил Львович Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с.
49. Махортова Т. Ю. Лингвопрагматический потенциал PR-жанра в пространстве банковского
дискурса: на материале немецкоязычных банковских проспектов : дисс. … канд. филол. наук : спец.
10.02.04 "Германские языки" / Татьяна Юрьевна Махортова. – Волгоград, 2007. – 190 с.
50. Милевская Т. В. О понятии "дискурс" в русле коммуникативного подхода / Т. В. Милевская
// Материалы Международной научно-практической конференции ["Коммуникация : теория и практика в различных социальных контекстах "Коммуникация–2002" ("Communication Across Differences")"].
– Пятигорск : ПГЛУ, 2002. – Ч. 1. – С. 188–190.
303

Studia Linguistica. Випуск 6/2012
51. Мишанкина Н. А. Лингвокогнитивное моделирование научного дискурса : автореф. дисс. …
доктора филол. наук : спец. 10.02.02 "Русский язык", 10.02.19 "Теория языка" / Наталья Александровна Мишанкина. – Томск, 2010. – 46 с.
52. Музычук Т. Л. Русский невербальный дискурс в языковой системе и речевой деятельности : автореф. дисс. … д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский язык" / Татьяна Леонидовна Музычук. – М.,
2010. – 41 с.
53. Павлова Е. К. Политический дискурс в глобальном коммуникативном пространстве (на материале английских и русских текстов) : автореф. дисс. … д-ра филол. наук : спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Елена Касимовна Павлова.
– М., 2010. – 45 с.
54. Плеханова Т. Ф. Текст как диалог / Т. Ф. Плеханова. – Минск : МГЛУ, 2002. – 253 с.
55. Попова З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – [2-е изд.].
– Воронеж : Истоки, 2003. – 60 с.
56. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – К. : ВЦ "Київський університет", 1999. – С. 75–126.
57. Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – Соціум –
Культура – Мовна особистість : [монографія] / Тетяна Вадимівна Радзієвська. – К. : ДП "Інформативно-аналітичне агентство", 2010. – 491 с.
58. Седов К. Ф. Структура устного дискурса и становление языковой личности: грамматический и
прагмалингвистический аспекты / Константин Федорович Седов. – Саратов : Изд-во Саратовск. пед.
ин-та, 1998. – 112 с.
59. Седов К. Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции / Константин Федорович Седов. – М. : Лабиринт, 2004. – 320 с.
60. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Елена Александровна Селиванова. – Киев : Брама ; Изд-во Вовчок О. Ю., 2004. – 336 с.
61. Семиотика : антология / [сост. и общ. ред. Ю. С. Степанов]. – М. : Академический Проект,
2001. – 702 с.
62. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність :
[монографія] / Катерина Серажим. – К., 2002. – 392 с.
63. Серио П. Как читают тексты во Франции. Вступительная статья / П. Серио // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М. : ОФО ИГ "Прогресс", 1999. – С. 12–53.
64. Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Ю. А. Сорокин. – М. : Наука,
1985. – 168 с.
65. Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика / Г. В. Степанов. – М. : Наука, 1988. – 382 с.
66. Степанов Ю. С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца ХХ века : сб. статей. – М. : РГГУ, 1995. – С. 34–73.
67. Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание : электронный учебник / Иван Павлович
Сусов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lingvolah.chat.ru/library/susov.htm.
68. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учебное пособие / Светлана Григорьевна Тер-Минасова. – М. : Слово/Slovo, 2000. – 624 с.
69. Тюрина С. Ю. Дискурс как объект лингвистического исследования / С. Ю. Тюрина. – Владимир, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vfnglu.wladimir.ru/files/netmag/v3/
ar11.doc.
70. Ушакова Т. А. Роль человека в общении / Т. А. Ушакова, Н. Д. Павлова, И. А. Засова. – М. : Наука, 1989. – 192 с.
71. Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс – дві форми повсякденної комунікації / Ю. Хабермас
// Першоджерела комунікативної філософії. – К. : Либідь, 1996. – С. 84–90.
72. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса / Валерия Евгеньевна Чернявская. – М. :
Флинта : Наука, 2006. – 136 с.
73. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Елена Иосифовна Шейгал. – М. ; Волгоград :
Перемена, 2000. – 368 с.
304

Корольов І. Р.
74. Brown G. Discourse Analysis / G. Brown, G. Yule. – Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
– 288 p.
75. Dijk van T. A. Introduction : The role of Discourse Analysis in Society / T. A. van Dijk // Handbook
of Discourse Analysis. – 1985. – Vol. 4. – P. 1–8.
76. Dijk van T. A. Principles of Critical Discourse Analysis / T. A. van Dijk // The sociolinguistic Reader.
– 1998. – Vol. 2: Gender and Discourse. – P. 367–393.
77. Dubois J. Dictionnaire de linguistique / J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin. – Paris : Larousse, 1904.
– 514 p.
78. Fairclough N. Discourse and text: linguistic and intertextual analysis within discourse analysis
/ N. Fairclough // Discourse and Society. – 1992. – № 3. – P. 192–217.
79. Halliday M. A. K. Language, context and text : aspects of language in a social-semiotic perspective
/ M. A. K. Halliday, R. Hasan. – Oxford : Oxford University Press, 1991. – 264 p.
80. Harris Z. Discourse Analysis / Z. Harris // Language. – 1952. – Vol. 28. – № 17. – P. 1–30.
81. Helgorsky F. Norme el Histoire / F. Helgorsky // Le francais moderne. – Paris, 1982. – №1. – P. 15–41.
82. Hymes D. On Communicative Competence / D. Hymes // Sociolinguistics. – 1972. – P. 269–293.
83. Kristeva J. Le language, cet inconnu / J. Kristeva. – Paris : Ed. du Seuil, 1981. – 334 p.
84. Jucker A. H. Conversation: structure or process // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation.
– Amsterdam, 1992. – P. 77–90.
85. Ostman J. Discourse analysis / J. Ostman, T. Virtanen // Handbook of Pragmatics. – Amsterdam,
Philadelphia, 1995. – P. 239–253.
86. Searle J. R. Conversation / John R. Searle. – Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing
Company. – P. 7–29.
87. Stubbs M. Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language / M. Stubbs.
– Oxford, 1983.
88. Wierzbicka A. "Culture scripts": A semantic approach to cultural analysis and cross-cultural
communication / A. Wierzbicka // Pragmatic and Language Learning: Monograph Series. – 1994. – Vol. 5.
– P. 1–24.

305

УДК 81'272
ЛІНГВІСТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ
ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН ВЛАДИ В ДИСКУРСІ:
ДО ІСТОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ
Курченко Ліна Миколаївна,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті аналізуються і систематизуються існуючі теорії та методології дослідження формування
гендерних відносин влади в дискурсі. Особливу увагу присвячено сучасним феміністичним напрямкам дискурс-аналізу.
Ключові слова: дискурс-аналіз, гендер, феміністичний аналіз, постструктуралізм, конверсаційний
аналіз, КДА, ФКДА, ФПДА.

Актуальність дослідження визначається постійним зростанням наукового інтересу до взаємовпливу соціальних відносин, мислення людини та мови. Мета роботи полягає в огляді та систематизації існуючих підходів до вивчення лінгвістичного
конструювання гендерних відносин влади у суспільстві. Об'єктом статті є сучасні
теорії та методології дослідження формування соціальних асиметрій між статями в
дискурсі, предметом – виявлення сутності й механізмів лінгвістичного конструювання відносин влади з точки зору гендерної ознаки учасників дискурсу. Вперше у
вітчизняному мовознавстві аналізуються феміністичні напрямки дискурс-аналізу.
Відомий російський дослідник проблем комунікації Сергій Кара-Мурза у книзі
"Маніпуляція свідомістю" так писав про призначення слова як знаряддя влади:
"Мова як система понять, слів (імен), у яких людина сприймає світ і суспільство, є
найголовнішим засобом підкорення. 'Ми – раби слів', – сказав Маркс, а потім це
буквально повторив Ніцше. Цей висновок доведено великою кількістю досліджень
як теорему. До культурного багажу сучасної людини увійшло уявлення, начебто
підкорення починається з пізнання, яке є основою переконання. Однак в останні
роки все більше вчених схиляється до висновку, що проблема глибша, і первісною
функцією слова на світанку людства був його сугесторний вплив – навіювання, підкорення не через розум, а через почуття. Це – здогадка В. Ф. Поршнєва, яка знаходить все більше підтверджень…" [Кара-Мурза 2000, 48-49]. Першими теоретиками
влади, як відзначає сучасний австрійський філософ Вільгельм Бергер, вважаються
античні софісти – перші викладачі риторики. Зі становленням республіканської форми правління слово перетворюється на самостійне знаряддя управління, на ключ
до державної влади, на засіб досягнення панування одних людей над іншими. На
відміну від ритуального слова або наказу монарха, слово політика, звернене до народу під час публічної дискусії, перетворюється на знаряддя "влади суспільного
переконання" [Berger 2009, 26]. Софісти першими почали розрізняти сутність понять "влада" і "насильство", наголошуючи на можливості встановлення відносин
домінування за допомогою самої лише сили слова. Крім того, для софістів "людина
враз перестає бути субстанцією, а розглядається скоріше як сплетіння різноманітних відношень: відношення до природи, до богів, до інших людей, до інших народів, до іншої статі, до держави" [Taureck, цит. за: Berger 2009, 27–28]. Значної тран306
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сформації сучасне поняття влади набуло під впливом постструктуралістських ідей
Мішеля Фуко, який трактував владу як встановлення особливої ментальності керованості ("Gouvernmentalität", 2004) в результаті взаємодії складного комплексу існуючих у тому чи іншому суспільстві інституцій, стратегій та дискурсів. З цієї точки
зору існування владних відносин між статями є предметом аналізу будь-якої феміністичної теорії. "Тут, як і раніше, несправедливість – від нерівності можливостей статей у західному світі і аж до виключення жінок із суспільного життя, як-от у мусульманських країнах, – є одним із найбільших скандалів світової політики" [Berger 2009,
98]. Тенденція до розмивання традиційних статевих ролей підводить дослідників до
необхідності сфокусуватися на інтерсекційності дискримінації, тобто на взаємодії
різноманітних форм дискримінації: расової, економічної, гендерної тощо.
У центрі уваги сучасних критичних досліджень дискурсу знаходиться формування відносин домінування/підкорення під час дискурсивної взаємодії комунікантів. Тойн ван Дейк піддає цю тему детальному аналізу у своєму дослідженні "Дискурс і влада" [Dijk van, 2008]. Якщо розглядати критичний дискурс-аналіз (КДА),
або критичні дискурсивні студії (КДС), як академічний проект, орієнтований на
створення теорії і критичний аналіз дискурсивного відтворення зловживання владою, то під головним предметом дослідження слід розуміти концепт влади, а саме
ті його виміри, які пов'язані з вивченням мовленнєвої практики, дискурсу та комунікації. Під соціальною владою Т. ван Дейк розуміє керівництво, здійснюване однією групою по відношенню до інших груп. Якщо керівництво пов'язане з інтересами
тих, хто реалізує владу, і спрямоване проти інтересів контрольованих, то в цьому
випадку ми говоримо про зловживання владою. Якщо при цьому використовуються
комунікативні дії, тобто дискурс, то маємо справу з управлінням дискурсом інших
людей, що є одним із очевидних способів взаємозв'язку дискурсу і влади: люди не
можуть вільно говорити і писати тоді, де, кому і як їм схочеться, або ж можуть
говорити і писати так, як їм дозволено це робити. Ті, хто керують дискурсом, можуть опосередковано керувати свідомістю людей. А оскільки дії людей контролюються їхньою свідомістю (знаннями, відносинами, ідеологією, нормами, цінностями), управління свідомістю означає опосередковане управління поведінкою. Згідно
Т. ван Дейку, на практиці управління дискурсом з метою встановлення або збереження соціального домінування зводиться до таких основних елементів: 1) управління доступом до дискурсу; 2) управління власне дискурсом; 3) непряме управління свідомістю через дискурс. Якщо дискурс керує свідомістю, а свідомість керує
поведінкою, то для владних груп важливо керувати перш за все дискурсом. Оскільки комунікативні події включають у себе не тільки вербальні усні і письмові тексти, але й соціальний контекст, то першим кроком на шляху управління дискурсом є
управління його контекстом. Наприклад, еліти можуть вирішувати, хто, де, коли і з
якою метою буде брати участь у тій чи іншій комунікативній події, тобто регулюють доступ до дискурсу. Далі слід розглянути питання, яким чином самі структури
дискурсу стають предметом управління: Що (від глобальних тем до локальних значень) може або має бути сказано? Як воно має бути сформульовано (за допомогою
яких слів, наскільки точно, у яких формах речень, якою має бути структура тексту
307

Studia Linguistica. Випуск 6/2012

тощо)? Під час розгляду кожної фази відтворення владних відносин слід здійснити
глибокий соціальний, когнітивний і дискурсивний аналіз. Знання про дискурс лише
починають формуватися, ще менше нам відомо про те, як дискурс призводить до
змін у свідомості: це стосується навчання, переконання, маніпуляції і сугестії.
Управління свідомістю стосується не лише розуміння текстів і мовлення, але й особистого і соціального знання, попереднього досвіду, особистих переконань і соціальних установок, ідеологій, цінностей, норм та інших чинників, які відіграють певну роль у зміні свідомості людини [Дейк ван 2009, 14-18].
У класичному розумінні влада означає особливий доступ і здійснення контролю
з боку домінуючих соціальних груп щодо певних матеріальних ресурсів (як-от земля і капітал), символічних ресурсів (як-от знання, освіта, відомість) або фізичної
сили. Однак більшість форм сучасної влади мають саме символічний характер. Вони полягають в особливому доступі і здійсненні контролю щодо публічного дискурсу, який відтворює ці відносини влади. Управління публічним дискурсом – це
управління свідомістю аудиторії, а отже – опосередковане управління потребами,
бажаннями і поведінкою аудиторії. "Тому, хто може переконувати, зваблювати,
навіювати або маніпулювати людьми, немає потреби застосовувати силу" [Дейк
ван 2009, 19]. Отримуючи особливий доступ до засобів виробництва дискурсу, певні соціальні групи отримують досвід до управління свідомістю інших груп людей.
У той час як з класичної точки зору влада визначається у термінах класу та матеріальних засобів виробництва, на сьогодні влада трактується як управління свідомістю мас, а таке управління вимагає контролю над публічним дискурсом в усіх його
семіотичних проявах. Тоді для панівних груп стає можливим встановлювати дефініції (тобто ментальні моделі) і керувати думками та емоціями щодо суспільних
відносин і подій, загальних соціокультурних знань і здорового глузду, оцінки різних проблем і, в найбільш узагальненій формі, щодо базових ідеологій, норм, цінностей, які загалом визначають соціальні уявлення в даному суспільстві. Попри те,
що головною тенденцією сучасних досліджень дискурсу є спроби встановлення
прямого зв'язку між суспільством – зокрема, відносинами влади і домінування – та
дискурсом, соціальними практиками і феноменами, Т. ван Дейк наголошує на тому,
що такого прямого зв'язку не існує: "… немає ніякого прямого впливу, що його соціальні структури чинять на тексти. Скоріше, суб'єкти соціальних відносин спостерігають, переживають, інтерпретують і репрезентують соціальні структури як частину своєї повсякденної взаємодії та комунікації. Саме ця суб'єктивна репрезентація, ці ментальні моделі конкретних подій, ці знання, оцінки та ідеології в кінцевому підсумку впливають на дискурси та інші соціальні практики. Іншими словами,
особисте і соціальне знання завжди виступає посередником між суспільством або
соціальними ситуаціями та дискурсом. Отже, КДС спрямовані на вивчення соціальних проблем у контексті трикутника "Дискурс – Знання – Суспільство". Жодний
із цих вимірів неможливо зрозуміти без іншого" [Дейк ван 2009, 20-21]. Таким чином, з точки зору дискурсології, влада – це привілейований доступ певної людини
або групи людей до дискурсу і контроль доступу до нього інших груп; це можливість розпоряджатися засобами виробництва дискурсу і встановлювати правила
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дискурсивної взаємодії; це здатність впливати на свідомість мас через маніпулювання дискурсом. Дискурсивна влада – це символічна влада, влада над встановленням значень слів, знаків, символів. У постіндустріальному інформаційному суспільстві символічна дискурсивна влада набуває все більшого значення у порівнянні з
владою як "апаратом насильства". Регулювання суспільних відносин через дискурс
відбувається на рівні індивідуальних комунікативних актів через вплив на ідентичність (зокрема, гендерну) кожної окремої особи, через інтеріоризацію цією особою
зовнішніх установок, норм, стереотипів.
Гендерні асиметрії у мовленнєвих актах активно досліджуються, починаючи з
1970-х рр., в рамках мовленнєвого аналізу (нім. – die Gesprächsanalyse) – напрямку,
який поєднав у собі методи теорії мовленнєвих актів та американського конверсаційного аналізу. Теорія мовленнєвих актів була сформульована наприкінці
1950-х років британським філософом Джоном Остіном у курсі лекцій "Слово як
дія" і поклала початок бурхливому розвитку лінгвопрагматики та комунікативної
лінгвістики. У рамках цієї теорії в якості мінімальної одиниці людської комунікації
розглядається не слово і не речення, а мовленнєвий акт – певний комунікативний
вчинок (констатація, питання, наказ, опис, пояснення, вибачення, вдячність, вітання
тощо). Мовленнєвий акт як комунікативна дія особи, що говорить або пише, тобто
відправляє повідомлення, разом із комунікативною дією особи, що сприймає (слухає або читає) та інтерпретує це повідомлення, взяті разом у контексті комунікативної ситуації, складають комунікативний акт [Dijk van 1972, 317–323]. Послідовність комунікативних актів складає дискурс.
Конверсаційний аналіз (КА, англ. conversational analysis) є одним із плідних напрямків соціолінгвістичного аналізу мовлення. Його метою є розкриття прихованих
структур повсякденної поведінки і, зокрема, повсякденного мовлення. У рамках
конверсаційного аналізу досліджуються акти повсякденної взаємодії, серед них –
діалоги (полілоги), з метою встановлення рутинних правил і методів, якими керуються комуніканти у своїй взаємодії. Прихильників конверсаційного аналізу більше
цікавить, яким чином люди виконують певні комунікативні дії, а не чому вони їх
виконують. Оскільки під час конкретних актів комунікативної взаємодії її учасники
безпосередньо творять суспільну дійсність, то, на думку теоретика конверсаційного
аналізу Гарольда Гарфінкеля, можна дослідити конкретні методи, якими користуються люди у процесі творення цієї дійсності, а саме – їхню повсякденну інтеракцію та спілкування. Такі методи засвоюються разом із культурою під час соціалізації особистості і здебільшого не усвідомлюються нею, а сприймаються як правила,
які самі собою розуміються. У своїй фундаментальній праці "Дослідження з етнометодології" [Garfinkel 1967] та пізніших творах Г. Гарфінкель розробив однойменну методологію аналізу таких культурно зумовлених методів взаємодії. Різко критикуючи спроби традиційної соціології вивести закони суспільства з абстрактних
схем, а не з реального розуміння конкретних суспільних відносин конкретними
людьми, він поставив у центр уваги однотипні рутинні правила, які керують комунікативною взаємодією у різноманітних соціальних контекстах: знаки згоди і зацікавленості, які підтримують мовленнєвий потік, звичай говорити по черзі тощо.
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Отже, етнометодологія – це методологія, яку практикують члени того чи іншого
суспільства, а також у процесі якої "продукуються" соціальна дійсність і суспільний лад, незважаючи на те, що члени суспільства сприймають цю соціальну дійсність як даність. Гарві Сакс продовжив розробку принципів етнометодології в рамках конверсаційного аналізу [Sacks 1970]. Розмова відбувається тоді, коли черга
висловлюватися переходить від одного учасника комунікативного акту до іншого,
тобто відбувається чергування. Ця черговість разом із ініціюванням і акцептацією
теми виявляють перебіг розмови. Систематика чергування висловлювань, в т. ч. у
зв'язку із соціальним і гендерним контекстом, є предметом активних досліджень
конверсаційного аналізу. В основі концепції чоловічого домінування і жіночого
підкорення у мовленні лежить положення, що панівні чоловічі структури суспільства знаходять своє віддзеркалення у комунікації, тому в центрі уваги знаходяться
мовленнєві акти, що відбуваються між особами різної статі. З точки зору сучасного
конверсаційного аналізу питання ставиться так: яким чином під час спілкування
встановлюються відносини чоловічого домінування і жіночої дискримінації?
Г. Сакс, Е. Щеглофф і Г. Джефферсон [Sacks 1976] у рамках цієї методики дослідили
низку мовленнєвих актів між особами різних статей і вивели особливості жіночого та
чоловічого комунікативного стилів щодо прихованих правил комунікації (Хто порушує правила? Хто кого перебиває? Хто коли вступає у розмову і говорить довше?
Хто є ініціатором нової теми? Хто закінчує чужі речення?). Виявилося, що чоловічий
комунікативний стиль характеризується змагальністю і конфронтативністю, а жіночий – кооперативністю, орієнтацією на співпрацю, а не на конфронтацію.
Німецька лінгвістка Інґрід Замель у своїй праці "Вступ до феміністичного мовознавства" [Samel 2000] здійснює детальний огляд феміністичного аналізу мовлення і виділяє три концептуальні підходи. В основу ранніх емпіричних досліджень
впливу статі на перебіг комунікативних актів покладалася гіпотеза щодо привілейованого статусу чоловіків і пригніченого статусу жінок, який проявляється під час
спілкування між особами різної статі. Ці припущення виникали на основі вже розглянутої вище дефіцитарної концепції Мері Річі Кі та Робін Лакофф, яка була панівною у 1970-х рр., на першій стадії розвитку гендерної лінгвістики. Пізніше у зв'язку
з розробкою "теорії двох культур" Дебори Таннен у центр уваги гендерних досліджень міжособистісної комунікації потрапила концепція диференціації, яка стверджувала, що конверсаційні стилі жінок і чоловіків різняться між собою, проте є рівнозначними. Нарешті, на даному етапі розвитку гендерної лінгвістики найбільш
виваженою і науково перспективною вважається концепція "творення гендеру"
(англ. doing gender). Критикуючи як пояснення гендерних асиметрій через чоловіче
домінування і жіноче підкорення, які розглядаються дефіцитарною концепцією як
даність, з одного боку, так і проголошення абсолютної рівності статей у спілкуванні як завершеного факту, яким відзначається концепція диференціації, з іншого боку, теорія творення гендеру намагається встановити істинні причини створення цих
асиметрій і запропонувати практичні шляхи запровадження гендерної рівності в
комунікації. До центральних тем цього напрямку належить вплив гендерних стереотипів на формування комунікативної поведінки [Samel 2000, 153].
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Одним із нових дослідницьких підходів до вивчення лінгвістичного конструювання гендерних владних асиметрій у дискурсі є феміністичний постструктуралістський дискурс-аналіз (ФПДА/FPDA), принципи якого були сформульовані у
монографії британської лінгвістки Джудіт Бекстер "Позиціонування гендеру в дискурсі: феміністична методологія" [Baxter 2003]. Цей підхід поєднує в собі набутки
постструктуралізму, феміністичної критики мови та деякі аспекти як конверсаційного аналізу, так і КДА. Із постструктуралістських засад, розроблених М. Фуко,
Ж. Дерридою і М. М. Бахтіним, методологія ФПДА запозичує принцип деконструкції, який дозволяє ставити під питання і руйнувати могутні тисячолітні наративи,
зокрема, щодо ролі жінки і чоловіка в суспільстві, і шляхом нового потрактування
цих ролей створювати ідеологічне підґрунтя для реальних соціальних перетворень.
(Нагадаємо, що під наративом розуміється історично і культурно обґрунтована інтерпретація деякого аспекту світу з певної позиції). Далі, на відміну від епістемологічної парадигми конверсаційного аналізу, який під дискурсом розуміє здебільшого
мовлення, мововживання, мову в дії і взагалі будь-яке висловлювання, більше за
речення, ФПДА приєднується до постструктуралістського розуміння дискурсів у
дусі М. Фуко, який позначав цим поняттям "практики, що систематично формують
об'єкт, про який говориться" [Foucault 1972, цит. за: Baxter 2003, 45–46]. Таким чином, відзначає Дж. Бекстер, "дискурси являють собою форми 'знання' – могутні сукупності припущень, очікувань, пояснень, – які керують стандартними соціальними
і культурними практиками. Вони являють собою систематичний спосіб усвідомлення світу шляхом детермінації владних відносин в усіх текстах, включаючи усне
спілкування" [Baxter 2003, 46]. Із методологічним підходом КДА методологію
ФДПА об'єднує те, що обидва ці напрямки розглядають дискурси у нерозривному
зв'язку із концепцією влади. Проте якщо КДА відкрито заявляє про свою практичну
спрямованість на викриття зловживання владою за допомогою дискурсивних механізмів, то ФДПА помірковано прагне пояснити дискурсивні явища із самого дискурсу, не посилаючись на екстралінгвістичні соціальні чинники, а досліджуючи взаємодію різних дискурсів у кожній конкретній комунікативній ситуації. Водночас
Дж. Бекстер шукає дотичних сфер із феміністичним конструктивізмом, відомим
також як фемінізм третьої хвилі, який проголошує недоцільність подальшого відтворення в особі жінок "універсальних жертв" і наполягає на цілеспрямованому перетворенні їх на потенційних суб'єктів влади у будь-яких дискурсах. "Свобода полягає у нашій здатності усвідомлювати існування історичного зв'язку між певними
способами саморозуміння і певними способами панування і чинити опір тому, яким
чином нас класифікували і ідентифікували панівні дискурси. Це означає відкриття
нових способів розуміння самих себе та інших, відмову сприймати спосіб, у який домінуюча культура характеризує наші дії та сподівання, і формування нового їх розуміння з позицій культур, які чинять опір" [Sawaki 1991, цит. за: Baxter 2003, 40].
Феміністичний критичний дискурс-аналіз (ФКДА/FCDA), видатними представницями якого є Мішель Лазар і Рут Водак, вивчає, яким чином гендерна ідеологія і гендеризовані відносини влади виникають, відтворюються, обговорюються і
виборюються у різноманітних соціальних практиках, у соціальних відносинах між
людьми, а також у соціальних і приватних проявах людської особистості в тексті та
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усному спілкуванні [Lazar 2005, 11]. У міжнародній збірці наукових праць "Феміністичний критичний дискурс-аналіз: гендер, влада та ідеологія в дискурсі" (2005)
М. Лазар вперше впорядкувала різнопланові студії з КДА під феміністичним кутом
зору. Матеріали збірки унаочнюють системність існування гендерної нерівності в
різноманітних інституційних, географічних та культурних контекстах та розроблюють нову методологію досліджень, яка виникла в результаті "шлюбу фемінізму з
КДА" [Lazar 2005, 5]. Зокрема Р. Водак запропонувала такі дослідницькі принципи
ФКДА: 1) розчленування дихотомій; 2) диференціація діапазону гендерних ідентичностей; 3) співвіднесення гендеру з іншими ідентичностями, як-от етнічна, соціально-класова, професійна, культурна, політична належність тощо, причому гендер
виступає як складова кожного з цих контекстів; 5) теоретична розробка та аналіз
особливо підступної і деспотичної натури гендеру як релевантної категорії у переважній більшості соціальних практик (див. п.4); 6) проблематизація уявлень про
нейтральність науки, адже будь-яке знання є соціальним конструктом; 7) бачення
гендеру як ідеологічної структури; 8) деконструкція гегемонії гендеру в суспільстві, тобто концентрація на прихованих механізмах дискримінації, на структуроутворюючому характері гендерної ідеології; 9) викриття пануючої гендерної ідеології
шляхом наукового аналізу; 10) урахування не лише дискурсивного конструювання,
але й матеріальної бази гендерних відносин (наприклад, різна оплата однакової
праці чоловіків і жінок); 11) здатність до критичної оцінки власної дослідницької
діяльності [Wodak 2005, 90–114].
Таким чином, гендер як соціальні відносини між статями має під собою як матеріальну, так і ідеологічну базу. Фундаментальною ідеологічною основою гендеру і
причиною стійкості та всюдисущості його відтворення у змінних соціальних контекстах є могутній патріархальний наратив щодо належних статевих ролей і його
втілення. Викриття дискримінаційної сутності гендерних наративів і демонстрація
постійного відновлення гендеризованих відносин влади в найрізноманітніших дискурсах є основним завданням сучасних шкіл феміністичного дискурс-аналізу.
Практичне значення феміністичного дискурс-аналізу пов'язується, головним чином,
із підготовкою студентів як фахівців із критичним мисленням, здатних до об'єктивного аналізу кожної окремої дискурсивної ситуації, до наукового гендерного аналізу лінгвістичних явищ та до пояснення нефаховій спільноті того факту, що будьяка форма дискримінації в кінцевому підсумку перешкоджає як суспільному, так і
економічному розвиткові суспільства.
В статье анализируются и систематизируются существующие теории и методологии исследования
формирования гендерных отношений власти в дискурсе. Особое внимание уделяется современным
феминистическим направлениям дискурс-анализа.
Ключевые слова: дискурс-анализ, гендер, феминистический анализ, постструктурализм, конверсационный анализ, КДА, ФКДА, ФПДА.
The article analyses and classifies existing theories and research methodologies of shaping gendered
relations of power in discourse. Special attention is paid to contemporary methods of feminist discourse
analysis.
Key words: discourse analysis, gender, feminist analysis, post-stucturalism, conversational analysis,
CDA, FCDA, FPDA.
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БІНАРНІ ОПОЗИЦІЇ ЯК МОВНИЙ ПРИЙОМ МІФОЛОГІЗАЦІЇ
У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Лисюченко Марина Костянтинівна,
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Київський національний лінгвістичний університет
Статтю присвячено дослідженню ролі бінарних опозицій у процесі міфологізації образу жінкиполітика на матеріалі публіцистичних видань. Новітні праці з проблем дослідження політичного дискурсу вивчають проблему, використовуючи кореляти із процесом міфологізації. Бінарні опозиції є
семантичним засобом досягнення дискурсивної цілі статей політичного спрямування, тобто породження та корегування політичних смаків аудиторії.
Ключові слова: бінарна опозиція, картина світу, антиномічні пари.

Мета. Враховуючи напрям сучасної парадигми у вивченні політичного дискурсу, мета представленої статті полягає у встановленні та аналізі бінарних опозицій,
наявних у статтях політичної тематики у сучасних французьких публіцистичних
виданнях.
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена комплексним вивченням політичного дискурсу із залученням аспектів, притаманних процесу міфологізації, сучасними лінгвістичними студіями. Лінгвістичне вивчення бінарних опозицій у публіцистичних виданнях розкриває питання ефективності політичного впливу масмедіа на читача. Робота також зумовлена необхідністю висвітлити сучасний стан досліджень представленого питання та окреслити подальшу перспективу аналізу процесів міфологізації образу жінки-політика у французьких публіцистичних виданнях.
Предметом дослідження є семантичне поле сучасного політичного міфологізованого дискурсу, а об'єктом виступають особливості семантичного висвітлення образу
жінки-політика у французьких публіцистичних виданнях політичної тематики.
Матеріалом статті слугували французькі публіцистичні тексти, видані у 20102011 роках, що мають політичне спрямування.
Наукова новизна роботи полягає у першій спробі на матеріалі сучасних французьких публіцистичних видань дослідити лінгвістичні особливості вираження семантичного аспекту у репрезентації образу жінки-політика.
Загальновідомо, що ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні світогляду людини, оформлюючи та корегуючи її картину світу, визначену як цілісний глобальний образ світу. Феномен картини світу уможливлює когнітивний підхід у дослідженні функціонування мовної особистості.
Складність вживання терміна картина світу породжує різноманітність тлумачень, які розглядають окремо усі її аспекти: перспективу репрезентації світу, засоби
її активації та джерела формування. У широкому розумінні картину світу трактують як цілісний образ, який репрезентує картину світогляду в усій її повноті [Постовалова 1988, 48]. Інші дослідники, зокрема Л. Даниленко, протиставляють універсальний та індивідуальний компоненти картини світу [Даниленко 1997, 30].
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З точки зору засобів активації розрізняють знакову, мовну та медійну картини
світу. Публіцистичну, або медійну картину світу, визначають як продукт безперервної інформаційної діяльності, у якій опредметнюється ментальна діяльність людини, спрямована на пізнання світу, внаслідок постійної екстерналізації змісту свідомості окремих осіб, що стає частиною свідомості або картин світу багатьох людей
завдяки її актуалізації в текстах ЗМІ [Хавкіна 2010, 99].
Аналізуючи гендерний аспект міфологізації особистості в публіцистичному дискурсі, ми матимемо справу з мовною картиною світу. Це термін, який походить від
загального тлумачення проблеми картини світу німецьким вченим М. Хайдегером,
який стверджує, що "картина світу, сутнісно зрозуміла, означає не картину, яка відображає світ, а світ, який розуміють як картину" [Хайдегер 2007, 214]. Експлікація
концептуальної картини світу відбувається у мовній картині світу людини.
Мова відбиває не світ безпосередньо, а лише засіб концептуалізації цього світу
мовною спільнотою, тому на базі засвоєння світу різними спільнотами формується
"наївна картина світу", яка пофрагментарно відтворюється в лексичних одиницях
мов [Вежбицкая 1999, 235]. У результаті пізнавально-оцінної діяльності людини у
свідомості будь-якого носія мови створюється особливий спосіб сприйняття світу –
картина світу [Даниленко 1997, 31]. Будь-який тип картини світу створюється людиною, тому у формуванні мовної картини світу вирішальну роль відіграє суб'єктивний фактор.
Прийоми, використовувані в публіцистичному стилі для статей політичного
спрямування, використовують бінарні опозиції, оскільки вони надають можливість
яскраво продемонструвати "позитивні" риси (наміри, слова, дії) одних політиків на
противагу "негативним" рисам (намірам, словам, діям) інших. Це відповідає основній інтенції ЗМІ і, зокрема, публіцистичних видань – породжувати та корегувати
політичні смаки публіки. Варто зазначити, що потенційно ефективний текст публіцистичного стилю корелює з міфологічним феноменом бінарної опозиції, підтверджуючи близькість концептуальних засад медійної сфери до міфологічного мислення і світогляду їх бінарною логікою, зокрема, завдяки виключним можливостям
апелювання до колективного підсвідомого.
Одне із найважливіших для представленого дослідження потрактувань К. Юнга
про колективне підсвідоме наголошує на тому, що колективне підсвідоме не є вродженими уявленнями, а вродженими можливостями уявлення, котрі обмежують
людську фантазію, – "у певному сенсі апріорні ідеї, існування яких, проте, не може
бути встановлене інакше, ніж через досвід їх сприйняття" [Юнг 1998, 229]. Вчений
наголошує, що такі апріорні ідеї "проявляються лише у творчо оформленому матеріалі як регулюючі принципи його формування… Ми здатні реконструювати первісну
підоснову праобразу лише шляхом зворотного висновку від закінченого витвору мистецтва до його витоків" [Юнг 1998, 230]. Наведена теза прямо корелює із тезою про
структуротворче та смислопороджуюче значення міфологічних компонентів для публіцистичного тексту як специфічного варіанта творчо оформленого матеріалу.
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Є. Мелетинський постулює, що "…міфологія, за Леві-Стросом, – це поле ментальних операцій позасвідомих, але логічних, логічний інструмент для вирішення,
для подолання протилежностей" [Мелетинський 1998, 22]. З огляду на викладене
вище можна зробити висновок, що будь-який міф насичений бінарними опозиціями. При цьому в мовній картині світу політичного дискурсу зберігається яскрава
ознака міфологічної думки, про яку Є. Мелетинський говорить як про "позитивно
відзначений полюс" та "негативно відзначений полюс" бінарної логіки. Для більш
вигідного зображення одного політичного діяча на фоні іншого політичний дискурс
на мовному рівні часто використовує бінарні опозиції однієї ознаки (наприклад,
перемога/поразка, молодий / старий, досвічений / недосвічений, харизматичний / не
харизматичний). Досліджуючи феномен опозиційності міфологічного мислення,
Є. Мелетинський класифікує властиві міфології бінарні опозиції за семантичним
показником. Для аналізу міфологізації мовної особистості у політичному дискурсі
знаходить нагоду класифікація опозицій соціального світу, яка в інваріантному вигляді зустрічається у публіцистичних виданнях.
Так, дослідник наводить приклади таких опозицій, як свій / чужий, чоловічий /
жіночий, старший / молодший, нижчий / вищий. Можна відзначити кілька постійних для політичного дискурсу міфологічних компонентів, заснованих на концептуальній опозиційності: героїчні міфи, міфи ініціації, міфи таємничості, міфи переходу від хаосу до порядку [Леві-Строс 1985, 181]. За Л. Хавкіною, лімітом, необхідним для акцентування поділу на два зображені етапи / стани, постає запозичений
політичним дискурсом феномен ініціації. Ініціаційний момент у політичному дискурсі розглядаємо як радикально інший момент / етап у житті політичної особистості, яким може бути: кардинальна зміна політичного іміджу, перехід до іншої політичної партії, подання (усунення) своєї кандидатури на вибори (від виборів). Подібні ініціаційні моменти є вирішальними у процесі міфологізації (реміфологізації
або деміфологізації) політичної особистості: вони проводять межу між двома важливими етапами у професійному житті такої особистості.
Новітні лінгвофілософські дослідження сучасності витлумачують мисленнєве
явище бінарності неоднозначно. Згідно з трактуванням Л. Хавкіної, позитивне тлумачення полягає у корелюванні понять діалог і бінарність, у відході від поняття бінарності як антагоністичної суперечності (коли "інший" не означає "ворожий")
[Хавкіна 2010, 301].
Бінарні опозиції можуть проявлятися у публіцистичному тексті у різних функціональних та семантичних варіантах. Бінарна опозиція може реалізовуватися як
прямо – з називанням чи безпосереднім демонструванням обох компонентів, так і
напівопосередковано – з називанням тільки одного із аспектів, або опосередковано –
коли опозиція має вичитуватися із контексту (більш повних варіантів даної статті,
публічних дебатів, публічних виступів політичних діячів, звернень до народу їх
політичних конкурентів). З іншого боку, одна й та сама бінарна опозиція, запозичена із традиційної міфології, в політичному повідомленні набуває інших смислів,
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інколи діаметрально протилежних. Найчастіше це стосується так званих соціальних
опозицій "чоловічий / жіночий", "старший / молодший", "новий / старий".
При реалізації бінарних опозицій у політичному дискурсі в різних контекстах
відбувається апелювання до часо-просторових категорій минулого / сучасного /
майбутнього. Це відбувається або у вигляді зіставлення сучасного буття з буттям
минулим або майбутнім, або з прямим або опосередкованим нагадуванням того варіанта майбутнього, якого можна уникнути, якщо втілити той чи інший політичний
акт (наприклад, проголосувати). Варто додати, що часові категорії "минуле" – "теперішнє" – "майбутнє" здатні утворювати традиційно міфологічні бінарні опозиції
"минуле / сучасне", "сучасне / майбутнє", "минуле / майбутнє".
Концептуальними опозиціями для сучасного французького політичного дискурсу є антиномічні семантичні пари, які зазвичай вживаються для опису або характеристики політичних діячів-опозиціонерів. Серед найбільш вживаних антиномічних
семантичних пар, характерних для французького політичного дискурсу, можна виділити ouest / nord, villes moyennes / grandes métropoles, dame de fer / gauche molle,
gauche / social / démocrate, droite dure / gauche forte, fille légitime / fils spirituel:
Franзois Hollande séduit L'OUEST, Martine Aubry LE NORD [Le Monde 2011,
№ 20753];
Si François Hollande a l'avantage dans les VILLES MOYENNES, Martine Aubry est,
sans conteste, la candidate des GRANDES METROPOLES [Le Monde 2011, № 20753];
Martine Aubry est considérée par certains comme "DAME DE FER", tandis que
François Hollande est dénommé "LA GAUCHE MOLLE" [Le Monde 2011, № 20755];
Martine Aubry, représentante d'une GAUCHE "archaїque" contre François Hollande,
SOCIAL-DEMOCRATE "mou" [Le Monde 2011, № 20755];
"Face а une DROITE DURE, il faut une GAUCHE FORTE", a martelé Martine Aubry
[Le Monde 2011, №20754];
Certains avancent une séduisante théorie, celle de la querelle d'héritage entre la
FILLE LEGITIME et le FILS SPIRITUEL [Le Figaro 2011, 14 octobre].
Професійне поле лексики, використовуваної у політичному дискурсі, часто користується лексикою війни та всього, що з нею пов'язане. Для співставлення дискурсу політичного з дискурсом війни використовують такі вирази та слова, як lacher
les coups, mener les combats, troupes, adversaires, guerre, hostilités:
…Martine Aubry LACHE SES COUPS [Le Figaro 2011,15 octobre];
Elle a cette ténacité nécessaire pour MENER LES COMBATS jusqu'au bout [Le
Monde 2011, № 20760];
…les TROUPES de Ségolène Royal sont abbatues [Le Monde 2011, № 20759];
Le DUEL Aubry-Hollande recèle de nombreux pièges [Le Monde 2011, № 20759];
Lors des débats les deux ADVERSAIRES se sont affrontés ouvertement sur des
questions comme le cumul des mandats ou la sortie du nucléaire [Le Monde 2011,
№ 20761];
Sur Twitter, GUERRE des nerfs entre "mous et durs" [Le Monde 2011, № 20762];
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Mais ce sont surtout les allusions de M-me Aubry а la gauche "molle" qui ont ouvert
les HOSTILITES [Le Monde 2011, № 20762].
Часте вживання бінарної опозиції "новий / старий" (vieux / nouveau, vieille /
nouvelle) є досить актуальним та широко вживаним у французькому політичному
дискурсі:
Eva Joly, …, semble parfois pencher en faveur de la "VIEILLE gauche" [ Le Monde
2011, № 20758];
M-me Royal, qui a rencontré M. Montebourg et M-me Aubry, et qui s'est entretenue
avec M. Hollande, se situe toujours а l'"équidistance" entre l'ANCIEN et la NOUVELLE
première secrétaire [Le Monde 2011, № 20760].
Характерно, що поділ на опозиції у політичному дискурсі не є сталим, він відображає не реально існуючий стан речей (або характер людей, про яких йде мова), а
"бажану" картину світу – бажану для тих, хто створює текст. Це означає, що те, що
сьогодні є новим та гарним (або на противагу – старим та недолугим), завтра може
радикально змінитися. Більш того, "старе" та "негарне" можуть мати позитивні
контекстні конотації.
Політичний простір сучасності характеризується акцентованістю гендерних параметрів, які за генезисом та за змістом відносяться до однієї з найбільш знакових у
міфологічному мисленні бінарних опозицій "чоловічий / жіночий". Дослідники, які
вивчають питання публіцистичної репрезентації жінки-політика у політичному
дискурсі, зауважують, що на відміну від чоловіків жінки представлені вкрай недостатньо, причиною чого є їх гендерна приналежність. Так, наприклад, Дж. Фрідман
зазначає, що жінки, включені у політичний процес, поривають із ролями, що традиційно співвідносяться із жінкою, та входять в історично чоловічу область діяльності [Freedman 1997, 13]. Проте, на відміну від чоловіків, яких оцінюють тільки за
їх професійними характеристиками, від жінок вимагають залишатися "жіночними".
Г. Дубі та М. Перро додають, що жінка ніколи не існує без свого образу [Freedman
1997, 13]. Дж. Фрідман констатує, що боротьбі за політичну владу передує боротьба за символічну репрезентацію; боротьба, в якій жінки марковані своєю приналежністю до жіночої статі та визначені як такі, які є менш здатними до політичної
діяльності [Freedman 1997, 22].
Бінарна опозиція "чоловіче / жіноче" апелює до опозиції чоловічого та жіночого
начал та до відповідних архетипів, які виражаються у стереотипних персонажах та
ситуаціях, які відбивають гендерні особливості та соціальні ролі. Варто зазначити,
що гендерні стереотипи не можуть бути порушені чи кардинально змінені у політичному дискурсі, – навпаки, він активно використовує їх найтрадиційніші аспекти.
Мета політичного повідомлення у публіцистичному виданні прямо залежить від
сталих гендерних стереотипів, мисленнєвих та поведінкових, неусвідомлюваних
людьми на раціональному рівні. І. Горшев наголошує, що гендер є екстралінгвістичним, когнітивним феноменом, але існують мовні механізми його конструювання, а
також позамовні фактори, що впливають на цей процес [Горшев 1999, 76].
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Вивчаючи тезу П. Бурдьє про те, що традиційні спільноти завдяки своїм міфам
пропонують в чистій формі поділ на речі та види діяльності через опозицію між
чоловічим та жіночим [Bourdieu 1998, 13], можна спостерегти ідентичну парадигму
ієрархізації за гендерною приналежністю у сучасних суспільствах.
На думку М.-Ж. Бертіні, медійний дискурс про жінок становить дискурсивну
практику в тому значенні, в якому її розумів М. Фуко, тобто дія по відношенню
до сучасності, оформлена згідно правил, яка орієнтує та змінює сучасність; теоретичний дискурс, артикульований за допомогою дискурсу практичного [Bertini
2009, 19].
Застосовуваний у політичному дискурсі механізм створення та передачі стереотипних образів чоловіків і жінок, які б максимально відповідали специфіці колективних очікувань й уявлень членів соціуму щодо гендерних відносин, забезпечує
активне корелювання політичного простору зі сферою міфотворчості. Приймаючи
тезу про тісний взаємозв'язок та двосторонній вплив області міфу та області політичного, зазначаємо, що реалізована у політичному дискурсі система гендерних стереотипів здатна вплинути на гендерну психологію суспільства. Наявні у політичному
дискурсі гендерні стереотипи відбивають загальну ситуацію у медіапросторі, не дисонуючи із стереотипами, які функціонують у інших сферах області діяльності людини. Разом із тим гендерні і професійні стереотипи знаходяться у тісному взаємозв'язку в політичному дискурсі, оскільки є невід'ємними одні від інших.
Досліджуючи питання гендерної площини політичного дискурсу, М. Бутиріна
відзначає негативний аспект стереотипів, які співвідносяться із "соціодемографічними параметрами індивідів, які переломлюються через призму суспільних настроїв, очікувань, уявлень" [Бутиріна 2009, 234]. Вчена робить наголос на "негативній
ролі стереотипів, яку вони відіграють при формуванні та трансляції соціально легітимованих уявлень" [Бутиріна 2009, 235]. Л. Гуслякова пропонує типологізувати
стереотипи з огляду на суб'єкт, а не об'єкт стереотипізації. Вона наголошує на існуванні двох кардинально протилежних стереотипів: такі, що виникають стихійно,
поза будь-яким суб'єктом, і ті, які утворюються раціонально, через збіг ідеологічних, культурних, національних факторів. Запропонована дослідницею концепція
може бути спроектована на політичний простір, який функціонує із залученням одночасно як стихійних, інколи несвідомо активованих стереотипів, так і свідомо залучених, трансльованих чи трансформованих. Дискурсивна мета (тобто, основна
ціль) публіцистичного тексту на політичну тематику досягається не в останню чергу завдяки другій групі стереотипів.
Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що дослідження бінарних опозицій як концептуальних засад медійної сфери та особливостей міфологічного мислення, які уможливлюють політичний процес та сприяють його ефективності, є, незважаючи на цікавість з боку вчених, недостатньо дослідженим аспектом політичного простору. Концептуальними опозиціями для сучасного французького політичного простору є антиномічні семантичні пари, які можна розподілити
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на такі групи, як слова безпосередньо політичного лексикону, слова воєнної тематики та прикметники, які характеризують стан / якість.
Перспективи дослідження. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок
про спільні методи, використовувані міфологізацією та політичним дискурсом, що
проявляється в тому числі на рівні семантики. Проблема картини світу та її мовного втілення достатньо висвітлена в численних наукових працях, її зв'язок із міфологічними особливостями політичного дискурсу розглядається сучасними вченими в
руслі сучасних когнітивних концепцій. У подальшому видається перспективним
дослідити міфологізацію образу жінки-політика не тільки через бінарні опозиції, а
й із залученням інших лінгво-семантичних концептуальних засад.
Статья посвящена исследованию роли бинарных оппозиций в процессе мифологизации образа женщины-политика на материале публицистических изданий. Современные работы по проблемам исследования политического дискурса изучают проблему, используя корреляты с процессом мифологизации. Бинарные оппозиции являются семантическим способом достижения дискурcивных целей в
политически ориентированных статьях, то есть выступают инструментом порождения и корректировки политических вкусов аудитории.
Ключевые слова: бинарная оппозиция, картина мира, антиномические пары.
The article is devoted to the researches of the role of the semantic oppositions in the process of the
mythologisation of the image of the female politician on the basis of the publicistic editions. The latest works
on the political discourse study the question by using the correlates with the process of the mythologisation.
The semantic oppositions are used as semantic method of reaching the discоursive goals of the politically
oriented articles, especially in formation and correction of people's political tastes.
Key words: semantic opposition, the image of the world, antinomic pairs.
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ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЯК РИТОРИЧНИЙ ПРИЙОМ
І СТРАТЕГІЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО ТЕОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
Малікова Ольга Валеріївна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається протиставлення як риторичний прийом і стратегія розгортання теологічного дискурсу.
Ключові слова: протиставлення, риторична герменевтика.
"Человек …хотя ходит по земле, для неба сотворен…"
Слово митрополита Сербского Фирмилиана

Як ключова категорія сучасних лінгвістичних досліджень, яка визначає можливості актуального функціонування мови, дискурс забезпечує вивчення можливостей мови та комунікаційних моделей, об'єднує проблеми різних аспектів вивчення
мовного процесу. Дискурс – це своєрідний порядок і правила певного комунікативного простору: він становить один із вимірів змісту комунікативної дії. Аналіз дискурсивної практики суспільства консолідує соціолінгвістичні підходи, забезпечує
поворот лінгвістики до реалій мови, її зв'язку із екстралінгвістичними показниками
[Синельникова 2002, 18]. Дискурс можна розглядати і як засіб репрезентації людини в мові і соціумі. Тому ця категорія активно досліджується в соціолінгвістичному, психолінгвістичному, прагмалінгвістичному і теолінгвістичному просторах.
У світлі системного релігійного мовознавства християнський теологічний дискурс постає складною ієрархічною системою текстів різного ступеня образності,
аргументованості, дидактичності, догматизованості, метою існування якої є тлумачення, інтерпретація у просторі й часі Божественного Одкровення як сукупності
смислів, що сприймаються християнською спільнотою як наповнені життєвим смислом, необхідні для самозбереження людини й людства. Проблеми духовного пізнання на сьогодні стають об'єктом масового обговорення, що свідчить про збільшення вимог сучасного суспільства до пошуків Божественної істини. Теологічний
дискурс є одним із потужних інструментів духовного пізнання. Складність і глибина лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного осмислення, семантичного, стилістичного наповнення та контекстуального вживання теологічного дискурсу (над
створенням теорії якого, до речі, працюють філологи, теологи, психологи, філософи, соціологи) зумовлюють необхідність його всебічного вивчення. Мета популярного дискурсу християнського богослов'я – навернути до віри шляхом популяризації християнського віровчення, поширення євангельських ідей серед широких
верств населення – реалізується за допомогою риторичних прийомів, зокрема прийому протиставлення.
Мета дослідження – розглянути особливості використання риторичного прийому протиставлення як логічного й емоційного засобу впливу, що використовується
для оптимізації стратегій популярного теологічного дискурсу. Об'єктом даного
дослідження є когнітивно-прагматичні функції риторичного прийому протистав322
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лення, а предметом – мовні засоби реалізації когнітивно-прагматичного навантаження протиставлення у теологічному дискурсі. Матеріалом дослідження слугував
фрагмент блогу-щотижневика A Son's Life, одного із мережевих жанрів популярного англомовного теологічного дискурсу, який виявляє чимало ознак риторичності.
Актуальність дослідження визначається посиленою увагою сучасного мовознавства до питань забезпечення ефективності мовленнєвої діяльності в умовах глобалізації (зокрема в релігійній сфері), а новизна зумовлена тим фактом, що мережеві
жанри християнського теологічного дискурсу залишаються не достатньо вивченими на засадах когнітивно-прагматичного й риторико-герменевтичного підходів до
аналізу мовленнєвих явищ. Релігійна комунікація широко послуговується риторичними прийомами та засобами для вирішення не лише прагматичних (наприклад,
переконання на морально-етичних засадах в істинності догматів християнського
віровчення, спонукання до переосмислення життя у ракурсі християнського світобачення), а й когнітивних (залучення до проблем духовного пізнання, до пізнання
Божественної істини, роз'яснення богословських понять християнського віровчення) задач. Оновлення традиційної риторики передбачає її поєднання зі стилістикою
й культурологією, а також синтез лінгвостилістичних та дискурсивних досліджень
із риторичними. Той факт, що риторика має багато спільного з іншими галузями
філологічних наук, дозволяє успішно використовувати її концептуальний апарат у
мовознавчих дослідженнях, зокрема у дослідженні дискурсу. Новий погляд на сутність науки про красномовство пов'язаний із теорією неориторики, яка розроблялась у працях Ж. Дюбуа, (1986), Д. Франка (1999), А. А. Івіна (1997) та ін. У її межах виникла теорія аргументації, яка розроблялася вченими голландської школи
під керівництвом Ф. ван Емерена та Р. Гроотендорста. У своїх працях дослідники
виявили дві моделі аргументації: діалектичну, яка поетапно досліджує аргументацію як взаємодію мовленнєвих актів, що використовуються сторонами … на захист
своїх поглядів, та риторичну, яка виявляє стилістичні засоби, які використовуються
сторонами для досягнення певної мети, переконання, впливу на психоемоційний
стан опонента [Еемерен 1994, 11–13].
У даному дослідженні ми розглядаємо риторику як науку, яка вивчає впливову
силу як логічних, так і емоційних засобів. Використання неориторичних концепцій, які розглядають риторику як мистецтво ефективної та переконливої побудови
усного та писемного мовлення, передбачає винайдення шляхів оптимізації персуазивної комунікації, виявлення і вивчення особливостей дискурсної реалізації риторичних засобів, які забезпечують досягнення ефекту впливу на адресата. Здійснення дослідження на засадах когнітивно-прагматичного та риторико-герменевтичного підходів також передбачає врахування зв'язку між риторикою, прагматикою і герменевтикою. Питання зв'язку прагматики і риторики активно розглядається в лінгвістичній літературі (К. В. Баранова, В. В. Богданов, В. В. Гакова,
Л. І. Мацько, Г. Г. Почепцов, L. Ellinor). Ч. Морріс вважав риторику прямою попередницею лінгвістичної прагматики [Богданов 1988, 250]. І це справедливо,
оскільки обидві науки збігаються в аспекті опертя не лише на раціональне, але й
на емоційне, обидві зосереджені на пошукові ефективних формул комунікації, що
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здатні чинити максимальний вплив на адресата, обидві мають на меті оптимізацію спілкування. Різниця полягає в тому, що, як зазначають дослідники, прагматика здебільшого зосереджена на іллокуції різних мовленнєвих актів, а риторика
передусім орієнтована на перлокутивний ефект, що досягається за допомогою мовленнєвих актів [Gross, Keith 1997, 12]. Взаємозв'язок риторики та герменевтики
виражається в тому, що у риториці закладена основа для розуміння та трактування художніх, наукових, релігійних текстів. Тому риторика сьогодні розглядається
як особливий тип герменевтики, як система герменевтичних технік розуміння для
реципієнта. Спосіб прочитання текстів як риторичних отримав назву риторичної
герменевтики – вчення про сприйняття, орієнтоване на розуміння задуму продуцента, його мовленнєвих дій та на результативність комунікативної події в цілому
[Катышев 2003, 6-7]. Предметом герменевтики є розуміння-розпізнання ідеального, відлитого у текстові форми, а предметом риторики є програмування такого
розпізнання. За визначенням Ф. Шлейєрмахера, протестантського теолога, філософа і філолога, який заклав основи герменевтики як науки, взаємозв'язок риторики та герменевтики полягає в тому, що будь-який акт розуміння становить собою перевертання акту мовлення, завдяки чому можна зрозуміти, яке мислення
лягло в основу мовлення [Шлейермахер 1993, 114].
Риторика християнського теологічного дискурсу зумовлена тим культурнорелігійним контекстом, в якому відбувається даний тип релігійної комунікації. Як
нормативна дисципліна риторика також задає контекст для побудови та інтерпретації теологічного дискурсу, оскільки теологічний дискурс має високий ступінь образності, передбачає наслідування релігійних канонів і зразків, а також розрахований на сприйняття представників дискурсивної спільноти християн. Тому для богослова (крім бажання досягнути перлокутивного ефекту) важливо вміння виражати
свої наміри з дотриманням конвенцій християнської дискурсивної культури. Із
трьох наявних у риториці видів пафосу в теологічному тексті переконливість забезпечує не лише діалектичний пафос, тобто конвенційно прийнята форма вираження
думки, яка забезпечує об'єктивність теологічного мовлення, а й софістичний, тобто
використання риторичних прийомів софістики.
"Словник риторичних прийомів" Г. Г. Хазагерова та Л. С. Ширіної визначає риторичний прийом родовим поняттям у порівнянні з тропами (слова та вирази, що
вживаються у переносному значенні) та фігурами (особливими способами організації висловлювань, незвичними зворотами мовлення, що надають мовленню виразності та зображальності) [Хазагеров 2006, 220]. Поділяємо думку З. Я. Карманової,
яка вважає, що риторичні прийоми – це текстові засоби, які не лише виражають
думку, але й разом із цим передають імпульс впливу на адресата [Карманова 1995,
173]. Цей підхід до визначення риторичного прийому вказує на злиття риторичного
та інформативного елементів тексту у єдине ціле.
Ми вживаємо термін "риторичний прийом" у значенні будь-яких дискурсивних
засобів, які несуть різноманітне когнітивно-прагматичне навантаження і використовуються для вирішення когнітивно-прагматичних завдань теологічного дискурсу: посилення переконливості й зображальності мовлення, полегшення сприйняття
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інформації, оптимізація впливу стратегій, що, в цілому, підвищує ефективність релігійної комунікації.
Протиставлення є одним із глобальних принципів організації дійсності, оскільки
в оточуючому світі все ґрунтується на опозиціях. Протиставлення завжди є стимулом до пошуку та розвитку. Протиставлення – це також логічна операція над судженням, яка полягає в зміні його якості: ствердження на заперечення і навпаки.
Протиставлення відображає навколишні реалії шляхом виявлення зовнішніх та
внутрішніх зв'язків і ґрунтується на зіставленні понять, паралелізмі уявлень, асоціативних зв'язках. Як образний засіб і когнітивний механізм релігійного мислення
протиставлення допомагає богослову розкрити філософську й богословську сутність теологічних понять. Відношення протиставлення є одними з найчастотніших
в теологічному дискурсі, оскільки складниками концептуальної сфери даного дискурсу є низка опозиційних понять (ангел – демон, чеснота – порок, вічність – тимчасовість, блаженство – страждання, праведність – гріховність, любов – ненависть,
сподівання – відчай, спасіння – загибель, рай – пекло, християнин – язичник, тлумачення й розкриття сутності яких відбувається за допомогою протиставлення.
У даному дослідженні розглядається опозиція християнин-язичник на матеріалі
блогу-щотижневика A Son's Life, одного з мережевих жанрів популярного теологічного дискурсу. Автор і засновник даного блогу, пастор Баррі Адамс, пропонує читачам
здійснити разом із ним подорож і зрозуміти, яким чином життя й духовний стан
християнина, людини, усиновленої Богом, відрізняється від життя й духовного стану
язичника, людини-сироти, яка залишається на самоті через нездатність відгукнутися
на любов Бога і прийняти у своє серце благодать Святого Духа. Задум і мету автора
цього щотижневика – нагадати людині про її істинне призначення – можна виразити
словами митрополита сербського Фірміліана, який також використовує риторичний
прийом протиставлення: "Человек … хотя ходит по земле, для неба сотворен; хотя
ступает по праху земному, для красот райских предуготован; хотя мучается за корку
хлеба, для небесных наслаждений создан; хотя страдает по здоровью, для вечности
предназначен" [Фирмилиан 2011, 55]. Використання розвинутих антитез допомагає
слухачам і читачам краще тримати зміст теологічних текстів у пам'яті. Тому вони є
улюбленим стилістичним засобом проповідників і богословів.
За комунікативно-прагматичною спрямованістю щоденник є гібридним жанром,
оскільки містить декілька інтенцій, які реалізуються низкою мовленнєвих жанрів, а
саме: поясненням, коментуванням, міркуванням, порадою, побажанням. За композиційною будовою цей жанр складається з декількох сегментів, кожний із яких виконує певну когнітивно-прагматичну функцію: вступна фраза знайомить читача із
наміром адресанта; основна частина містить головне повідомлення, яке складається
із тези і антитези; уривок із Євангелія, який автор наводить як посилання на авторитетне джерело з метою підтвердження істинності думки, закладеної у головному
повідомленні; коментар автора, який декодує богословську суть наведеного уривку
і повідомлення; авторська молитва, в якій автор висловлює власні побажання читачам, спонукаючи їх до міркувань і заглиблення у тему розмови.
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У преамбульній фразі автор використовує протиставлення-порівняння, яке вказує на існування різниці між якістю життя і духовним станом людини, усиновленої
Богом, а також людини, яка залишається відчуженою від Бога і Його благодаті: … I
explore what life is like being a son of the living God as compared to what life is like if
we live with a spiritual orphan mindset. Концептуально цей жанр побудований на аргументованому твердженні, яке скріплене каузативними зв'язками: And because you
are children, God sent out the Spirit of his Son into your hearts, crying, "Abba, Father!"
So you are no longer a bondservant, but a son; and if a son, then an heir of God through
Christ. Богословську суть даної Євангельської цитати автор виражає за допомогою
концептуальної метафори: A CHRISTIAN IS AN HEIR OF GOD THROUGH
CHRIST, яка є ключовою, оскільки весь дискурс-текст даного жанру розгортається
навколо думки, закладеної саме в цієї метафорі, а протиставлення: Son Vs Orphan;
Son Vs Bondservant використовується як риторичний прийом і комунікативна стратегія
розгортання даного дискурсу-тексту, для якого опозиція SON VS ORPHAN є стрижневою і реалізується за допомогою низки розгорнутих протиставлень (теза-антитеза),
кожне з яких несе певне когнітивно-прагматичне навантаження: A Son Is Strong When
He Is Weak (but) An orphan is weak when he tries to be strong; A Son's priority is His
Father's kingdom (but) An orphan's priority is his own needs; A Son Gives To Others what he
freely receives (but) An orphan gives to others from the sweat of his own brow; A Son Can
Throw A Party Anytime (but) An orphan feels too deprived to ever celebrate; A Son Lives In
Harmony (but) An orphan struggles to compete with other orphans.
У межах статті неможливо розглянути і детально проаналізувати всі наведені
протиставлення. Розглянемо одне з них:
Barry | 1 Comments | Print Article Share Article
A Son Is Strong When He Is Weak (but) An orphan is weak when he tries to be
strong
Monday, July 4, 2011 at 12:01AM
З метою підтвердження істинності думки наведеного повідомлення, яка виражена за допомогою риторичного прийому протиставлення, автор використовує
посилання на авторитетне джерело, Новий Заповіт, і наводить уривок послання
Апостола Павла до Коринфян: So to keep me from becoming conceited because of the
surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger
of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Three times I pleaded with
the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, "My grace is sufficient
for you, for my power is made perfect in weakness." Therefore I will boast all the more
gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of
Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and
calamities. For when I am weak, then I am strong (2 Corinthians 12:7-10). З метою
пояснення провідної думки наведеного уривку ("my power is made perfect in
weakness") автор надає свій власний коментар-міркування, який, у цілому, є інтерпретацією в руслі християнського віровчення парадоксального (для секуляризованого світобачення) висновку Апостола Павла, який виражено за допомогою каузативної конструкції за схемою причина-наслідок: "…when I am weak, then I am
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strong". Автор переказує уривок із Євангелія, зазначаючи, що Апостол Павло був
видатним богословом, який написав значну частину Нового Заповіту. Він мав
кращу освіту, краще виховання у порівнянні з іншими, а також вирізнявся великою відвагою і мужністю: "He was considered a "pharisee of pharisees" in his time.
He was indeed one of the 'super apostles' of his day for sure". Але незважаючи на всі
свої природні здібності й духовні дари, якими він міг би пишатися, виявилося, що
Апостолу ще було чому навчитися, а саме оволодіти сокровенною суттю принципу слабкості (the principle of weakness). Автор зазначає, що, як і багато інших
людей, Апостол Павло вважав, що для того, щоб бути сильним, треба вміти показати свою силу, але у посланні до Коринфян ми читаємо, що він переконався у
зворотньому: he was about to learn that the very opposite of this is true (2 Corinthians
12:7-10). На прохання звільнити його від болю (the perverbial thorn in the flesh)
Апостол Павло отримав одкровення від Ісуса Христа, яке повністю спростувало
його богословські переконання: Jesus appeared to him and said words that
absolutely turned Paul's theology upside down… "My grace is sufficient for you, for my
power is made perfect in weakness. It was at that moment, that Paul got a revelation of
the principle of weakness. When he was empty of his own ability to be strong, then the
omniscient, omnipotent power of Christ living in him could be strong on his behalf!
Paul realized that his own strength actually was getting in the way so he decided not to
try and boast in his strength any longer, but rather in his weakness. For when he was
weak… then he was made strong! Узагальнюючи думки наведеного уривку, автор
доходить висновку про те, що людина, яка всиновлена Богом, не боїться визнавати свою слабкість: a son is not afraid to be weak. He knows that one of the greatest
principles in the kingdom is the principle of weakness. Визнання людиною своєї слабкості і неспроможності подолати перешкоди власними силами привертає благодать Святого Духа, яка надає людині допомогу. Таким чином, людина надає можливість неперевершеній і нездоланній силі Христа перетворити слабкість на силу. Використовуючи прийом паралельного цитування, автор наводить цитати з
інших місць Нового Заповіту, зокрема із Євангелія від Іоанна, на підтвердження
думки про те, що без Бога людина не може творити нічого дійсно доброго: Jesus
modelled this dependent life in John 5:19-20 when He told His disciples that the Son
could do NOTHING apart from His Father. In John 14:8-11, Jesus also said that it was
actually the Father doing the work through Him. Використовуючи думки, що містяться у наведених цитатах, як джерело натхнення для власних міркувань і узагальнень, автор робить власний висновок про те, що наслідком того, що світ відкинув фундаментальну істину Християнства, яка полягає в тому, що Бог є Творцем і Отцем людей, є стан віддаленості і відчуженості від Бога, стан людинисироти у духовному смислі, яка намагається долати перешкоди життя своїми власними силами і зазнає поразки: When I talk about an orphan mindset, I am simply
referring to a belief system that is not rooted in the truth that we are children of God
and that He is a Father to us in every way. If we are not yet convinced of this
foundational truth of Christianity, we will try to live a life where we have to manage all
of the challenges that come our way in our own strength.
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На завершення автор пропонує свою молитву, яка поєднує висловлення аргументованого побажання (реалізується за допомогою оптативних речень, що містять каузативні зв'язки, які забезпечують введення аргументів на користь переконання адресата), а
також підсумок-узагальнення, який акцентує увагу адресата на головній думці наведеної тези-повідомлення: My prayer today is that God would give us the same revelation that
He gave to Paul the Apostle two thousand years ago… That when we are weak, then we are
truly strong because the grace of our Lord Jesus Christ is sufficient for us. May each one of
us be filled with the Spirit of the Living God in a greater measure today than ever before as
we embrace our own human weakness. May we all truly live an impossible life because we
are empty vessels filled with the fulness of God through the power of Christ that is at work
within us! May we know no boundaries or barriers in life because we have chosen to
surrender our strength to the One who has promised to be strong when we are weak. In the
name of our elder brother Jesus, I pray these things. Amen.
Отже, протиставлення використовується як риторичний прийом і стратегія розгортання популярного теологічного дискурсу. Проведений аналіз мовного матеріалу показав, що протиставлення здатне виконувати прагматичні й когнітивні функції, слугувати
інструментом пізнання Божественної істини й розкриття сутності складних теологічних понять. Протиставлення також слугує засобом оптимізації пояснювальної, аргументативної, закличної стратегій теологічного дискурсу, що забезпечує здійснення впливу на адресата і сприяє досягненню бажаного перлокутивного ефекту.
В статье рассматривается противопоставление как риторический прием и стратегия развития популярного теологического дисурса.
Ключевые слова: противопоставление, риторическая герменевтика.
The article considers contradiction as rhetorical device and strategy of developing theological discourse.
Key words: contradiction, hermeneutic rhetorics.
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Пальшина Ольга Миколаївна,
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються лінгвістичні та психологічні аспекти впливу на мовну поведінку комунікантів. Окреслюється певний обсяг прийомів та тактик мовленнєвого маніпулятивного впливу.
Ключові слова: стратегії, тактики, прийоми впливу, гештальтпсихологія, апеляції у спілкуванні,
психологічний вплив.

Кожна людина хоча б один раз у житті святкувала "вербальну" перемогу або обмірковувала причини неефективного спілкування. І в першому, і в другому випадках саме мова виступає інструментом досягнення того чи іншого результату впливу
на адресата. О. С. Іссерс у книзі "Комунікативні стратегії та тактики у російській
мові" [Иссерс 2008, 10] зазначає два типи цілей, яких прагне досягти людина в процесі говоріння. З одного боку, вона думає про результат свого повідомлення, тобто
про ефективність, і водночас прораховує "ціну" різних підходів, які в тій чи іншій
мірі відповідають ситуації спілкування. Це допомагає розглядати комунікацію в
аспекті загальної стратегії (з точки зору мети) і конкретної тактики (з точки зору
методу її досягнення). З іншого боку, такий підхід створює підґрунтя для стандартизації мовних ситуацій, у рамках яких ініціюється "мислення за аналогією", що, у
свою чергу, реалізується через певні стереотипи у спілкуванні.
Метою статті є спроба окреслити теоретичні підходи та описати стратегії, тактики та комунікативні ходи мовленнєвої поведінки під прагматичним кутом зору.
Засновуючись на положеннях теорії поля Курта Левіна та теорії структурного балансу Ф. Хайдера, американський вчений Леон Фестінгер у 1957 р. сформулював теорію когнітивного дисонансу, де був реалізований основний принцип гештальтпсихології. Вчений дійшов висновку, що люди прагнуть до внутрішньої рівноваги між
одержуваною інформацією та особистими мотивами їх поведінки [Leon Festinger
1957]. До появи цих досліджень роль когнітивних складових мотиваційного процесу
враховувалась недостатньо і було постульовано, що індивід прагне до гармонії когнітивних репрезентацій будь-яких знань, думок, переконань про навколишній світ і про
себе. Дисонанс цих репрезентацій відчувається людиною як щось неприємне та таке,
що потребує максимального редукування. Причиною цього стають суперечливі уявлення, з'являється особлива мотивація змінити поведінку, переглянути уявлення або
відшукати нову інформацію. І саме соціально-психологічний дискомфорт робить
людину слабкою перед новою інформацією. Потрібно тільки віднайти особливі, доречні слова, щоб змінити думку такої людини назавжди.
Існує багато точок зору з приводу різновидів стратегій та тактик впливу у мові
та мовленні. Під поняттям "стратегія" ми розуміємо мистецтво планування або
керування, яке засноване на ефективних та далекоглядних прогнозах, пов'язаних із
суспільною або політичною боротьбою. Поняття "тактика" імплікує сукупність
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засобів та прийомів, які використовуються з метою досягнення певної мети
(стратегії).
В американській лінгвістиці мовні стратегії підкорення називають compliancegaining. Кенет Бурк вважає, що у процесі комунікації "реальності не існує" безпосередньо, ми "отримуємо" її у тому вигляді, у якому вона репрезентована через символи мови. Обмін символами у процесі спілкування засвідчує та ідентифікує наші
уявлення про світ. Цей процес отримав назву "symbolic exchange" – "обмін символами" і виконує функцію корекції моделі світу обох учасників комунікації. Когнітивний підхід дозволяє інтерпретувати нестандартні використання не як помилки, а
як специфічні операції із знаннями з метою ускладнення комунікативного процесу.
Наприклад комунікативна невдача чи "комунікативне зловживання" дозволяють
віднайти приховані наміри того, хто говорить, стосовно того, хто слухає, у контексті некооперативної поведінки. У роботі "Типологія мовного впливу і його місце в
структурі спілкування" Л. Л. Федорова виділяє такі типи мовної дії: 1) соціальні
(вітання, клятви, молитви), 2) дії волевиявлення (накази, прохання, відмови, поради), 3) дії роз'яснення або інформування (доповідь, повідомлення, визнання),
4) оцінні й емоційні дії (осуд, похвала, звинувачення, образа, погроза). [Фёдорова
1991, 46–51] Основою класифікації є не спосіб впливу на партнера, а тип мовних
дій, узятий в аспекті іллокуціі, що зближує типологію з класифікацією мовних жанрів О. Д. Шмельова. Інший підхід до типології мовної дії запропонований в роботі
Почепцова, який розглядає мовний вплив в перлокутивному аспекті. У зв'язку з
цим аналізуються наступні реакції з боку адресата: 1) зміна ставлення до певного
об'єкта, зміна конотативного значення об'єкта для суб'єкта (виражається в закликах,
гаслах, рекламі); 2) формування загального емоційного настрою (лірика, гіпноз,
політичний заклик), 3) перебудова категоріальної структури індивідуальної свідомості, впровадження нових категорій [Почепцов 1987].
Дж. Марвел та Д. Шмідт окреслили 16 технік – стратегій підпорядкування. Їх
перелік включає наступні стратегії: позитивну та негативну стимуляцію (обіцянки і
загрози), позитивну і негативну "експертизу" (вказівка на користь або шкоду для
об'єкта), висловлювання симпатії, підкуп, зворотну стимуляцію, апеляції до почуття обов'язку, морального імперативу, самооцінки, якостей партнера (в мистецтві
полеміки цей прийом отримав назву "підмазування аргументу"). Також з метою
підпорядкування використовується апеляція до альтруїстичних почуттів партнера і
апеляція до авторитету. [Marwell, Schmitt, 1967]. Як бачимо, більшість стратегій
підпорядкування допускає можливість реалізації позитивного і негативного варіантів. Так, у ситуації, коли комуніканти (під поняттям "комуніканти" ми маємо на
увазі учасників комунікаційного процесу) не пов'язані близькими стосунками, перевага віддається таким стратегіям, як "експертиза" (логічна аргументація), "заохочення", "активізація соціальних зобов'язань". У цілому при офіційних стосунках
спектр мовних стратегій ширше, ніж при близьких стосунках.
У 30-ті роки минулого століття американськими лінгвістами Едуардом Сепіром і
Бенджаміном Лі Уорфом була розроблена теорія лінгвістичної відносності, згідно з
якою не реальність визначає мову, а навпаки, мова визначає засоби категоризації на330
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вколишньої дійсності, членуючи її у той чи інший спосіб. "Реальний світ значною
мірою несвідомо будується на основі мовних норм даної групи … Ми бачимо, чуємо
і сприймаємо так чи інакше ті або інші явища головним чином тому, що мовні норми
нашого суспільства припускають дану форму вираження" [Sapir, Whorf, 1968].
У вітчизняних дослідженнях досить повно представлено аналіз механізмів
варіативної інтерпретації дійсності. Однією з перших у цій галузі з'явилася робота
Ю. І. Левіна "Про семіотику спотворення істини" [Левин, 1974]. Автор запропонував типологію регулярних засобів, за допомогою яких можлива модифікація моделі
світу реципієнта. Це замовчування, напівправда, "заговорювання зубів", модальне
перетворення (типу заміни понять "агресія у В'єтнамі" на "події у В'єтнамі").
Стратегічний задум визначає вибір засобів та прийомів його реалізації. Тому
можна твердити, що стратегія і тактика пов'язані між собою як рід та вид. Досягнення мети можливе, якщо той, хто говорить, протягом всього процесу спілкування
контролює інтелектуальні та емоційні процеси того, хто слухає, і це спонукає
останнього до запланованих адресантом дій.
Згідно із тлумачним словником Т. Ф. Єфремової, слово "умовляння" має значення переконувати, змушувати погодитися, схиляти до певних думок та дій. Позиції
учасників у процесі умовляння є несиметричними: ініціатор не має повноважень
вимагати виконання дій або має установку на приховування (ігнорування) наявних
у нього повноважень – тобто від початку спілкування ставить себе у слабку позицію. Це зумовлює доречність перформативних висловлювань з дієсловами просити, благати – і недоречність перформативів "я вимагаю", "я наказую", "я наполягаю". Особливістю позиції вищезазначеного автора є особиста зацікавленість у виконанні дій, при цьому далеко не завжди це позначено експліцитно. На думку
М. Ю. Федосюк, в умовляннях використовуються аргументи, суть яких полягає в
тому, що адресату слід зробити щось на користь мовця [Федосюк 1996]. Однією з
тактик позначення слабкої позиції є "гра на пониження" того, хто вмовляє. Будь-які
дії, що порушують несиметричність позицій, призводять до зміни тактики, що побічно свідчить про тактичну невдачу мовця. З точки зору спостерігача (дослідника),
за сигналами, які свідчать про "гру на підвищення" адресата, можна відмежовувати
тактику вмовлянь від вимог, наказів та розпоряджень. Згідно з нашими даними,
отриманими методом "спостереження" за живим мовленням, найбільш продуктивними є моделі аргументації, засновані на апеляції:
● до почуттів, стосунків між тим, хто говорить і тим, хто слухає;
● до якостей партнера;
● до авторитету;
● до категорій Шкоди і Користі.
Особливим прийомом умовляння є так зване "канюцтво". Цей хід характеризується підміною аргументації багаторазовими емоційно забарвленими повторами
одного і того ж спонукання і може бути представлене формулою "звернення + імператив", яка повторюється певну кількість разів – до досягнення мети.
1. "Апеляція до почуттів або відносин"
"Позитивні" реалізації: "Ти ж мене любиш …", "Зроби це заради мене …", "Ми ж
друзі …". "Негативні" реалізації: "Якби ти мене любив …", "Я до тебе з усією душею,
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а ти …", "Ти мені друг чи хто? …" Когнітивної передумовою даного ходу є уявлення
про почуття комунікантів один до одного, які обидві сторони вважають цінними. Зауважимо, що одним з показників моделі вмовлянь з аргументацією-докором є конструкції з питальними частинками "хіба" і "невже", семантичні відмінності між якими
в даному випадку несуттєві [Булыгина, Шмелёв 1987; Баранов 1985].
2. "Апеляція до якостей партнера"
В основі "позитивної" реалізації даного ходу лежить виділення якостей слухача,
які дозволяють йому виконати те, до чого схиляє його мовець. На лексикограматичному рівні ця семантика експлікується у висловах типу: "тобі ж це зробити
– раз плюнути", "ти ж такий чарівний", "ти ж душа компанії " і т. п. По суті, аргументом виступає комплімент співрозмовнику. Цей хід можна назвати "відкладеним
компліментом". "Негативна" реалізація цього комунікативного ходу: "Не по зубах
тобі таке …", "Ну, ти не мужик, чи що?!", "Тобі що, шкода?". Базується на маніпулятивному впливі, при якому мовець за допомогою демагогічних прийомів намагається викликати в об'єкта почуття сорому за свої негативні якості. Сутність провокації полягає в очікуванні згоди партнера на поліпшення саморепрезентації.
3. "Апеляція до розуму"
Найбільш частотними є "позитивні" реалізації типу: "Ну ти сам подумай", "Чи
тобі не знати" і "негативні" типу:" Тобі видніше, але, на мій погляд, це безглуздо",
"Як ти не можеш зрозуміти …". Цей хід маркується показниками, які вказують на
обізнаність або, навпаки, необізнаність адресата з певними подіями або інформацією. Апеляція до розуму зазвичай включає маркери, які вказують на очевидність
аргументу і об'єктивність аргументатора: використовуються прислівники на кшталт
дійсно, зрозуміло, ясно, сполучник адже, імперативи зрозумій же, подумай сам і
інші. Всі вони є різновидом вмовлянь, які "апелюють до розуму", є комунікативним
ходом, де акцент припадає на користь чи шкоду чогось для об'єкта. Категорія "Користь – Шкода" є однією з базових категорій мовного впливу, оскільки оперує ціннісними аргументами.
4. "Апеляція до авторитету"
Посилання на джерело аргументації, яке, на думку мовця, є авторитетом для
співрозмовника, традиційний риторичний прийом, відомий як один з прийомів полеміки [Поварнин, 1990]. Основна вимога до авторитету полягає в його значущості
для об'єкта впливу. "Позитивні" реалізації: Навіть M вважає, що це краще"; "Чим ти
кращий за інших?".
У випадку "негативної" реалізації цього комунікативного ходу авторитет замінюється негативно значущим образом. Підкреслимо одну цікаву особливість вмовлянь, яка відрізняє цю тактику від тактики переконання. Тактика вмовлянь застосовується тоді, коли партнер в якості аргументів відмови використовує емоційні аргументи, інваріантна семантика яких може бути позначена як "Не хочу і не буду це
робити!". Це, власне, пояснює і специфіку вмовлянь, де вплив на почуття і емоції
превалює над впливом на розум і логіку.
5. Тактика "образи"
Згідно із тлумачним словником Єфремової, образити когось означає "заподіювати моральну шкоду, вкрай принижувати кого-небудь". Тактика образи реалізується за допомогою когнітивних прийомів:
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● "загадка" (читач розгадує її разом із автором), прийом, який наприклад, передбачає питання, відповідь на яке є очевидною;
● когнітивний прийом літературної алюзії, коли об'єкт порівнюють з літературним героєм і висвітлюють дії цього об'єкта у казковому, нереальному модусі;
● псевдологічний висновок (провокація) – по суті блокує позитивний умовивід і
передбачає перехід до доказів, що все погано;
● гіпербола – згущення красок;
● лексико-граматична модель з негативною конотацією: "3а які заслуги?". Це
риторичне питання завжди припускає імпліцитно негативний висновок;
● акцент на серйозності справи, що вимагає високої кваліфікації ("справа найважча"), готує експліцитний семантичний висновок про невиправдані очікування.
Що стосується комунікативних ходів, то слід зазначити наступні:
1. Тактика "прямої образи"
Даний хід передбачає безпосередню негативну характеристику особистості чи
негативну оцінку, яка спостерігається через натяк. "Він злодій, шахрай, непрофесіонал і т. д.";
2. Тактика "непрямої образи"
"Він схожий на M…", і тут автору доречно привести приклад, який добре відомий аудиторії.
3. Тактика "розвінчання зазіхань"
"Він не схожий на М, хоча претендує на …"
4. Тактика "навішування ярликів"
"Вона лише менеджер з продажу рекламних площин!"
До прийомів когнітивного характеру можна віднести наступні: алюзії, ярлики,
метафори в широкому сенсі. При цьому може відбуватися "поширення" негативного ставлення, коли негативне знання з однієї когнітивної галузі переноситься в іншу. До прийомів, що переслідують мету індукувати бажану семантику, належать
перебільшення і применшення, актуалізація і наведення семи, "нестандартний"
словотвір, паронімічна атракція, використання оцінної лексики і лексикограматичних конструкцій та ін. До прагматичних прийомів слід віднести різні імплікатури (натяки, провокації, припущення), а також порушення правил мовного
спілкування (надлишкова інформація, недотримання принципу поваги до партнера). З іншого боку, мовна тактика компліменту може бути засобом досягнення комунікативної мети в тактиках, в яких анулюється одна з істотних умов компліменту –
щирість. Мова в першу чергу йде про мовні дії, пов'язані з корисливими цілями:
проханням, бажанням домогтися чого-небудь, привернути до себе співрозмовника.
Подібні прийоми давно відомі і спеціально описані в роботах з еристики і мистецтва аргументації [Шопенгауэр 1910, Поварнин 1990]. Нещирий комплімент у даному
випадку все ж таки базується на одній із найважливіших умов мовної тактики компліменту: мовець виділяє у співрозмовника ознаку і вважає можливим відзначити її
як позитивну. Якщо цю умову не витримано (тобто мовець не вважає, що співрозмовник має таку ознаку), формується інший тип мовної тактики: по формі комплімент, за сенсом, знущання, насмішка. У роботі Сакса, Щеглоффа і Джефферсона
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розглядаються деякі прийоми реалізації названих типів технік. Так, техніка "мовець
обирає наступного" спостерігається у діалогах, побудованих на основі прагматично
пов'язаних реплік: питання – відповідь, вітання – відповідь, запрошення – згода/
відмова. Ця ж техніка присутня у діалогах, що включають однослівні питання типу
"Хто?", "Де?" і стратегічні питання (tag question). Особливістю останніх є те, що, на
відміну від звичайних питань, вони використовуються тільки у тому випадку, коли
мовець зазнав невдачі у першій спробі передати ініціативу. Стратегічні питання
можна розглядати як тактичний прийом передачі ініціативи. Техніка "самовисування" використовується тоді, коли мовець не вибрав, хто буде говорити наступним.
Автори відзначають деякі прийоми "включення" у діалог, зокрема, для цієї мети
використовуються спеціальні сигнали (appositional beginnings) – well, but, so, and з
відповідною інтонацією. Таким чином, в англійській мові виявлені два типи базових засобів для організації черговості у спілкуванні – стратегічні питання і
appositionals – сигнали "перехоплення ініціативи". Очевидно, що подібні засоби
існують і в російській мові. У структурі діалогічного тексту можна виявити репліки, які мають спеціальне призначення – здійснити вплив на хід розмови. Це репліки
метатекстового характеру, що несуть повідомлення про повідомлення або "висловлення про саме висловлювання" [Schiffrin 1980, Keller 1979, Schegloff, Sacks and
Jefferson 1977, Вежбицка 1978]. Ці репліки є висловлюваннями про своє висловлювання або висловлюваннями про висловлення співрозмовника і за допомогою них
цілеспрямовано підтримується той чи інший тип взаємодії. Слід розрізняти володіння ініціативою і розпорядження нею. Володіння – це відкрите узяття на себе
управління процесом спілкування. Таким чином, володіти ініціативою означає реально користуватися своїм правом (і можливістю) ініціювати події та керувати ними. Розпорядження – це реалізація права вирішувати, хто зараз буде володіти ініціативою. Звідси розпоряджатися означає дозволяти або забороняти володіння ініціативою, надавати таку можливість або відбирати. Вочевидь, розпорядження забезпечує одному з партнерів більш високий ранг, надаючи додаткові можливості [Доценко 1997, 131]. Комунікативні тактики мовця, пов'язані з контролем над ініціативою: "передача ініціативи", "нав'язування ініціативи", "збереження ініціативи",
"утримання ініціативи". Комунікативні тактики слухача з метою контролю над ініціативою "взяття ініціативи", "перехоплення ініціативи", "заохочення ініціативи",
"ухиляння від ініціативи". Особливим випадком контролю за ініціативою слід вважати тактику завершення розмови. Ситуації, коли розмова закінчується за бажанням обох комунікантів, описані у книжках на теми етикетних норм. Наше завдання
розібратися у тому, що трапляється і як потрібно діяти у разі одностороннього закінчення комунікативного акту. Труднощі визначаються, в першу чергу, суперечностями між двома факторами, – ефективністю та соціальною прийнятністю. Можна виділити три типи комунікативних ходів для одностороннього завершення розмови: прямі, непрямі і допоміжні. До прямих слід віднести експліцитні повідомлення про завершення розмови типу "Це все, що я хотіла сказати", "Більше говорити нема про що" або більш ввічливі висловлювання у формі пропозиції: "Давай завершимо цю розмову". До них же належать, на наш погляд, повідомлення про на334
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мір піти: "Ну, мені пора" і т. п. Найбільш очевидним непрямим сигналом завершення може служити ухилення від участі в розмові, тобто мовчання в моменти, коли
мовець пропонує узяти ініціативу. Серед інших сигналів "згортання" розмови перерахуємо наступні: повідомлення про неможливість продовжувати розмову (у зв'язку з обмеженістю часу, станом здоров'я, присутністю третьої особи тощо) або натяки на зайнятість співрозмовника. В англійській мові виділяються спеціальні вербальні стимули, що передують завершенню, так звані preclosing: Well …, OK, So …
[Brown & Levinson l978, Kellerman Reynolds and Bao-Sun Chen 1991]. Це спосіб виконати свої зобов'язання з ініціативи та сигналізувати про бажання завершити розмову. Однак preclosing вимагають участі другого партнера (відповідь на Well …) і,
отже, залишають за ним право вирішувати питання про закінчення контакту.
В українській мові аналогічну функцію можна побачити у репліках типу "Ну і …",
"Коротше …", "Гаразд". А у французькій "Eh bien …" "Alors …" "D'accord."
Як зазначають психологи, одним із шляхів впливу, в тому числі маніпуляції, є
управління так званим "психологічним простором взаємодії", яке складається з моменту встановлення контакту між комунікантами. Як і фізичний простір, воно має
свої вимірювання. Для опису статичного стану цього простору і змін, які в ньому
відбуваються, можуть бути використані такі поняття, як територія, дистанція, ініціатива і т. д. [Доценко 1997].
Тактика 1. "Не нашкодь партнеру".
Комунікативні ходи:
● очевидна брехня (У N невдала стрижка. = Мені подобається твоя нова
стрижка.);
● зміщення фокусу з одного аспекту на інший (N плаття, яке їй зовсім не йде. =
Який чудовий колір у цієї сукні!);
● навмисне використання двозначностей (Наречений подруги справляє неприємне враження =Ти знаєш, він не такий, як ми.);
● використання евфемізмів (Дитина абсолютно невихована. – Вона ж дитина!).
У всіх випадках мовець намагається уникнути шкоди для слухача, він явно нещирий, але не прагне маніпулювати проблемою.
Тактика 2. "Маніпуляція проблемою".
Комунікативний хід: заміна проблеми (визнається існування іншої проблеми, не
тієї, яка є на насправді). Наприклад, під час прес конференції у грудні 2011 року з
чинним президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, журналіст Мустафа Наєм запитав, чому прості українці живуть щораз гірше, а президент – дедалі
краще. На що вельмишановний президент відповів "Те, що ви так бурхливо розвиваєте, мене абсолютно мало цікавить. Я дуже мало маю часу для насолоди. Вчора я
близько 3 години ночі приїхав додому і сьогодні встав о 6 годині ранку. Про яке
солодке життя ви говорите, я не знаю". Тобто замінює проблему бідності українців
проблемою відсутності персональної насолоди. Особливістю цієї тактики є тимчасовий результат: мовець "знімає проблему" у теперішньому часі, але не вирішує її
для майбутнього: в іншій ситуації він уже не зможе застосувати цю тактику.
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Тактика 3. "Це не має до тебе особисто прямого стосунку".
Комунікативні ходи:
● маніпуляція позицією адресанта, коли мовець приховує, що висловлюване
судження є його думкою (Партнер палить, і це мене дратує. = Я думаю, що тут не
можна курити.);
● маніпуляція позицією адресата, коли мовець приховує, що критичне висловлювання адресовано безпосередньо партнеру (Сусід по кімнаті в готелі дуже неохайний. = Мій син такий неохайний – ніяк не можу привчити його до порядку).
Тактика 4. "Проблема існує, але це не впливає на наші відносини".
Комунікативні ходи:
● метакомунікації з акцентом на позитивному ставленні мовця до слухача (Сьогодні у тебе відповідальна зустріч, і мені не подобається, як ти вдягнувся. = У тебе
важлива зустріч, мені здається, що буде краще, якщо ти одягнеш цей костюм.);
● "виключення" партнера із зони критики (Театральна постановка дуже нудна. =
П'єса нудна, але ти грав чудово, я просто насолоджувався.);
● перекладення "відповідальності за проблему" на мовця (Жарти N. вдаються
мені непристойними. = Напевне, я занадто провінційна, але я відчуваю себе ніяково, коли ви так жартуєте).
Мовні стратегії представляють собою частину наших загальних знань – знань
про процеси мовленнєвого спілкування, а також шляхи досягнення комунікативних
цілей. Стратегії та тактики загалом – це відкритий нескінченний список, тому що
вони відображають багатогранність процесів соціальної взаємодії, яка іноді може
бути непередбачуваною, а подекуди навіть алогічною. Нові типи комунікативних
ситуацій, нові форми комунікації і відповідні типи дискурсу можуть стати базисом
для формування нових стратегічних та тактичних рішень.
В статье рассматриваются лингвистические и психологические аспекты влияния на речевое поведение коммуникантов. Предлагается набор средств и тактик вербального манипулятивного воздействия.
Ключевые слова: стратегии, тактики, средства воздействия, гештальтпсихология, апелляции в обращении, психологическое влияние.
The article observes the linguistic and psychological aspects of influence on verbal behavior of
communicants. The list of tactics and devices of verbal manipulative influence is outlined.
Key-words: strategies, tactics, ways of influenceу, gestalt-psychology, appeals in communication,
psychological influence.
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Статья посвящена описанию возможностей метода коалиционного проектирования в массмедийном политическом дискурсе.
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Изучение воздействия в масс-медийном политическом дискурсе важно не только
для выявления форм, видов, составляющих и средств воздействия, но также может
способствовать прогнозированию вероятных тенденций развития политической
ситуации. Особенно интересным в этом плане представляется исследование скрытого воздействия.
Поскольку такая форма воздействия по своей сути обладает некими неявными
свойствами, для её всестороннего изучения целесообразно обращение к проведению латентного анализа, позволяющего "путем преобразований, специальной обработки информации о внешнем проявлении признака обнаружить внутренние, латентные" (скрытые) закономерности [Бурлачук 1989, 71]. Для этой цели применяются
модели с латентными переменными ("совокупность статистических моделей, описывающих и объясняющих наблюдаемые данные их зависимостью от ненаблюдаемых характеристик, которые могут быть сконструированы с помощью определенных математических методов" [Благуш 1989, 21]). Наиболее известным примером
моделей такого рода называют модель линейного факторного анализа ("его общие
факторы являются ненаблюдаемыми латентными величинами") [Благуш 1989, 21].
Факторный анализ способствует "выявлению скрытых переменных, характеристик
внутренней структуры исследуемых объектов" [Бурлачук 1989, 71] и определяется
как "комплекс аналитических методов, позволяющих выявить скрытые (латентные)
признаки, а также причины их возникновения и внутренние закономерности их
взаимосвязи" [Бурлачук 1989, 154–155]. Он "направлен на преобразование исходного набора признаков в более простую и содержательную форму"; центральной
задачей факторного анализа является "переход от совокупности непосредственно
измеряемых признаков изучаемого явления к комплексным обобщенным факторам,
за которыми стоят комбинации исходных признаков, выделяемых на основе их
внутренних закономерностей, отражающих структуру исследуемой области явлений" [Бурлачук 1989, 155]. Особенно важным для исследования оказывается то, что
факторный анализ "представляет собой не только метод статистической обработки
исходных данных для их обобщений, но и широкий научный метод подтверждения
гипотез относительно природы процессов, присущих самому измеряемому свойству" [Бурлачук 1989, 155]. Факторный анализ дает возможность определить системообразующий фактор, т. е. ведущий, центральный, благодаря которому система
является устойчивой; влияние на системообразующий фактор позволяет эффектив338
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но управлять развитием самой системы в целом или проявлениями отдельных ее факторов в частности. Системообразующий фактор выявляется путем определения факторных коэффициентов. Исходной информацией для проведения факторного анализа является корреляционная матрица; выделенные обобщенные факторы первого порядка могут быть представлены в виде новой матрицы, отражающей корреляции уже
между факторами [Бурлачук 1989, 155]. Следует отметить, что фактор "в смысле факторного анализа означает прежде всего математически сконструированную переменную, удовлетворяющую аксиомам факторной модели" [Благуш 1989, 38–39].
При анализе воздействия в масс-медийном политическом дискурсе следует учитывать, что факторный коэффициент (для обозначения этой величины употребляются также термины "факторный вес", "факторная нагрузка" [Благуш 1989, 41])
представляет собой меру проявления латентных (скрытых) признаков воздействия
исследуемого политического нарратива (выделение политических нарративов целесообразно применить для структурирования политического дискурса). Системообразующий политический нарратив, обладающий самым большим факторным коэффициентом, имеет максимальный коэффициент взаимодействия с остальными нарративами. Следовательно, через изменение коэффициента (веса) фактора системообразующего нарратива возможно с минимальными затратами управлять действенностью всех остальных политических нарративов. Посредством системообразующего политического нарратива происходит управление всей системой политических нарративов, а, следовательно, и управление всем политическим дискурсом при
воздействии на электорат.
Факторный анализ позволяет установить скрытые цели обращения к политическому нарративу, которые адресант стремится не афишировать. Эти цели связаны не
с количеством считаемых единиц, а с их последовательностью.
Наиболее известным видом скрытого воздействия является манипулятивное воздействие [Доценко 1997; Шейнов 2007 и др.]. Исследователи также говорят о существовании некоего скрытого воздействия, по внешним признакам похожего на
манипулятивное, но по сути таковым не являющегося [Шостром 1994; Шейнов
2007, 9]; такое воздействие вслед за Э. Шостромом можно назвать актуализирующим. Определение вида скрытого воздействия, преобладающего в масс-медийном
политическом дискурсе той или иной политической силы, лежит в основе дальнейших расчетов, позволяющих спроектировать виртуальную "коалицию" (объединение) политических сил.
Совокупность таких расчетов и представленных ниже теоретических основ
представляет собой разрабатываемый нами метод коалиционного проектирования,
который заключает в себе анализ суммарного воздействия "коалиции" средств массовой информации, поддерживающих разные политические силы (виртуальной
"коалиции" разных политических сил).
Теоретическими основами предложенного метода коалиционного проектирования взяты следующие положения:
1. При манипулятивном воздействии происходит стремление скрыть истину (эксплицитно апеллировать к явлениям, не являющимся системообразующими) наря339
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ду со стремлением получить системные качества, чтобы управлять всеми нарративами (декларируется один нарратив, а латентно идет обращение к другому). При
актуализирующем воздействии открыто заявляются истинные цели.
2. Актуализирующее воздействие более целенаправленно (стратегично), манипулятивное воздействие более ситуативно (обращение к тому или иному политическому нарративу в зависимости от политической выгоды).
Поскольку актуализатор ставит стратегические цели, а манипулятор – тактические (в зависимости от ситуации), то в коалиционном "объединении усилий" манипулятор "примет" стратегию актуализатора, т. е. произойдет статистическая "подстройка" факторного коэффициента системообразующего нарратива в пользу стратегии актуализирующей политической силы. Следовательно, перевес будет в сторону системообразующего фактора актуализирующего воздействия. Другими словами: в виртуальной "коалиции" перевес будет в сторону той политической силы,
чье воздействие является более эффективным в стратегическом плане, то есть наиболее приближенным к идеальному образу актуализирующего воздействия.
3. При расчете возможной "коалиции" разных политических сил на основе анализа масс-медийного политического дискурса учитывается утверждение Э. Шострома, что два актуализатора смогут сотрудничать, два манипулятора "смогут привыкнуть друг к другу", но "союз манипулятора и актуализатора немыслим" [Шостром 1994, 50].
В качестве единиц счета для метода коалиционного проектирования нами приняты экспрессивы, использование которых в масс-медийном политическом дискурсе является значимым для воздействия.
Ориентировочным критерием для выделения экспрессивов выступили модели
образования экспрессивов, описанные Л. А. Кудрявцевой [Кудрявцева 1998], которые устанавливают единую шкалу для измерения экспрессивов. Учитывались единицы, подобные нижеприведенным: не тратиться на дорогущие и прожорливые
мерседесы ("Вечерние вести", 05.12.03), минималка (минимальная зарплата) ("Вечерние вести", 05.12.03), этот человечище ("Вечерние вести", 12.12.03; о Г. Суркисе), пропорционалка ("Товарищ", 15.02.04; о пропорциональной системе выборов); юридический идиотизм ("Товарищ", 18.11.03), убрать к такой матери все
украинские заставы ("Вечерние вести", 07.11.04), оказался подонком высшей степени ("Вечерние вести", 07.11.04); специальные бодигарды парламентаризма ("Вечерние вести", 28.11.03), римейк Переяславской рады ("Вечерние вести", 23.04.04;
о вступлении в ЕЭП), зачистка свидетелей ("Вечерние вести", 07.11.03), срочно
слинять из страны ("Товарищ", 12.12.03), баллотироваться в президенты <…>
при любых раскладах ("Вечерние вести", 31.10.03), сдать (в значении "предать")
("Товарищ", 21.11.03), не возопили о спасении территориальной целостности отчизны ("Вечерние вести", 07.11.03), "хатынка" президента ("Товарищ", 02.03.04);
международные "независимые" фонды ("Товарищ", 12.11.03), сразу узнаешь все
главные "мировые" новости, а именно: Ющенко в Донецке назвали фашистом
("Вечерние вести", 28.11.03), политическая "реформа" ("Товарищ", 15.02.04); А на
деле будет "мукачевать" всю страну ("Вечерние вести", 23.04.04; окказионализм,
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образованный от названия населенного пункта (Мукачево), о нечестных выборах, о
возможном силовом варианте), медведчукизация ("Вечерние вести", 12.03.04; образовано от фамилии В. Медведчука; о его политике), грачизм ("Вечерние вести",
23.01.04; образовано от фамилии Л. Грача, в то время лидера крымских коммунистов; о дискриминации граждан в зависимости от города, в котором они родились,
от места рождения); Азарова бояться – в правительство не ходить ("Вечерние вести", 23.01.04), Украина безъядерная: КТО виноват и ЧТО делать? ("Вечерние вести", 21.11.03), Здравствуй оружие! ("Вечерние вести", 21.11.03), Мы говорим партия, подразумеваем Лен… Тьфу… Янукович Виктор Федорович, он же действующий премьер-министр Украины ("Вечерние вести", 31.10.03); главный эсдек страны ("Вечерние вести", 30.04.04; о В. Медведчуке), главный банкир страны ("Вечерние вести", 19.12.03; о С. Тигипко); дем(о)кратичный ("Товарищ", 06.11.03; о партии СДПУ(о)), президент и его (о)кружение ("Вечерние вести", 12.12.03), Будни
ФРЕЙДерального парламентаризма ("Вечерние вести", 12.12.03), "НескРОМНЫе" выборы ("Вечерние вести", 02.04.04; о ситуации на выборах в г. Ромны) и т. п.
Материал для проведения факторного анализа включает экспрессивные единицы, выбранные из двух представляющих разные политические силы газет ("Товарищ" и "Вечерние вести") в период с ноября 2003 г. по апрель 2004 г. (шесть месяцев). Тематическая классификация выбранного материала позволила выделить
шесть основных политических нарративов: "Критика структур власти" (критика
политической, экономической и т. п. ситуации в стране), "Война в Ираке", "Свобода слова", "Единое экономическое пространство" (далее – "ЕЭП"), "Политреформа"
(политическая реформа – изменения в Конституции Украины; эти изменения были
приняты, но через несколько лет отменены), "Выборы 2004 года" ("предстоящие
выборы Президента Украины"). Измерение количественного параметра (динамики
употребления экспрессивов в рамках определенных политических нарративов на
протяжении выделенного интервала времени – определенного количества дней,
недель или месяцев; например, помесячно в течение полугода) – и последующее
применение факторного анализа может помочь в определении вида воздействия.
Первым шагом метода коалиционного проектирования является расчет иерархии
политических нарративов в каждом анализируемом СМИ в отдельности путем факторного анализа. Соотнесение выявленного системообразующего нарратива (и всей
иерархии нарративов в целом) с эксплицитно постулируемой в исследуемых СМИ
важностью этих же нарративов (тематических комплексов) дает возможность выявить, какой вид скрытого воздействия преобладает в каждом СМИ.
Представим результаты факторного анализа (расчета факторных коэффициентов)
политических нарративов, выделенных в газетах "Вечерние вести" и "Товарищ" (ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.). (Здесь и далее при указании факторных коэффициентов будут использоваться порядковые номера для обозначения названий политических нарративов, а именно: (1) – "Критика структур власти"; (2) – "Война в Ираке";
(3) – "ЕЭП"; (4) – "Свобода слова"; (5) – "Политреформа"; (6) – "Выборы 2004 г.".)
Расчет факторных коэффициентов шести политических нарративов ("Вечерние
вести", ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.) дал такие результаты: (1) – 0,593; (2) –
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0,500; (3) – 0,609; (4) – 0,465; (5) – 0,368; (6) – 0,534. Наибольший факторный коэффициент имеет политический нарратив (3) – "ЕЭП". Следовательно, этот нарратив
является системообразующим для газеты "Вечерние вести" за ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г. Примечательно, что количество экспрессивов, относящихся к политическому нарративу "ЕЭП", сравнительно невелико. Следовательно, нарратив "ЕЭП"
является скрытым системообразующим фактором, изменяя который можно было
влиять на остальные нарративы. Эксплицитно политическая сила, которую представляет газета "Вечерние вести", также говорила о важности политического нарратива "ЕЭП" (выступала против этого политического шага). Следовательно, можно
говорить о наличии элементов актуализирующего воздействия (политическая сила
открыто постулирует приоритетные цели).
Последовательное исключение системообразующих факторов из системы расчета факторных коэффициентов позволит установить скрытую иерархию политических нарративов. После исключения основного системообразующего нарратива расчет факторных коэффициентов пяти оставшихся политических нарративов показал
следующие результаты: (1) – 0,562; (2) – 0,477; (3) – 0,000; (4) – 0,452; (5) – 0,359;
(6) – 0,512. То есть: на втором месте по значимости располагается политический
нарратив (1) – "Критика структур власти" (что характерно для оппозиционного политического дискурса – политическая сила, представляемая газетой "Вечерние вести", в анализируемый период времени относилась к оппозиции). Исключение второго по значимости политического нарратива дало такие результаты расчета факторных коэффициентов: (1) – 0,000; (2) – 0,441; (3) – 0,000; (4) – 0,429; (5) – 0,362;
(6) – 0,442. Расчеты показывают, что на третьем месте по значимости располагается
политический нарратив "Выборы 2004 г.". Четвертое место занимает политический
нарратив "Война в Ираке" (факторные коэффициенты трех оставшихся нарративов
после исключения трех предыдущих системообразующих нарративов: (1) – 0,000;
(2) – 0,420; (3) – 0,000; (4) – 0,316; (5) – 0,320; (6) – 0,000). Нарративы "Политреформа" и "Свобода слова" согласно расчетам играли наименьшую роль в процессе
воздействия в указанный отрезок времени.
Выделенные политические нарративы ("Вечерние вести", ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.) по системообразующей значимости располагаются в следующем порядке (от более системообразующе-значимых к менее системообразующезначимым): "ЕЭП", "Критика структур власти", "Выборы 2004 г.", "Война в Ираке",
"Свобода слова" и "Политреформа".
Расчет факторных коэффициентов этих же шести политических нарративов
("Товарищ", ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.) дал следующие результаты: (1) – 0,531;
(2) – 0,455; (3) – 0,408; (4) – 0,361; (5) – 0,340; (6) – 0,589. Итак, системообразующим для газеты "Товарищ" за ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г. являлся политический
нарратив (6) – "Выборы 2004 г.". В то же время эксплицитно в газете "Товарищ"
заявлялось о наибольшей важности проведения политической реформы (политический нарратив "Политреформа"). Поскольку постулировался один нарратив, а системообразующим оказался иной, можно говорить о наличии элементов манипулятивного воздействия на электорат.
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Последовательно исключая системообразующие факторы из системы расчета
факторных коэффициентов, проанализируем иерархию политических нарративов
газеты "Товарищ" (ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.). На втором месте (факторные
коэффициенты пяти оставшихся политических нарративов после исключения системообразующего: (1) – 0,532; (2) – 0,438; (3) – 0,413; (4) – 0,301; (5) – 0,292; (6) –
0,000) располагается политический нарратив (1) – "Критика структур власти", что
подтверждает оппозиционный статус политической силы, представляемой газетой
"Товарищ". Третьим по значимости является политический нарратив (3) – "ЕЭП"
(факторные коэффициенты четырех оставшихся политических нарративов: (1) –
0,000; (2) – 0,343; (3) – 0,521; (4) – 0,289; (5) – 0,160; (6) – 0,000). Следующим по
важности выступает нарратив (2) – "Война в Ираке" (в газете "Товарищ" – это требования вывести украинский контингент из этой страны). Факторные коэффициенты трех оставшихся политических нарративов: (1) – 0,000; (2) – 0,306; (3) – 0,000;
(4) – 0,149; (5) – 0,063; (6) – 0,000. Политический нарратив "Политреформа", как
показали расчеты, не играет значительной роли, несмотря на то, что проведение
политической реформы постулировалось анализируемой политической силой как
основополагающее в программе действий, как главная политическая цель.
Выделенные политические нарративы ("Товарищ", ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.)
по системообразующей значимости располагаются в следующем порядке (от более
системообразующе-значимых к менее системообразующе-значимым): "Выборы
2004 г.", "Критика структур власти", "ЕЭП", "Война в Ираке", "Свобода слова" и
"Политреформа".
Итак, соотнесение результатов расчетов (выявления скрытой иерархии нарративов) и эксплицитно выраженной политической позиции двух анализируемых политических сил, представленных соответствующими СМИ, показало, что воздействие
газеты "Вечерние вести" (ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.) включало черты актуализирующего воздействия (частичное совпадение заявляемых целей со скрытыми), а воздействие газеты "Товарищ" (ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.) было преимущественно
манипулятивным (фактическое несовпадение заявляемых целей со скрытыми).
Следующим шагом метода коалиционного проектирования является виртуальное моделирование "коалиции" политических сил, представляемых анализируемыми СМИ. Проводится факторный анализ политических нарративов, основываясь на
общем количестве экспрессивов, выявленных в газетах "Вечерние вести" и "Товарищ" вместе.
Расчет факторных коэффициентов шести политических нарративов в виртуальной "коалиции" ("Вечерние вести" и "Товарищ", ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.)
дал следующие результаты: (1) – 0,469; (2) – 0,462; (3) – 0,615; (4) – 0,497; (5) –
0,356; (6) – 0,508. Системообразующим фактором спроектированного "коалиционного блока" политических сил, представляемых газетами "Вечерние вести" и "Товарищ" (ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.), выступает политический нарратив (3) –
"ЕЭП". Как было указано выше, этот нарратив является системообразующим для
газеты "Вечерние вести", а для газеты "Товарищ" был третьим по значимости. Следовательно, в виртуальной "коалиции" у газеты "Товарищ" изменился системообразующий политический нарратив.
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Иерархия системообразующих факторов виртуального "коалиционного блока"
посредством последовательного исключения системообразующих факторов из системы расчета факторных коэффициентов выглядит следующим образом. Факторные коэффициенты пяти политических нарративов после исключения системообразующего нарратива: (1) – 0,407; (2) – 0,456; (3) – 0,000; (4) – 0,503; (5) – 0,332; (6) –
0,488. То есть, вторым по значимости в "коалиционном блоке" оказывается политический нарратив "Свобода слова", игравший незначительную роль в иерархиях нарративов каждой из газет в отдельности. Факторные коэффициенты четырех оставшихся политических нарративов: (1) – 0,375; (2) – 0,415; (3) – 0,000; (4) – 0,000; (5) –
0,243; (6) – 0,539. Следовательно, третье место занимает нарратив (6) – "Выборы
2004 г.". На четвертом месте политический нарратив (2) – "Война в Ираке" (факторные коэффициенты трех оставшихся политических нарративов: (1) – 0,240; (2) –
0,393; (3) – 0,000; (4) – 0,000; (5) – 0,195; (6) – 0,000).
Политический нарратив "Критика структур власти" в "коалиционном блоке" газет "Вечерние вести" и "Товарищ" оказывается не настолько важной, как в воздействии каждой из газет в отдельности. Критика не является системообразующим фактором для совместных действий, а предстает всего лишь как ритуальное проявление принадлежности к оппозиционному дискурсу.
Политический нарратив "Политреформа" не играет значительной роли в процессе
воздействия ни для каждой газеты в отдельности, ни в моделируемой "коалиции".
Итак, выделенные политические нарративы (ноябрь 2003 г. – апрель 2004 г.; газеты "Вечерние вести" и "Товарищ" вместе) по системообразующей значимости
располагаются в следующем порядке (от более системообразующе-значимых к менее системообразующе-значимым): "ЕЭП", "Свобода слова", "Выборы 2004 г.",
"Война в Ираке", "Критика структур власти" и "Политреформа".
Порядок следования политических нарративов по системообразующей значимости в "коалиции" во многом совпадает с порядком следования нарративов в газете
"Вечерние вести" (кроме второй позиции, где место нарратива "Критика структур
власти" в виртуальной "коалиции" занимает нарратив "Свобода слова"). То есть, подтверждается наличие в газете "Вечерние вести" актуализирующего воздействия (преимущественного соответствия заявляемых целей со скрытыми в любых условиях).
В то же время "коалиционный" порядок следования нарративов имеет ряд различий с
иерархией политических нарративов газеты "Товарищ" (совпадает один (четвертый)
пункт – нарратив "Война в Ираке"). Иными словами, наблюдается изменение системообразующей значимости политических нарративов газеты "Товарищ" в сторону
системообразующей значимости политических нарративов газеты "Вечерние вести",
что подтверждает преобладание манипулятивного воздействия в газете "Товарищ"
(несоответствие заявляемых и скрытых целей, ситуативный характер воздействия).
Учитывая несовместимость актуализатора и манипулятора ([Шостром 1994,
50]), реальная коалиция политических сил, представляемых исследуемыми средствами массовой информации, является маловероятной. Как показали последующие
политические события в Украине, коалиция образовалась, но ее существование было кратковременным.
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Представленные выше расчеты были проведены в конце 2005 г. – начале 2006 г.
В это время политические силы, представляемые газетами "Вечерние вести" (Блок
Юлии Тимошенко) и "Товарищ" (Социалистическая партия Украины; лидер – Александр Мороз), входили в одну политическую коалицию (вместе с некоторыми
другими политическими силами). В середине 2006 г. эта коалиция претерпела изменения. Совместные действия исследуемых политических сил не нашли продолжения. Следовательно, верность предположения о невозможности существования
коалиции двух политических сил, характер воздействия которых не совпадает (речь
идет о преобладании свойств манипулятивного или актуализирующего воздействия) подтверждается произошедшими событиями (с уточнением – в случае создания подобной коалиции существование ее будет кратковременным).
Таким образом, метод коалиционного проектирования с применением факторного анализа для определения иерархии системообразующих нарративов в исследуемых СМИ, последующего определения преобладающих тенденций воздействия
(манипулятивных или актуализирующих), а также последующего проектирования
виртуальной "коалиции" исследуемых СМИ способствует прогнозированию вероятных тенденций развития политической ситуации.
Статтю присвячено опису можливостей методу коаліційного проектування в мас-медійному політичному дискурсі.
Ключові слова: метод коаліційного проектування, мас-медійний політичний дискурс.
The article is devoted to description of coalitional projecting method's possibilities in the mass-media
political discourse.
Key words: coalitional projecting method, mass-media political discourse.
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СИМУЛЯКРНОСТЬ КАК ОСНОВА МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА БЛОГА:
ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Пожидаева Ирина Валентиновна,
соискатель
Международный научно-технический университет им. акад. Ю. Бугая
В статье исследуется симулякр как значимая лингвофилософская категория, которая широкомасштабно
подменяет собой явления реальной жизни. Общество постмодерна подвержено воздействию симулякрных коммуникаций, манипулятивное воздействие которых особо ощутимо в среде Интернета.
Ключевые слова: симулякр, коммуникативная ситуация, модель социального поведения, реальность-виртуальность, экстремальность дискурса.

Актуальность работы. Конец ХХ – начало ХХІ века отмечен радикальными изменениями в развитии человечества, в основе которых, с одной стороны, лежит разработка и массовое распространение новых коммуникационных технологий. С другой – углубленное исследование происходящих процессов, коммуникативное конструирование новой реальности, активное использование потенциала социальных технологий, систем коммуникации и интеллекта. Особую роль приобретают симуляции
реальности, манипулятивное воздействие которых ощущает общество постмодерна.
Цель – лингвофилософский анализ симулякра как основы манипулятивного
дискурса блогосферы. Объект исследования – симулякр как значимая лингвофилософская категория. Предмет – роль симулякра в организации манипулятивного
дискурса англо-, русско- и украиноязычной блогосфер.
Постановка проблемы. Категория симулякра (видимости, подобия от лат.
simulare – притворяться) – древняя, в европейской философии она возникла еще
во времена Платона. Платоновскую теорию симулякра критически воссоздал
Ж. Делез, который определяет симулякр не просто как вырожденную копию, но и
как сущность, в которой присутствует позитивная сила, отрицающая и оригинал, и
копию, и модель, и репродукцию [Делез 2007]. Ж. Бодрийяр дает следующее определение симулякра: "Это вовсе не то, что скрывает собой истину. Это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина" [Бодрийяр 2004] и утверждает, что со
времен эпохи Возрождения в соответствии с изменениями ценностей последовательно сменились три порядка симулякров:
● подделка, составляющая господствующий тип "классической" эпохи, от Возрождения до промышленной революции (симулякры этого рода маскируют и извращают подлинную реальность);
● производство, составляющее господствующий тип промышленной эпохи (симулякры маскируют отсутствие подлинной реальности);
● симуляция, составляющая господствующий тип нынешней фазы, регулируемой кодом (симулякры не имеют связи с какой-либо реальностью) [Бодрийяр 2004].
Интернет является новой коммуникативной средой, воссоздающей новые модели социального поведения. Значимыми особенностями этой среды, по мнению
Д. В. Иванова, являются следующие: нематериальность воздействия (изображаемое
производит эффекты, характерные для вещественного); условность параметров
(объекты искусственны и изменяемы); эфемерность (свобода входа/выхода обеспе346
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чивает возможность прерывания и возобновления существования объектов) [Иванов 2000]. В коммуникативной среде Интернета реальная действительность поддается симуляции – улучшению, усовершенствованию посредством формирования
виртуального дискурса. Созданные на основе новых технологий модели социального поведения и коммуникативные ситуации (симулякры) приобретают самостоятельность, больше не нуждаются в оригиналах. В результате этого процесса происходит виртуализация реальности на основе виртуализации дискурса. Виртуальный
дискурс формируется в условиях "прецессии симулякров" [Бодрийяр 2000, 126],
что и определяет его манипулятивность. "Территория больше не предшествует карте и не переживает ее. Отныне сама карта предшествует территории – прецессия
симулякров – именно она порождает территорию" [Бодрийяр 2000, 126–127]. Согласно М. Кастельсу, из коммуникационных процессов "всемирной паутины" создается специфическая форма символической среды, в которой реальность материального и символического существования людей погружена в виртуальные образы, эти
виртуальные образы не передают опыт, а сами становятся опытом [Castells 1997] и,
в конечном итоге, определяют картину мира пользователей, их систему социального взаимодействия и мышления.
Изложение основного материала. В блог-коммуникации воссоздается модель социального поведения, предполагающего коммуникативное взаимодействие в решении
социально значимых вопросов. Реальная действительность поддается симуляции, что
проявляется в двух аспектах – в формировании среды обитания сетевого сообщества
по аналогии с реальным миром, но более усовершенствованным в новой коммуникативной среде – Интернете; в оценке реальной действительности как симуляции.
Коммуникативные ситуации, созданные в виртуальной среде, воспринимаются
как единственно верные и более не нуждающиеся в оригиналах. "Явление Христа
народу" Александра Иванова специалисты Google снимали целый день. Уровень
съемки такой, что даже специалистам интересно, исследователям и реставраторам… Критиков больше всего смущает, что кто-то решает за вас, какие картины вам нужно увидеть, а какие нет. Другая, более распространенная претензия
состоит в том, что просмотр шедевров живописи в интернете автоматически
упрощает их, лишая контекста, и существует опасность, что в будущем нужда
посещать музеи вообще отпадет. Кроме того, Google способен показать вам картину в таких подробностях, какие невозможно различить, глядя на нее в музее.
Если симулякр получается настолько качественным, зачем вообще принимать реальность в расчет? (sonichnaj. livejournal. com/); ЖЖ, который никто не читает.
Тем, кто счастлив, некогда писать дневники, они слишком заняты жизнью, чтобы
жить в симулякре (http://sveta-na-mazde. livejournal. com).
В приведенных примерах формируется оппозиция реальность – виртуальность,
в которой второй компонент воспринимается как самостоятельная сущность (Если
симулякр получается настолько качественным, зачем вообще принимать реальность в расчет?), более психологически комфортная, чем реальная действительность (существует опасность, что в будущем нужда посещать музеи вообще отпадет), позволяющая человеку избавиться от состояния фрустрации и коммуникативного вакуума (Тем, кто счастлив, некогда писать дневники, они слишком заня347
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ты жизнью, чтобы жить в симулякре), технологические особенности которой
предоставляют возможность реализации интеллектуальных запросов, не выходя из
дома (просмотр шедевров живописи в интернете автоматически упрощает их,
лишая контекста, и существует опасность, что в будущем нужда посещать музеи вообще отпадет).
Коммуникативные цели блога – когнитивная трансакция переживаний, убеждений, идей личности в новую виртуальную реальность, поик сообщества "близких
по духу" людей и конструирование в нем собственной идентичности. Таким образом, пространственно-временная организация блог-коммуникации выстраивается
по аналогии с реальным миром, но более усовершенствованным в интернет-среде.
Парадигма сетевого сообщества блога закрепляется в следующих именованиях:
Члены сетевого сообщества блога: ЖЖ-френды, блоголюди, друзья, друзя, камрады, господа, LJ users, friends, fellows, guys, bloggers и др.
Блог: блогофренд для френдов (http://friend.in.ua), уютная жежешечка (http://
tema.livejournal.com), уютный он-лайн журнал (http://www.sxnarod.com/journal.php),
окно в мир для всех (http://smerkulov.wordpress.com), блог-дневник-живой журнал
(http://blogs.mail.ru/mail), резиденция доброго Гитлера (http://shell74.livejournal.com),
інтернет домівка (http://demchuk.info), хата (http://www.hlibnahata.com.ua/blog_ua.
html), дурдом (http://nadia-yacik.livejournal.com, http://www.facebook.com/zavhozdurdom).
Посетители блога: блогоридеры, гости, фолловеры, guests.
Виртуальное пространство: интернеты (http://shell74.livejournal.com/), blogs
and the internets (http://www.ngaireb.com), David Lyon's IT Blog – Internets Roasting
On An Open Fire (http://inverclydenow.com/blogs).
Блог-коммуникация формируется на основе принципа антропоцентричности: ее
успех зависит от того, насколько успешно симулированы компоненты реальности,
что определяет психологическую комфортность и эмотивность формируемого дискурса, цель которых – управление чувствами коммуникантов, их вживание в виртуальную ситуацию. Задается модальность, которая способствует сближению автора
и посетителей блогов. К ключевым словам, находящимся в фокусе социального и
коммуникативного внимания манипулятивного дискурса блогосферы, относятся:
френд, фолловить, лайки и др. На уровне словообразования и лексики актуализируются словообразовательные парадигмы на основе корня френд (более привлекательного, поскольку является заимствованным словом) – 83 % всех образований
(friending, friended, befriend, friendectomy, friendbulimic, friendboxed; френдинг,
френд-лента, френдить, отфрендить, френдоцид, френдосбор и др.), фолловить –
15 %, блог – 1 %, друг – 1 %, что актуализирует иллокутивные установки коммуникантов на сплочение и удержание социальных связей.
Социально и коммуникативно значимые процессы дискурса блогосферы активно именуются существительными на -инг, имеющими значение процессуальности
какого-либо действия – френдинг, лайкинг, фолловинг. Кроме того, новообразования создаются чистым сложением слов из словосочетаний (френд-лента, френдосбор, friendbulimic, friendboxed); аффиксальными способами словообразования (френдинг/ friending, френдить, отфрендить, френдоцид (суффикс -цид / лат. -cide –
убийство), friendectomy). Активное использование всевозможных словообразовате348
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льных механизмов свидетельствует о формировании номинативной парадигмы
блогосферы. Жми на картинку и присоединяйся к ПРЕДНОВОГОДНЕМУ ФРЕНДИНГУ декабря!!! (http://yolka-live.livejournal.com); My Facebook needs a Friendectomy because this douche bag keeps poking me (http://mashable.com).
Все рассмотренные новообразования объединяет сема 'симуляция реальности'.
Новые слова создаются для именований явлений, фактов, событий блога, тем самым формируется симулякр психологически комфортной реальности. "Решила почистить френд-ленту. Если вас случайно удалю, отписывайтесь в коментах, восстановлю (в течении нескольких часов или сразу). Заранее извиняюсь" (http://
aakaler.livejournal.com/113044.html).
Симулякр, создаваемый в блог-коммуникации, является "точной копией, оригинал которой никогда не существовал" [Jameson 1991]. Симулякр в этом своем качестве служит особым средством общения, реконструирующем в ходе коммуникации
вербальных партнеров коннотативные смыслы. Нами зафиксированы следующие
типы симулякров, формирующих прагматику блога:
Френдинг, friending (симулякр дружбы) – процесс добавления в друзья путем
нажатия кнопки и отправление запроса нужному адресату, а также его согласие или
несогласие включить в список друзей.
Троллинг, trolling (симулякр провокационного поведения) –подстрекательское,
провокационное речевое поведение автора блога по отношению к определенному
человеку с целью вовлечения остальных блогеров в конфронтацию с ним.
Лайкинг, liking (симулякр одобрения) – нажатие специальной кнопки с целью
показать, что статья автора понравилась.
Коммуникация в блоге (симулякр комфортности): Уютный он-лайн журнал,
где вы сможете написать о событиях в вашей жизни, а также общаться с друзьями в сети (http://www. sxnarod. com/journal. php); Ugh. I am SOOOOO bored tonight.
No one to chat with. Pretty pitiful, yep! I guess I could go to bed, LOL! (http://hadesgirl.
livejournal.com).
Метафорическое именование блогов также является свидетельством симуляции
реальности: Intergalactic House of Paisley (http://drpaisley.livejournal.com), концерт в
халате на лестничной клетке (http://www.exler.ru/expromt), Щоденні рехвлексії
(http://proidysvit.livejournal.com).
Виртуальное пространство блогосферы может рассматриваться как физическое
пространство, населенное жителями; как когнитивное пространство, включающее логику и формальные абстракции; как социальное пространство, имеющее социальные
интеракции; как виртуальный дискурс, реализующий все названные аспекты в процессе коммуникации [Компанцева 2008, 311]. Понятие блогосфера включает семантические значения: компоненты 'дом' (уютная жежешечка, хата); 'жизнь'; явление сетевого эксгибиционизма (Экслер), игра в маски, мода на ведение блога, существуют определенные явления – френдинг, троллинг, пруфлинк, желание стать тысячником – уважаемым человеком; ведение дневника, как работа, она приносит реальные деньги и др.
Прецессия симулякров в речевом сообществе блога формируется как реакция на
социально значимые события и обусловливает формирование единой точки зрения
коммуникантов, – "сообщничества", по определению Клоссовски [Клоссовски 1962],
349
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и в то же время является основой неустойчивости этого сообщества, поскольку, "метя в сообщничество, симулякр пробуждает в том, кто испытывает его, особое движение, которое того гляди и исчезнет" [там же]. Симулякр в этом случае играет роль
"семантического фокуса, вокруг которого осуществляется интеграция ассоциативных
рядов" [там же]. Ассоциативные ряды и коннотативные смыслы являются "уловкой
симулякра", которая позволяет ему "прокрадываться в сознание другого" [там же].
"Недавно Майдан-симулякр праздновал симулякр-революцию. Симулякру радостного народа предъявили симулякр-единую команду, которая была фоном для
странной речи, с которой выступил симулякр-президент. Позже симулякр- оппозиция раскритиковала то, что сказал симулякр-президент, а симулякр- эксперты
сделали симулякр-анализы, которые распространили симулякр- журналисты. Добро пожаловать в страну-симулякр – Украину… P. S. Специально для правоохранительных органов поясняю: понятие "убить симулякр" не подразумевает ничье физическое уничтожение. Мы пойдем другим путем" (Убить симулякр, или Как нам
выиграть войну за Украину. – блог Ю. Романенко, главного редактора "Полтитэ". –
http://www.blogpolite). Структурно-композиционное устройство приведенного фрагмента формируется: множественным повторением наименований-окказионализмов
(Майдан-симулякр, симулякр-революция, симулякр-единая команда, симулякрпрезидент, симулякр-оппозиция, симулякр-эксперты, симулякр-анализы, симулякржурналисты, страна-симулякр), что нацелено на формирование повышенной экспрессии дискурса и перенос ассоциаций к слову симулякр (копия, оторванная от
оригинала, новая сущность, подобие и пр.) в сознание членов сообщества блога,
цель этого – вовлечь сообщество блогов в формирование новой идеологической
коннотации слов Майдан, революция, единая команда, президент, оппозиция, эксперты, анализы, журналисты, страна. Коннотативные признаки слова симулякр
приобретают денотативную соотнесенность, в результате чего развивается переносное значение доминирующего коннотативного признака и формируется метафора
Украина-симулякр. Манипулятивный характер приведенного фрагмента заключается в формировании и внедрении в сознании аудитории социально-нравственных
оценок через язык. Такого рода метафоры, вобравшие в себя, "с одной стороны,
факт, с другой – понятие", М. Эпштейн считает специфической чертой Нового времени, характеризующегося установкой на новую ценность (Парадоксы новизны.
О литературном развитии 19-20 вв.), воплотившуюся в симулякре.
В политических русско- и украиноязычных блогах идея симулякра и симуляции
представлена следующими тематическими комплексами: симуляция действий и
поступков: им не надо, чтобы их протест – справедливый протест! – кто-то
услышал. Им нужен симулякр. Фантик, местная милиция – симулякр порядка; манипуляция: Есть вещи, по которым народы не пойдут на компромисс, но можно
подготовить подмену, мем-симулякр; разочарование в действительности: Все
что было сделано хорошего, все не доведено до конца, брошено на полпути, превращено в симуляцию, в фарс; самообман: Они совершали этот симулякр и ожидали, что прилетят железные птицы и сбросят заветные ящики с тушёнкой от
Uncle Sam; субъекты/объекты действительности как симулякры: симулякр оппозиции; парламентские и непарламентские симулякры; политики-симулякры;
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мем-симулякр; пиар-мираж; симулякры в виде "наших", "местных", "идущих вместе" (все примеры из http://ting-ting-tong.livejournal.com).
Общая сема всех отмеченных тематических комплексов – 'несоотнесенность и
несоотносимость с реальностью', что обусловливает формирование новой реальности в интересах адресата, т. е. экстремально манипулятивный характер исследуемых дискурсов. Экстремально манипулятивные дискурсы – это дискурсы, в которых "адресат низведен с коммуникативного пьедестала" [Синельникова 2005, 195],
его ответная реакция программируется изначально, "что эгоцентрически лишает
партнера естественного права получить удовлетворение от трансакции и подрывает
его психическое равновесие" [Там же, 198]; право на истину узурпируется автором
сообщений, который воссоздает ситуацию-симулякр, формирует ее парадигму,
именуя субъекты и объекты этой ситуации.
Cимуляция реальности формируется на основе обыгрывания категории модальности. События в блогах описываются коммуникантами как реальный свершившийся / совершающийся факт. Категория предикативности в подобных высказываниях формируется категориями времени и реальности, т. е. объективной модальностью. "После часа вырубил меня твитер написав ПЕРЕРАСХОД ТВИТОВ ЗА
ДЕНЬ))). "Хороших выходных!Увидимся в Gipsy!" (http://olegtinkov.livejournal.com);
"Год назад в моём журнале прошёл конкурс на звание обладательницы лучших ножек – тогда победила девушка Оля, обойдя несколько десятков очень и очень достойных конкуренток" (http://stillavin.livejournal.com); "Ура, мусорные новости о
ваших френдах и прочих малознакомых блого-людях из форсквея, фейсбука и прочих социальных «фэ» можно будет теперь не только залицезревать на экранах
смартфонов, но и распечатывать, чтобы загадить не только голову, но и планету" "То, что творится с ЖЖ с приходом Носика – это стыд и позор. Даже не в
своевременных дидосах дело, а в том, что появляется в «топах», на lj.ru и у блогодрузей, имеющих определенный вес и авторитет. Такие, прямо скажем – гнилые
заходы. Как зубы… Один только «опрос о планах голосования» у Другого чего стоил. Вынесенный потом на «продвижение» с лидом в стиле «ну и кто же за них голосует»" (http://fima-psuchopadt.livejournal.com). Во всех приведенных примерах
используются грамматические структуры объективной модальности, обозначающие, что то, о чем сообщается, реально осуществляется во времени – настоящем
(То, что творится с ЖЖ с приходом Носика – это стыд и позор), прошедшем
(вырубил меня твитер ; прошёл конкурс на звание обладательницы лучших ножек –
тогда победила девушка Оля) или будущем (мусорные новости … можно будет
теперь не только залицезревать на экранах смартфонов, но и распечатывать),
несмотря на то, что описываемые события относятся к виртуальному плану. Субъективная модальность приведенных примеров используется авторами для выражения личного отношения (это стыд и позор), интеллектуальных квалификаций и ироничных оценок (Ура, мусорные новости… можно будет теперь не только залицезревать на экранах смартфонов, но и распечатывать, чтобы загадить не только
голову, но и планету; Такие, прямо скажем – гнилые заходы. Как зубы…), эмоциональных реакций (Хороших выходных!Увидимся в Gipsy!), что формирует ощущение реальности, в которой разворачивается событийный ряд. Подобное соположение объектив351
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но- и субъективно-модальных значений является одним из факторов, обусловливающих возникновение симулякра реальной действительности в блоге.
Итак, проведенное нами исследование показало, что:
● в новой коммуникативной среде виртуального дискурса воссоздаются новые
модели социального поведения, коммуникативные ситуации (симулякры). В результате этого происходит виртуализация реальности на основе виртуализации
дискурса, что и определяет его манипулятивность;
● в модели социального поведения в блог-коммуникации реальная действительность поддается симуляции. Это проявляется в пространственно-временной организации блог-коммуникации по аналогии с реальным, но более комфортным и усовершенствованным миром и в оценке реальной действительности как симуляции;
● симулякр, создаваемый в блог-коммуникации, служит особым средством общения, реконструирующем в ходе коммуникации вербальных партнеров коннотативные смыслы;
● в целом, виртуальное пространство блогосферы может рассматриваться как
физическое пространство, населенное жителями; как когнитивное пространство,
включающее логику и формальные абстракции; как социальное пространство,
имеющее социальные интеракции; как гипердискурс, реализующий все названные
формы через коммуникативные составляющие.
У статті досліджується симулякр як значуща лінгвофілософська категорія, яка широкомасштабно
підміняє собою явища реального життя. Суспільство постмодерну піддається впливу симулякрних
комунікацій, маніпулятивний вплив яких особливо відчутний у середовищі Інтернету.
Ключові слова: симулякр, комунікативна ситуація, модель соціальної поведінки, реальністьвіртуальність, екстремальність дискурсу.
The article researches simulacra as a significant linguophilosophical category, which frequently
substitutes the phenomena of everyday life. Post-modern society is under the influence of simulacra
communications manipulative influence of which is especially tangible in the internet environment
Key words: simulacrum, communicative situation, social behaviour model, reality-virtuality, discourse
extremality.
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ПРОЦЕС ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ АВТОМОБІЛІВ
Снєжик Олена Петрівна,
канд. філол. наук
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

У статті на матеріалі аналізу рекламного дискурсу автомобілів (друкованих та
електронних текстів) досліджуються принципи риторики, ментально-когнітивні
утворення (концепти, цінності, стереотипи), візуальна інформація та визначається
їхня роль у процесі екологізації.
Ключові слова: рекламний дискурс, візуалізація, вербалізація, креолізований
текст, процес екологізації, екологічний концепт.
Ставлення до реклами в суспільстві неоднозначне: когось вона захоплює, когось
дратує. Так, під час своєї першої прес-конференції 8 січня 2008 року на посаді президента Франції Ніколя Саркозі виступив з ініціативою про поступову ліквідацію
реклами на основних національних телеканалах країни. Після низки протестів, обговорень й довгих дебатів наприкінці 2010 р. Сенат підтримав позицію голови держави, й з 1 січня 2016 р. французи можуть більше не побачити таких звичних рекламних телевізійних роликів. Незважаючи на цей факт, можна припустити, що реклама навряд чи зникне з їхнього життя, адже зі швидкісним розвитком інформаційних та комунікаційних технологій вона набуває нових різноманітних форм, знаходить нові канали розповсюдження, активно й вдало опановуючи, наприклад, не
тільки реальний, а й віртуальний простір. З огляду на сказане, дослідження реклами
залишаються актуальними як для виробників, оскільки дозволяють їм обирати та
розробляти найрелевантніші та найефективніші рекламно-маркетингові стратегії,
так і для широкого кола споживачів, які мають навчитися аналізувати, оцінювати та
адекватно реагувати на рекламні продукти, розуміти особливості впливу останніх і,
відтак, свідомо робити свій вибір на користь того чи іншого товару або послуги, що
рекламуються.
Як складний поліфункціональний культурний феномен, що постійно розвивається, реклама не зникає й з поля уваги багатьох спеціалістів різних галузей: філософії, економіки, психології, зв'язків з маркетингом, соціології, масової комунікації
тощо. За останні десять-п'ятнадцять років значно активізувався інтерес до вивчення
різних аспектів реклами й з боку вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Неможливо
в рамках короткої розвідки згадати усі присвячені їй за цей час роботи. Серед найвагоміших для нашого дослідження назвемо ті, які підходять до вивчення реклами
як особливого типу дискурсу та аналізують її концептуальний простір [Анисимова
2003; Анопіна 1997; Белова 2007; Белова, Васильева 2008; Винарская 1995; Иванова
2007; Исаева 2011; Кафтанджиев 2005; Кияк-Редькович 2007; Adam, Bonhomme
2000; Grunig 1998; Maingueneau 1998 та ін.], оскільки метою даної статті є опис виникнення, розвитку та особливостей реалізації основних екологічних концептів у
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рекламному дискурсі автомобілів на матеріалі корпусу французьких рекламних
усних та письмових текстів, взятих із друкованих видань та офіційних Інтернетсайтів автомобільних компаній.
Об'єктом дослідження є рекламний дискурс автомобілів, предметом – особливості процесу його екологізації за рахунок актуалізації концептів екологічної сфери.
Актуальність статті зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики
на розгляд мовних феноменів у перспективі синтезу їхніх когнітивних характеристик і дискурсивних параметрів, а також усвідомленням впливу позамовного фактору – конфлікту між природою і техносом – на характер комунікації в галузі автомобільної реклами та її особливості.
Визначення сучасними лінгвістами дискурсу як "особливого ментального світу"
або "концептосфери в динаміці" вимагає від дослідників не обмежуватися лише
аналізом комунікативних стратегій, що є характерними для того чи іншого виду
дискурсу, а й займатися пошуком концептів, які становлять його семантичну основу, вивчати особливості вербалізації цих концептів в мові [Розмаріца 2004, 1].
Реклама в галузі автомобілебудування завжди була своєрідним дзеркалом не
тільки інноваційних змін техніки й технологій, а й відбитком трансформаційних
процесів суспільства, зміни його ціннісних пріоритетів, появи нових концептів.
Не вдаючись до подробиць визначення поняття "концепт", ми, поділяючи погляди В. І. Карасика та Ю. С. Степанова, розуміємо концепт як багатомірне ментальне
утворення, у складі якого виділяються образно-перцептивна, понятійна й ціннісна
складові [Карасик 2004, 127], і виходимо з того, що основні складові культури
представлені в концептах, які визначають індивідуальне мислення як індивідуальну
діяльність у рамках культурної спільноти. "Концепт – це ніби згусток культури у
свідомості людини, те, у вигляді чого культура входить до ментального світу людини. І з іншого боку, концепт – це те, засобом чого людина – звичайна людина, не
"творець культурних цінностей" – сам входить до культури, а в деяких випадках
впливає на неї" [Степанов 1997, 40–41].
З другої половини минулого століття людство почало усвідомлювати відповідальність за негативні наслідки впливу своєї діяльності на довкілля Землі. У цей період
своєї історії воно опинилось у стані екологічної кризи, яка поступово набувала глобального характеру, загрожуючи самому існуванню земної природи і цивілізації. Відтоді починається формування екологічної культури, важливим чинником якої є екологізація людської діяльності та суспільної свідомості. Вона охоплює усі сфери буття
від духовно-теоретичної до предметно-практичної (світогляд, науку, виробництво і
т. п.). Екологізацію за своїми масштабами можна порівняти з такими універсальними
зрушеннями, як, наприклад, гуманізація суспільства за часів Відродження або ж раціоналізація науки і практики Нового часу [Крисаченко 1996]. Це – об'єктивний процес розвитку цивілізації, пов'язаний з гуманізацією суспільства, в ході якої формується морально-екологічний імператив та створюються умови для реалізації екологоетичних принципів співіснування людини і природи. Таким чином, довкілля, його
охорона та відтворення перетворюється на один із найцінніших вимірів існування
суспільства. А людина стає головним об'єктом екологічного пізнання.
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Такі зміни у людській свідомості не залишають осторонь й виробників автомобілів. Процес екологізації рекламного дискурсу автомобілів зароджується на початку 70-тих, коли захист навколишнього середовища стає новим аргументом для привертання уваги потенційних покупців та клієнтів. Так, у франкомовних друкованих
виданнях 1974 було опубліковано рекламу авто зі слоганом: "Volkswagen Passat.
Une grande routière née de l'actualité. Protection des sites" та текстом з екологічними
аргументами на користь придбання:
Vous n'êtes pas seul. N'imposez donc pas à vos concitoyens la vue d'une voiture qui
défigure leur cadre de vie. Roulez en Passat.
La Passat est dessinée par le créateur italien Giugiaro, qui l'a épurée de tout ce qui
pouvait l'alourdir et la ralentir.
De plus, comme la Passat est équipée d'un système anti-polluant d'une efficacité
scientifiquement reconnue, ce n'est pas elle qui salira l'air de votre ville ni celui des
paysages que vous traverserez.
Choisissez la Passat en pensant aux autres, et vous lui découvrirez des qualités qu'elle
ne réserve qu'à vous (Volkswagen).
З метою посилення екологічної аргументації у тексті використовуються широко
відомі й ефективні аргументативні прийоми бінарних опозицій та антитези. Знаходять свою реалізацію й релевантні для екологічного дискурсу концепти PROTECTION,
ANTI-POLLUTION та PURETÉ (système anti-polluant та voiture épurée).
Вербальна екологічна аргументація підсилюється і за рахунок візуальної: рекламоване авто бачимо на фоні такого звичного для французів "рустикального" пейзажу французького передмістя з бруківкою, оплетеною плющем будівлею, невеличким альзаським будиночком, туями.
Незважаючи на все різноманіття сучасних підходів та прийомів, принцип візуалізації не тільки не втрачає своєї популярності в рекламному дискурсі автомобілів,
а навіть стає одним із його приоритетів.
Подібні рекламні тексти, утворені зі знаків різних систем, потрапляють до категорії візуально-залежних, або, як їх ще називають, креолізованих [Алексеев
2002; Кияк-Редькович 2007]. Сьогодні креолізований текст визначається як "складне текстове утворення, в якому вербальні та іконічні елементи утворюють одне,
візуальне, структурне, смислове й функційне ціле, спрямоване на комплексний
прагматичний вплив на адресата" [Анисимова 2003, 17]. Як справедливо зазначає
Ю. Г. Алєксєєв, у реципієнта формується єдиний концепт креолізованого тексту,
у створенні якого беруть участь як концепти вербального тексту, так і концепти
зображення (інформація, що здобувається з невербальної частини тексту), а також
знання та уявлення, які утворюють індивідуальний когнітивний простір адресата
[Алексеев 2002, 13].
Відповідно усі візуальні елементи креолізованого тексту є значущими, функціональне навантаження несе й кольорове та шрифтове наповнення. У зв'язку з екологічною аргументацією цілком зрозумілим є, наприклад, експлуатація "екологічних"
кольорів – зеленого та блакитного, як у візуальній, так і вербальній частині рекламного дискурсу.
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Серед яскравих образів візуальної частини рекламного франкомовного дискурсу
останніх років можна назвати, наприклад, зображення, використані концерном
ТОYOTA France у 2011 р. на офіційному сайті компаніі: жінки з вишуканою зачіскою, в якій вмостилася блакитна пташка, на обкладинці тематичного рекламного
буклету "Toyota et environnement"; автомобіля "з зеленого листя" на с. 5 цього ж
буклету, що супроводжує вербальну інформацію про гібридні моделі; рубрика
"Vous, nous et l'environnement" на інтернет-сторінці компанії яскравого бірюзового
кольору, на фоні якого з'являється рука з маленькою зеленою рослинкою у жменьці
землі; зображення листя насиченого зеленого кольору з мурахами на передньому
плані на обкладинці віртуального буклету "Toyota. Recyclage des Véhicules. Europe".
Приклади вербальної реалізації концептів VERT, BLEU знаходимо у рекламних
слоганах та власних назвах нових технологій і моделей:
● La TVA se met au vert (Opel);
● OVNI. Objet Vert Non Identifié (Publicité pour la Saab 9-3 (DR);
● Blue drive. Continental Silver, Ice Blue, Glowing Red, peu importe votre couleur
préférée, chaque ix20 est "vert". Nos voitures sont conçues et construites avec pour objectif de réduire leur effet sur l'environnement. Ainsi, le nouveau ix20 est l'un des
véhicules les plus économes en carburant dans sa catégorie. En version CRDi Blue
Drive, il n'émet que 114 grammes de CO2 par kilomètre (Hyundai).
Зображення, як відомо, має викликати зацікавленість, воно повинно бути своєрідною принадою тексту [Огилви 1994, 28–29]. За ствердженням Є. Є. Анісімової,
іконічні засоби креолізованого тексту поряд із вербальними відтворюють картину
світу, шкалу цінностей, естетичні ідеали нації [Анисимова 2003, 93–94]. Автор наводить докладний перелік функцій зображень креолізованого тексту реклами, виділяючи його основні (атрактивна, інформативна, експресивна, естетична) й окремі
функції (символічна (вираження абстрактних понять та ідей), ілюстративна (відтворення вербальної інформації у вигляді наочних, таких, що чуттєво сприймаються,
образів), аргументуюча (наочне підтвердження вербальної інформації). Інформація,
яка сприймається візуально, викликає у адресата більшу довіру, зорові символи викликають менший супротив у людей, й вони потенційно переконливіші, ніж словесні. На відміну від слова, яке точно фіксує думку, зображення висловлює думку
алегорично, часто завуальовано, що допускає відносну свободу її інтерпретації адресатом, створення іміджу, створення часового, територіального, соціального, національного колориту [Огилви 1994, 38].
Поділяючи в цілому такі погляди на проблему, зазначимо, разом із тим, що саме
ця "відносна свобода" поєднання "екологічних" зображень у тандемі з "екологічною" вербальною інформацією з одного боку та часто зовсім "неекологічного" продукту, яким є автомобіль, в рекламному дискурсі у Франції викликала обурення не
тільки з боку екологічно свідомих споживачів, а й представників екологічних організацій. Проблема набула такого резонансу у суспільстві, що призвела до регламентації та модифікації французького законодавства в рекламній галузі і, зокрема, обмеження використання ним деяких екологічних концептів. Так, згідно зі статтею 4
декрету 92-280 від 27 березня 1992, а також статтями 27 та 33 закону n° 86-1067 від
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30 вересня 1986 щодо основних принципів, які визначають зобов'язання видавців із
питань реклами (зі змінами, внесеними 29 грудня 2001): "La publicité doit être
exempte (…) de toute incitation à des comportements préjudiciables (…) à la protection
de l'environnement" і ще: "Aucune publicité ne peut représenter des comportements
contraires à la protection de l'environnement sans correctif positif, non plus qu'inciter à
des comportements contraires à la protection de l'environnement".
Незважаючи на діюче законодавство, у друкованих виданнях першого десятиріччя ХХ ст. знаходимо чимало прикладів таких неправдивих креолізованих "творінь" реклами автомобілів, зображених на фоні природи, зі слоганами, в яких фігурують поняття, пов'язані з навколишнім середовищем (la nature, l'horizon, la planète,
l'environnement), що не відповідає статтям 2-12 та 2-14 екологічних рекомендацій,
згідно з якими "Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des
couleurs qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que
le produit ne posséderait pas", і які забороняють, зокрема, зображення позашляховиків на природі, не на спеціально обладнаних дорогах. Розглянемо деякі з них.
● Реклама Jeep Grand Cherokee, викиди якого – 255 г CO2/км, що значно перевищує норму, на першому плані зі слоганом "L'homme a toujours rêvé d'apprivoiser
la Nature" на фоні великоформатного зображення ведмедя з ключами від автомобіля у пащі.
● Реклама Land Rover Freelander зі слоганом "Imaginez un nouvel horizon", зображеного у відкритому морі в ролі катера з фрістайлерами.
● Реклама Land Rover Freelander Mageland, припаркованого на зеленому схилі
біля водоспаду, зі слоганом: "Trouvez le chemin même s'il n'y en pas".
● Своєрідний шедевр "екологічного" зображення – реклама Peugeot 206, де
стрімке біленьке "екологічно чисте", якщо вірити слогану, авто "206 PLUS
PROPRES" перетворюється під час швидкого руху на букет польових квітів.
● Реклама того ж Peugeot моделі 307 Hdi (diesel) з англомовним слоганомстереотипом "I LOVE PARIS", де замість звичного асоційованого з англійським love
червоного сердця – зображення рожевеньких легень. Тут креативні творці реклами
зробили ставку не тільки на концепт NATURE, але й на концепт SANTÉ, на позитивний вплив покупки на наше здоров'я в цілому й на наші легені зокрема. Але навіть
аргумент "99,9 % d'émissions de CO2 en moins" цього рекламного тексту не виправдовує використання такого зображення, тим більше, що дизельні автомобілі на той
час викидали 149 грам CO2/км, а зниження на 99,9% дало б 0,015 г СО2/км, що навіть сьогодні є недосяжним для таких автомобілів.
● Реклама із зображенням жука, у виблисках якого впізнається позашляховик
Volvo XC90: "La nature est si belle, lorsqu'elle se pare de ses plus beaux reflets". Інакше
кажучи, "La Volvo est un des reflets de la nature", або "La nature est si belle qu'il faut la
préserver et c'est ce que fait la Volvo tout-terrain". Ще один візуалізований текст, що
вражає не тільки неправдивістю інформації, якщо порівняти стверджуване в рекламному дискурсі з реальними характеристиками 4х4 (значні викиди СО2, використання
шкідливого палива тощо), а й зухвалістю метафоричного концепту AUTOMOBILE =
SCARABÉE: якщо взяти до уваги, що Volvo віддзеркалюється на панцирі жука, мож357
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на припустити, що автомобіль знаходиться неподалік і є реальною загрозою для бідної істоти. Крім того, до неймовірного гіперболізовано можливості системи
PREMAIR, якою оснащено автомобіль, – "transformant l'ozone en oxygène".
Зловживання використанням у рекламному дискурсі екологічної аргументації
("un argument vert") з опорою на презентацію природи, яке призводить до створення
хибного уявлення взаємодії рекламованого продукту та навколишнього середовища, отримало назву "greenwashing" (або "écoblanchiment") [Bilan 2009; Bilan 2010].
За даними звіту французької агенції з питань захисту навколишнього середовища та регулювання енергії ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie) та організації з професійного регулювання реклами ARPP (Autorité
Professionnelle de la Publicité) використання візуальної інформації в рекламному
дискурсі з метою екологічної аргументації зросло з 2005 по 2009 р. р. у 5,5 разів.
Разом із тим, якщо у 2005–2006 роках лише 6 із 10 досліджуваних реклам відповідали проголошеним у французькому законодавстві нормам, у 2009 р. таких реклам
вже 9 із 10. Здається, що з 2010 р. намічається тенденція помітного спаду використання візуальної інформації, яка підсилює так званий "екологічний аргумент" у рекламному дискурсі. У порівнянні з 2009 р., коли креолізовані рекламні тексти, які
так чи інакше зверталися у своїй візуальній частині до теми природи, складали
12 % з усіх проаналізованих текстів, у 2010 їхня кількість знизилась до 6 % [Bilan
2009; Bilan 2010].
Якщо до 2009 року у екологічній аргументації реклами автомобілів домінувала
візуальна інформація, де актуалізовувалися концепти з концептосфери NATURE /
ENVIRONNEMENT, підсилювана вербальною частиною (інформаційно орієнтуючі
компоненти, комунікативно-апелятивні елементи, слоган), в якій розробники не
цуралися давати хибні дані, використовуючи такі, що не відповідали дійсності, гіперболізовані порівняльні конструкції ("mieux qu'internet pour ton exposé sur la
faune" (4×4 Suzuki Jimny); "Agir pour un environnement" (Renault), епітети
("respectueux de l'environnement" (Lexus 4×4 RX400h); "fabriqué au pays des accords
de Kyoto" (4×4 Mazda), метафори ("Le moteur qui respire" (Range Rover), апелятиви
("Changez le monde sans changer la planète" (Lexus RX 400h), опозитивні конструкції
("Plantez le bâton, pas la nature" (Fiat) тощо, то з 2010 року у професіональній рекламній сфері говорять про новий тип реклами – "екологічно відповідальну рекламу" ("la publicité éco-responsable"). Новий концепт ÉCORESPONSABILITÉ стає
ключовим у стратегії розвитку багатьох світових компаній-виробників автомобілів,
особливо наочно актуалізуючись на їхніх офіційних франкомовних інтернетсайтах. Слід зазначити, що останні є креативним результатом інтелектуальної роботи не тільки рекламістів, а й маркетологів, веб-дизайнерів, IT-спеціалістів. Цифровий формат дозволяє включати до них, окрім вербальної та візуальної інформації,
анімацію й передбачає навігацію.
Так, на головній сторінці офіційного сайту французької компанії Renault (www.
reault.fr) знаходимо посилання-заголовки RENAULT ENTREPRISES та DÉCOUVREZ
RENAULT. Під час переходу у підрубриках йдемо відповідно за посиланнями
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT та RENAULT ET L'ENVIRONNEMENT, де де358
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тально викладено розуміння екологічної відповідальності компанії-виробника як
однієї з провідних стратегій:
RENAULT, ACTEUR RESPONSABLE. Renault prend en compte l'ensemble des
impacts de ses véhicules à chacune des étapes de leur vie: conception / fabrication,
utilisation et recyclage. Objectif de cette approche globale du "cycle de vie": faire que
l'automobile laisse de moins en moins de traces sur la Terre.
ÉCORESPONSABILITÉ компанії розуміється як відповідальність за екологічно
чисте виробництво, використання автомобілів покупцем (гамми Energy, електричних,
тих, що працюють на біопаливі) та переробку: Fabrication. Utilisation. Fin de vie.
На офіційному сайті Peugeot (www. peugeot. fr) відкриваємо для себе ще ширшу
концептосферу ÉCORESPONSABILITÉ за посиланням ENVIRONNEMENT з чотирма рубриками TECHNOLOGIES, SERVICES, PRODUITS, ENGAGEMENTS, до
яких входить ціла низка екологічних концептів, таких як: ÉCOCONDUITE,
ÉCONOMIE DE CARBURANT, BIODIVERSITÉ, VOITURE ÉLECTRIQUE,
VOITURE HYBRIDE, DÉFORESTATION, VÉLOS ÉLECTRIQUES, GAZ À EFFET
DE SERRE, TECHNOLOGIE PROPRE тощо. У рубриці TECHNOLOGIES ключовим
концептом нових технологій компанії – Technologie HYbrid4, Micro-Hybride e-HDi,
Filtres à particules (FAP), іOn, 100 % électrique – є також турбота про навколишнє
середовище й екологічні зобов'язання компанії.
Цікавим є розробка, запровадження й своєрідна реклама концепту
ÉCOCONDUITE, якому присвячено окрему віртуальну сторінку. Наводимо визначення цього концепту, представлене компанією:
L'éco-conduite est un ensemble de pratiques, recommandées par Peugeot, visant à
optimiser la conduite pour réduire efficacement les niveaux de consommation de
carburant, d'émissions de CO2 et l'usure des véhicules. Au travers de ces conseils,
Peugeot souhaite sensibiliser le plus grand nombre, sur les réflexes responsables qui
contribuent chaque jour à l'amélioration du monde de demain.
Детальні рекомендації автомобілісту щодо екологічно відповідального керування ("Les 11 règles d'or d'une conduite écologique et économique"), безперечно, сприятимуть як закріпленню цього концепту в масовій свідомості й дискурсі, так і розвитку екокультури в суспільстві в цілому.
Підводячи підсумки, можна сказати, що екологізація рекламного дискурсу автомобілів, яка розпочалася наприкінці минулого століття, досягла справжнього "буму" і мала неконтрольований характер, зловживаючи використанням концептів
NATURE / ENVIRONNEMENT у 2000–2009 рр., проте приблизно з 2010 р. можна
констатувати позитивні зміни у французькій національній свідомості з питань охорони навколишнього середовища: стратегічним для реклами автомобілів багатьох
виробників стає концепт ÉCORESPONSABILITÉ, подальше вивчення якого відкриє
для дослідника нові й цікаві перспективи.
В статье на материале анализа рекламного дискурса автомобилей (печатных и электронных текстов) исследуются принципы риторики, ментально-когнитивные образования (концепты, ценности,
стереотипы), визуальная информация, определяется их роль в процессе экологизации.
Ключевые слова: рекламный дискурс, визуализация, вербализация, креолизованный текст, процесс
экологизации, экологический концепт.
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The principles of rhetoric, mental-cognitive formations (concepts, values, and stereotypes), also visual
information are investigated alongside with their role in the process of ecologization which is defined in the
article on the material of the advertising discourse of motor vehicles (printed and electronic texts).
Key words: advertising discourse, visualization, verbalization, creolized text, ecologization process.
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РЕЛІГІЙНИЙ ТЕКСТ, СТИЛЬ, ДИСКУРС: УТОЧНЕННЯ ПОНЯТЬ
Чернишова Юлія Олександрівна,
канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті аналізується проблема існування великої кількості термінів та їх варіантів, що використовуються для опису мовного явища, яке обслуговує релігійну комунікацію. Уточнюються поняття "релігійний текст", "релігійний стиль", "релігійний дискурс", "релігійна мова".
Ключові слова: релігійний текст, релігійний стиль, релігійний дискурс, релігійна мова, релігійна
комунікація.

Як відомо, релігія була і залишається одним із головних факторів духовного
життя суспільства. Передача системи релігійних принципів, поглядів та ідеалів, що
є ядром релігійної комунікації, відбувається в тому числі за посередництвом текстів, які не можуть не бути предметом дослідження лінгвістичної науки.
У лінгвістичній, перекладознавчій, філософській, богословській літературі, в основному, під "релігійним текстом" розуміється священний текст тієї чи іншої релігії, у християнстві, наприклад, – Біблія. Іноді у сучасних дослідженнях під "релігійними текстами" розуміються богослужбові тексти. Тим не менш, трансляція релігійних смислів постійно продовжується протягом історії, що призводить до створення нових текстів, і сучасна література релігійного змісту відіграє для людини
наших часів важливу роль.
Проводячи лінгвістичні дослідження, предметом яких є релігійні тексти, зустрічаємо наразі розмаїття термінів, що описують релігійну комунікацію.
Існує точка зору щодо того, що експлікація поняття мовного явища, яке обслуговує релігійну комунікацію (яку Н. Б. Мечковська визначає як таку, що об'єднує
всі види спілкування у сфері релігії [Мечковская 1998]), є надзвичайно складним
завданням, і що це завдання неможливо виконати в межах однієї наукової дисципліни. Наприклад, М. Войтак [Войтак 1998] зазначає, що окрема дисципліна, незалежно від ступеня точності її дослідницького інструментарію, може лише наблизитися до феномена, що визначається як релігійна мова (О. К. Гадомський,
Ян A. Клочовський, І. Баєрова, В. Пшичина, Г. Сівек, С. Козяра, M. Макуховська,
Й. Пузиніна), мова релігії (М. Карплук), сакральна мова (М. Карплук), священна
мова, свята мова, культова мова, молитовна мова (В. Вєнцлавський), мова Церкви,
мова віри (Ж. Деформ (J. Deforme)), мова сакрум (С. А. Гостєєва, С. Здибіцька), а
також релігійний дискурс (В. І. Карасик, Є. В. Бобирьова), релігійне використання
мови, мова релігійної сфери (І. В. Бугайова), релігійний стиль. Безумовно, перераховані терміни не є синонімами і мають деякою мірою різне смислове наповнення,
скоріше це члени єдиної лексичної групи термінів [Гадомский 2007, 287]. У сучасній науковій літературі, таким чином, ще триває процес формування підходів до
опису релігійної комунікації.
Метою статті є уточнення понять релігійний стиль, релігійний текст, релігійний
дискурс, релігійна мова для їхнього подальшого використання у дослідженнях, предметом яких є релігійній тексти.
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Як відомо, у вітчизняній лінгвістиці релігійний стиль як окремий функціональний стиль почали виокремлювати не так давно, лише в останні десять–п'ятнадцять
років, до того ж питання про кількість функціональних стилів наразі залишається
відкритим для сучасних дослідників [Шевченко 2004]. Відсутність системних досліджень релігійного стилю української мови за радянських часів, спричинена історичними й ідеологічними чинниками, призвела до становища, коли спеціалісти
мають невирішеними чимало проблем концептуального та мовного характеру.
Термін "релігійний стиль", що визначається як один із функціональних стилів,
ухвалений на Всеукраїнській науковій конференції, проведеній Інститутом Богословської Термінології та Перекладів у 1998 році. Вживаються також інші варіанти
назви цього стилю: сакральний стиль, богословський стиль, релігійно-проповідницький стиль (С. А. Гостєєва, Л. П. Крисін, І. М. Гольберг), конфесійний стиль
(Л. І. Шевченко, Н. Дзюбишина-Мельник), біблійний стиль (Д. Бенковська), церковно-релігійний стиль (О. А. Крилова), церковно-проповідницький стиль, церковнобіблійний стиль, церковно-релігійний стиль.
Як вже зазначалося, питання про існування цього стилю та його назву в сучасній
лінгвістиці є дискусійним, оскільки дотепер лінгвістика не має єдиного й загальноприйнятого поняття стилю, що, у свою чергу, стало однією з важливих причин наявності цілої низки класифікацій з неоднаковою кількістю самих функціональних
стилів та їхніх різновидів.
Існують також думки про те, що сфера релігії знаходиться над функціональними
стилями [Бугаева 2003]. Дійсно, можна навести чимало прикладів текстів наукового, публіцистичного, розмовного та художнього стилів, в яких наявна не тільки богословська термінологія та релігійна лексика, але й, як слушно зазначає І. В. Бугайова, автор свідчить про свою віру в Бога [Бугаева 2010]. Можна погодитися, що
релігійна комунікація реалізується в жанрах усіх функціональних стилів.
Але, на наш погляд, це пов'язано з універсальним характером релігії в житті
людини. Аналізуючи місце релігії в свідомості сучасної людини, неможливо не
погодитися з думкою М. Еліаде, що навіть у тих наших сучасників, які визначають себе як невіруючі, релігія та міфологія заховані в глибині підсвідомості [Элиаде 1994, 131].
Втім, використання поняття релігійного стилю як одного з функціональних стилів у дослідженнях мовознавців переважно обмежується макросередовищем мовленнєвого спілкування в сфері релігійних людських взаємовідносин і спілкування людини з Вищою реальністю.
Звичайно, назва "релігійний стиль" є технічним терміном, який вживається для
охоплення різних підстилів мови, які обслуговують духовну сферу. Функціональні
стилі диференційовані. Наприклад, для назви підстилю релігійного стилю, який
обслуговує релігійні відправи, обряди, можна використовувати термін "сакральний
підстиль". Підстиль, який обслуговує богословську літературу, можна визначити як
богословський (теологічний) підстиль релігійного стилю, але, разом з тим, він є і
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богословським підстилем наукової мови. Дослідники визначають проповідницький
підстиль (мова церковної проповіді), молитовний, підстиль піснеспівів [Куньч
1998]. Специфіка релігійного стилю виявляється в змішуванні елементів різних функціональних стилів: наприклад, молитовний підстиль можна вважати релігійнопоетичним функціональним середовищем. Варто зазначити, що до сьогодні стилістичні характеристики релігійного стилю на всіх мовних рівнях і у різних жанрових
різновидах залишаються невивченими [Коць 2002].
Термін "релігійний текст" – також не єдина назва, що зустрічається у сучасних розвідках з цієї теми. Так, розповсюджені сполучення "фідеїстичний текст"
(Н. Б. Мечковська), "духовний текст" (М. І. Зимомря), а також "конфесійний
текст", "сакральний текст" (Н. І. Коновалова), "священний текст" та інші. На
наш погляд, назви "сакральний текст" та "священний текст" слід використовувати
для означення головних текстів релігійної традиції, що, як вважається, створені або
безпосередньо Богом, або за Його натхненням. У християнстві Біблія є сакральним
текстом. Натомість під загальною назвою "релігійний текст" можна об'єднати всі
тексти релігійного змісту в ситуації релігійної комунікації, тобто це є загальною
назвою для означення як сакральних текстів, так і текстів, створених людиною.
Досліджуючи сутність природи релігійного тексту, Т. Ю. Галкіна використовує
термін "конфесійний текст". Дослідниця визначає його як текст, що містить конфесійний компонент [Галкина 2007, 4], як текст релігійного змісту з можливими сакральними включеннями [Галкина 2007, 8], як складний світ особливої людської діяльності, релігійних почуттів, думок, що утворюють релігійну свідомість людини
та за допомогою різних "оболонок", в тому числі і мовної, створюють конфесійний
текст [Галкина 2007, 11–12].
Як слушно зазначає В. Ю. Лебєдєв, будь-який текст слід аналізувати як компонент культурного дискурсу: саме дискурс як більш складний феномен та жива функціонуюча реальність дозволяє більш повно описати функціонування тексту в культурі [Лебедев 1998, 28].
Релігійний дискурс визначається дослідниками як "релігійний текст у ситуації
реального спілкування" [Богачевская 2006, 120], як система мовленнєвої взаємодії
між індивідами щодо релігійних текстів, а також як тексти, які містять переконання, що поділяються усіма віруючими [Швед 2001]. У сучасних дослідженнях використовують терміни релігійний дискурс (Є. В. Бобирьова, І. В. Богачевська, В. І. Карасик, О. О. Чернобров, О. В. Швед), фідеїстичний дискурс (С. Г. Воркачов, О. М. Малікова), теологічний дискурс (Ю. В. Романченко), теодискурс (А. С. Жулінська).
Оскільки релігійне знання передається, накопичується та зберігається, головним
чином, у вербальних формах, то релігійний дискурс досліджують також філософія
релігії, філософське релігієзнавство (І. В. Богачевська, Т. Г. Горбаченко, Н. Б. Мечковська, К. Хубер, К. Моларі, А. Пеллегріні, П. Рікер). Терміни "мова релігії" та
"релігійна мова" використовуються в широкому та вузькому смислах, де у широкому смислі мова релігії визначається як знакова система, що включає широкий
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діапазон вербальних і невербальних засобів, і вербалізована мова є лише одним із
компонентів цієї системи; у вузькому смислі мова релігії – це усні та письмові тексти, які використовуються в релігійній теорії та практиці [Богачевская 1999, 27], а
також "всі мовні компоненти, що використовуються у релігійній ідеології, теорії й
практиці" [Горбаченко 2002, 5].
Щодо релігійної мови, то її сутність активно досліджують вчені України, Росії,
Білорусі, Німеччини, Великої Британії, Румунії, значний доробок належить польським фахівцям. Релігійна мова, тобто прояви релігії, які закріпилися та відобразилися в мові, досліджується також у рамках теолінгвістики – науки, що виникла на
межі мови та релігії. У рамках теолінгвістики феномен релігійної мови пов'язується, перш за все, з проблемою картини світу: релігійна мова – це мовні засоби "релігійної мовної картини світу", які використовуються для відображення "релігійної
картини світу" [Гадомский 2007, 288].
В статье анализируется проблема существования большого количества терминов и их вариантов,
используемых для описания языкового феномена, который обслуживает религиозную коммуникацию.
Уточняются понятия "религиозный текст", "религиозный стиль", "религиозный дискурс", "религиозный язык".
Ключевые слова: религиозный текст, религиозный стиль, религиозный дискурс, религиозный язык,
религиозная коммуникация.
The article deals with the problem when a lot of terms and their variants are used to describe the language
phenomenon that serves the religious communication. The concepts "religious text", "religious style",
"religious discourse", "religious language" are précised.
Key words: religious text, religious style, religious discourse, religious language, religious communication.

Література:
1. Богачевская И. В. Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческой рефлексии
/ Ирина Викторовна Богачевская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2006. – Вып. 74.
– С. 210–215.
2. Богачевская И. В. Язык религии в контексте национального самосознания : монография / Ирина Викторовна Богачевская. – Киев, 1999. – 180 с.
3. Бугаева И. В. О религиозно-проповедническом стиле в русском языке / Ирина Владимировна
Бугаева // Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ. – М. : ПСТБИ, 2003. – С. 390–394.
4. Бугаева И. В. Язык православной сферы: современное состояние, тенденции развития : автореф. дисс. … д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 / Ирина Владимировна Бугаева. – М., 2010. – 47 с.
5. Войтак М. Проявление стандартизации в высказываниях религиозного стиля (на материале литургической молитвы) / М. Войтак // Текст : стереотип и творчество : межвуз. сб. науч. тр. – Пермь,
1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.psu.ru/pub/text/index.html.
6. Гадомский А. К. Религиозный язык – теолингвистика – языкознание / Александр Казимирович
Гадомский // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Филология. – Симферополь : ТНУ, 2007. – Т. 20 (59). – № 1. – С. 287–292.
7. Галкина Т. Ю. Проблемы терминологии при переводе конфессиональных текстов иконографической литературы : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.20 / Татьяна Юрьевна Галкина.
– М., 2007. – 26 с.
364

Чернишова Ю. О.
8. Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект : автореф. дис. … д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 / Тетяна Григорівна
Горбаченко. – К., 2002. – 35 с.
9. Коць Т. Українська лінгвостилістика другої половини ХХ ст. про конфесійний стиль української літературної мови / Тетяна Коць // Слово Стиль Норма : зб. наук. пр. – К., 2002. – С. 18–24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_68.htm.
10. Куньч З. Й. До історії термінів "казання" і "проповідь" / Зоряна Йосипівна Куньч // Сучасна
українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Львів, 13–15 травня 1998 р.). – Львів : ЛБА, ІБТП, 1998. – С. 184–190.
11. Лебедев В. Ю. Сакральный текст и проблема перевода / В. Ю. Лебедев // Hermeneutics in Russia.
– 1998. – Issue 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://university.tversu.ru.
12. Мечковская Н. Б. Язык и религия : пособ. для студ. гуманит. вузов / Нина Борисовна Мечковская. – М. : Агентство "ФАИР", 1998. – 352 с.
13. Швед О. В. Коммуникативно-риторический анализ религиозного дискурса / О. В. Швед
// VII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. – 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sobor.by/7km4tenia_shved.htm.
14. Шевченко Л. І. Лінгвістична аргументація конфесійного стилю в сучасній українській літературній мові / Лариса Іванівна Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – Вип. Х. – С. 3–10.
15. Элиаде М. Священное и мирское / Мирча Элиаде ; пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.

365

УДК 811.111'27
СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОКСЕМІКИ
ЯК НЕВЕРБАЛЬНОГО ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ
(на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури)
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто сутність і функції проксеміки, проаналізовано роль проксемічного маркера як
засобу вираження емоційного стану комунікантів, їхнього соціального статусу, особливостей міжкультурного спілкування.
Ключові слова: невербальна комунікація, проксеміка, просторова зона, міжкультурна комунікація,
соціальний статус, емоціональний стан, проксемічний маркер.

Нині невербальні засоби комунікації є предметом активного дослідження у сфері мовознавства та соціолінгвістики. Серед сучасних дослідників існує думка, що
під час спілкування невербальні сигнали становлять до 80 % інформації. Завдяки
ним стає можливим отримати різноманітні відомості про особистість комуніканта,
зокрема його емоційний стан під час комунікації, риси характеру, соціальний статус, культурний рівень, комунікативну компетентність тощо. Важливою ознакою
невербальних повідомлень є те, що вони можуть не тільки доповнювати вербальні
повідомлення (або й зовсім замінити останні), а також регулювати комунікативну
поведінку співрозмовника, що говорить про їхню ситуативність, спонтанність та
багатозначність.
Складність та багатовимірність поняття невербальної комунікації надає невичерпні можливості для його дослідження, що підтверджується багаточисельними
працями сучасних науковців. Нині невербальні засоби комунікації (НЗК) є предметом соціо-лінгвістичних досліджень [Барташева 2004, 82–86; Горєлов 1981; Солощук 2005, 6–13; Яшенкова 2010, 204–205], а також розглядаються як засіб створення образу персонажа в художній літературі [Мартинова 2004, 257–259; Шелгунова
1982, 43–49] та ін.
Актуальність заявленого питання підтверджує і той факт, що останнім часом
інтерес до НЗК з боку різних наук значно підвищився (зокрема, психології, педагогіки, культурології тощо), і їх вже не розглядають як другорядні (порівняно з вербальною комунікацією). Дослідження особливостей використання НЗК знайшли
відображення в працях багатьох дослідників [Кость 2010; Лісовської 2011; Махнія
2010; Хміляр 2010, 196–201] та ін.
Серед основних невербальних кодів людської комунікації важливе місце посідає
проксеміка, яка вивчає просторові умови спілкування, зокрема відстань між комунікантами, їхнє просторове розміщення, вплив території на процес комунікації.
Людині властиво розподіляти простір. Сучасні психологи пояснюють це тим, що
дотримання певної дистанції спочатку було продиктоване біологічною доцільністю.
До сьогодні в людині збереглися первісні інстинкти, один із яких – територіальний.
Простір є невід'ємним компонентом спілкування, адже з огляду на його використання під час комунікації можна доповнити й пояснити інформацію, отриману за366
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вдяки вербальним засобам. Проксемічному компоненту як НЗК присвятили свій
науковий доробок М. М. Гринчишин, О. М. Мартинова, Т. Терещенко, О. Хинкіна
[Гринчишин 2007, 25–28; Мартинова 2004, 257–259; Терещенко Т. 2009, 27–30;
Хинкіна 2007, 84–87] та ін.
Наукова новизна дослідження полягає в спробі системного аналізу функцій
проксеміки на матеріалі художніх творів сучасних американських авторів.
Мета даної статті – проаналізувати функціональний аспект проксеміки як невербального засобу комунікації на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури. Об'єктом дослідження є невербальні засоби комунікації, зокрема проксеміка.
Предмет дослідження – функції та роль проксемічного маркера як засобу вираження емоційного стану комунікантів, соціального статусу мовців, особливостей міжкультурного спілкування.
Відомо, що в 1969 р. Е. Холл у книзі "Мовчазна мова", акцентуючи на ролі просторових чинників в комунікації, виділив чотири просторові зони між учасниками
спілкування: інтимну (15–46 см), особисту (46–120 см), соціальну (120–360 см),
громадську (понад 360 см). Інтимну зону вважають найголовнішою. Спілкування
на інтимній віддалі можливе лише з чоловіком або дружиною, дітьми, найближчими друзями, коханими. Особиста зона – це відстань, яка відокремлює комунікантів
на офіційних заходах та дружніх вечірках. Дотримуючись особистої відстані, люди
спілкуються на конференціях, зустрічах, вечірках тощо. Соціальна зона – це відстань, якої тримаються, коли не дуже добре знайомі із співрозмовником. Публічна
зона – це відстань між адресантом та великою кількістю людей (наприклад, під час
публічних виступів, промов тощо).
Вибір дистанції залежить від взаємних стосунків між людьми (відстань між комунікантами менша, якщо вони симпатизують один одному), від індивідуальних
особливостей людини (наприклад, людина може не переносити надто близьку дистанцію), національних традицій, віку, статі, стану здоров'я, умов спілкування тощо.
Порушення просторового фактора (наприклад, вторгнення в інтимну зону іншої
людини) значною мірою може вплинути на емоційний стан співрозмовників, результативність та ефективність комунікації.
Проаналізувавши певні художні твори, ми дійшли висновку, що більшою мірою
проксемічний компонент використовують для опису статусних стосунків між персонажами, емоційних станів, особливостей міжкультурної комунікації. Для цього
автори застосовують мовні одиниці, що утворюють "лексичний каркас" [Гринчишин 2007, 26] – групу дієслів, іменників, прислівників, які поєднуються з іншими
лексичними одиницями.
Проксемічні засоби вираження соціального статусу особи
Коли комуніканти виконують різні соціальні ролі, дотримання певної субординації шляхом дистанціювання є обов'язковим у багатьох культурах.
1. У наведених нижче прикладах на початку спілкування нижча за соціальним
статусом особа знаходиться на великій відстані від вищого за статусом комуніканта, чекаючи на дозвіл наблизитись.
Незнайомий відвідувач → командувач охороною Ватикану:
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● Langdon stood in the doorway… waited as the guard crossed the room to an
exceptionally tall, wiry man in a dark blue military uniform. [Brown 2001, 127] – (Ленгдон стояв на порозі …. і чекав, поки охоронець пройшов через кімнату до дуже високої, міцної людини у темно-синій військовій уніформі.)
● Langdon studied Commander Olivetti across the room, realizing he was actually
the Commander in Chief of the armed forces of an entire country. [Brown 2001, 128] –
(Ленгдон допитливо дивився на Оліветті з іншого боку кімнати, розуміючи, що він
дійсно був головнокомандуючим збройних сил всієї країни.)
2. У наступних прикладах продемонстровано правила поведінки (етикету) між
різними за соціальним або віковим статусом особами, хоча старша/вища за статусом особа може вносити корективи у загальноприйняті правила щодо нижчої за соціальним статусом/молодшої особи.
Полковник → лейтенант і капітан:
● "Lieutenant, haven't you been taught to rise when a senior office enters the room?"
Lowell inquired nastily. The lieutenant popped to attention. The captain also rose, …and
walked to the counter. "How may I help you, Colonel?" [Griffin 1985, 98] ("Лейтенанте,
невже Вас не вчили вставати, коли входить старший за званням офіцер?" – неприязно спитав Лоувел. Лейтенант встав струнко. Капітан також підвівся … й підійшов
до конторки: "Чим можу допомогти, полковнику?")
Кардинал → командувач охороною Ватикану:
● "Please," the camerlengo said, "everyone sit." Olivetti apparently preferred to
stand. [Brown 2001, 145] ("Будь ласка, – сказав кардинал-камерленго, – всі сідайте."
Оліветті продовжував стояти.)
Кардинал → незнайомий відвідувач:
● "Padre," Langdon said … He bowed his head as he extended his hand. "No, no,"
the camerlengo insisted, lifting Langdon back up…. Langdon stood upright. [Brown
2001, 145] ("Падре", – промовив Ленгдон… Він схилився, коли священник простягнув руку. "Ні, ні", – наполегливо сказав кардинал-камерленго, піднімаючи Ленгдона. Той підвівся.)
Дорослий → дитина
● Vittoria waited for him to grab her and drag her back inside. But he didn't. Instead,
to her wonder, he lay down beside her, soaking his robes in a puddle. [Brown 2001, 59].
(Вітторія очікувала, що він схопить її й затягне всередину. Але він не зробив цього.
Натомість, на її здивування, він ліг поруч із нею, замочивши одяг у калюжі.)
У наведеному прикладі продемонстровано, що дорослий, маючи за мету налагодити дружні стосунки з дитиною, свідомо переймає правила її гри, лягає поруч із
нею в калюжу, ставить себе на один рівень із дитиною в той час, коли вона очікує
від нього зовсім інших, протилежних вчинків.
Проксемічні засоби в контексті етноспецифіки комунікативної поведінки
Як було зазначено раніше, відстань між співрозмовниками часто зумовлюється
національними традиціями. У своєму дослідженні "Проксеміка в контексті етнокультури" М. Махній зазначає: "Відстань між співрозмовниками – це ідіоетнічна ознака:
у різних народів вона не однакова. Загалом вважається, що у європейців – це від-
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даль простягнутої руки, у латиноамериканців – руки від ліктя до кінчиків пальців, у
арабів – руки від кистьового суглоба до кінчиків пальців. У латиноамериканців,
арабів, деяких народів південної Європи заведено в процесі діалогу торкатися співрозмовника. Не торкатися – означає ставитися до нього холодно, неприязно" [Махній 2010]. Через значні відмінності у допустимій дистанціїї спілкування та фізичному контакті часто трапляється конфлікт культур, так зване "розмовне танго"
[Яшенкова 2010, 205], коли розмова починається в одному кутку кімнати, а потім
малоконтактні комуніканти (наприклад, північні європейці або американці) відступають від своїх висококонтактних співрозмовників (наприклад, арабів або латиноамериканців). Знання етноспецифіки комунікації, тобто розбіжностей у комунікативній поведінці різних народів (і проксемічних особливостей зокрема), допоможе
уникнути неадекватного сприйняття чужої лінгвокультури.
У наведених нижче прикладах комуніканти є рівними між собою за соціальним
статусом, це вчені, що вперше бачать один одного. Один із них – американець
(Ленгдон), інші – європейці.
● The man in the wheelchair accelerated toward Langdon and offered a clammy
hand. "Mr. Langdon? …. My name is Maximilian Kohler." [Brown 2001, 18] – (Чоловік
на візку на швидкості наблизився до Ленгдона й простягнув вологу руку: "Містер
Ленгдон? … Мене звати Максиміліан Кохлер.")
● "Vittoria Vetra," she said, stepping forward and offering her hand. [Brown 2001, 144]
– ("Вітторія Ветра", – сказала вона, зробивши крок вперед і простягнувши руку.)
Проксемічні засоби вираження емоційного стану мовця
Проксемічний фактор під час спілкування зумовлює певні емоційні стани мовців. Так, під час вираження агресії, гніву, жаху або розпачу спостерігається порушення особистого, а іноді й інтимного простору одного з комунікантів іншим:
● Kohler accelerated toward her, coughing violently, eyes flashing anger. [Brown
2001, 94] – (Кохлер швидко наближався до неї, він сильно кашляв, його очі виблискували гнівом.)
● The look of alarm that shot between Kohler and Langdon was not lost on Vittoria.
Kohler rolled toward her again. "You created a specimen larger than five hundred
nanograms?" [Brown 2001, 85] – (Вітторія помітила тривогу, що спалахнула в поглядах Кохлера й Ленгдона. Кохлер знову під'їхав до неї: "Ти створила зразок більший ніж п'ятьсот нанограм?")
● Without warning, Kohler let out a cry of terror and lunged forward, knocking her
hands away. "Vittoria! Are you insane!" [Brown 2001, 79] – (Без попередження Кохлер
жахливо закричав і рвонувся вперед, відштовхнувши її руки: "Вітторія! Ти божевільна!")
● Pushing Sir Percival aside, she strode down the path to the front door and entered
the house" [Steward 1992, 18] – (Відштовхнувши пана Персіваля, вона покрокувала
доріжкою до парадних дверей і увійшла до будинку.)
● "A look of anger came over his face. Suddenly he bolted toward her." [Steward 1992,
64] – (Гнівний погляд з'явився на його обличчі. Раптом він кулею полетів на неї.)
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● "Broud exploded in rage. He sprang after her, spun her around, and plowed his fist
into her face." [Auel 1986, 163] – (Броуд спалахнув гнівом. Він стрибнув на неї ззаду, розвернув її до себе й вдарив кулаком по обличчю.)
Те саме можна спостерігати й під час вираження позитивних емоцій, як-от довіри, кохання, цікавості, співчуття тощо.
• Now the dirty-faced boy in the white shirt and ragged trousers knelt before the
beautiful girl in the homespun dress and took her hands. [Steward 1992, 11) – (Зараз
хлопчик із брудним обличчям, одягнений у білу сорочку й рвані штани, опустився
на коліна перед маленькою красунею у домотканій сукні й взяв її за руки.)
• He rushed across the room, taking her in his arms… [Steward 1992, 80] – (Він
кинувся через кімнату й обійняв її …)
• She reached over and caught Tom's hand and squeezed it. [Griffin 1985, 172] –
(Вона потягнулась, схопила руку Тома й стиснула її.)
• Impetuously, with the uninhibited reaction of a child, she reached out to touch his
face, to see if the scar felt different. [Auel 1986, 39] – (Імпульсивно, як це притаманно
лише дитині, вона простягла руку до його обличчя, щоб перевірити, яким на дотик
був рубець.)
• "Iza drew the child close to her, feeling her scrawny body shaking with fear, and
murmured soothing sounds." [Auel 1986, 33] – (Іза підтягнула дитину до себе, відчувши, як тремтіло від страху її худорляве тільце, і прошепотіла щось заспокійливе.)
Порушення особистого простору може відбуватись і тоді, коли один із комунікантів хоче захистити іншого або запобігти певним негативним наслідкам:
• "No!" Langdon yelled, reaching for her. But it was too late. [Brown 2001, 88] –
("Ні!" – закричав Ленгдон, простягнувши їй руку. Але було надто пізно.)
• Нer expression wrought with grief and panic. Langdon moved toward her again,
instinctively, but Kohler intervened. [Brown 2001, 91] – (На її обличчі відбилися горе й
паніка. Ленгдон знову рушив до неї, інстинктивно, але Кохлер перешкодив.)
Проксемічні засоби вираження запобігання втручанню в певну просторову зону
Часто для запобігання втручання в певну просторову зону комуніканти можуть
утримуватись один від одного на певній відстані або відійти один від одного в процесі спілкуваня, або, навпаки, зробити крок вперед, наблизитись, ніби захищаючи її.
● As Langdon and Vittoria approached, the two guards stepped forward, crossing
their long swords, blocking the entrance. [Brown 2001, 127] – (Коли Ленгдон і Вітторія
наблизились, двоє вартових зробили крок вперед і схрестили довгі мечі, заблокувавши вхід.)
● "Vittoria sat across from him, eyes closed as if trying to will the situation into
control." [Brown 2001, 113] – (Вітторія сіла навпроти нього і заплющила очі, ніби
намагаючись взяти ситуацію під контроль.)
● "Sir Percival Thorne stopped a few feet from his sister-in-law, staring at her …"
[Steward, 1992, 18] – (Пан Персіваль Торн зупинився в декількох кроках від невістки, витріщивши очі.)
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● "Iza squeezed her gently, then pulled away. She would have to teach the child that
displays of affection were unseemly in public…" [Auel 1986, 42] – (Іза ніжно притиснула її до себе, а потім відштовхнула. Їй треба було показати дитині, що прилюдні
вияви любові є непристойними.)
Із запропонованих прикладів випливає, що основними функціями простору як
невербального засобу комунікації є: а) регулятивна (проксемічний фактор виступає
як засіб організації взаємовідносин між комунікантами); б) соціальна (проксемічний фактор виступає як засіб формування й дотримання культурних навичок людських взаємин); в) експресивна (проксемічний фактор зумовлює певні емоційні
стани мовців); г) інтерпретаційна (проксемічний фактор виступає як засіб інтерпретації, пояснення, часом без вербального супроводу).
Зміни просторового розташування супроводжуються іншими невербальними
кодами людської комунікації, як-от мімікою, жестами, потискуванням рук, обіймами тощо, доповнюючи одне одного й регулюючи комунікативну поведінку співрозмовників. Ініціаторами змін (скорочення або збільшення відстані) можуть бути
як адресант, так і адресат залежно від обставин спілкування й намірів комунікантів.
Просторові пересування можуть відбуватися не тільки горизонтально, а й вертикально, особливо це помітно під час спілкування різних за соціальним статусом
осіб, коли нижча за статусом особа майже завжди має стояти / підводитись перед
вищою за статусом, поки соціально-домінантний індивід не ініціює модифікацію
просторового контакту.
Слід також відзначити доволі обмежену кількість рухів людини, що спричиняють зміни у просторі. Так, у проаналізованих творах для опису горизонтальних змін
авторами застосовується "лексичний каркас", до складу якого потрапляють: а) дієслова зі статичною ознакою, як-от to stand, to stop, to sit; б) сполучення дієслів та
прийменників / прислівників, що вказують на зменшення дистанції між комунікантами – to accelerate toward, to step forward, to lunge forward, to roll toward, to bolt
toward, to move toward, to spring after; в) сполучення дієслів та прийменників / прислівників, що застосовуються для опису рухів тіла одного з комунікантів (квазіпроксемічний варіант), завдяки яким відбувається порушення / звільнення інтимного
простору іншого – to push aside, to reach out, to draw to, to reach for, to squeeze, to
pull away; г) сполучення іменників із прийменниками на позначення певного місця,
як-от in the doorway, або певної відстані a few feet from, across the room. Для опису
вертикальних змін застосовуються дієслова to rise, pop to, to stand, to lift, to kneel.
Дослідження проксемічного компонента комунікації нині є перспективним і в
подальшому може бути продовжене в напрямі аналізу особливостей ділової комунікації, етноспецифіки комунікації, а також його комбінування з іншими невербальними кодами людської комунікації.

В статье рассматривается сущность и функции проксемики, анализируется роль проксемического
маркера как средства выражения эмоционального состояния коммуникантов, их социального статуса,
особенностей межкультурного общения.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, проксемика, пространственная зона, межкультурная коммуникация, социальный статус, эмоциональное состояние, проксемический маркер.
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The article considers the essence and functions of proxemics, analyses the role of proxemic marker as the
effective mean of expression of communicants' emotional state, social status, peculiarities of cross-cultural
communication.
Key words: non-verbal communication, proxemics, space zone, cross-cultural communication, social
status, emotional state, proxemic marker.
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РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
"Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні"
– К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 367 с.
Автори: Слухай Н. В., Снитко О. С., Вільчинська Т. П.
Рецензент: д-р філол. н., проф. В. М. Манакін
(Запорізький національний університет)

Публікація рецензованого навчального посібника – помітне явище для вітчизняної вищої філологічної освіти. Навчальні плани філологічних спеціальностей більшості українських університетів далеко вже не перший рік включають дисципліни
лінгвокогнітологічного напрямку. Це стало потребою з огляду на сучасні тенденції
наукового розвитку початку ХХІ століття. Одним з показників цього є надзвичайно
велика кількість дисертацій, інших наукових праць, присвячених дослідженню різноманітних концептів. С. Г. Воркачев в одній зі своїх останніх праць вказує на те,
що "з моменту виникнення лінгвоконцептології два десятиліття тому кількість публікацій, що містять у назвах слово "концепт", збільшилась ледве не у геометричній
прогресії: на теперішній день рахунок монографій і докторських дисертацій тут іде
на десятки, кандидатських дисертацій – на сотні, а статей – на тисячі…" [Воркачев
2011, 66]. Вчені почали говорити навіть про "концептоманію": "Лінгвокультурологія зараз, – читаємо далі у С. Г. Воркачева, – вочевидь найбільш модний напрям в
російському (додамо, що в українському також – В. М.) мовознавстві – "таке зараз
носять" – і "концепт" продовжує залишатися парольним терміном, уживання якого,
на думку його користувачів, має свідчити про їхню наукову "просунутість" …"
[Воркачев 2011, 67; пор. схожі міркування: Левицкий 2009, 8; Манакін 2011, 29.].
Незважаючи на надзвичайну популярність і продуктивність цього напрямку,
який разом з тим переживає стадію становлення і потребує уточнення своїх меж і
термінів, в Україні практично відсутні навчальні посібники, а також монографічні
узагальнення з лінгвоконцептології, концептології та когнітології в цілому. Монографія А. М. Приходька "Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній
парадигмі лінгвістики" (Запоріжжя: Прем'єр, 2008. – 332 с.) і відповідний розділ
підручника О. О. Селіванової "Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми" (Полтава:
Довкілля – К, 2008. – 711 с.) – щасливий виняток у сенсі сказаного. Базовими для
українських студентів лишаються, як відомо, книжки таких російських авторів, як
М. Ф. Алефіренко, А. П. Бабушкін, С. Г. Воркачев, В. І. Карасик, О. С. Кубрякова,
В. А. Маслова (Білорусія), З. Д. Попова і І. О. Стернін, Ю. С. Степанов та ін.
Тому найбільш цінним є те, що з виходом книги Н. В. Слухай, О. С. Снитко та
Т. П. Вільчинської українські студенти нарешті одержали перший вітчизняний навчальний посібник з дисципліни, а точніше – блоку дисциплін, стрижнем яких є
лінгвістична когнітологія і концептологія.
Найвиразнішою особливістю посібника є його висока інформативність. Читач
зможе одержати тут у стислому або розгорнутому вигляді відомості про майже усі
актуальні для когнітивної лінгвістики поняття із посиланнями на відповідні джере373
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ла. Значний список імен вчених, який містить бібліографія з 555 (!) позицій, максимально репрезентовано в тексті книжки у зв'язку з висвітленням тих чи інших теоретичних положень, підходів, поглядів тощо. Йдеться не про реферування праць, як
це інколи робиться у книжках і дисертаціях, а глибокий аналітичний огляд, який
відбиває сучасний стан розвитку когнітології, лінгвістики та інших суміжних наук.
Структура навчального посібника складається із "Вступу", трьох розділів, "Заключного слова", списку літератури і значного за обсягом блоку додатків, що мають неабияку самодостатню цінність.
У "Вступі" представлено концентрований і глибокий аналіз існуючих поглядів
на когнітивну лінгвістику, вказано її особливості, стисло представлено історію виникнення і становлення цієї галузі у нас і за кордоном, визначено її місце серед інших актуальних напрямків мовознавства тощо. Цілком прийнятною є позиція авторів щодо визначення когнітивної лінгвістики в якості напрямку (галузі) антропологічної парадигми лінгвістичних досліджень (с. 5). Відомо, що окремі вчені когнітивну лінгвістику разом із когнітологією вважають науковою парадигмою, з чим погодитись важко.
Тут же сформульовано низку завдань когнітивної лінгвістики, предмет її дослідження та розкрито сутність основного питання: у чому сенс когнітивного підходу
до мови на відміну від інших, традиційно прийнятих. Спираючись на теорію Жана
Бодріяра та інших вчених, переконливо доводиться, що когнітивна лінгвістика має
слугувати ключем, який допомагає розшифрувати закодовану модель світу думок і
слів, універсуму, "створеного заново", світу симулякрів, у якому "карта передує
території" [Бодрийар 2004, 6]; пор. у зв'язку з цим популярну нині наукову гіпотезу
Майкла Талбота та інших вчених про голографічну модель дійсності, яку моделює
мозок людини [Talbot 1991].
У першому розділі розкривається низка наукових понять, пов'язаних із картиною світу як результатом світобачення людини. Особливу увагу приділено діалектиці лінгвального, концептуального та етнолінгвістичного аспектів картини світу у
дзеркалі історії та культури народу. На відміну від більшості існуючих оглядів понять "картина світу", "мовна картина світу", "концептуальна картина світу" тощо
автори рецензованого посібника представили власні версії визначень, які відбивають вже більш-менш усталені позиції лінгвокогнітології останніх років. Це є важливим для студента з огляду на розмитість та розмаїтість різних точок зору, якими
переповнена сучасна наукова та навчальна література. Разом з тим, тут приділено
увагу практично усім різновидам картин світу, про які пишуть сучасні вчені різних
галузей: філософським, міфологічним, фізичним, релігійним, просторовим, часовим, соціальним, професійним, індивідуальним, загальним і т. д.
Найголовнішим предметом висвітлення, звичайно, є мовна картина світу, де, за
твердженням Н. В. Слухай, своєю чергою, наявні дві картини світу – буденна, реальна і міфопоетична, які доповнюють одна одну (с. 33). Параграф "Символ і міф:
чотирикратне співвідношення" глибоко розкриває сутність міфопоетичного складника мовної картини світу та міфопоетичної мови в цілому. В цьому та інших підрозділах книги думка про те, що "мова об'єктивує широкий спектр міфологічних
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світів універсуму" (с. 50) розгортається і підтверджується багатьма яскравими прикладами з власних досліджень авторів та їх учнів.
Відповідно до цілей вивчення мовної картини світу розглядаються такі основні її
напрямки: напрямок "логічного аналізу мови", напрямок етноцентричного аналізу
мови, напрямок дослідження результатів об'єктивації національно-специфічних наївних знань, напрямок вивчення національно-специфічного у наукових картинах
світу. На цікавих прикладах ілюструються різноманітні способи маніфестації мовної картини світу – безеквівалентна лексика, фразеологія, синонімічні ряди, внутрішня форма слова і словосполучень та ін.
Окремий підрозділ присвячено когнітивним явищам у психолінгвістичному висвітленні, а саме: когнітивній базі та системі ментефактів людини, образу як глибинній структурі мовних одиниць і базовому шару концепту, асоціативновербальній сітці, що слугує ядром мовної свідомості особистості, культурним кодам у процесі мовної об'єктивації дійсності тощо.
Методологічна цілісність усіх розділів посібника забезпечується послідовним
дотриманням фундаментальної ідеї про діалектику співвіднесення двох типів мислення: логічного і міфологічного. Це є відповіддю на питання про існування так
званих нейтральних та етнічно маркованих знань, що відбиває людська когніція і
закарбовує мовна свідомість. Саме із зазначеної позиції пропонуються визначення
таких важливих понять, як концепт, ментальний лексикон та ін. З цієї ж позиції
представлено цікаві результати асоціативних експериментів, аналізу значного корпусу мовного матеріалу, в якому зберігаються відбитки національних культурних
кодів різних видів (просторового, часового, соматичного).
Другий розділ присвячено питанням когнітивної семантики як складника когнітивної лінгвістики. Спираючись на сформульовану вище методологічну настанову
щодо співіснування двох (нейтральної та міфопоетичної – образної у ширшому розумінні) моделей мислення, детально розяснюються поняття "категорії" і "прототипу", які передують формуванню концепта у ментальності людини. Серед прототипів, які виникають внаслідок членування світу ресурсами категоризації, виокремлюються природні (натуральні, перцептивно зумовлені) і семантичні (понятійно,
концептуально зумовлені), або соціально зумовлені, – в інших термінах інтерпретації (с. 95-96). Перцептивно зумовлені, своєю чергою, діляться на різновиди, які
залежать від наявних органів чуття: зорові, слухові, тактильні, нюхові, смакові та
ін. Національна ментальність і мова фіксує ці прототипи, про що цікаво та із залученням найсучасніших досліджень і матеріалу різних мовних культур розповідають
автори посібника.
Третій розділ "Концепт як мовно-культурний феномен" описує спектр усіх основних та суміжних понять і категорій, що супроводжують тлумачення та вивчення
цього складного інтердисциплінарного феномену. Читач має змогу ознайомитись з
історією виникнення поняття "концепт", починаючі зі статті С. А. Аскольдова 20-х
років минулого століття, та скласти власну думку щодо визначення концепту з
огляду чисельних праць, який представлено в розділі. Чітко і переконливо висвітлюється співвідношення концепту і поняття, концепту і значення, концепту і слова,
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концепту і ментальних структур, концепту і образу та ін, що, як відомо, зумовлює
суперечки різних шкіл концептології. Корисним в теоретичному та прикладному
аспектах є розгляд питань, пов'язаних із структурою концепту, його типологією та
методикою дослідження в національних мовах (див. параграфи 3.3.; 3.4.; 3.6.).
Автори книги, спираючись на праці відомих мовознавців, говорять про різні підходи щодо виділення компонентів в структурі концепту, де відповідно виокремлюють різні структурні блоки: понятійний, образний, значущий, тілесно-знаковий,
оцінний та ін., виходячи із семантичної позиції; ядерний, периферійний і т. п., якщо
йдеться про польовий підхід, та ін. Завершує розділ параграф про концептосферу як
сукупність концептів, що відбиває особливості світобачення певної національномовної спільноти.
Надзвичайно інформативний і глибокий за змістом розділ збагатився би ще більше, якби автори активніше залучили матеріал згадуваної вище монографії
А. М. Приходька, де також представлено огляд тих самих понять, про які йдеться і
в рецензованому посібнику.
Привабливою стороною посібника є те, що в ньому досягнуто невимушеної і такої потрібної гармонії теорії і практики когнітивної лінгвістики як неординарної
наукової галузі і навчальної дисципліни. Авторами знайдено золоту середину, коли
ретельно відібрані порції теоретичної інформації слугують достатнім підґрунтям
для сприйняття практичної частини, яка у більшості своїй представлена у вигляді
апробованих дослідницьких результатів та різних практичних зразків від робочої
програми відповідного курсу до результатів праць магістрів, які досліджували концепти різних мовних картин світу (див. "Додатки"). Для викладачів й особливо –
студентів-філологів кращого і бажати не можна. Є зразок – є обґрунтована платформа для самостійної творчості.
Високо оцінюючі рецензований навчальний посібник, мушу зробити пару критичних ремарок. Перша стосується неточності цитування думки про те, що за концепт "на відміну від поняття народ піде боротися" (с. 118). Помилково автори посилаються тут на моє прізвище, хоча насправді ця вже доволі відома метафорична
думка належить академікові Ю. С. Степанову, який саме так говорив про концепт
на одному з семінарів в Інституті мовознавства РАН, де я мав честь брати участь, і
вже пізніше переказував це міркування Юрія Сергійовича у своїх публікаціях з посиланням на нього.
Друга ремарка є більш принциповою і стосується найменування методик концептуального аналізу. Так, на с. 168, зокрема читаємо таке: "…існує декілька спеціальних методик, розроблених дослідниками для вивчення концептів у межах відповідних теорій чи підходів. Йдеться насамперед про теорію профілювання, запропоновану Єжи Бартмінським, теорію вертикальних синтаксичних полів, розроблену
Світланою Прохоровою, теорію концептуального аналізу для виявлення глибинних,
експліцитно не виражених характеристик імен-гештальтів Людмили Чернейко, теорію вертикального контексту Ольги Ахманової, а також фреймовий підхід Світлани
Жаботинської та польовий – Іосифа Стерніна". Далі в книжці описуються інші методики, наприклад "методика структурно-семантичного аналізу концептів, за
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І. Михальчуком" (с. 172) та ін. Майже усі названі вельмишановні вчені не є одноосібними авторами зазначених методик. Їхня заслуга у більшості випадків полягає у
високопрофесійному застосуванні наукових винаходів зарубіжної когітивістики у
своїх власних працях. Не С. А. Жаботинська, а Ч. Філлмор, Дж. Лакофф, Р. Ленекер, М. Мінський та інші провідні зарубіжні вчені відкрили такий званий фреймовий підхід, а вже інші, в тому числі російські та українські вчені поширили, в чомусь удосконалили та відшліфували його на практиці. Те саме стосується ідеї
польового підходу, яка належить не І. Стерніну, а класику мовознавчої і філософської думки – Й. Тріру, і т. д.
Висловлені міркування не знижують дуже гарного враження про рецензований
навчальний посібник, який слугуватиме безцінним джерелом знань і практичних
рекомендацій широкому колу студентів-філологів, аспірантів, викладачів, усіх, хто
цікавиться проблемами лінгвістичної когнітології та концептології.
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