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КЛАСИЧНІ МОВИ
У КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
У МОВОЗНАВЧІЙ НАУЦІ
УДК 003.072-76+655.24
ВПЛИВ РУКОПИСНОЇ ТРАДИЦІЇ ГРЕЦЬКИХ СКРИПТОРІЇВ НА
ФОРМУВАННЯ МІНУСКУЛЬНИХ ШРИФТІВ
Звонська Леся Леонідівна
д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджується формування мінускульних грецьких шрифтів на основі різних рукописних шкіл і стилів письма грецьких скрипторіїв. Простежуються відмінності графіки залежно від
каліграфічних шкіл у різних європейських скрипторіях від ІХ до ХV ст.
Ключові слова: скрипторій, грецька палеографія, мінускул, стиль письма, грецький шрифт.

Традиція книжного письма як латинського, так і грецького, розвиток типів
та стилів письма в різних європейських скрипторіях були предметом наукових
палеографічних досліджень ХІХ-ХХІ ст. Зарубіжними вченими (вітчизняні та
російською мовою праці відсутні) вивчалися історія рукописної справи [Hunger
1954; Schubart 1966; Thompson 1966], кодикологічні особливості рукописів в античності та Візантії [Gardthausen 1911; Hunger 1961], порівняльні характеристики
грецьких рукописів, виконаних у Греції та Західній Європі [Agati 2009; Devreesse
1955], розвиток різних каліграфічних шкіл та стилів [Gamillscheg 1989] тощо.
Дослідження впливу рукописної традиції на інкунабульні шрифти обмежуються,
в основному, розглядом пізніх типів письма [Crisci 2011; Turner 1971], що, зрештою, логічно і закономірно, проте їх графіка багато в чому є еклектичною, тоді
як шрифти демонструють також тяглість до раніших традиційних каліграфічних
шкіл, що ми спробуємо простежити в нашій роботі.
У Візантії відомими були скрипторії Студійського монастиря (ІХ-ХІ ст.), канцелярії візантійських імператорів (Х-ХІІ ст.) та монастиря Одигон (ХIV ст.) в Константинополі, монастирів Афону і Містри, монастирів Св. Катерини на Сінаї та
Св. Іоана Богослова на о. Патмос (у трьох останніх, в основному, переписувалася
церковна література), та “приватні” скрипторії Арефи Кесарійського (кін. ІХ-Х ст.)
та Вісаріона Нікейського (XV ст.), де виготовлялися також копії творів античних
авторів. У монастирських майстернях переписування книг продовжувалося і після
винайдення книгодрукування, навіть до кінця XVIII ст. [Αζαλος 1971, 8].
Найбільш старовинний з датованих рукописів літературного мінускульного
письма, це – Четвероєвангеліє із зібрання Порфирія Успенського (вивезене ним у
1844 р. з монастиря Сави Освяченого). Манускрипт написаний в 835 р., ймовірно,
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у відомому скрипторії Студійського монастиря в Константинополі; зберігається в
Петербурзі (РНБ грец. 219, ΝΑ 461). Монастир преп. Феодора Студита (759-826)
був одним з найважливіших центрів візантійського книгописання. Згідно зі Студійським уставом (до речі, прийнятим на Афоні, в Пд. Італії та на Русі) монахи займалися також читанням і переписуванням книг. Книгописання вважалося одним
із духовних подвигів, переписувач отримував на це благословіння ігумена й лише
тоді розпочинав важку і втомливу працю. За монастирським уставом у дні, вільні
від справ, за покликом монаха-книгохранителя браття збиралися в монастирській
бібліотеці й читали до вечора; далі знову за знаком “бібліотекаря” підходили і
повертали книги [Harlfinger 1980, 64]. У монастирському скрипторії виробилася своя каліграфічна школа, яскравими представниками якої були Миколай Сповідник (тип письма Миколая – вправний і легкий вертикальний округлий т.зв.
“чистий” мінускул, практично без вкраплення унціалів) та Євстафій (тип письма
Євстафія – продовгастий мінускул). Типом письма Миколая написане Порфирієвське четвероєвангеліє, тип письма Євстафія демонструє кодекс Metamorphosis
591 з Метеор. Особливістю студійського письма, в цілому, є своєрідне написання
альфи з високо піднятим виступаючим гачком, крупної йоти, мілкої омікрон, кутастість та загостреність більшості літер.
Іншими константинопольськими майстернями книгописання з власними школами каліграфії були скрипторії патріарха Фотія (бл. 820-896) та Арефи Кесарійського (бл. 850-бл. 932). Ймовірно, із скрипторію патріарха Фотія, поціновувача
античної літератури, походять рукописи т. зв. “філософської колекції” 850-880 рр.
(в основному, твори Платона та неоплатоніків, напр., Паризький кодекс Платона
Par. gr. 1807). Манускрипти написані округлим статичним мінускулом, із заокругленими потовщеннями на кінцях ліній, за формою яких цей тип письма в палеографічні літературі отримав ще назву prebouletée, або ранній bouletée. Арефою,
єпископом Кесарійським, виконані відомимі рукописи Евкліда (888 р., т. зв. Сodex
Orvillanus 301) та рукопис 24 діалогів Платона (896 р., т.зв. Codex Clarkianus 39);
зберігаються в Бодліанській бібліотеці в Оксфорді.
На кін. ІХ – сер. Х ст. припадає тип письма Афанасія, який ще, за однією з гіпотез походження з Калабрії, називається італо-грецьким типом. Мінускул типу Афанасія кутастий, практично квадратний, рукописи мають зооморфну орнаментацію.
Зразками цього типу письма є агіографічний збірник із зібрань Національної бібліотеки Франції в Парижі (Par. Gr. 1470+1476, 890 р.), манускрипти Гомілій Григорія
Богослова з Патмосу (Pat. 33), Парижу (Par. Gr. 510), Ватикану (Vat. Gr. 2084, Х ст.).
ІХ ст. та 1-а половина Х ст. стали золотим віком візантійської каліграфії. Розкішно ілюстровані рукописи IX – поч. Х ст. вирізняються художньою майстерністю (об’ємність фігур, грамотна перспектива, різномасштабність фігур та архітектури в межах мініатюри, розробленість пейзажів тощо), наприклад: кодекс
Григорія Назіанзина (бл. 880 р., Національна бібліотека Франції, Grec. 510), Паризька псалтир (Codex Parisinianus, поч. Х ст. Національна бібліотека Франції;
MS Grec. 139).
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З ІХ ст. дійшли до нас коштовні мінускульні кодекси, писані на пурпуровому
пергаменті. Це т.зв. Кодекс імператриці Феодори (565, або ε 93) з текстом Нового
Завіту, який зберігається в РНБ у С.-Петербурзі (Gr. 53) та унікальний писаний
золотими чорнилами на пурпурному фоні (в техніці хрисографії) Сodex Beratinus
2, або Codex Aureus Anthimi (1143, або ε 1035). Бератинський кодекс на 420 листах містить текст чотирьох Євангелій, зберігається в Національному архіві Албанії в Тирані (No. 2), внесений до скарбів світової спадщини ЮНЕСКО.
У період бл. 910-950 рр. розвивається тип каліграфічного мінускульного письма, який ще В. Гардгаузеном був визначений як “діамантове” письмо
(Diamantschrift), котрим виконано понад 200 збережених рукописів [Gardthausen
1911, 109]. Cвого апогею діамантовий мінускул досяг за Костянтина Багорянородного. Більшість манускриптів, написаних “діамантовим” письмом, містять
книги Біблії чи патристичні твори, тому в палеографії воно ще називається
Kirchenlehrerstil (стиль учителів Церкви). Цим типом письма виконані також деякі твори класичних авторів (Фукідід, Геродот, Елій Аристид). Кодикологічними
характеристиками цього письма є переважно вертикальність написання літер,
іноді з незначним нахилом праворуч, однакова висота і ширина літер (їх можна
вписати в квадрат), укорочення вертикальних виносних ліній (що візуально розширює інтервал між рядками). На кінцях вертикальних і горизонтальних складових букв є елегантні заокруглення, петельки чи маленькі кульки (звідки друга
назва письма – ecriture bouletée кульчасте письмо). Один з найдавніших кодексів
цього типу письма (т.зв. перший етап діамантового мінускула) датується 913/4 р.
(зберігається в Афінській національній бібліотеці, Athen. В. N. 2641), переписаний на замовлення патриція Самони, фаворита імператора Лева VI. Розквіт діамантового письма припадає на останню чверть Х ст.
У другий період, з кінця Х ст., упродовж ХІ ст. і до початку ХІІ ст. у Константинополі спостерігається своєрідний ренесанс кращих традицій класичного
мінускула. Розвивається тенденція вишуканого мілкого мінускула, так званого
перлинноплетеного письма (Perlschrift, ή μαργαριτοπλϵχτή γραφή), яке відзначалося симетричністю і максимальною заокругленістю літер, уникненням кутів і
загострень, незначним використання окремих елементів унціального письма,
вишуканим і вигадливим розміщення тексту на сторінці з великими відступами
поміж літерами і якомога ширшими незаповненими текстом полями сторінки, також дуже зрідка використовуваними скороченнями.
У Х-ХІ ст. спостерігається також зміна художнього стилю ілюмінованих рукописів (відхід від монументальних форм, урівноважене співвідношення тексту
та ілюстрацій, поширення маргінальних мініатюр, певний символізм і графічність зображень), наприклад: сувій Ісуса Навина (сер. X ст., Рим, Ватиканська
бібліотека, Palat. Grec. 431), “Християнська топографія” Косьми Індикоплова
(кін. IX ст., Рим, Ватиканська бібліотека), Мінологій Василя II (бл. 986 р., Рим,
Ватиканська бібліотека; Vat. gr. 1613). Особливою розкішшю відзначалися манускрипти імператорських скрипторіїв, як, наприклад, Гомілії Іоана Златоуста
5

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

(1078-1081 рр., Національна бібліотека Франції); Гомілії Григорія Назіанзина
(бл. 1100 р., Оксфорд, Бодліанська бібліотека), в той час, як для рукописів Студійського монастиря характерна певна вишукана “демократичність”: Псалтир
Феодора, в якому на 208 листах розміщено 435 ілюстрацій (1066 р., Лондон,
Британська бібліотека, Add MS 19352), Євангелія від Матвія (1050-75 рр., Флоренція, Лауренціанська бібліотека). Рукописом, який походить із знаменитих
монастирів в Містрах на Пелопоннесі, є Псалтир Василя ІІ (1017-1018 рр., Венеція, Бібліотека Марціана, Gr. Z17).
Центром грецького книгописання Італії Х-поч. ХІІ ст. став Гротта-Ферратський монастир, заснований св. Нілом Росанським (910-1104). За уставом монахи також займалися переписуванням книг, у монастирі виробилася власна школа
каліграфії. Цей упродовж віків єдиний в Італії постійно діючий монастир візантійського обряду (згодом ордену василіан) був там центром грецької освіченості.
Значний внесок у поповнення колекції рукописів належить кардиналу Вісаріону
Нікейському (1403-1472), котрий вивіз значну кількість кодексів із захопленого турками Константинополя. Незважаючи на різні історичні перипетії і втрати
книг, у бібліотеці монастиря зберігається 575 грецьких рукописів, три з яких належать перу самого Ніла.
У скрипторіях Південної Італії з Х до ХІІ ст. виробився свій тип грецького
мінускула, який отримав назву en as de pique неначе туз пік. Назва пов’язана з
виглядом лігатури літер ε і ρ, яка формою нагадує картярський туз пік.
Грецькі ілюстровані кодекси ХІІ ст., які споріднені рукопису Нового Завіту
т.зв. Рокфеллер-МакКормік (Rockefeller-McCormick New Testament; бібліотека
Чиказького університету, Ms. 965) та рукопису Карахісарської Євангелії, яка,
ймовірно, була приданим Євдокії Палеолог у 1282 р. (РНБ в С.-Петербурзі, грец.
105), об’єднуються в чикаго-карахісарську групу, яка ще називається “сімейство
2400” (Greg. 2400). До цієї групи належать майже 100 рукописів, переважна більшість яких містять тексти Нового Завіту і Псалтирі та щедро прикрашені мініатюрами. Спільністю цих рукописів (які, за спірними думками науковців, походили з різних рукописних майстерень, як от імператорський скрипторій Михайла
VIII Палеолога або Нікея після завоювання Константинополя хрестоносцями, або
східна частина Візантійської імперії: Палестина, Кіпр, Родос) є тип лініювання,
співвідношення розмірів листа та рамки для тексту, кількість рядків на сторінці
та букв у рядку, колір чорнил, місце нумерації зошитів у правому верхньому кутку першого листа та, головне, стиль письма.
Цей тип письма отримав назву стиль “епсилон”, який з ХІІ ст. починає побутувати в грецькому книгописанні. Дослідники вирізняють у ньому два підстилі:
«прямокутний епсилон» (напр., Add MS 26103, Add MS 11836) і «округлий епсилон» (напр., Add MS 37002, Add MS 17982). Серед відомих рукописів цього стилю варто назвати Новий Завіт із Псалтирем (Національна бібліотека в Палермо,
Ms. Dep. Museo) та Новий Завіт з Псалтирем з Лаври на Афоні (В 26). До стилю “епсилон” належить, але не входить до чикаго-карахісарської групи, рукопис
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“Валаам і Йосафат” (кін. ХІ – поч. ХІІ ст.), частини якого розкидані в різних колекціях (Columbia, Plimpton MS 9; Ioannina, Zosimaia School Library; Cambridge
University Library, MS Add. 4491).
Одним із відомих творців рукописної книги ХІІ ст. був Євстафій Солунський
(бл. 1115-бл. 1195) – архієпископ Фессалонік, історик і письменник, автор знаменитого коментаря до Гомера (7 тт.). Тривалий час трудився писарем в патріаршій
канцелярії.
Для рукописів Пд. Італії в ХІІ ст. характерні свої стилі грецького письма. Абатство Св. Миколая в Казоле (регіон Отранто) в ХІ-ХІІІ ст. стало центром книгописання в Апулії. При монастирі діяла школа та доступною була бібліотека для усіх
бажаючих навчатися, утворився поетичний гурток; відомим поетом був один з настоятелів монастиря Миколай Гідрунтський (1155-1235). Книги монастирського
скрипторію розпорошені по різних зібраннях Європи.
Іншим осередком мистецтва письма був заснований в ХІІ ст. монастир Санта
Марія дель Патіре в Росано, одному з головних центрів візантійської Калабрії.
Стиль письма монастирського скрипторію ХІ-ХІІ ст. отримав назву росанського.
Іншою відомою майстернею рукописної справи в Італії був монастир візантійського обряду Сантіссімо-Сальваторе в Мессині (о. Сицилія). Монастир був
заснований в ХІ ст. вихідцями з Росано та проіснував до 1908 р. В 1456 р. Сантіссімо-Сальваторе був переданий в керування уславленому ученому-гуманісту
Вісаріону Нікейскому, який організував при монастирі грецьку школу, професором якої з 1467 р. став Костянтин Ласкаріс (1434-1501). Завдяки їхнім зусиллям
в Мессині була зібрана велика колекція дуже цінних грецьких рукописів. Волею
історичної долі чимало з них опинилися в Іспанії. Одним із шедеврів південноіталійської школи книгописання є Мадрідський рукопис Скіліци (Codex Matritensis
gr. Vitr. 26-2). Цей рукопис на замовлення сицилійського короля Рожера ІІ (11301154) був скопійований талановитим південноіталійським писарем у Константинополі з рукопису Σύνοψις Ἱστοριῶν Іоана Скіліци, придворного сановника й історика візантійського імператора Олексія І Комніна (імп. 1081-1118). Т.зв. Мадрідський Скіліца на 234 пергаментних листах містить 577 високохудожніх мініатюр
і є зразком історичної мініатюри.
З 1204 р. після захоплення хрестоносцями Константинополя, коли порушилася відпрацьована система книгописання, чимало книг переписувалися не професійними писарями, а вченими для власного використання. В цей час починають
вироблятися власна манера письма й вирізнятися індивідуальні почерки. Проте
розвиток шкіл каліграфії призупиняється, важко простежити певні стильові особливості, натомість письмо стає еклектичним. Для мінускулу цього періоду характерна різниця в розмірі окремих літер: одні з них, як от β, ε, ζ, θ, κ, ξ, ο, υ, φ, ω
стають непропорційно великими в той час, як η, ι, ν, ρ незбалансовано маленькі.
Окрім того, писарі часто відновлювали унціальне написання для літер Γ, Δ, Є, H,
Θ, Ν. Літери виступають у численних лігатурах настільки розмаїто, що для 24 літер алфавіту нараховується понад 200 їх форм у лігатурах. Якщо в перші століття
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мінускульного письма наголоси і придихи писалися чітко й окремо від літер, то
зараз починають приєднуватися до букв, зливаючись у лігатури.
З 2-ї пол. ХІІІ ст. до поч. ХIV ст. (у добу правління Палеологів) у каліграфії
розвинувся стиль “випучених очей” (Fettaugenmode). Свою назву цей тип письма отримав через разючий контраст поміж більшістю маленьких заокруглених
мінускульних літер та надмірно великими кільцеподібними літерами α, ο, υ, ω,
β, σ. Порушує канон мінускульного письма й характерне для типу Fettaugenmode
вписування маленьких літер у велетенські омікрон, іпсильон чи омегу, які неначе
поглинають їх. Його різновидом є стиль бета-гамма.
У 3-му періоді мінускулів, що носив назву “бомбіціновий”, тому що переважають рукописи на бомбіцині, оскільки полотняний папір в Візантії до самого
падіння Константинополя не зміг отримати переваги, особливо широко використовувалися скорочення. В ХІІІ та ХІV ст. вчені часто самі (а не професійні писарі)
переписували класичні твори для себе, з великою кількістю скорочень і лігатур
на бомбіцині середньої якості. У цей період мінускули сильно змінюються, і при
цьому не тільки самі літери, але й знаки скорочення, письмо стає сильно зв’язане,
навіть наголоси часто “прив’язані” до літери, тобто пишуться за один прийом
разом з літерою. Хоча каліграфічні традиції мінускулів колишніх часів певною
мірою збереглися і в ХІІІ-ХІV ст. переважно в рукописах на пергаменті, а в рукописах на папері у вигляді швидше винятків, ніж правил.
На цей період припадає ренесанс мінускульної каліграфії та розквіт різних
шкіл окремих скрипторіїв. Знаменитим тогочасним ученим філологом, математиком та астрономом був Максим Плануд (бл. 1255-бл. 1305) та його скрипторій
в Константинополі. Після прийняття монашого сану в 1283 р. він став писарем
імператорського скрипторію. Плануд першим розробив принципи текстологічної
критики текстів, був автором численних перекладів латинських авторів (Овідія,
Августина, Боеція та ін.) та коментарів до грецьких авторів.
Учнем Максима Плануда, який разом зі своїм учителем започаткував наукове
вивчення античних і християнських текстів, був Дмитрій Трикліній (1280-1340).
Він займався текстологічною критикою і коментуванням спірних місць у текстах
античних авторів, зокрема Гесіода, Софокла, Аристофана, Піндара, Феокріта.
Трикліній сформував Салонікську школу книгописання. Для письма Триклінія
характерна чіткість та певна архаїзація графіки і повернення до зразків класичного раннього мінускула, зокрема відновлення кутастої форми придихів, окремого
написання придихів і наголосів. На противагу тому, що в часи ХІІ-XIV ст. вже типовими для письма стали не лише поєднання діакритиків, а й лігатури придихів з
літерами та з різними абревіатурами, школа книгописання Триклінія відроджувала ясність і чіткість написання. Відомими учнями його школи і послідовниками
стилю письма були переписувач античних текстів, комедіограф і астроном Іоанн
Катрар та Марк Мусурос, відомий учений кола Альда Мануція.
Стиль письма Феодора Метохіта (1270-1332), письменника, астронома й архітектора та великого логофета при дворі Андроніка ІІ (імп. 1282-1328) вплинув
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на каліграфію імператорської канцелярії та скрипторію константинопольського монастиря Хора. Перу Метохіта належать «Υπομνηματισμοί και σημειώσεις
γνωμικαί» з питань історії, філософії й освіти в античності та коментарі до творів
Аристотеля і Птолемея.
Патріаршим писарем та учнем Метохіта був ритор та сакелларій храму Св. Софії в Константинополі Георгій Галісіот (бл. 1280-після 1346), який теж організував свою школу каліграфії.
У ХІІІ-ХІV ст. простежується подальша тенденція до архаїзації письма, що
було характерним для рукописної діяльності оточення однієї з найосвіченіших
жінок свого часу Феодори Раулени (бл. 1240-1300), племінниці імп. Михайла VIII
Палеолога. На перетині ХПІ-ХІV ст. на її замовлення було виготовлено низку чудових манускриптів, які отримали назву рукописи константинопольського скрипторію Феодори Раулени. Для них характерні архаїзація типу письма.
На цей же період припадає виготовлення книг у рукописній традиції школи
скрипторію монастиря Одегон (Οδηγών). Найкращі візантійські рукописи 3-ої
чверті ХІV ст. виготовлені в рукописній майстерні цього монастиря.
З кінця ХІV ст. італійські гуманісти активно вивчали грецьку мову та переписували для себе твори античних авторів. Ученим греком, який першим познайомив Італію з античною грецькою культурою та уклав першу в Західній Європі
граматику грецької мови, був Мануїл Хрисолар (бл. 1355-1415). Здібний оратор
і педагог, він викладав грецьку мову в університетах Флоренції, Мілана, Падуї;
багато знаменитих італійських гуманістів були його учнями. Хрисолар та його
учні й послідовники переписували грецькі тексти, започаткувавши т.зв. гуманістичний тип письма.
Подальший розвиток цей тип письма отримав у ХV-ХVІ ст. серед греко-італійських гуманістів в оточенні кардинала Вісаріона Нікейського, якого сучасники називали Latinorum Græcissimus, Graecorum Latinissimus. Серед них візантійські вчені Феодор Газис, Андрей Калліст, найкращий перекладач з грецької мови Георгій
Трапезундський, каліграф зі своєю майстернею книгописання Михаїл Апостоліс.
Після підкорення Візантії чимало грецьких каліграфів переїхали до Італії, привізши з собою два основних стилі письма: книжкове гуманістичне письмо, каліграфія якого лягла в основу різних типографських шрифтів, та доволі консервативне
літургійне письмо. З іншого боку, численні греки-учені писали у власній манері
письма і продовжували традицію письма індивідуального стилю, зокрема Димитрій Халкоконділ (1423-1511) професор різних італійських університетів, перший
видавець “Іліади” та “Одіссеї” (1488, Флоренція), та його учень Ян Ласкаріс (14451535), який очолював бібліотеку Лауренціану у Флоренції, збагативши її 200 грецькими манускриптами, співробітничав з “Новою Академією” Альда Мануція.
З рукописною традицією безпосередньо пов’язані перші грецькі друкарські
шрифти. Одним з перших за часом та, беззаперечно, найвідомішим і найавторитетнішим було видавництво у Венеції італійського гуманіста Альда Мануція
(1449-1515). Створена ним “Нова Академія” об’єднувала тридцять відомих учених,
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які займалися текстологічною критикою і підготовкою до друку кожного видання,
тому видання Альда, т.зв. Альдіни відзначаються автентичністю текстів [Bernabe
1992, 16]. Альд Мануцій увів в обіг маленькі (кишенькові) видання in octavo та розробив перший зразок грецького шрифта. Він доручив художнику і граверу Франческо Гриффо (1450-1518) вирізьбити нахилений шрифт, відомий тепер як курсивний шрифт, або курсив. Окрім домінуючої графіки гуманістичного письма, у ньому
видимі впливи рукописної школи злегка нахиленого типу Євстафія та рукописів
“діамантовим мінускулом”. При створенні видань А.Мануція брав участь каліграф
Мануїл Рузотас (1465-1500), редактором більшості текстів був один із значних філологів епохи Відродження Марк Музурос (1470-1517). На замовлення Мануція
були створені також латинські шрифти, які впродовж століть використовувалися в
книгодрукуванні: Bembo, Poliphilus, Garamond, Palatino й Aldus.
В Іспанії на замовлення кардинала Хіменеса де Сиснероса (1436-1517) у 15141517 рр. була видана “Комплютенська поліглота” в 6 тт. in folio – оригінальний
текст і основні переклади Біблії. Це видання стало вершиною досягнення в поліграфічній справі на початку ери книгодрукування. Типографський дизайн представляє велику складність і відображає на одній сторінці різні шрифти різних алфавітів. Прототиповими в організації простору сторінки можна вважати рукописи
перлинноплетеним письмом з вигадливістю розміщення тексту, заголовків, схолій.
Шрифти були створені гравером та придворним іспанським видавцем Арнольдом
де Брокаром (1460-1523). Англійський бібліограф і фахівець з дослідження інкунабул Роберт Проктор (1868-1903) на основі грецького шрифта “Поліглоти” створив
шрифт Otter Greek для Оксфордських видань давньогрецьких авторів.
Грецькі вчені та каліграфи працювали не лише в Італії, група їх була прийнята
на роботу в засновану відомим гуманістом Гійомом Буде (1468-1540) (одним з
найавторитетніших знавців давньогрецької мови епохи Відродження) бібліотеку
французького короля Франциска I у Фонтенбло (котра заклала початок Національної бібліотеки Франції) та в заснований ним же в 1530 р. Колеж де Франс.
Стиль письма одного з відомих грецьких філологів та каліграфів, Ангелуса Вергеціуса, який упродовж 1535-1566 рр. переписував книги та був здібним текстологом, послужив у якості моделі для французького грецького шрифта типу Royal
та вплинув на форму грецького друкарського шрифта, що використовується і до
сьогоднішнього дня. Він представляє собою нахилений тип письма пізньовізантійського мінускула, з непропорційністю літер, численними лігатурами та невеликою кількістю скорочень; в основі своїй сягає школи Студійського монастиря
та архаїзаторського типу Триклінія. Типографські форми цього шрифта розробив
гравер королівського монетного двору Ніколя Жансон (1420-1480). Французький
видавець Клод Гарамон (бл. 1490-1561) застосував шрифти за графікою письма
Ангелуса Вергеціуса для друку тексту Біблії видання Роберта Етьєна (т.зв. textus
receptus) та низки творів давньогрецьких авторів. Упродовж століть у книгодрукуванні використовувалися шрифти типографії Гарамона, такі як Garamond,
Sabon, Granіon [за іменем Роберта Кражона (1513-1590), творця грецького кегля
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нонпарелі (6 пт) та парагона (20 пт)]. Гійом Ле Бе (1523-1598) запропонував у
друк компактний некурсивний грецький шрифт на кшталт більшості рукописних
шрифтів, а Пьєр Олтін (1510-1587) подав модифікацію маюскулів.
Таким чином, простежується універсальність та спадковість грецької книжково-поліграфічної культури, яка безперервно збагачується, розширюється та модифікується за рахунок нових технічних можливостей, але на міцному фундаменті
кращих зразків традиційної рукописної каліграфії.
Звонская Л.Л., д-р филол. наук, проф.
Институт филологии КНУ имени Т. Г. Шевченко
Влияние рукописной традиции греческих скрипториев на формирование минускульных
шрифтов
В статье исследуется формирование минускульных греческих шрифтов на основе разных
рукописных школ и стилей письма греческих скрипториев. Прослеживаются различия графики в
зависимости от каллиграфических школ в различных европейских скрипториях с ІХ по ХV вв.
Ключевые слова: скрипторий, греческая палеография, минускул, стиль письма, греческий
шрифт.
Zvonska L., Ph. D., full professor
Institute of Philology Taras Shevchenko National University of Kiev
Influence of Manuscript Tradition of Greek Scriptoriums on the Formation of Minuscule Fonts
The article examines the formation of Greek minuscule fonts on the base of various handwriting
schools and writing styles of Greek scriptoriums. The distinctions of graphics are observed, which depend
on the calligraphic schools in different European scriptoriums beginning from the IX-th to XV-th century.
Key words: scriptorium, Greek paleography, minuscule, writing style, Greek font.
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СОМАТИЗМИ В МИСТЕЦЬКО-ЛІТЕРАТУРНІЙ
ТЕЧІЇ XVI СТ.
Лефтерова Ольга Миколаївна
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено питанням дослідження тіла людини в мистецько-літературній парадигмі
XVI ст. Аналіз текстів у структурі розглянутого контексту показав, що тіло людини може виступати
як об’єкт, як предмет, як символ. Характер презентації тіла людини в текстах маньєристичного типу
дозволяє трактувати соматизми як аксіологічні індекси, які функціонують у семіотичному континуумі культури.
Ключові слова: тіло людини; маньєризм; соматизми; ренесансний гуманізм; українська література.

Проблема відображення уявлень про людське тіло є важливою складовою
наукових досліджень не тільки на сучасному етапі. Історія розвитку людської
цивілізації демонструє різноаспектність у дослідженні даного феномену: тіло
було предметом прискіпливої уваги давніх жерців, пізніше філософів, далі культурологів, антропологів, психологів, тощо. На сьогодні феномен людського тіла
розглядається не тільки у філософському (Ж. Дерріда, Ж. Делез, Ф. Гваттарі,
Ж. Батай, М. Фуко, Ж. Бодріяр, Ж.-Л. Нансі та ін.), психологічному (З. Фрейд,
К. Г. Юнг, В. Райх, А. Лоуэн, Е. Нойманн та ін.), а й мистецькому та лінгвістичному дискурсі (Е. Гуссерль, М. Мерло-Понті, Ж.-П. Сартр, Х. Плеснер, В. А. Подорога, И. М. Биховский, М. Н. Эпштейн, О. Забужко, Л. Левчук, С. Павличко,
В. Табачковський, Н. Чухим).
Кожна культурна формація по-своєму розглядає проблеми співвідношення та
взаємодії духу та матерії, природи та суспільства, виробляє свої критерії ставлення до людини, до тілесних практик та людського тіла. В античні часи людське
тіло сприймається як відтворення краси та космічної гармонії, в середньовіччі –
як осереддя гріховності, і зовсім по-іншому трактується людське тіло в естетиці
Відродження, бароко та класицизму. В цей час створюється своєрідна антропологічна парадигма сприйняття людини, яка передбачає доцільність обговорення
проблеми тіла людини поряд з поняттями його душі та духу. Неоднозначність
трактовки духу та плоті отримує свою інтерпретацію у філософсько-культурній
парадигмі XVI ст.
У сучасних літературних і загалом мистецьких течіях, які формуються на черговому зламі століть, простежується дедалі більше спільних рис із культурною
парадигмою XVI ст. у різних її проявах. Аналіз таких віддалених у часі культурно-історичних аналогій є необхідним, оскільки нерідко слугує висвітленню
питомих рис мистецьких феноменів, що створюються на сучасному етапі. Цим,
на нашу думку, й визначається актуальність дослідження, у рамках якого нас
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цікавитиме специфіка опису людського тіла в дискурсі маньєризму, філософськомистецького течії, становлення якої дослідники датують XVI ст. Об’єктом цієї
розвідки виступають особливості концептуалізації феномену людського тіла у
творах літератури, що виникли на українському терені в період, так званої «осені
Відродження». Метою дослідження є аналіз соматизмів у текстах даної доби та
характеристика тілесного коду як складового елемента equilibrium prodistinata.
Маньєризм («осінь Відродження») – феномен малодосліджений в контексті української культурної парадигми. Проте відсутня одностайна думка на сутність маньєризму в роботах європейських дослідників, що породжене особливостями
цього явища, з його внутрішнім дуалізмом і притаманною цьому стилю специфікою. Маньєризм трактують то як «стиль» (А. Маузер, Г.-Р.Хокке), то як «добу»,
то як своєрідний «стан душі», то як певний вид філософського напрямку [Hauser
1965, 1-2 vol; Dubois 1979, 200].
Більшість дослідників дотримуються думки про неоднорідність маньєристичного стилю і відносять до маньєризму концептуально протилежні твори мистецтва, як то графічний цикл «Любовні позиції» («I modi») Д. Романо та ін. та живопис Доменіко Беккафумі. Спроби описати сутність даного феномена категоріями
літературознавства привели до створення паралельних співставлень творів живопису та літератури в межах ХVІ-ХVІІ ст., які так чи інакше пов’язані з концептуалізацією поняття «тіло людини» та «тілесність». Зокрема, образ Гамлета Крістін
Бюсі-Глюксман порівнює з портретом Уголіно Мартеллі роботи представника
флорентійської школи Анголо (Анжело). Та й сама назва «маньєризм» пов’язана
з концептосферою «людське тіло». Вперше слово maniera з’явилося в XIV ст. в
італійській літературі в книзі Libro dell’arte (Книга про мистецтво) Ченніно Ченніні, де манера тлумачилася, як відбиток руки майстра, його особлива здатність
створювати витвір мистецтва.
В естетиці художніх напрямків сутність маньєризму визначається співвідношенням суб’єкта, що творить, і об’єкта, який ним твориться. Незалежно від сфери реалізації в будь-якому виді мистецтва (живопис, скульптура або література)
розв’язання проблеми відображення уявлень про тіло людини в рамках даного
напрямку здійснюється в дусі неоплатонізму, коли людина мислить і творить на
підставі чуттєвих даних, конструюючи та перевіряючи їх за допомогою отриманих від Бога й тому вроджених внутрішніх форм [Лосев]. Хоча в працях теоретиків маньєризму ( Беллорі, Візарі, Джованні Паоло Ломаццо, Федеріко Цуккарі)
людська особистість й далі трактується як така, що цілковито визначається божеством, але сприйняті нею тілесні форми вже розуміються як суб’єктивні. Цуккарі
запроваджує в обіг поняття «внутрішнього малюнка», за допомогою якого, на
думку автора, митець може збагнути чуттєві сприйняття, а також створити художній твір. «Внутрішньому малюнку» протиставляється «зовнішній» (disegno
interno), де внутрішній малюнок є формою, образом, за яким твориться світ, а
зовнішній – сам створений світ. У такий спосіб, якщо слідувати ідеям Цуккарі, тілесність не відкидається, вона неминуче обробляється й оформлюється в
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людській свідомості. Художник повинен наслідувати природу, але не рабськи,
але творчо. А феномен наслідування (мімезису), як відомо, безпосередню
пов’язаний з феноменом людського тіла, оскільки, згідно з Платоном та Аристотелем, будь-яке наслідування природи відбувається через різноманітні вияви
тілесності – голосу, рухів тіла тощо. Засадничим критерієм маньєризму в такому контексті стає складність: складність об’єкта та складність суб’єкта, складність власного “ego”. Така логіка розвитку суб’єкт-об’єктних відносин, власного “ego”, форм його відтворення в дискурсі маньєризму робить людське тіло не
тільки способом відображення людини як суб’єкта, але об’єктивно існуючого
світу, що твориться суб’єктом. Підтвердження даної тези знаходимо в живописі
Вазари, зокрема в його «Алегорії Правосуддя», де вигин одягу жіночої фігури,
символізує Правосуддя, фіксуючи увагу на незаповненості місця в центрі картини. Семантика сюжету розчиняється в химерних просторово-композиційних
експериментах [Баткин 1990, 204].
Складна дійсність вимагає складних мистецьких засобів її відтворення. Маньєризм схильний до алегоризму та символізму, а улюбленою фігурою маньєриста стає «лабіринт або яка-небудь вельми складна крива» [Лосев]. В трактатах
ХVІ ст., в яких піднімаються питання з естетики маньєризму, де у центрі уваги
стає людина, все більше простежується заперечення ідеальних пропорцій людського тіла. Перевага віддається змієподібній лінії (serpentinata). В роботах сучасних дослідників поняття “serpentinata” замінюється метафорою лабіринту. Так, в
«Поетиці простору» Гастон Башляр, досліджуючи метафорику лабіринту в континуумі художнього тексту, приходить до висновку, що саме метафора лабіринту
пов’язана з тілесними реаліями» [Башляр, 2014, 258].
Дослідник М. Ямпольський в своїй науковій роботі «Демон і Лабіринт», аналізуючи поетику художнього тексту, розглядає лабіринт як архітектурний двійник
тіла, а рух по такому лабіринту співвідносить з рухом всередині певної пам’яті
тіла. За М. Ямпольським, рухатися в обжитому, „своєму” просторі підземного
лабіринту – означає актуалізувати пам’ять тіла, розчинити теперішнє у минулому,
жити всередині сліду, який складає зовнішню мнемонічну оболонку.
Отже, «лабіринт» як спосіб відтворення художньої свідомості, властивій періоду «зламу епох», є тою складною риторичною фігурою, яка обумовлює специфіку характерної для неї філософсько-мистецької парадигми.
Своєрідність української літератури, яка сформувалась на території Східної
Європи, зумовлена насамперед тим, що порубіжжя ХV-XVІІ ст. являє поєднання
структурних полюсів, у якому відбувається взаємне тяжіння й водночас відштовхування різних художніх традицій, співіснування ренесансних і постренесансних
явищ, які поєднуються, змінюються, трансформуються, на перший погляд, в довільному порядку. Не торкаючись питання проблематики дослідження становлення та розвитку особливостей української літератури ХV-XVІІ ст. в контексті
європейської культури, слід вказати, що саме перехідною художньою свідомістю
марковані світоглядні судження українських гуманістів.
14

Лефтерова О. М.

Внутрішній семантичний світ людини перехідної доби, який відображається
в літературі, що виникла на східнослов’янському терені, має проблемний статус,
оскільки християнство – стрижневий елемент «ego» тогочасної людини – в новому контексті тлумачилось як учення про людську мораль, що співвідноситься з
природними законами.
Українських мислителів проблема самопізнання та пізнання світобудови бентежила здавна, ще від давньокиївських часів. В їхніх роздумах в межах християнської етики чільне місце займали міркування про сутність «внутрішньої» людини, її самовдосконалення. Тогочасним мислителям не властивий був абстрактний
пошук істини. Так, в культурно-історичному контексті Київської Русі сформувався той тип мислення, який обумовив розвиток філософської думки на східнослов’янському терені. З XV ст. людська особистість з гармонійним поєднанням
духовного та тілесного посіла важливе місце в структурі європейської наукової
думки, а відтак не залишилася й поза увагою українських мислителів, які, орієнтуючись на культуру Західної Європи, не втрачали генетичного зв’язку з рідною.
Погляди українських гуманістів на тілесне й духовне в людині, на співвідношення розуму та відчуттів формувалися на основі переосмислення уявлень їх
вітчизняних попередників та співвіднесення їх поглядів з новітніми ідеями західного Відродження. [Литвинов]. Значну увагу питанням людини тілесної та самої сутності людини як відображення мікрокосму в структурі Всесвіту приділяти
С. Оріховський, К. Сакович та К. Транквіліон-Ставровецький. Так, Кирило Транквіліон-Ставровецький в «Зерцало богословія» відзначає, що людина створена з
видимого тіла та невидимої душі. Видиме тіло, як і нежива природа, складається
з чотирьох елементів: плоть з землі, кров з води, дихання з повітря, а теплота з
вогню [Пилявець, 1993, 176]. Так, за Транквіліон, джерелом знань про світ виступає чуттєвість людського тіла. В тлумаченні почуттів Транквіліоном простежується початки сенсуалізму, який утвердиться в літературі пізніших часів. В інтерпретації Траквіліона уявлення про тілесність формуються на основі відчуттів, що
відображають стан «чуттєвої тканини» і представляються мислителем в образі
тіла людини та його тілесної поведінки. Здатність розрізняти тілесні відчуття,
а через них сприймати світ обумовлює можливість виявлення внутрішнього та
зовнішнього в людині і в її навколишньому світі. Тіло як певна даність від природи сприймається цілісно, а пізнання власної тілесності здійснюється на основі
усвідомлення відчуттів та почуттів, які виникають в процесі тілесної дії.
Оскільки, як зазначалось вище, погляди українських мислителів на тілесну
та духовну природу людини формувалися не тільки під впливом європейського
Відродження, але й як переосмислення візантійського розуміння людини, згідно
з яким душа була нерозривно поєднана з тілом, тілесність і тіло людини знаходилось у фокусі їх уваги. Людина усвідомлювала й осмислювала тіло й тілесність
не тільки як реальну даність від природи, але й через певні соціокультурні моделі.
Як образ, як знак, який наповнюється символічним значенням, виступає тілесність у латинськомовних творах С. Оріховського, «рутенського Демосфена».
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В контексті ідей європейського Відродження людина розглядалась як творець
земного буття, тому для українських мислителів, Оріховського зокрема, людське
тіло виступало засобом концептуалізації світу з рефлексією над власним тілом.
Подекуди ця ж рефлексія була джерелом створення стилістичних фігур з різним
ступенем асоціативної образності: Проте раніше треба піклуватися про тебе як
про голову, а вже потім про сенат. Прочитай його і на благо наше спрямуй, щоб
ми сказали: ти золоте дитя своєї матері [Оріховський]; (голова як символ сонця,
всесвіту, макрокосму, вождізму; Отже, якщо тебе запитають: хто ти? – відповідай побожно й правдиво так: я король – вуста, очі й вуха закону, а точніше,
інтерпретатор закону, який присягнувся віру в королівстві зміцнювати і нічого
іншого не робити, як тільки те, що закон велить[Оріховський] ; Відкрий же вуха
й дослухайся: звідусіль почуєш жалібний плач і стогін своїх підлеглих, у яких відібрано також свободу [Оріховський]; (вуха як вмістилище пам’яті, Святий Дух
проник у вухо Божої матері ) Тож заявляю, що я не можу стримуватись, підтверджую це щонайсильнішим голосом, щоб усі мене чули, кричу [Оріховський];
Справді, як написано в Святому Письмі, побачать Бога тільки чистим серцем
[Оріховський]; Так, наприклад, деякі люди внаслідок певної хвороби і заціпеніння
відчуттів перестають відчувати смак їжі. Так і похіть, і пристрасне бажання
вдовольнити її сковує молодь і штовхає її на нерозважливі дії; закриває очі, щоб
не бачила власного загину [Оріховський]; затикає вуха, щоб не слухала корисних
порад; нав’язує їй лише потяг до Венери, яка відбирає у молоді всі інші відчуття:
і зору, і слуху, і нюху, і смаку [Оріховський]; Там не мозолитимуть очі вродливі
личка, не чутимеш пісень, не вдихатимеш парфумів, не смакуватимеш ласощів,
не будеш витанцьовувати. Навпаки, перед очима завжди буде все, гідне хороброго мужа, могутнього короля і вождя; проте їхнє око, зіткнувшись з розпустою,
сліпне там [Оріховський] (органи нюху, зір як маркери зорового сприйняття).
Використання в авторському тексті соматизмів свідчить про те, що тіло сприймається автором абстраговано і виступає засобом відображення авторського
світосприйняття, як певний знак, що породжує у свідомості реципієнта образ,
пов’язаний з експлікацією або окремої частини тіла, або всього тіла. При цьому
соматичний код визначає не тільки частини тіла, але й його специфічні характеристики, описи ментальних, емоційних, просторових їх «вимірів», які надають
людському тілу функціонально значимі для культури смисли.
Розглядаючи соматизми в трактаті С. Оріховського, не можна залишити поза
увагою застосування тілесного коду на позначення держави. В концептуальному баченні сутності держави її ідеального управління Оріховський наслідував
вчення Платона, який в «Державі» говорив, що «ідеальний поліс» має будуватися
за моделлю організму: Цю другу частину справедливості ти мусиш цінувати у
твоїй державі, яка є немов ліками для зцілювання ран. Отже, піклуйся, щоб тіло
республіки було здоровим, бо в цьому найвища похвала королеві, як і лікарю. Та
коли певні члени твоєї держави захворіють якимось ґанджем, лікуй їх за законами так само, як це роблять лікарі [Оріховський].
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В «Законі про целібат» та «Посланні до папи», С.Оріховський, відкидаючи аскезу, підносить красу тілесної природи людини. Щоб показати абсурдність законів католицької церкви, які не дозволяють священикам брати шлюб, Оріховський
апелює до природи і до природного права: сама природа й Господь захистили
молодість від пристрастей тіла. Людина – образ і подоба самого Бога, то наскільки вона є часткою кращої та досконалішої природи» [Оріховський].
Церкву, де панують безглузді закони, автор, називає безнадійно хворою, тим
самим проводячи паралелі з хворим людським тілом: Це, напевно, є засобом лікування для хворого й майже безнадійного нашого життя, для зіпсутої й оскверненої ганебними пороками батьків плоті. [Оріховський].
Пекучі жала їх гріхів служать покаранням для тих, котрі погоджують законним шлюбом, порушують закон своєї природи, що живе в органах нашого тіла,
й чванливо заявляють, що вони безгрішні, хоч і ведуть розпусне життя. Хіба це
не те, щоб зовсім знищити всі ті закони, які Господь написав своїми пальцями
в наших членах тіла й, крім того, в наших нутрощах? Кожна частина нашого
тіла призначена для виконання якоїсь функції, і навіть маленький нігтик. Якщо
всі інші частини тіла виконують певні функції і жодна не звільняється від них
якимось людським законом, то чи ж і ті, що їх дала природа нам для розмноження, будуть без діла? [Оріховський]
Автор складає справжній гімн жінці, її красі й розуму. Посилаючись на закони
природи, він прославляє любовне почуття і родинне життя: Людина ж – частка
божественного єства; оскільки створена на зразок вищої природи; сам Господь
з’єднав, і то не тільки союзом їхнім душ, а й гармонійним зв’язком їх тіла, коли
своїми божественними вустами особливо авторитетно проголосив: «І стануть
вони одним тілом». Це означає, що тіло одного матиме владу над тілом іншого
й не буде окремо одне від одного. Тож, очевидно, нічого між ними не буде окремого, неміцного, власного, але їхні душі та тіла [Оріховський].
Природа, як пише Оріховський, не створила нічого ніжнішого й кращого, ніж
жінка: «Вона підтримує наш бік, усе наше життя так, як тіло підтримується
кістьми» [Оріховський].
І якщо в попередніх прикладах мова йшла про виразні аспекти тілесності, що
проявлялися в соматичних формах репрезентації людини, то у викритті ганебності церкви з одного боку, та в оспівуванні жіночої краси, з іншого, можна говорити,
що соматизми є формою вираження тілесної експресії, яка втілюється в тесті полемічного трактату
Отже, характер відтворення тілесності в розглянутих трактах залежить від
локалізації в проблемному полі взаємодії категорій зовнішнього/внутрішнього і
може змінювати як семантичне наповнення, так і його інтерпретацію. Реальність
матеріального світу заміщується в авторській уяві реальністю ідеальних образів,
а тіло трактується то як «тіло-об’єкт», то як «тіло-суб’єкт», то як «тіло-знак», то
як «тіло-символ».
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Оскільки параметризація проаналізованих текстів проводиться шляхом окреслення характеру та способу реалізації маркерів, які визначають авторську картину світу, його equilibrium prodistinata (базову реальність) на різних рівнях її реалізації, соматизми можна трактувати як один з різновидів складових equilibrium
prodistinata, які виступають особливими аксіологічними індексами, що діють у
семіотичному континуумі культури.
Лефтерова О.Н., кандид.филол.наук, доцент
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Соматизмы в культурно-литературной парадигме XVI в.
Статья посвящена вопросам исследования тела человека в художественно-литературной парадигме XVI в. Анализ текстов в структуре рассматриваемого контекста показал, что тело человека может выступать как объект, как предмет, как символ. Характер презентации тела человека
в текстах маньеристичного типа позволяет трактовать соматизмы как аксиологические индексы,
которые действуют в семиотическом континууме культуры.
Ключевые слова: тело человека; маньеризм; соматизмы; ренессансный гуманизм; украинская
литература.
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Somatisms in Literary and Artistic Pieces of the XVI-th century
The article is devoted to the notion of human body in mannerism discourse. Texts’ analysis in the
frames of mannerism discourse shows that human body is considered to be a physical unit, an object,
a subject and a symbol. Somatisms are described as axiological indexes, which function in semiotic
continuum of culture.
Key word: mannerism; human body; Renaissance humanism; Renaisssance; Ukrainian culture;
Ukrainian literature.
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CHANCELLERY LATIN
IN FIFTEENTH-SIXTEENTH CENTURY
Myronova Valentyna
Ph. D., Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The article presents a systemic analysis of the chancellery Latin languageof Ukraine in the fifteenthsixteenth centuries. A characteristic feature of the Latin language of this period was its usage by bilingual
readers. The parallel usage of Latin and Ukrainian languages caused the inevitable modifications of Latin
of that period because of the influence of Ukrainian language.
Key words: medieval Latin, chancellery Latin, Ukrainian and Latin bilinguism, virtual integrity.

A key element in the general history of culture is the history of language, which is
inseparable from the social, cultural and political life of a nation.
Starting from the end of the fourteenth century a large number of linguistic booklets
of the Galician Rus were written in Latin, which had penetrated here as a language of
public life and legislation.
The introduction of Latin was not easy and it took place in stages. Evidence of
familiarity with Latin dating from the thirteenth to the first half of the fourteenth
centuries has been found in trade, economic and diplomatic exchanges between the
courts of the Galician-Volhynian Principality and their western Polish, Hungarian and
Czech neighbors. Ethnic blending, mutual support among political elites and frequent
blood ties between dynasties also united them. At that time Latin documents were
issued by the office of the Galician-Volhynian princes, first addressed mainly to West
European countries, and then, probably, for internal circulation as given privileges,
drawn up according to the established Latin record of service of similar acts in the
Czech Republic, Hungary and Poland [Kupcyns’kyj 1983, 25-45].
From the mid-fourteenth century, when an almost 50-year struggle for the so-called
“Galician inheritance” began, other ethnic groups of population, with an excellent
mastery of Latin, came from Silesia, the German lands, the Kingdom of Hungary and
Poland to the territory of the Galician Rus, devastated by wars, laying the foundations
of the future multi-ethnic society.
Thus, Latin came to be used in this territory simultaneously in three spheres:
1) municipal and city administration;
2) the Church;
3) among the gentry (i.e. zemskyi) and their role in public life.
A remarkable role in spreading the knowledge of Latin was played by Western
European printed books which achieved mass circulation in the Galician Rus at the turn
of the sixteenth century and even reached Central Ukraine. For example, as I. Los’kyj
says, in the library of the Kyiv Pecersk Monastery alone there remained two late
fifteenth century and sixteen early sixteenth century editions [Los’kyj 1931, 99-104]
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Another viable way for Ukrainian students to improve their Latin language skills
was for them to take study trips to the West [Nud’ha 1968, 315-316]. According to
Krakow University records, from the year 1400 to 1500 students from Rus were mainly
the sons of townspeople [Jakovenko 1997, 88], therefore they were coming back home
as potential teachers, lawyers, clerks in courts, etc. Ukrainian students also appear in
German and Italian university records, where they were registered under the names
Ruthenus (Latin form of the ethnonym “Ruthenian”), Roxolanus, Russicus.
A comparison between documents written in Old Ukrainian in the fifteenth-sixteenth
centuries and Polish, Czech, Hungarian and German acts in Latin testifies to the fact
that as early as the thirteenth-fourteenth centuries, Rus diplomacy had been influenced
by documents compiled in Latin. This was reflected in the wording of regulations, in
the structure and style of the record of service, as well as the lexical and grammatical
peculiarities of the language in such documents.
Due to parallel usage, Latin and Ukrainian words and word constructions inevitably
interacted and that explains why Latin could not avoid being modified by the use of a
chain of lexical, morphological and syntactical peculiarities of Ukrainian.
Thus, due to close contact between both official languages (Latin and Ukrainian),
and also through the mediation of Polish and Czech, a specific version of medieval
chancellery Latin emerged in Ukraine, the study of which is important both for the
history of Latin and Ukrainian, and for the development of the theory of bilingualism
as a whole.
There is general agreement in contemporary linguistics that contact between
languages implies the interaction of two or more languages that influences the structure
and lexicon of one or of both of them. Researchers in the field of interlinguistics suggest
different classifications of the types of linguistic contact depending on which aspects
are emphasized in the process of the linguistic interaction: reasons, mechanisms or
consequences. The study of the court clerks Ukrainian-Latin bilingualism in Ukraine
in the fifteenth-sixteenth centuries is based on the classification of the linguistic
interaction types, suggested by S.V. Semcyns’kyj in his monograph Semantic Linguistic
Interference [Semcyns’kyj 1974].
In Ukrainian and foreign linguistics, numerous research projects have been devoted to
the study of Ukrainian-Latin linguistic interaction. However, the central problem of these
linguistic works is the lexicological analysis of Latin, namely detecting the ways in which
loanwords penetrate the recipient language, determining the functions of the intermediary
language (Czech, Polish and German) and establishing the historical sources.
Since Medieval Latin fulfilled numerous functions in church and religious, scientific,
social and political usage, it had a great number of variations. The general consensus is
that Medieval Latin was based on Late Classical Latin, and especially on the language
of Biblical legends and theological treatises of that period. According to Lehmann, this
language was endowed with a sort of “Greek and Eastern luster” [Lehmann 1911, 45].
It is also worth underlining that, of all languages known to us, only Latin widely
functioned without any native speaker in the Middle Ages and in Modern Times
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[Hensers’kyj 1957, 28]. As A. Meillet put it [Meillet 1928, 5]: precisely because the
Latin of the Middle Ages was not a stable unity, it was mastered by studying Late
Latin grammar and by imitating Classical authors. The absence of a living linguistic
community showed that the continuity of perception and conception, on the basis of
which language develops naturally, was becoming lost.
An analysis of the linguistic and cultural situation of that time allows Medieval
Latin to be qualified as a virtual entirety. However, though the Latin of the fifteenthsixteenth centuries did not have any language community, it had all the dynamics of a
living language: sound changes, new words, loanwords and assimilation of materials
belonging to another language, as well as changes in meanings. Most of these phenomena
harked back to late antiquity, to popular Latin, Late Latin and Liturgical Latin.
This observation is reinforced by the fact that any document or any court record in
Latin was the result of transposition, any modern historian or philologist wishing to
understand the content of the text, should translate it again, but in the opposite direction,
that is from Latin into the author’s native language. Indeed. Medieval business Latin
expressions and formulas were closer to the modern lexicon than the dialecticisms of
the Roman languages. From the linguistic point of view, according to A. Gurevic [1975,
30-74), it is easier to translate the Latin texts of this period into modern languages, than
the texts written in national dialects. But this relative ease can be misleading, since this
is just a literal translation, not a translation of the meaning; therefore it is important to
look for the thought hidden behind the linguistic expression, i.e. to move from the plan
of expression to the plan of content.
On the other hand, Medieval Latin was a logical continuation of Classical Latin,
which did not constitute a unity either because of the peculiarities of its reception
in different countries: for instance, you cannot transfer the Latin that functioned in
France to the territory of Hungary, Poland or Ukraine, especially in the period when
it gradually transformed from the language of the Catholic Church to the language
of jurisprudence, universities and diplomacy. Under such premises, a certain mastery
of Latin grammatical norms, depending on both personal skills and on cultural
circumstances in general, played a significant role.
As to the Ukrainian version of Medieval Latin, a Slavic influence is clearly
detectable, probably through the intermediacy of the Polish and Czech languages.
In that historical period, Old Ukrainian (the Eastern Slavic – or “vernacular”,
which had been used in chancellery since Kyivan Rus) had not developed sufficiently
to oppose the authority of Latin. However, like any living language, it was able
to breathe new life into constant forms of Latin morphology and syntax. First of
all, discrepancies in the way Latin was used were determined by how well it was
understood. This resulted in a saturation of barbarisms on the one hand, and, on the
other, a blind imitation of high Latin examples in the way the Ukrainian variant of
Latin was used. But in both cases the continuous influence of the native language
(Ukrainian or Polish) manifested itself to a certain extent, even if the average clerk’s
knowledge of Latin was quite satisfactory.
21

Studia Linguistica. Випуск 9/2016
Миронова В. М., канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Канцелярська латина у XV-XVI ст.
У статті представлена характеристика канцелярської латини в Україні XV-XVI ст. Характерною
ознакою цього періоду було паралельне використання латинської та української мов, що позначилося змінами у системі латинської мови внаслідок українських впливів.
Ключові слова: середньовічна латина, канцелярська латина, українсько-латинський білінгвізм,
віртуальна цілісність.
Миронова В. М., канд. філол. наук, доц.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Канцелярская латынь в XV-XVI в.
В статье представлен анализ канцелярской латыни в Украине XV-XVI в. Характерной особенностью данного периода было параллельное использование латинского и украинского языков, что
стало причиной изменений в системе латинского языка вследствие влияния украинского языка.
Ключевые слова: средневековая латынь, канцелярская латынь, украинско-латинский билингвизм, виртуальная целостность.
Bibliography:
Hensers’kyj A. I. Znacennjaform mynuloho casu v Halyc’ko-Volyns’komu litopysi /
A. I. Hensers’kyj. – Kyiv, 1957. – 81 p.
2. Gurevic A. Ja. Jazyk istoriceskogo istocnika i social’naja dejstvitel’nost’: srednevekovyj bilingvizm
/ A. Ja. Gurevic // Ucenye zapiski Tartuskogo universiteta. Trudy po znakovym sistemam. – Tartu,
1975. – Vol. 7 – pp. 30–74.
3. Jakovenko N. M. Narys istoriji Ukrajiny z najdavnisyx casiv do kincja 18 st./ N.M. Jakovenko. –
Kyiv, 1997. –380 p.
4. Jarceva V. N. Lingvisticeskij enciklopediceskij slovar / V. N. Jarceva. – Moskva, 1990. – 688 p.
5. Kupcyns’kyj O. A. Rozvytok Halyc’ko-Volyns’koho dokumenta v konteksti mizslovjanskyx zvjazkiv
XIII-XIV st. / O. A. Kupcyns’kyj // Z istoriji mizslov’janskyx zvjazkiv. – Kyiv 1983. – P. 25–45
6. Lehmann P. Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters / P. Lehmann. – Munchen, 1911.
7. Los’kyj I. Ukrajinci na studijax v Nimeccyni vXV-XVII st. / I. Los’kyj // Zapysky naukovoho
tovarystva im. T.H. Sevcenka. – Lviv, 1931. – P. 99–104.
8. Meillet A. Esquisse d’une histoire de la langue Latine / A. Meillet. – Paris, 1928. – 286 p.
9. Nud’ha H. Ukrajins’ki studenty v universytetax Jevropy / H. Nud’ha. – Warszawa 1968. – P. 315–320
10. Semcyns’kyj S.V. Semantycna movna interferencija. Na materiali slovjano-sxidnoromans’kyx movnyx
kontaktiv / S.V. Semcyns’kyj. – Kyiv, 1974. – 256 p.
1.

Стаття надійшла до редакції 16.11.2015.

22

УДК 811.14’02’38’44
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ
В РОМАНІ АХІЛЛА ТАТІЯ „ЛЕВКІППА І КЛІТОФОНТ”
Оліщук Роксоляна Леонідівна
канд. філол. наук, доц.
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Макар Інеса Степанівна
канд. філол. наук, доц.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
У статті зроблена спроба дослідити концепт КОХАННЯ в романі давньогрецького письменника Ахілла Татія “Левкіппа і Клітофонт” як складне за структурою і змістом вербалізоване поняття
людської свідомості. Виявлено, що концепт КОХАННЯ вербалізується низкою іменникових, дієслівних і прикметникових лексем, які подекуди розширюють своє словникове значення, набуваючи
нових конотативних значень. Встановлено, що активним інструментом розгортання досліджуваного концепту є художні засоби.
Ключові слова: концепт; вербалізатор; художні засоби; давньогрецький роман; Ахілл Татій.

Сучасний аналіз художнього тексту передбачає обов’язковий пошук і інтерпретацію ключових концептів культури, що їх визначають як культурно обумовлені базові одиниці картини світу, які мають екзистенціальну значущість як для
окремої особистості, так і для народу в цілому [Лихачев 1997, 280-287]. До того
ж провідна методологічна проблема зводиться до співвідношення концептуальної структури художнього тексту і його образної системи. Образна система твору конкретна, індивідуальна, невіддільна від авторського бачення і моделювання
світу. Концептуальна структура – наслідок узагальнення образної системи та її
співвідношення з архетипним людським досвідом.
Термін “концепт” у сучасній лінгвістиці активно використовують у двох основних
напрямах: в когнітивній традиції (Ю. Апресян, О. Кубрякова, А. Вежбицька, Р. Фрумкіна та ін.), де закцентовано на пізнавальній сутності концепту, і культурологічній
(Д. Лихачов, Ю. Степанов та ін.) – з акцентом на його культурній значущості. Ці напрямки не взаємовиключають один одного, оскільки, щоб наблизитися до найповнішого розуміння концепту, варто враховувати всі можливі методи його дослідження.
У розумінні концепту нам імпонує визначення С. Воркачова, який детермінує його
як “одиницю колективного пізнання (яка скеровує до вищих духовних цінностей),
що має мовне вираження і відзначена етнокультурною специфікою” [Воркачев 2002,
48]. Ядром мовного концепту є стрижневе слово, смислова домінанта, що у процесі
осмислення “обростає” новими семами, які в тексті реалізуються через мовні одиниці. З огляду на це в сучасному мовознавстві учені прагнуть з’ясувати систему мовних
засобів, що виступають вербалізаторами концептів [Мех 2005, 21].
Актуальність теми дослідження зумовлена увагою лінгвістів до проблем сучасної лінгвокогнітології та лінгвокультурології, де простежуємо різноманітні
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погляди на розгляд вербалізованих уявлень про внутрішній світ людини як носія
певної культури, що їх активно використовують у різних мовах.
Метою нашого дослідження є спроба дослідити концепт КОХАННЯ в романі
давньогрецького письменника Ахілла Татія “Левкіппа і Клітофонт” як складне за
структурою і змістом вербалізоване поняття людської свідомості.
Твір александрійського письменника Ахілла Татія “Левкіппа і Клітофонт”
(ІІ ст. н.е.) є одним із п’яти грецьких любовних романів, що дійшли до наших
днів. Разом із романами Лонга “Дафніс і Хлоя” (ІІ ст. н.е.) та Геліодора “Феаген
і Харіклія” (ІІІ ст. н.е.) на твір Ахілла Татія суттєво вплинула риторика періоду
“другої софістики”, епохи, в якій пріоритетне місце віддавали прозі, насиченій
арсеналом художніх засобів, тропів та риторичних фігур. Тому саме ці три романи, на думку німецького дослідника Н. Голсберга, найбільше сколихнули сучасну
європейську літературу [Holzberg 2003, 127].
До тематики любові в античній літературі звертався американський учений
Девід Констан, який досліджував із літературної точки зору різні аспекти кохання
(зокрема, сексуальну симетрію) у грецьких романах [Konstan 1994]. Еротичним
мотивам присвячене дослідження польського автора Едмунда Поляшека “Філософський і літературний розвиток мотивів кохання в античному грецькому романі” (Краків, 2002), де учений серед інших давньогрецьких романів аналізує і любовні фрагменти з роману Ахілла Татія “Левкіппа і Клітофонт” [Polaszek 2002].
Об’єктом нашого дослідження є текст роману “Левкіппа і Клітофонт” Ахілла Татія. Предметом аналізу обрано різнорівневі мовні засоби вербалізації концепту КОХАННЯ в тексті давньогрецького роману: окремі лексеми різних лексико-граматичних класів, епітети, метафори, порівняння, афоризми тощо.
Наукова новизна дослідження зумовлена відсутністю спеціальних праць,
присвячених когнітивному аспекту дослідження концепту КОХАННЯ на матеріалі давньогрецької мови.
Концепт КОХАННЯ об’єднує лексику, що вербалізує складний і багатовимірний феномен психічного й емоційно-почуттєвого життя людини і є складним
мисленнєвим конструктом людської свідомості в єдності з його понятійним, образним та ціннісним компонентами. Лінгвістичні дослідження, присвячені вербалізації концепту КОХАННЯ, спрямовані передусім на когнітивний та дискурсивний підходи у висвітленні цього питання.
Зацікавленість лінгвістів феноменом кохання можемо пояснити тим, що
в сучасній лінгвокультурології значну увагу приділено концептам емоційного та етичного характеру загалом (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, В. Дем’янков,
В.Карасик, Г.Огаркова та ін.). Проте в сучасних мовознавчих студіях висвітлено
лише окремі аспекти дослідження концепту “кохання”: аналіз концептуальних
метафор кохання (Г. Лакофф, А. Шмельов), вивчення семантики дієслів “кохати-любити” (О. Корнілов, С. Мартінек), особливості репрезентації кохання
в пареміях (Л. Вільмс), адресатна номінація в дискурсі кохання (С. Дж. Брюс,
Дж. С. Пірсон), гендерні аспекти концепту “любов” (Е. Мінаєва) тощо.
24

Оліщук Р. Л., Макар І. С.

Як зазначає Г. Огаркова, автор дисертаційного дослідження про вербалізацію
концепту КОХАННЯ в сучасній англійській мові, цей концепт є цікавим об’єктом
саме лінгвістичного дослідження, оскільки культура кохання в європейському
лінгвокультурному ареалі є передусім культурою вербальною, тісно пов’язаною
зі словесним (літературним і повсякденним) вираженням [Огаркова 2005, 1]. Дослідниця зробила цікаве спостереження про взаємозв’язок слова й емоції: “У мовленні про кохання діє закон мовленнєвого посилення емоцій: констатація емоцій
посилює саму емоцію, а іноді навіть створює її” [Огаркова 2005, 1].
Використана нами електронна база даних (Silver Mountain Software / TLG
Workplace) містить 10291 словоформи, дібрані з корпусу тексту роману Ахілла
Татія “Левкіппа і Клітофонт”.
До складу любовної лексики, пов’язаної з концептом КОХАННЯ, у романі належать іменникові, дієслівні, прикметникові та прислівникові лексеми, що разом
утворюють номінативне поле концепту КОХАННЯ. Домінантою серед них є лексема ὁ ἔρως “кохання” (54 слововживання). Навколо неї групуються інші лексичні одиниці, утворені від того самого кореня: ἐρῶ (кохати), ὁ ἐραστής (закоханий,
коханець), ὁ ἐρωμένος (коханий), ἡ ἐρωμένη (кохана), ἐρῶν (кохаючий), οἱ ἐρῶτες
(закохані), ἐρωτικός (любовний), ἐρωτικῶς (закохано). Простежимо їхнє функціонування в контекстах. Слуга Ферсандра, Сосфен, намагаючись придобритись до
Левкіппи, каже, що вона невдовзі стане τὸν δεσπότην τὸν ἐμὸν ἐραστήν (VI, 4) –
коханкою мого господаря. Звертаючись до Клітофонта, Меліта називає себе ἐρῶσα
γυνή (V, 25) – кохана жінка, а говорячи про своє нерозділене кохання до нього,
заявляє: ἔοικα δὲ εἰκόνος ἐρᾶν· μέχρι γὰρ τῶν ὀμμάτων ἔχω τὸν ἐρώμενον (V, 22) –
здається, що я закохалась у статую; тільки очі (мої) володіють коханим.
До вказаного номінативного поля належать також інші лексеми, серед яких
найчастотнішими є: φιλῶ – любити, цілувати (44), τὸ φίλημα – поцілунок (43),
φίλος – любий, дорогий (36), καταφιλῶ – цілувати (20) тощо. Однак, основну
увагу в нашій статті буде приділено лексемі ὁ ἔρως, що є іменем концепту, та
однокореневим із нею лексемам.
Словник Й.Х. Дворецького подає такі її значення: 1) кохання (переважно пристрасть); 2) пристрасне бажання, гаряче прагнення; 3) предмет любові, любов;
4) насолода, радість [Дворецкий 1958, 670]. Однак, дослідження тексту роману
Ахілла Татія показало, що концепт КОХАННЯ в аналізованому романі має свою
специфіку вербалізації, тому до значень, наведених у “Давньогрецько-російському словнику” І.Х. Дворецького можна додати наступні: 1) особа, на яку спрямоване почуття кохання; 2) близькість, інтимні стосунки; 3) інтерес до певного
роду діяльності, уподобання; 4) поклоніння. Наведемо деякі приклади. Звертаючись до героя роману Клітофонта, закохана в нього Меліта каже: μὴ ἀτιμάσῃς τὸν
ἔρωτα τὸν ἐμόν, δι᾽ ὃν τὰ μέγιστα εὐτυχεῖς (V, 26) – не зневажай моє кохання, через яке ти є найбільш щасливим (тут мова йде про кохання-пристрасть); μειρακίου
δὲ ὁ ἔρως ἦν (V, 26) – це було кохання до підлітка. Про Клітофонта, який бажав
зблизитися з Левкіппою, автор каже: Βουλόμενος οὖν εὐάγωγον τὴν κόρην εἰς
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ἔρωτα παρασκευάσαι (І, 16) – бажаючи підготувати слухняну дівчину до любові
(близькості). Згадуючи про дівчину Родопу з міфу про Стікс, Ахілл Татій пише,
що вона κυνηγίων ἐρῶσα καὶ θήρας (VIIІ, 12) – любляча (та, яка любить) полювання і звірів (мова йде про уподобання). А про предмет кохання маємо згадку в
такому контексті: ...ἄλλο μὲν ἄλλου φυτὸν ἐρᾶν (VIIІ, 12) – одна рослина кохає
(любить) іншу рослину.
Часто в лексичне значення слова входить ще такий його елемент як конотація (емоційно-експресивне забарвлення, що може пов’язуватися з авторською
оцінкою). В романі “Левкіппа і Клітофонт” лексема ὁ ἔρως пов’язана як із позитивною, так здебільшого з негативною конотацією. Це можна простежити на
рівні синтагматичних зв’язків імені концепту КОХАННЯ. Отож, позитивну конотацію вказаної лексеми створює епітет ἵλεως “милостивий”: τυχὼν μὲν οὖν
ὧν ἠθέλησεν, ἵλεως [ἔρως] γίνεται (VI, 19) – добившись того, чого хоче, [кохання] стає милостивим.
У сполученні з мовними одиницями різних лексико-граматичних класів, таких як παρανόμος – протизаконний, ἀτυχῶν – нещасливий, μισῶ – ненавидіти,
ἡ συμφορά – нещастя, ἀλγύνω – засмучувати тощо, лексема ὁ ἔρως набуває
негативно-оцінної семантики. Порівняймо в контекстах. Описуючи незвичайну
картину, зображену на пеплосі, Менелай відзначає: ὁρᾷς οὖν ὅσων γέμει κακῶν
ἡ γραφή· ἔρωτος παρανόμου, μοιχείας ἀναισχύντου, γυναικείων ἀτυχημάτων
(V, 4) – отже, ти бачиш, яким злом наповнена картина: протизаконної любові, безсоромного перелюбу, жіночого нещастя; Клітофонт, прочитавши листа Левкіппи, в якому вона докоряла йому за шлюб з Мелітою, каже: Λευκίππη
κατέγνωκεν ἡμῶν· τάχα δὲ καὶ μεμισήμεθα (V, 20) – Левкіппа звинувачувала нас;
швидко зненавиділа; Меліта називає своє кохання до Клітофонта ἔρως ἀτυχῶν
(V, 26) – нещасне кохання.
Принципово важливі властивості концептів визначаються предикатами,
що їх характеризують. Дієслова, які в цій ролі обслуговують ім’я концепту
КОХАННЯ, є достатньо різноманітними, що свідчить про великий образний
діапазон кохання, викликаний багатоликістю цього почуття. Достатньо часто
в романі “Левкіппа і Клітофонт” кохання персоніфікується, виступаючи як незалежна величина окремо від подій, об’єктів чи суб’єктів, що його викликали. Роль предикатів щодо лексеми ὁ ἔρως виконують дієслова із семами “волевиявлення” (καταλαμβάνω – захоплювати, ἀμύνομαι – мстити), “мовлення”
(λέγω – говорити), “взаємодія” (ἀνταγωνίζομαι – боротися, ἀμύνομαι – захищатися, νικάω – перемагати, ὁπλίζω – озброювати), “рух” (διώκω – переслідувати, μαραίνω – гасити). Наведемо декілька прикладів: ἐμὲ δ᾽ ὁ ἔρως εὐθὺς
ἠμύνατο (VІІ, 7) – кохання мені відразу ж відомстило; ἔρως λέγει (V, 26) – кохання говорить; ὁ ἔρως εἴωθε νικᾶν (VІ, 19) – зазвичай перемагає кохання; καὶ ὁ
ἔρως ἀμύνεται καὶ ὁπλίζει τὴν ἐπιθυμίαν (VІ, 19) – кохання захищається і озброює пристрасть; ἐδίωξε γὰρ ἡμᾶς ἔρως (VІІІ, 5) – переслідувало нас кохання; ὁ
ἔρως ἐμάραινε τὴν ὀργήν (V, 24) – кохання гасило гнів.
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У романі “Левкіппа і Клітофонт” привертає увагу читача широкий спектр асоціацій, де ядром асоціативного поля є ім’я концепту КОХАННЯ. Почуття кохання
викликає у автора асоціації з хворобою, шалом, смертю, полум’ям (вогнем), війною, скарбом, благоговінням, горем, болем, як-от: τὸ μὲν γὰρ κάλλος ἡδονήν,
ὁ δὲ πλοῦτος τρυφήν, ὁ δὲ ἔρως αἰδῶ προξενεῖ (V, 12) – бо краса приносить насолоду, багатство – розкіш, а кохання – благоговіння; ἔρως ἀτυχῶν καὶ μαίνεται
(V, 26) – будучи нещасливим в коханні, шаліє; θησαυρὸς ἔρωτος (V, 26) – скарб
любові. Одна з героїнь роману закохана в Клітофонта Меліта називає кохання
то важкою хворобою (τηλικαύτην νόσον (V, 26), то вогнем (σβέσον μοι ὀλίγον
τοῦ πυρός (V, 26) – погаси мені хоч трохи вогонь). У стратега ж Харміда кохання
викликає асоціацію з війною: ἔνδον μου τῆς ψυχῆς ἄλλος πόλεμος κάθηται (ІV,
7) – всередині моєї душі розташувалась інша війна.
Можемо простежити в тексті роману парадигматичні зв’язки між вербалізаторами почуття кохання. У мові письменника номінативне поле концепту КОХАННЯ об’єктивується через мережу синонімів (ὁ ἐραστής (закоханий, коханець), ὁ
ἐρώμενος (коханий), ἐρῶν (закоханий, люблячий), антонімів (ἐρῶ (кохати), μισῶ
(ненавидіти) та гіпонімів (ὁ ἔρως (кохання), ἡ παραμυθία (втіха), ἡ ἐπιθυμία (бажання, пристрасть).
Синоніми до слова ὁ ἔρως вдалося об’єднати в синонімічні ряди зі значеннями: 1) особа, яка викликає почуття приязні (ὁ ἐρωμένος “коханий”, ἡ ἐρωμένη “кохана”, ὁ ἐραστής “закоханий, коханець”, ὁ ἐρῶν “кохаючий”, ὁ μοιχός “перелюбник”); 2) інтимні стосунки (ὁ ἔρως “кохання”, ἡ συμπλοκή “злиття, склепіння”, ἡ
μοιχεία “перелюб”, ἡ ἐπιθυμία “пристрасть” та словосполучення з прикметником
ἐρωτικός “любовний”: πρᾶγμα ἐρωτικόν “любовна справа”, ἐρωτική ψυχαγωγία
“любовне задоволення”). Розгляньмо контексти. Так, оплакуючи уявну смерть
Левкіппи, Клітофонт у розпачі каже до неї: ὦ πιστὴ μὲν πρὸς ἀνάγκην ἔρωτος,
χρηστὴ δὲ πρὸς ἐραστὴν δυστυχοῦντα (ІІІ, 10) – О вірна в біді кохання, добра
до нещасливого закоханого. А Ферсандр, виступаючи на суді, звинувачує жерця
і каже, що: ἡ τῆς Ἀρτέμιδος οἰκία μοιχῶν γέγονε καὶ πόρνης θάλαμος (VІІІ, 8) –
житло Артеміди стало спальнею перелюбників і блудниці.
Зацікавлення викликають авторські афоризми Ахілла Татія, в яких виступає
лексема ὁ ἔρως – ім’я концепту. Наприклад: οἶνος γὰρ ἔρωτος τροφή (ІІ, 3) –
вино – пожива любові; πᾶς δὲ τόπος τοῖς ἐρῶσι θάλαμος (V, 16) – всяке місце для
закоханих шлюбне ложе; παλαιὸν γὰρ ἔρωτα μαραίνει νέος ἔρως (VІ, 17) – нова
любов знищує стару любов. Оскільки гнів і любов є глибоко емоційними почуттями, то це спричинило створення таких індивідуально-авторських афоризмів,
як: ἔρωτος σύμμαχός ἐστι θυμός (VІ, 19) – гнів є союзником любові та θυμὸς δὲ καὶ
ἔρως δύο λαμπάδες (VІ, 19) – гнів і любов – два факели.
Лексема ὁ ἔρως та однокореневі лексеми нерідко фігурують у досліджуваному
романі в складі різних образних засобів. Найчастіше Ахілл Татій використовує у
своєму романі епітети (особливо метафоричні), перифрази та метафори.
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Любовний статус роману „Левкіппа і Клітофонт” уможливив виокремлення
низки епітетів любовної семантики. Особливою продуктивністю відзначається
епітет ἐρωτικός (любовний, закоханий), що у поєднанні з певними лексемами
набуває статусу метафоричного епітета. У тексті роману натрапляємо на словосполучення: ἐρωτικὴν ἀγρυπνίαν (І, 7) – любовне безсоння, δρόμον ἐρωτικόν
(VIII, 6) – любовний біг, φιλονεικία ἐρωτική (VI, 18) – любовне суперництво, τὴν
ἐρωτικὴν καρδίαν (V, 13) – закохане серце. В ролі метафоричних епітетів можуть
виступати також інші лексеми, як наприклад, у словосполученні μεμιασμένας
συμπλοκάς (VII, 5) – забруднені обійми.
Натрапляємо в романі “Левкіппа і Клітофонт” на перифрастичні позначення
кохання, в яких замість лексеми ὁ ἔρως виступає ім’я бога кохання Ерота, як-от:
Ἔρωτος δωρεάν (VII, 5) – дар Ерота (=кохання), Ἔρωτος δοῦλος (VII, 5) – раб
Ерота, δειλὸς Ἔρωτος ἀθλητὴς (II, 4) – боязливий борець Ерота (=коханець).
Образний компонент концепту КОХАННЯ в тексті давньогрецького роману
об’єктивується низкою когнітивних метафор, зокрема, антропоморфних, як наприклад: Ἀλλ´ ἔστι σοι, καὶ τὰ παρόντα θέσθαι καλῶς καὶ ἐλεῆσαι ψυχὴν ἐπὶ σοὶ
φλεγομένην (V, 13) – але у тебе зараз є [можливість] влаштувати гарно свої
справи і змилосердитися над душею, палаючою [коханням] до тебе; τὴν γὰρ
ψυχὴν πᾶσαν ὁ ἔρως καταλαβὼν οὐδὲ αὐτῇ χώραν δίδωσι τῇ τροφῇ (V, 13) –
любов, захопивши всю душу, не залишає в ній місця для їжі; ἐξεγείρεται ... τοῖς
ἐρῶσι τὸ πῦρ (І, 6) – пробуджується ... у коханні вогонь; ἀπῆλθον μεθύων ἔρωτι
(І, 6) – я відійшов, будучи п’яним від любові. У процесі вербалізації змісту концепту КОХАННЯ метафори відіграють важливу роль.
Отже, концепт КОХАННЯ в романі Ахілла Татія “Левкіппа і Клітофонт” вербалізується низкою іменникових, дієслівних, прикметникових та прислівникових
лексем, що подекуди розширюють своє словникове значення, набуваючи нових
конотативних (позитивних чи негативних) значень, характерних саме для роману
Ахілла Татія. Вербалізатори концепту КОХАННЯ в мові письменника вступають
у синонімічні, антонімічні та гіпонімічні відношення. Еротична лексика часто
створює широкий спектр асоціацій і бере участь у творенні різноманітних художніх засобів (епітетів, перифразів, метафор, порівнянь тощо), що зумовлено
особливістю жанру твору та ідіостилю письменника. Оскільки у нашому дослідженні ми обмежилися описом функціонування лексеми ὁ ἔρως – імені концепту
та однокореневих із нею слів, то перспективою подальших розвідок у цьому напрямі вважаємо аналіз інших лексем, що входять до номінативного поля концепту КОХАННЯ.
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Вербализация концепта ЛЮБОВЬ в романе Ахилла Татия “Левкиппа и Клитофонт”
В статье сделана попытка исследовать концепт ЛЮБОВЬ в романе древнегреческого писателя
Ахилла Татия “Левкиппа и Клитофонт” как сложное по структуре и содержанию вербализированное
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понятие человеческого сознания. Определено, что концепт ЛЮБОВЬ вербализируется рядом
существительных, глагольных и прилагательных , которые иногда расширяют свое основное значение, приобретая новые коннотативные. Установлено, что активным инструментом развития исследуемого концепта являются художественные средства.
Ключевые слова: концепт; вербализатор; художественные средства; древнегреческий роман;
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Verbalization of the Concept LOVE in the Novel of Achilles Tatius “Leucippe and Clitophon”
This article is an attempt to determine the concept of LOVE in a novel “Leucippe and Clitophon”,
written by the ancient Greek writer Achilles Tatius, as a verbalized concept of human consciousness. It is
showed that the number of nouns, verbs, adjectivives verbalize the concept of LOVE; sometimes it is supported by expanding of their nominative meaning towards appearance of the new connotations. It is proved
that the list of narrative techniques is an important instrument in the analysis of the concept.
Key words: concept; verbalizer; narrative technique; ancient Greek novel; Achilles Tatius.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПИ ІМЕННИКІВ
ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
Чекарева Євгенія Сергіївна
канд. філол. наук, доц.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
У статті розглянуто іменники просторової семантики давньогрецької мови. Аналізуються чинники формування лексем такого типу, найважливішим з яких є фактор побудови системи орієнтирів
на основі психо-біологічної природи людини. Встановлюється зв’язок між специфічними ознаками
моделі світу, характерними для архаїчного способу мислення, та їх фіксацією в лексико-семантичній системі давньогрецької мови.
Ключові слова: мовна модель світу; іменник; просторові відношення; лексико-семантична група.

Національна картина світу, відображена в давньогрецькій мові, залишається малодослідженою цариною. Це стосується як цілісного конструювання такої
мовної картини світу, так і вивчення окремого її фрагменту – простору. Зазначимо, що окремі аспекти організації системи локативних відношень та номінації просторових об’єктів на матеріалі класичних мов знайшли відображення в працях А. Добіаша, П. Шантрена, М. М. Покровського, Й. М. Тронського,
С. І. Соболевського, М. Г. Сеніва, М. М. Слав’ятинської, О. І. Солопова. Досвід і
спостереження цих та інших науковців враховуються і в нашій розвідці, присвяченій аналізу іменників просторової семантики в давньогрецькій мові, виявленню найхарактерніших рис у цій групі лексем, що визначають специфіку давньогрецької мови і менталітету її носіїв.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю системного вивчення особливостей репрезентації категорії простору в лексико-семантичній системі давньогрецької мови, зокрема, в групі іменників локативного значення; виділенні на
основі отриманих даних специфічних рис давньогрецької національної мовної
картини світу.
Мета статті передбачає здійснення системного аналізу іменників просторової
семантики давньогрецької мови, виявленні в них характерних ознак, що відбивають специфіку сприйняття простору носіями мови.
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: здійснити
критичний огляд теоретичного матеріалу з проблем репрезентації категорії простору в системі мови; визначити принципи класифікації просторової лексики давньогрецької мови; за кількісними та якісними показниками складу окремих лексикосемантичних груп іменників виявити найбільш значущі орієнтири в просторовій
системі координат; визначити антропоцентричний характер ключових просторових опозицій, що знайшли втілення в системі іменників давньогрецької мови.
Об’єктом дослідження виступає лексична система давньогрецької мови в семантичному полі простору.
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Предметом дослідження є іменники давньогрецької мови просторової семантики у їх здатності номінувати реальну й перцептивну сутність просторових
об’єктів, особливості їх позиції один до одного та людини, яка є носієм певного
етнокультурного коду.
Наукова новизна статті полягає у спробі моделювання давньогрецької національної мовної картини світу, зокрема, одного з найважливіших її фрагментів –
простору, специфічні ознаки якого (географія, менталітет, історико-культурний
аспект сприйняття) знайшли втілення в системі іменників давньогрецької мови.
Надзвичайно важливим етапом людського пізнання була оцінка основних
властивостей реального макропростору та макрочасу, з якими пов’язані всі наші
повсякденні уявлення.
Е. М. Медникова з цього приводу зазначає: “Категорії простору і часу являють собою універсальні, поліструктурні, цілісні утворення культури. Вони мають загальнокультурний характер не тільки в плані їх генезису, детермінації й
функцій (соціокультурна обумовленість та поліфункціональність), але і в плані
їх актуального буття, яке ніби “розлито” по всій культурі” [Медникова 1989, 16].
Макропростір і макрочас визначаються як аспектом відносності, що виражається в тому, що вони є формами існування фундаментальних явищ, так і аспектом
абсолютності, який виражається в тому, що вони служать необхідною умовою
існування макроявищ. Простір первинний по відношенню до реальних об’єктів,
які його наповнюють. Він абсолютний і є необхідною умовою існування світу
явищ [Медникова 1969, 41].
Значущість категорій простору і часу, їх виключну роль в організації життя
людини на всіх етапах її еволюції, докладну диференціацію мовними засобами й
основоположне місце у формуванні багатьох типів номінації неодноразово підкреслювали у своїх роботах численні дослідники [Вежбицкая 2011, Виноградов
1972, Гак 2000, Кубрякова 2000, Дж. Лакофф, М. Джонсон 2008, Цивьян 2005].
В усвідомленні простору та відтворенні його найсуттєвіших рис у мові поєднуються як об’єктивні фактори, так і суб’єктивні чинники, пов’язані з особливостями людського мислення. Кожна мова розробила свої засоби, лексичні
й граматичні, для об’єктивації просторових понять. Однак розподіл цих засобів
і прийомів виявляється різним в окремих мовах, кожна з яких характеризується
специфічною системою позначення, наприклад, напрямку руху чи місцезнаходження предмету [Смирницкий 1953, 11].
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки докорінно змінюється базисна наукова парадигма, відбувається поворот до розгляду мовних явищ під антропоцентричним кутом зору. Мова досліджується в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, культурою як окремого індивіда, так і мовного
колективу [Голубовська 2004, 1].
На думку І. О. Голубовської, надзвичайно важливим і актуальним є розкриття ідеї матеріального втілення в мовній субстанції такого “важкого для безпосереднього споглядання феномена, яким є етнічна ментальність, тобто спосіб
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народного сприйняття, відчуття, переживання, осмислення, уявлення і оцінювання реальної дійсності” [Голубовська 2004, 2]. При цьому, як твердить дослідниця,
“культурно-специфічне не існує поза універсальним”, тобто тією універсальною
логіко-поняттєвою базою людства, сукупністю ментальних універсалій, поза національним мисленнєвим кодом, який розвиває і деталізує крізь притаманні йому
мовні та культурні форми кожний етнос, визначаючи своє “національне обличчя”
[Голубовська 2004, 3]. І. О. Голубовська називає фактори, які детермінують самобутність національно-мовних картин світу: 1) фрагмент реального світу, який
впливає на колективну свідомість етносу; 2) особливості колективної етнічної
свідомості, які виявляються у специфіці логічного оперування реаліями світу,
різноманітності виявів компонентів “наївної” свідомості [Голубовська 2004, 3].
Характеристика іменників просторової семантики в давньогрецькій мові вимагає звернення до проблеми балканської моделі світу, де “не унікальні явища
складаються в унікальну мозаїку” [Цивьян 2008, 67]. Невід’ємною частиною такої моделі є і сам грецький народ, і його мова на різних етапах її розвитку. Зв’язок
географічного розташування, рельєфу, природи з історією, соціо- та етнокультурним розвитком, менталітетом балканських народів є відомою і дискусійною
темою в науці. Одним із ключових питань у комплексі проблем із балканістики
є питання про “балканський простір” і “балканський час”, необхідність їх опису
за допомогою семіотичних опозицій для визначення їх ролі у формуванні і перетворенні балканської моделі світу в цілому. Як твердить А. Ілієва, балканський
простір може бути описаний системою нестабільних протиставлень, які варіюють свій екстенсіонал аж до нейтралізації або заміни знаку [Ilieva 1989, 233].
В. Н. Топоров з цього приводу відзначає, що розчленування / роз’єднання і зв’язок
/ з’єднання, розкиданість на морі і компактність / зібраність на материку, горизонтальність і вертикальність, рівність і нерівність, внутрішня і зовнішня орієнтація,
центр і периферія, відкритість і закритість є тим, що визначає балканський простір і “чого не можуть ігнорувати люди цього простору, які змушені ставитися
до цих категорій в їх антитетичній роздвоєності як до суті свого існування, до
життєвої теми” [Топоров 1989, 9-10]. Таким чином, балканський простір може
розглядатися як певна матриця, структурою якої визначається балканський modus
vivendi протягом багатьох століть, і у зв’язку з якою “штампується людське життя” [Цивьян 2008, 72].
Т. В. Цив’ян вказує на гармонійне включення просторових і часових категорій
у структурі балканської моделі світу до антропоцентричної класифікації. Сутність цих категорій яскраво і повно розкривається, коли за точку відліку береться
не іманентний простір і час, а положення людини у просторі й часі: “Людина
пересувається у просторі, час плине, але в різних моделях світу це сприймається
і трактується по-різному. Одна з основних опозицій, а для балканської моделі світу, можливо, й головна, – опозиція внутрішній / зовнішній відбивається в інших
опозиціях – закритий / відкритий, близький / далекий, тут / там, верх / низ, вертикальний / горизонтальний, цей світ / інший світ” [Цивьян 2008, 75]. До цього
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набору додаються специфічні часові опозиції. Сплетіння просторово-часових
протиставлень створює доволі чітку структуру в балканській моделі світу, якій
підкоряються всі тексти в широкому й вузькому їх розумінні.
Система просторових опозицій у їх розмаїтті та домінантних характеристиках, властивих балканському світогляду, знайшла втілення у групі просторових
іменників давньогрецької мови.
Як слушно зауважив М. Г. Сенів, іменники з просторовим значенням
об’єднуються у відповідні лексико-семантичні групи функціонально-семантичного поля простору. Обсяг і склад таких груп, обумовлений конкретно-мовною реальністю, змінюється відповідно до комунікативних вимог тієї чи іншої мови. Межі
лексико-семантичних груп мають рухомий характер і через рухомість семантичної структури самих елементів групи вони здатні до постійної зміни і розвитку,
що обумовлює перетинання різних лексико-семантичних груп. Проблеми будови,
внутрішньої організації лексико-семантичних груп відображають конкретні вияви
організації лексико-семантичної системи мови в цілому [Сенів 1997, 156].
В основу нашої класифікації просторових іменників давньогрецької мови покладено розробки З. І. Іваненко, М. В. Всеволодової, М. Г. Сеніва на матеріалі
української, російської та латинської мов відповідно [Всеволодова, Владимирский 1982; Іваненко 1981; Сенів 1997].
Доповнивши й розвинувши принципи, запропоновані цими дослідниками, ми
розподілили весь масив опрацьованих іменників просторової семантики давньогрецької мови (всього 9598 одиниць) за трьома великими групами – типи простору, типи об’єктів у просторі, назви абстрактних понять, якими характеризуються
зовнішні, внутрішні ознаки об’єктів та характер їх пересування чи локалізації у
просторі. Кожна з цих груп містить підгрупи та мікрогрупи.
Загальна організація групи іменників просторового значення в давньогрецькій мові в цілому відповідає аналогічним групам лексем в інших індоєвропейських мовах, оскільки базується на універсальних принципах осмислення людиною простору.
У межах нашої статті хотілося б звернути увагу на деякі специфічні для давньогрецької мови, а отже і для менталітету її носіїв, аспекти наповнення і складу
окремих семантичних груп.
У першу чергу, важливими є самі найменування простору в давньогрецькій
мові. «Простір» позначається лексемами τόπος, ὁ місце, простір; χώρα, ἡ простір,
проміжок, дистанція, місце, місцеположення; χωρίον, τό місце, місцина, простір,
площа; χῶρος, ὁ місце, місцина, простір, проміжок.
Різниця у значенні цих лексем полягає в тому, що τόπος позначає або простір
взагалі, або конкретно обране і зайняте місце перебування. Χώρα вказує на вимірюваний простір, місце розташування чи пересування об’єктів від однієї межі
до іншої: καί ῥ’ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ σείοντ’ ἐγχείας ἀλλήλοισιν κοτέοντε
(Hom.Il.3.344-345) – близько один до одного вони підійшли на зміряному полі, в
гніві стрясаючи списами; ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ
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θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες (Xen.Anab.1.5.1) – у цьому місці земля являє собою
рівнину, пласку, як море, зарослу полином.
Для людини архаїчного мислення важливим було осмислення себе як частини
космосу й природи. Відповідно оцінювалося й певним чином найменувалося головне місце перебування й здійснення усіх значущих для життя процесів – земля.
Поняття «земля» у давньогрецькій мові позначене лексемами γῆ, ἡ земля, поверхня землі; δάπεδον, τό поверхня землі, земля, ґрунт; πέδον, τό, ґрунт, земля; χθών, ἡ
земля, ґрунт, світ; σύμπασα, ἡ уся земля; κόσμος, ὁ впорядкованість, порядок, світ,
земля; βῶλος, ἡ ком землі, ґрунт, земля.
Як бачимо, у більшості лексем простежується глибинний зв’язок поняття
«земля» із ґрунтом, таким важливим для забезпечення життєдіяльності й виживання людини. Деякі лексеми вказують на землю як елемент, складову частину
впорядкованого космосу: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω κουρίξ, ἐν
δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ (Hom.Od.22.187-188) – вони вдвох на нього
кинулися, затягнули всередину за волосся та кинули на землю, охопленого страхом; γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο, πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, ἣ τόσα
φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών (Hom.Il.11.739-741) – він був зятем Авгея,
чоловіком старшої доньки, світловолосої Агамеди, яка знала всі трави цілющі,
які родить широка земля.
Розглянемо далі особливості орієнтації по сторонах світу, відображені в давньогрецькій мові. Як зазначає О. В. Антонова, “сучасним людям важко уявити
собі, яке значення мала для давньої людини орієнтація в просторі. Бути структурно
пов’язаною з цим простором означало для неї перебувати у безпеці, у стані врівноваженості, подібно до всього космосу. Ізоморфізм (говорячи сучасною мовою)
людини, речі простору світу слугував гарантією добробуту” [Антонова 1984, 61].
Чотири сторони світу (захід, схід, північ, південь) відігравали важливу роль у
створенні системи координат, яка дозволяла людині визначати й описувати своє
положення в просторі, тобто орієнтуватися стосовно інших об’єктів. Основою
для виникнення та існування такої системи було найбільш яскраве, життєносне
та незмінне явище в космосі й природі – рух сонця по небосхилу [Gosztonyi 1976,
829]. Схід сонця та його захід давали дві відносно стабільні, розташовані протилежно одна до одної точки просторового відліку – схід і захід, вісь між якими
утворювала найбільш важливу та поширену орієнтаційну опору. Лише пізніше
доповненням до неї стали північ та південь, які відбивають особливості руху сонця по небу та уособлюють тепло і світ (південь) та холод і темряву (північ) [Nissen
1869, 11; Frothingham 1917, 56; Tallqvist 1928, 126, 157; Velten 1940, 447].
Чотири сторони світу в різних народів у різні часи мали свої значення. Найбільш важливим для орієнтації був східний напрямок. У давньогрецькій мові всі
лексеми на позначення сходу семантично пов’язані зі сходом сонця на небосхилі:
ἕως, ἡ схід; ἥλιος, ὁ сонце, місце сходу сонця, схід; ἑῴα, ἡ схід; ἀνάσχεσις, ἡ підняття, схід сонця, схід; ἀνατολή, ἡ місце сходу сонця, схід: Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι
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αὐτῷ (NT. Mth. 2.2.) – Де цар юдейський, що народився? Бо ми побачили Його
зорю на сході й прийшли поклонитися Йому; οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ πρὸς μεσημβρίαν
τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι’ ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ
Ἐκβάτανα φέροι, ἔνθα θερίζειν λέγεται βασιλεύς (Xen. Anab. 3.5.15) – вони ж розповіли, що шлях на південь іде на Вавилон та Мідію, ним вони і прийшли сюди, а
шлях на схід веде до Суз та Екбатани, де, як кажуть, цар проводить літо.
Позначення заходу також пов’язано із рухом сонця. Наявні й кілька лексем,
що пов’язують захід із темним, зловісним напрямком, що відбиває уявлення багатьох народів про захід і північ як темряву і зло: δείλη, ἡ захід сонця, захід; ἑσπέρα,
ἡ вечір, захід; ζόφος, ὁ темрява, царство тіней, захід; ἑσπέρια, τά країни Заходу,
захід; δύσις, ἡ захід сонця, захід; δυσμή, ἡ захід: ὑμεῖς δέ, ἔφη, ἴστε δήπου ὅθεν ἥλιος
ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ ὅτι ἐὰν μέν τις εἰς τὴν Ἑλλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν
δεῖ πορεύεσθαι ἢν δέ τις βούληται εἰς τοὺς βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸς ἕω (Xen. Anab.
5.7.6) – Ви, сказав він, без сумніву, знаєте, де сходить сонце, і де воно заходить,
також вам відомо, що той, хто бажає вирушити до Еллади, має їхати на захід, а
той, хто бажає їхати до варварів, має вирушити у зворотному напрямку – на схід.
Назви півночі походять або від назви сузір’я Великої ведмедиці у відповідному напрямку: ἄρκτος, ὁ ведмідь, північний полюс, північ; ἀρκτῷα, τά північні
області, арктика; або від назви вітрів, що віяли з півночі: Βορέας, ὁ північно-східний, північний вітер, північ; βόρειον, τό пора північних вітрів, північні області,
північ; або, за асоціацією з температурним режимом, від самої пори року: χειμών,
ὁ зимова пора, зима, холодні краї, північ: ἀλλ’ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἀρχὴ πατρῴα
πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον
μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα (Xen. Anab. 1.7.6) – воїни, але ж наше батьківське царство
настільки велике, що простягається на південь до місць, де люди не можуть жити
від спеки, а на північ – до областей, де не можна жити через холоднечу; ἡ δὲ
διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ Ἰωνίαν φέροι, ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων
καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους ἄγοι (Xen. Anab. 3.5.15) – інший
[шлях], після переправи через річку, веде на захід до Лідії та Іонії, а шлях через
гори веде на північ до кардухів.
Найменша кількість лексем у давньогрецькій мові відводиться на позначення півдня: μεσημβρία, ἡ полудень, південь; μεσημβρινά, τά південні області; μεσημβρινόν, τό полудень, південь: ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φιλίππου
λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ
Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν· αὕτη ἐστὶν ἔρημος (NT.Act.ap. 8.26) – Ангел же Господній
промовив до Філіпа, кажучи: Встань і йди на південь, – на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, бо він пустинний; ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ
περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ (NT.Act.
ap. 22.6) – але сталося, коли я йшов і наближався до Дамаска, десь опівдні раптом
засяяло довкола мене велике сяйво.
На нашу думку, відсутність розгорнутої системи лексем на позначення півдня пояснюється відносно малою значущістю цього орієнтаційного напрямку для
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греків. У науці поширеним є погляд, згідно якого греки дотримувались північної
орієнтації, за якої права (східна) сторона вважалася щасливою, а ліва (західна)
асоціювалася із невдачею та злом [Frothingham 1917, 425-433; Tallqvist 1928, 122].
Довкола себе в усіх напрямках людина спостерігала різні типи простору і долала різні типи ландшафту. У розглянутій нами групі іменників на позначення
ландшафтів виділяються лексеми, які називають висоти, рівнини та заглибини.
За кількісними показниками тут домінує група з найменуваннями висот, що логічно випливає з географічних особливостей самого регіону поширення грецьких племен, який характеризується нерівною поверхнею, гористим ландшафтом,
різаною прибережною лінією. Т. В. Цив’ян з цього приводу зазначає, що гори,
прагнення в гори символізують характерний для балканського світогляду вихід
назовні, до іншої стихії. “Невипадково в балканському просторі так часто підкреслюється вістря, крапковість гірських вершин, коли твердий простір зникає, а
за ним починається новий, верхній світ. Це звуження шляху символізує його рух
до нескінченності, верху” [Цив’ян 2008, 71]. Рух нагору і верхня межа протиставляється не тільки воді й морю, але й долинам, тобто низу, що належить суші.
З іншого боку, в аналізованій групі нашу увагу привернула велика кількість
лексем, які називають різні типи ландшафту через назви частин тіла людини.
Усього зафіксовано 42 слова з такими характеристиками, найбільша їх кількість
припадає на позначення висот: ἀκρωνυχία, ἡ кінчик нігтя /вершина; κάρα, τό голова, обличчя / вершина, верхівка; κάρηνον, τό голова / вершина, висота; κρανίον, τό
верхня частина голови, череп / (в Єрусалимі) лобне місце, Голгофа; κράς, τό голова
/ вершина; κρόταφος, ὁ висок, скроня / верхні схили, вершина; λοφιά, ἡ грива, спина, хребет / височінь, пагорб; λόφος, ὁ потилиця, шия / гребінь пагорба; μαστός,
ὁ груди, сосок / круглий пагорб, горб; νῶτος, ὁ спина / поверхня; ὀφρύς, ἡ брови /
підійнятий край, гребінь, круча; ῥάχις, ἡ хребет, спина / гірський хребет, гребінь;
τένων, ὁ сухожилок, жила / (гірський) гребінь, хребет; χάσμα, τό зів, паща / яма,
провалина, розщілина; χοιράς, ἡ горб, пухлина, збільшена залоза / підводна скала,
стрімчак: οἱδ’ οὐ κατεῖχον, ἀλλὰ μαστὸς ἦν ὑπὲρ αὐτῶν παρ’ ὃν ἦν στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ’ ᾗ
ἐκάθηντο οἱ φύλακες (Xen.Anab.4.2.6) – але в цьому вони помилялися, оскільки над
ними височів виступ гори, де проходила та вузька дорога, за якою спостерігала
варта; βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε
φαρέτρην (Hom. Il. 1.44-45) – швидко він ринув з вершини Олімпу, палаючи гнівом, тримаючи за плечима лук та колчан, звідусюди закритий.
Найменування географічних об’єктів і типів ландшафту через назви частин
тіла в давньогрецькій мові ґрунтується на подібності їх зовнішнього вигляду
та особливостей розташування. Аналогічно до того, яку форму має та чи інша
частина тіла, як вона розташована по відношенню до інших частин та організму в цілому, її назва може бути використання для найменування географічного
об’єкту, що позначається подібними характеристиками. Тут повною мірою простежується принцип аналогії в утворенні нових значень вже існуючих лексем,
що починають діяти в нових умовах, спираючись на вдалий досвід використання
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лексеми-зразка. Наявний і принцип метафоричного переносу значення за зовнішньою подібністю або за схожістю в орієнтації стосовно інших об’єктів. Розроблена людиною система лексем на позначення частин власного тіла успішно застосовується для номінації інших об’єктів простору, підкреслюючи, з одного боку,
особливості перцептуального сприйняття цих об’єктів, а з іншого – здійснюючи
розумну економію мовних засобів.
Звернемо увагу також на позначення у давньогрецькій мові одиниць виміру
та орієнтаційних меж простору. Найбільш важливими в цій групі виявляються
лексеми зі значенням центру, площини, краю, межі, висоти, довжини, глибини,
об’єму, ширини, переднього або тильного боку, а також нижньої межі. У давньогрецькій мові найчисельнішими виявилися підгрупи зі значенням:
«край, межа» (43 одиниці): ἀγκών, ὁ край, кінець; ἀκρωτήριον, τό край, кінець;
ἀμμορία, ἡ кордон, межа; ἐσχατιά, ἡ край, кінець, кордон, окраїна; καταλῆγον, τό
кордон, рубіж; ὅμορον, τό спільний кордон, рубежі; πεῖραρ, τό край, кінець, кордон, межа; τέρθρον, τό кінець, край та ін.: εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα
γαίης, Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσις καὶ μητέρα Τηθύν (Hom. Il. 14.200-201) – я йду далеко
до країв землі-годувальниці побачити безсмертних батька Океана й мати Тефісу;
«довжина» (39 одиниці): ἀπόστημα, τό далечінь, відстань; διάστημα, τό відстань, проміжок, довжина; ἐπέκτασις, ἡ довжина; μακρότης, ἡ довжина, довгота;
μῆκος, τό довжина; παράτασις, ἡ тривалість, довжина та ін.: ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν
τοῖς φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, τεθραμμένους
καρύοις ἑφθοῖς, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ
τὸ πλάτος εἶναι (Xen. Anab. 5.4.33) – коли вони проходили землями дружніх моссінойків, їм показали відгодованих синів багатих батьків, угодованих вареними каштанами, зніжених, надзвичайно білих і майже однакових у довжину та ширину;
«висота» (22 одиниці): ἀνάστημα, τό височінь, висота; κάρηνον, τό голова, вершина, висота; κορυφή, ἡ вершина, верхівка; σκοπιά, ἡ високе місце, вершина;
ὑψηλόν, τό височінь, висота; ὕψωμα, τό висота, вишина та ін.: ἐνταῦθα Ξενοφῶν
ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτοῦ στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης
ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι (Xen.Anab.3.4.41) – у цей час Ксенофонт помітив вершину гори, розташовану над самим його військом, і шлях, який
з’єднував її з тією висотою, де розташувались вороги;
«низ, основа» (15 одиниць): πρύμνα, ἡ низ, підошва; πτέρνα, ἡ підвалина, низ;
ῥίζα, ἡ підошва, підніжжя, низ, основа; σφυρόν, τό підніжжя, підошва; ὑπόθεμα, τό
основа, підвалина та ін.: εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ
Χάριτες κάμον αὐταί, πρυμνὸν ὑπὲρ θέναρος (Hom. Il. 5.337-339) – через пеплос безсмертний, що ткали самі Харити, пронизав мідний спис край шкіри над долонею.
Такі кількісні показники пояснюються реаліями самого життя греків. Відчуття верхньої і нижньої, базисної межі об’єктів випливає з особливостей ландшафту, рельєфу земної поверхні, населеної грецькими племенами. Важливість понять краю, межі як лінії обмеження власного життєвого простору у ширшому чи
вужчому розумінні також не підлягає сумніву, так само як і визначення довжини
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таких кордонів. Значущість вказаних понять для усвідомлення та оцінки довкілля та успішної орієнтації в ньому зумовила розмаїття лексем у відповідних семантичних підгрупах. Взагалі, гостре відчуття межі, що формує опозицію «внутрішній / зовнішній», яка у соціальному коді перетворюється на опозицію «свій
/ чужий», має суто об’єктивний характер. Межі простору можуть зміщуватися,
звужуватися або розширятися за бажанням людини, залежно від неї, по відношенню до неї. Відповідно до цього змінюються і межі володінь – одне втрачається, інше здобувається, своє стає чужим і навпаки. Т. В. Цив’ян із цього приводу
відзначає: “Якщо виділення замкненого простору мало на меті відділити себе і
свій світ від нерозчленованого зовнішнього і зробити головною цінністю тільки
своє, то у можливості зміни кордонів полягає і визнання чужого, яке за певних
умов може стати своїм” [Цивьян 2008, 76]. Таким чином, твердить дослідниця,
перекроювання кордонів у прямому й переносному сенсі, міграційні хвилі, зміни
та співіснування племен і народів, етносів, релігійних об’єднань, збіг та відштовхування традицій, залишило глибокий відбиток у балканській моделі світу, з глибокий відчуттям “свого / чужого”, тонким розрізненням меж і кордонів [Цивьян
2008, 78]. Віддзеркалення такого усвідомлення дійсності знаходимо і в лексичній
системі давньогрецької мови.
Аналогічні висновки можна зробити і щодо підгрупи із загальним значенням “шлях, дорога, подолана дистанція”, яка включає 49 одиниць: κέλευθος, ἡ
шлях, дорога; στόλος, ὁ військовий похід, подорож, шлях, напрямок; ἔφοδος, ἡ
шлях, дорога, підхід; ὁδός, ἡ шлях, дорога; τροχιά, ἡ шлях та ін.: ἡμεῖς τοι Τροίηθεν
ἀποπλαγχθέντες Ἀχαιοὶ παντοίοισ’ ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης, οἴκαδε
ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευθα ἤλθομεν· οὕτω που Ζεὺς ἤθελε μητίσασθαι (Hom. Od.
9.259-262) – ми – ахейці, пливемо з-під Трої; різні вітри збили нас зі шляху далеко
над безоднею моря; пливемо додому; але іншими шляхами, іншою дорогою йти
нам довелось, – таке рішення Зевса; καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι
πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν (NT. Mth. 9.2.15) – і
одержавши вві сні застереження не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою
дорогою до своєї країни; ἐπεὶ μέν τοι εἰς Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἔδοκεν εἶναι
ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα (Xen. Anab. 3.1.10) – коли вони прибули до Кілікії, усім
стало ясно, що похід здійснюється проти царя.
Безперечно, розгляд самого концепту “дороги” і його вияву в етнокультурному коді давніх греків заслуговує окремого дослідження. Ми лише відзначимо
надзвичайну значущість ідеї “шляху” для балканської, а відтак і грецької, моделі
світу, в якій специфіка географічної організації простору з усіма складностями
його подолання спричинила особливе відчуття шляху від суші до моря, від острова до острова, від верху до низу і навпаки. За словами Т. В. Цив’ян, для мешканця
Балкан сам півострів і море являють собою космос з його неохопністю та нескінченністю. Шлях є “засобом вираження цієї нескінченності: його лабіринтоподібна структура не тільки розтягує, але й ускладнює балканський простір: спуск донизу або сходження нагору – це серпантин; подорож горизонтальною поверхнею
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моря – лавірування в коридорі островів <…> шлях ніби відходить від прямизни,
але таким чином, що його гранична складність, розведення опозитів врешті-решт
обертається єдністю – води і суші, гір; долин і моря; островів і материка і т. д.”
[Цивьян 2008, 72].
Як бачимо, усі назви і найменування у давньогрецькій мові не є випадковими,
відокремленими від реальності існування абстракціями. Вони йдуть від самого
життя. Значущі та найбільш доступні для чуттєвого сприйняття явища набули
більшої фіксації й деталізації в мові. В кожній назві просторового об’єкта, типу
простору, сторін світу в давньогрецькій мові простежується зв’язок із усвідомленням й осмисленням людиною явищ природи, оцінкою об’єктів відносно свого
тіла у найближчий периферії, конкретною їх функцією і значущістю для життя. У
цьому й виявляється надзвичайний антропоцентризм давньогрецької мови.
Чекарева Є. С., канд. филол. наук, доц.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Антропоцентрический принцип организации группы пространственных
существительных в древнегреческом языке
В статье рассматриваются имена существительные пространственной семантики древнегреческого языка. Анализируются факторы формирования лексем такого типа, важнейшим из которых
является фактор построения системы ориентиров на основе психо-биологической природы человека. Устанавливается связь между специфическими признаками модели мира, характерными для
архаического способа мышления, и их фиксацией в лексико-семантической системе древнегреческого языка.
Ключевые слова: языковая модель мира; имя существительное; пространственные отношения;
лексико-семантическая группа.
Chekareva Y. S., Ph. D., Associate Professor
V. N. Karazin Kharkiv National University
Anthropocentric Way of Organization of the Spatial Nouns Group in Ancient Greek
The article represents an analysis of nouns with the spatial meaning in Ancient Greek. The most
important factor of such a group of lexemes formation is that all the system of spatial orientation is built
on the base of biological and psychological nature of a man. The connection between specific features of
the world model typical for archaic way of cognition and their fixation in lexical system of Ancient Greek
is also looked upon in the article.
Key words: language model of the world; nouns; local meaning; semantic group.
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ДЖЕРЕЛА І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАЗВ ТВАРИН СІМЕЙСТВА FELIDAE
(ЛЕОПАРДА/ГЕПАРДА) В ДАВНІХ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ
Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Результат цього дослідження виявився в ідентифікації анатолійської ізоглоси семантичного
переходу Canidae >Felidae, яка сприяла уточненню шляху адаптації нащадків прасіно-кавказького кореня *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ) ‘хижак’ в хетській і давньогрецькій мовах. У формуванні назви леопарда
(гепарда) в давньогрецькій, латинській і старослов’янській мовах виявлено такі ономасіологічні
стратегії, як: вторинне запозичення зоонімів з ІЄ мов, утворення від запозичень похідних назв, розширення семантики питомої лексики. У результаті освоєння запозичень між одиницями номінацій
відповідних видів тварин утворилися нові парадигматичні відношення, які мають переважно індивідуальний характер.
Ключові слова: семантична типологія; лексичні запозичення; леопард/гепард; хетська; давньогрецька; латинська; старослов’янська; хаттська; хуррито-урартські мови.

У сучасній компаративістиці набули популярності студії, спрямовані на дослідження типологічних закономірностей на рівні не лише граматики, а й семантики. До таких належать роботи M. Haspelmath (2009), В.Вс. Іванова (2009),
Ю.В. Норманської (2005, 2007), Ю.В. Норманської і А.В. Дибо (2010), А.С. Поліщук (Шадчиної) (2015). Актуальність вивчення причин та особливостей семантичних переходів зумовлена тим, що вони можуть бути корисними не тільки
для реконструкції семантичної системи прамови, апробації етимологій, а й для
з’ясування причин зміни у словниковому фонді мов-нащадків, включаючи появу запозичень та розвиток вторинних значень. Зоологічна лексика як мовне явище заслуговує особливої уваги, адже, підкоряючись чинним законам мови, вона
утворює свою специфічну підсистему, в якій виникають свої закономірності, що
вимагають спеціального вивчення. Об’єкт нашого дослідження становлять назви
леопарда і гепарда в хетській, давньогрецькій, старослов’янській та латинській
мовах. Мета роботи полягає у виявленні стратегій поповнення індоєвропейського зоонімічного лексикону на позначення представників сімейства Felidae,
з’ясуванні шляхів проникнення запозиченої лексики в кожну з перелічених чотирьох мов, ідентифікації ареальної ізоглоси семантичного зсуву між сімействами
Canidae і Felidae, встановленні парадигматичних зв’язків між запозиченими та
похідними зоонімами.
Дана робота є розвитком нашого попереднього дослідження [Поліщук (Шадчина) 2015], спрямованого на визначення типу і продуктивності семантичних
деривацій зоонімів типу Canidae, Mustelidae, Felidae в індоєвропейських (ІЄ)
мовах. Внаслідок проведеного аналізу було зроблено висновок про те, що в праіндоєвропейців не було чітко сформованого гештальту Felidae, що, можливо,
пов’язано з особливістю їхнього життя та природного оточення, в якому тварини
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цього сімейства не відігравали істотної ролі. Взагалі в ІЄ мовах було втрачено
чимало євразіатських коренів на позначення диких тварин, а серед збережених
здебільшого лишилися назви тварин сімейства Mustelidae. Коли на новому еволюційному етапі носії ІЄ мов стали перед необхідністю номінації незнайомих
видів Felidae, ними було вироблено цілу низку стратегій поповнення зоонімічного лексикону. Одна з них передбачала запозичення відповідної лексеми на
позначення котових з інших мовних родин: д.-інд. (AV) vyāghrá- ‘тигр’ (хінді
bāgh, з.-пахарі bra(h)g, панджабі (кангара) baragh, дард. băg-bĭaṛu ‘леопард’),
іран. *vagr- (зараостр. пехлеві *baßr, н.-перс. babr), вірм. vagerk‘ ‘тигри’ є запозиченням з дравідійського субстрату (прадрав. *verVg- ‘дика кішка’ >таміл.
vēṅkai ‘тигр’ або veruku‘кішка’); тох. В, хотаносак. muyi, буд. согд. myw ‘тигр’,
хотаносак. myisalya ‘рік тигра’, тох. В mewiyo ‘третій рік зодіаку’ пов’язані з
китайським позначенням тигра: д.-кит. myau-, mău ‘дика кішка’, що в свою чергу
має подальші паралелі в сіно-тібетських мовах [Blazek 1992, 64-65; Martirosyan
2009, 317; Старостин 2006].
Прикладом іншомовних запозичень є також назви леопарда в хетській та давньогрецькій мовах від нащадків прасіно-кавказького (ПСК) *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ) ‘хижак’.
Історія цієї гіпотези восходить до дослідження В.Вс.Іванова (1976), згідно з яким,
мовою-донором для хет. parš-ana- і д.-гр. Πάρδαλις ‘леопард’ виступила хаттська
форма ḫa-prašš-un ‘леопардове’. Після виокремлення префікса ḫa- і суфікса -(u)n
у ній виділявся корінь -prašš-. Його вихідним кінцевим звуком вважався зубний
щілинний, який міг передаватися здвоєним -šš- в хаттській, а при запозиченні як
-s- в хетській або як -d- в давньогрецькій та індоіранських мовах1. Відсутність
префікса ḫa- в хетському варіанті В.Вс. Іванов пояснив раннім часом запозичення, а саме періодом хето-хаттської двомовності ІІІ-ІІ тис. до н.е. Пізніше С. Л. Ніколаєв [Николаев 1985, 64] відзначив, що в разі прийняття гіпотези В. Вс. Іванова
щодо безпосередньої транслітерації хат. ḫa-prašš- у хетській, виникають труднощі при поясненні відсутнього в хет. parš- початкового ларингала, особливо на тлі
інших хатто-хетських запозичень: хат. ḫa-palki ‘залізо’ > хет. AN.BAR (ḫabalki)
‘залізо’ (пор. хур. ḫabalgi/abalgi ‘залізо’, лув. parza‘залізо’) [Касьян 2010а, 458,
462-3]. Виходячи з традиційних на той час уявлень про приналежність хаттської
до західної гілки ППК мов (Иванов 1985), Ніколаєвим (1985) було реконструйовано ППК корінь *Hebĕrc’V ‘вовк’, з якого виводився хат. ḫaprašš- ‘леопард’.
Оскільки Hebĕrc’V має в анлауті ларингал, відсутній у більшості сучасних ППК
мов, то ним було висунуто припущення про те, що сліди початкового ларингального складу в хет. parš-ana- ‘леопард’ були втрачені внаслідок запозичення цієї
лексеми з іншої ППК мови, відмінної від хаттської. Проте насправді в дослідженні Ніколаєва виявилася хибна залежність реконструкції ППК кореня від хаттської
форми, що суперечить останнім даним про віднесення хаттської і хурритської мов
до окремих кластерів сіно-кавказької макросім’ї [Касьян 2015]. Можливість існування початкового ларингала на вищому, сіно-кавказькому, рівні не підкріплюють
відомі споріднені словоформи: д.-кит. *prāts ‘міфічна хижа тварина’, праєніс.
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*pestap (~-b) ‘росомаха’, баск. *oćo ‘вовк’ [Старостин 2007, 276]. Тому надалі ми
користуватимемося реконструкцію С.А. Старостіна (2005а) ПСК *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ)
‘хижак’, з якою пов’язуватимемо хаттську назву леопарда praš /paraš, оскільки її
фонетична репрезентація співідноситься з ПСК *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ) на основі фонетичних відповідностей2 між ПСК і хаттською [Касьян 2015, 55-9, 91].
Спочатку для нас залишалося відкритим питання, чи могло позначення леопарда з’явитися в праіндоєвропейській мові внаслідок контактів з носіями ППК
мов (Майкопська культура) у IV-III тис. до н.е. або як результат субстратного
впливу вимерлої мови басксько-ППК гілки, що засвідчено в низці балканських
мов, таких як давньогрецька, румунська, албанська, сербська, хорватська тощо
[6; 7]. Якщо слідувати сценарію запозичення ІЄ мовами нащадка ПСК *bħĕrc̣ĭ ́(~ĕ) із значенням ‘вовк’ (виходячи з того, що ППК *bħĕrc̣ĭ (~ -ĕ) ‘вовк, шакал’ і
баск. *oćo ‘вовк’), то виявляється проблематичним пояснення семантичного зсуву Canidae>Felidae, адже такий перехід не характерний для ІЄ мов європейського
ареалу [10, с.248-9]. Оскільки інші ППК корені на позначення представників сімейства Canidae (*ʕwamħV ‘гієна, вовк’, *bHV̌rgĂ ‘хижак’, *chwōlĕ (~ -ă) ‘лисиця, шакал’, *čǝrbV / *bǝrčV (~ ć) ‘різновид собаки’, *gwăǯē ‘собака, вовк’, *χHwĕje
‘собака’) також не виявили семантичної мобільності на позначення представників Felidae, то цей семантичний зсув навряд чи відбувся на Балканах чи Північному Кавказі. З цього випливає, що він міг відбутися і, власне, засвідчений у
мовах, поширених саме в Анатолії та суміжних регіонах Передньої Азії: Афраз.
*ba(Ɂ)rVw/y- ‘вовк, гієна, шакал’ > аккад., єгипт. bɂɂ‘пантера’, ППК *bHV̌rgĂ ‘хижак (сімейства Canidae)’ ~ шумер. pirig ‘лев’, ППК *bħĕrc̣ĭ (~ -ĕ) ‘вовк, шакал’
~ хатт. -prašš- ‘леопард’, ІЄ *ṷĺkṷos ‘вовк’ > лув. ṷalṷa/i-, хет. ṷa-lṷa-lla ‘лев’, ІЄ
*ṷlp- ‘шакал, лисиця’ >сер.-перс. gurpak ‘домашня кішка’. Особливості місцевої
фауни полягають у поширеності на цих територіях леопардів та азіатських вовків (C.l.pallipes), які мають більш жовте забарвлення, ніж європейські (C.l.lupus),
що могло сприяти зближенню гештальтів Canidae і Felidae. У давньогрецького
байкаря Бабрія ІІ ст. н.е. з Сирії знаходимо таке означення вовка, як κνηκo,ς (<ІЄ
*kṇh₂ƙ-ós, пор. снскр. kāñcanam ‘золото’, д.-прус. cucan ‘коричневий’, д.-англ.
hunig ‘мед’)· ‘шафранний колір’(τo.κροκ…ζονχρîμα Hesch.3104) – κνηκo.ν μετ’
αÙvτîν λu,κον (Babr.113.2) та похідний від нього іменик κνηκ…ας, ου, o` ‘бурий’,
‘рудий’, тобто ‘вовк’(Babr.122.12). Той самий вид вовків C. l. Pallipes зустрічається в Індії та інших регіонах Південної і Центральної Азії, де він має аналогічні
колоративні характеристики – снскр. aruṇá- ‘червонуватий’, ‘червоно-коричневий’: …aruṇómā sakṛ,dvṛ,kaḥpathā́ yántaṃdadáṛśahí … Одного разу мене побачив
рудий вовк, Коли я йшов (своїм) шляхом ... (RVI, 105.18) [Норманская 2005, 94,
289]. Показово, що для (пра)сіно-тібетських (ПСТ) мов неодноразово засвідчено
перехід Canidae>Felidae: ПСК *chwōlĕ ́‘лисиця’ > ПСТ *Criǝ̄ ‘леопард’ (пор. ППК
*chwōlĕ (~ -ă) ‘лисиця, шакал’, буруш. *hal, баск. *ɦaseri / *a=seɦari‘лисиця’),
ПСК *xkV̄wV́ ( ~ -j-) ‘різновид хижака’ > ПСТ *kej ( ~ -ǝ-) ‘леопард, тигр’ (пор.
ПЄніс. *qV̄wi (~χ-) ‘ведмідь’), ПСТ rɨāŋ> кит. ‘вовк’, тіб.-бірм. ‘леопард, ведмідь’.
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Отже, з семантико-типологічних міркувань ми маємо відхилити сценарій (пра)
індоєвропейського запозичення *bħĕrc̣ĭ(~-ĕ) із західнокавказьких прадіалектів чи
їхніх попередників.
Не викликає сумніву, що слово з ритуальною символікою parš-ana- ‘леопард’,
зафіксоване в найдавнішому хетському написі царя Анітти (KUB XXVI 71, 9) в
XVIІ ст. до н.е., з’явилося внаслідок контактів хетів з культурно домінуючим або,
принаймні, значимим для них етносом. До таких анатолійських лінгвокультур належить у першу чергу хаттська, а також деякою мірою хурритська. Регулярність
фонетичних відображень між ППК і хетськими коренями свідчить про те, що хетська запозичала слова в основному з однієї мови “кавказоїдного” типу (на відміну
від давньогрецької, для якої існувало декілька таких мов-донорів). Це означає, що
найбільш імовірним джерелом для хет. parš-ana- була хаттська. Підтвердження
цієї гіпотези ми можемо знайти в особливості написання хетської назви леопарда
з детермінативом LÚparš-na-/
LÚ
parš-ana-‘людина-леопард’ не звичним чином, як у назві тварини pár-ša-…, а
як pár-aš-…, особливо у випадкуLÚparaššanašKBo 25.48 ii [15, c. 188-9], що точно
відповідає одному з варіантів вимови хаттського praš/paraš ‘леопард’.
Не менш, а то й більш складним видається шлях назви леопарда/пантери в давньогрецькій мові. Хоча обидві д.-гр. лексеми πάνθηρ і πάρδαλις співвідносяться з
ідентичним набором сигніфікативних ознак, значення слова πάνθηρ все-таки ширше, оскільки в його спектр потрапляють будь-які тварини сімейства котових з плямистим хутром. Тому, не виключено, що, коли Геродоту довелося описувати фауну
Лівії, відому як місце проживання не лише леопардів (Panthera pardus), а й гепардів
(Acinonyx jubatus), то для позначеня котових він вживав слово πάνθηρ (Hdt. 4.192.2).
Пізніше в достатньо довгому ряду представників Felidae: λέοντες δε. καˆ παρδάλεις,
λύγκες, πάνθηρες … (Xen. Hunt. 11.1), які мешкають в Європі і Азії, Ксенофонт називає пантер останніми, ніби маючи на увазі решту видів цього сімейства. Нарешті
демінутив від πάνθηρ (πανθήριον) позначає ‘рись’ – тварину, яка, на відміну від леопарда, зустрічається і на Балканах. Це може свідчити про давнішу історію функціонування слова πάνθηρ, порівняно з πάρδαλις, про що ми скажемо далі.
Варто зазначити, що давньогрецька мова для однієї з назв леопарда зберегла дублетні форми πάρδαλις і πόρδαλις, які демонструють догрецьке чергування α і ο: κάρυδος / κόρυδος, πάρνοψ / πόρνοψ / κόρνοψ,αvρρωδε,ω / οvρρωδε,ω,
ηvπι,αλος / ηvπi,ολος та ін. [Beekes І 30, 756; Яцемирский 2011, 284-5]. Ці альтернації притаманні також фракійській (ОІ Δαλεπορις / Δωλεπορις), фрігійській (ОІ
Νάννα / Νοννης) та карійській (ΜΗ Λάρυμνα / Λώρυμα; пор. λωρυμνό-ν- βαθύτατα,
κατώτατα Неsych.) ономастиці [Откупщиков 1988, 123-4]. Натомість у слові πάνθηρ < *παρθ-сонорний -ν- міг бути наслідком грецької дальної диссиміляції (гом.
dšndreon< *derdre#on [Шантрен 2001, 293]), оформленої народною етимологією
як поєднання слів πα/ν ‘все’ і θηρα,ω ‘полювати’ [Beekes І 1149-50].
Розглянемо кінцеві приголосні коренів -δ- і -θ- у двох найменуваннях леопарда/пантери. Ці звуки у догрецькій неіндоєвропейській мові не диференціювалися
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в силу відсутньої в ній фонематичної оппозиції між дзвінкими, глухими і придиховими: κόρυθ-ος ‘головний убор, шолом; (прикрашений гребенем) єгипетський птах сивка (Charadrius melanocephalus)’ (пор. κορÚθ-ων ‘півень’) / κορυδός‘чубатий жайворонок (Alauda cristata)’ [Beekes І 23, 757]. Оскільки раніше
було виявлено, що відображення ППК сибілянтної аффрикати *c̣ грецьким -δвиявляє певну регулярність [Николаев 1985, 71], наведемо також дані хаттської і
хурритської мов: ПСК *c̣ – ППК c̣– хат. t-, z- (_i/e), z-, š- [Касьян 2015, 17]; ППК
*c̣– ПСхК c̣ – хурр.-ур. c̣ або s[Дьяконов, Старостин 1988, 194]. Отже, якщо в
хаттській кінцевий приголосний ПСК *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ) ‘хижак’ повинен був відобразитися як сибілянт š-, запозичений хеттською з тим же звучанням, то хурритоурартських мовах він міг представлятися як аффриката c̣ або сибілянт s, причому
дентальні фрикативні /s- -z-/, /s-/ в різних орфоргафічних традиціях мали цілий
ряд аллофонів, включаючи сибілянти -(š)š-, а також дентальний проривний -d[Дьяконов, Старостин 1988, 168-9, 194]. З цього випливає, що сліди колишньої
хуррито-урартської сибілянтної аффрикати у догрецькій «мінойській» мові могли
відобразитися як один з дентальних звуків, інтерпретованих давньогрецькою як
-θ- у корені словаπα,νθ-ηρ ‘пантера, барс’ або як -δ- для πάρδ-αλ-ις ‘леопард’.
Нарешті звернімо увагу на наявні в обох давньогрецьких словах суфікси. У
лексеміπάρδ-αλ-ις можна виділити догрецький суфікс -αλ(λ)- (*-aly-): δα,μ-αλ-ις
/ δαμ-α,λ-η ‘телиця’, κνώδ-αλ-ον ‘звір’,αιvγι,θ-αλ(λ)-ος / αιvγιθ-αλ-ο,ς ‘синиця’,
κορυδ-αλ(λ)-ο,ς / κορυ,δ-αλ-ος / κορυδ-ός‘чубатий жайворонок (Alauda cristata)’3
[Beekes І 35, 1152; LSJ]. Цей суфікс можна зіставити з продуктивним хатським
іменним суфіксом -l, що вживається перед словозмінними суфіксами (LÚluizzi-l
‘гонець’, fa-zare-l ‘люди; людство’ [Касьян 2010б, 175], та менш продуктивним
іменним хуррито-урартським суфіксом *-(a)lə [Дьяконов, Старостин 1988, 196].
У лексемі πάνθ-ηρ виділяється догрецький суфікс -αρ-/-ηρ (η часто репрезентуєᾱ:
γᾱθυλλίς / γηθ-): σπινθ-αρ-ίς / σπινθ-η,ρ ‘іскра’, φαλ-αρ-ίς / φαλ-ηρ-ίς ‘птахлисуха
(Fulica atra)’, який з різною огласовкою або без голосного, відповідає етруському кінцевому -r(a), що проник і в латинську мову: viverra ‘тхір’, vultur ‘шуліка’
[Яцемирский 2011, 287]. Аналогів цьому суфіксу в хаттській і хуррито-урартських мовах ми не виявили, але численні приклади мінойських алломорфів -υρ/-ιρ-/-αρ- та -υλ-/-ιλ-/-αλ- у т.ч. у зоонімах догрецького походження (βασσ-άρ-α
‘лисиця’, χίμ-αρ-ος ‘козел, коза’, τίτ-υρ-ος/τιτ-υρ-ίς ‘козел’ Sch.Theoc.l.c., τίτ-υρος/τιτ-ύρ-ας Hsch., τατ-ύρ-ας ‘різновид птахів’, μορμ-ύρ-ος/μόρμ-υλ-ος ‘вид риби
Pagellusmormo’, κορδ-ύλ-ος/σκορδ-ύλ-ος‘тритон’, δάσκ-ιλλ-ος ‘рибасціена?’
[Яцемирский 2011, 238, 246-8]) дають можливість вбачати ізоморфізм у словотвірному складі πάνθ-ηρ і πάρδ-αλ-ις не лише на рівні коренів, а й суфіксів.
Отже, фонетичні і словотвірні характеристики обох давньогрецьких слів на
позначення леопарда не тільки доводять їхнє неіндоєвропейське дублетне походження, а й дають підстави співвідносити їх з окремими кластерами сіно-кавказької сім’ї мов. Проте, якщо для хаттської достеменно встановлено лише один
зв’язок з давньогрецьким словом (хат. kinawar ‘мідь’ і д.-гр. κιννάβαρι ‘сірчаста
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ртуть’) [Касьян 2010а, 467], то стосовно хуррито-урартських мов відомо, що
вони суттєво вплинули на формування лексики тірренських мов, з якими асоціюють і мінойську [Яцемирский 2011, 107]. З цього випливає, що давньогрецькі назви
леопарда і пантери могли мати спільне хуррито-урартське джерело що, однак, залишається лише гіпотезою в силу відсутності задокументованих у цих мовах позначень леопарда. При цьому, якщо слово πάνθηρ, гіпотетично, могло бути раніше
асимільованим “мінойською” мовою (у кноському або кідонському діалектах), то
πάρδαλις, можливо, є пізнішим передньоазіатським запозиченням. Про це свідчать
1) розширена, порівняно з πάρδαλις, семантика слова πάνθηρ на позначення усіх
плямистих представників Felidae; 2) у складі похідних зоонімів (πανθήρ-ιον = λύγξ)
πανθήρ- виступає еквівалентом назви іншого виду Felidae – рисі,яка зустрічається
на Балканах; 3) фонетична форма πάνθηρ повинна бути давнішою за πάρδαλις, якщо
спиратися на аналогією до більш архаїчного консонантизму догрецького суфіксу
-(ι)νθo-, порівняно з його анатолійським еквівалентом -(a)nda [Jakubovich 2008, 13];
4) існування декількох синонімічних лексем спільного походження свідчить про
різний шлях і/або час їхнього запозичення (приклади етимологічних дублетів назв
леопарда засвідчені і в старослов’янській мові).
У ході історичних і культурних контактів д.-гр. лексеми πάρδαλις ‘леопард’ і
πάνθηρ ‘пантера, барс’ були асимільовані іншими індоєвропейськими мовами,
зокрема, латинською (pardalis, is(f),pardus, i(m),panthera, ae(f)), причому латинізована лексема pardus із звуженим значенням ‘особина чоловічої статі пантери’, ймовірно, в елліністичну епоху знову була перезапозичена грецькою у формі
πάρδος (Ael.NA1.31). Згодом з візантійської грецької в старослов’янську увійшли
позначення плямистих кішок: від πάρδαλις– ïàðúäàëú,ïàðüäàëü, ïàðüäàëåé,
ïàðäàëú; причому нерідко слово πάρδαλις перекладалося на ст.-сл. як ‘рись’ (пор.
ð|ñü âåðáëuäüñê|è – καμηλο-πάρδαλις) [Miklošič556; Срезн. ІІ 880, ІІІ 212]; від
πάρδος – ïàðúäú, ïàðäú; ïàðúäîñú, ïàðúäqñú, ïàðüäîñü, ïàðäîñü; ïàðäuñú
‘барс, пантера’, ïàðäuñèöà ‘самка пардуса’ [Miklošič556; Срезн. ІІ 880];від
πάνθηρ – ïàíäèðú, ïàíôèðú ‘рысь’ ïàíüôèðú ‘пантера’ [Miklošič554; Срезн.
ІІ 876]. Те, що під словом ïàðúäîñú могли мати на увазі не лише леопарда, а й
гепарда свідчить контекст вживання похідного д.-рус. прикметника ïàðäuæèè:
Ïî Ðóñêîè çåìëè ïðîñòðîøàñÿ Ïîëîâöè, àêè ïàðäóæå ãíhçäî (Сл. плк. Ігор.)
[Срезн. ІІ 880]. На відміну від леопардів, які є одиночними звірами, причому площа їхньої індивідуальної ділянки могла досягати 400 км², гепарди в дикій природі
можуть об’єднуватися в коаліції, що складаються зазвичай з братів. Тому вираз
ïàðäóæå ãíhçäî, який буквально ідентифікується з групою гепардів чоловічої
статі одного потомства, був вжитий метафорично на позначення військового
союзу половців.
У давньогрецькій мові також не було спеціальної лексеми на позначення гепарда. Проте в пізній період з’явилася необхідність більш чіткого детермінування
леопарда шляхом додавання до колишньої назви Pantherapardus кореня на позначення іншого представника сімейства Felidae – лева: λεό-παρδος (Gal.5.134,
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Edict.Diocl.8.39, Theognost. Can.98) [LSJ]. Ця лексема також адаптується латинською (leo-pardus, i(m)) та старослов’янською (ëåî-ïàðäú, ëåîíäî-ïàðúäîñú)
[Miklošič335]. Прикметно, що приблизно в час формування λεό-παρδος у грецькій
мові зафіксовані схожі композити з першим компонентом, який позначав представника сімейства Canidae: λυκο-πάνθηρος ‘вовк’ і ‘леопард’ синонім д.-гр. θώς?
(Hdn. Epim.60 cf. Eust.856.51) і λύκο-λυγξ ‘вовк’ і ‘рись’ (папірусSitzb. Heidelb. Akad.
1923(2).14, 23). Аналогічне поєднання основ ‘вовк’ і ‘рись’спостерігаєтьсявд.швед.varg-lo, де перший елемент асоцієються з ІЄ*ṷḷk[ṷ]o- ‘вовк’, а другий, д.швед.lō< п.-герм. *luha ‘рись’[Blazek 1992, 133], пор. вірм. gayl-ǰorek ‘вид гієни’
<gayl‘вовк’ + ǰoreak ‘гієна’ [Martirosyan 2009, 789]. Подібне зближення основ для
позначення цих двох видів тварин, тільки в зворотній послідовності на позначення леопарда, демонструє чеченське словоc’oq’-berg‘барс’, утворене складанням
коренів, перший з яких походить від ППК *c̣ä̅nq̇V‘рись, пантера’, а другий – від
ППК *bHV̌rgĂ ‘шакал, лисиця’ [Старостин 2005а].
Найближчим відповідником д.-гр. λυκο-πάνθηρος Євстафій Солунський вважав зоонім θώς ‘шакал (CanisaureusLupus)’ (<IЄ *dhóhaus ‘тварина, подібна вовку’, пор. фріг. dáos ‘вовк’, лат. faunus ‘лісове божество’, [Mallory, Adams 2006,
142]). Коментуючи взаємозв’язок гомерівських метафор – Аякса-лева і Троянцівшакалів – візантійський філолог (Eust.Com.Il. 3.234.15-17) звертає увагу на те,
що темно-жовті вовкоподібні істоти θîας є ворожими леву: τÕτοÝςθîαςδαφο
ινοÚςτεeɩ̓̑ναικαˆ™χθροÝςλšοντιοÞςλυκοειδÁζùαeɩ̓̑ναι (15-16). З цього асоціативного зв’язку, на його думку, виник і такий двокомпонентний зоонім, як: λυκοπανθ»ρωνκλÁσιν (17).В іншому місці (3.445.22-23) Евстафій уже коливається, якими ж є насправді тварини, названі λυκοπάνθηρας: οƒτοÝς¢γεννε‹ςκαˆκαρποφ£γους ...
ε„ςτοιοÚτουςθîαςνοοàντες“жалюгідними збирачами падалі, як шакали”, чиο‰καˆπ
ρÕςλšονταθρασÚνονται“зухвалими тваринами, які не бояться навіть левів”?Опис
тварини з назвою θώς, поданий у ІІІ ст. н.е. Оппіаном з сірійського м. Апамея,
також не дає можливості однозначно ідентифікувати цей вид. Зокрема у фр. (Opp.
C. 3. 336-339) йдеться про те, що могутній рід θîεςвиник внаслідок схрещення
вовків (λύκοι) з жовтими леопардами (πορδαλίεσσιδαφοινα‹ς). Цим пояснюєтьсяїхній двоїстий з чорними плямами колір (διπλοàνμεμορυγμένον¥νθος), причому
якщо шкура(∙ινο‹σι) материнська, тобто леопардова, то морда (προσώποις) – батьківська. Оскільки такий опис може також відповідати зовнішності представника
сімейства Felidae, то, ймовірно, внаслідок подібних асоціаційслово θώς отримало
нове значення ‘panther’, Cyr [LSJ].
Асоціативний зв’язок між представниками котових і псових з’явився в тлумаченні денотативного значення давньогрецького композита κατ£στικτοςκÚων.У
фрагменті з Софоклового «Аякса Локрійського» (Sphcl. fr.11), присвяченого троянській темі, лівійський одяг зі шкури плямистого пса καταστ…κτουκυνÕςσπολ¦ςΛ…
βυσσα було ототожнено зі шкурою, подібною долеопардової –παρδαλ»φορονδšρος.
Спадає на думку, що даний перифраз міг бути грецькою інновацією на позначення
іншої плямистої тварини, відмінної від леопарда4, за типовою передньоазіатською
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схемою Canidae>Felidae. Найбільш схожим до леопарда видом, який згадується у (fr.11), є гепард. Загальною формою тіла і особливо високими ногами гепард більше подібний до собак, ніж до кішок, але голова і хвіст у нього котячі.
Гепард, як і собаки, не повністю втягує кігті в лапи і може використовуватися
людиною на полюванні. З огляду на те, що леопард уже був відомий грекам, то
розлоге тлумачення було необхідне швидше за все для позначення невідомої дикої тварини сімейства котових. У зв’язку з цим Софокловим перифразом важливо згадати повідомлення Плінія Старшого, про те, що: pompeimagni primum ludi
ostenderunt chama, quem galli rufium vocabant, effigie lupi, pardorum maculis(Plin.
Nat. 8.32).На іграх Помпея Великого вперше виставили хаму, яка галами називається rufius, тварину з поставою вовка і плямами леопарда. ВіншомумісціПлінійзгадує: sunt in eo genere qui cervari vocantur, quam in gallia in pompei magni
harena spectatum diximus (Plin. Nat. 8.37). До цього роду відносяться і тварини,
названі cervari “плямисті”, родом з Галлії, яких було показано в театрі Помпея
Великого, про що ми сказали раніше. Нарешті згодом він подає повну назву цієї
тварини– lupus cervarius(Plin. Nat. 11.83), що означає “оленячий або плямистий
вовк”. Лексикографічні джерела подають як відповідник цьому композиту значення lynx ‘рись’ [OLD 305], хоча воно викликає ряд питань. По-перше, дивно
те, що ця тварина в Плінія прямо не називається риссю, при тому, що рись (Lynx
lynx) була відома римлянам (maculosaetegminelyncisVerg. G. 3, 264, id. A. 1, 323).
По-друге, в деяких ІЄ мовах, носії яких безпосередньо не контактували з жителями Азії чи Кавказу, могли узагальнювати свої знання видів сімейства Felidae в
обмеженій кількості лексем. Нагадаємо, що в ст.-сл. мові слово ð|ñü позначало
будь-яку тварину сімейства котових: lynx, leopardus, panthera, tigris, i (sic!) lupus
cervarius[Miklošič810; Срезн. ІІІ 212]. По-третє, розмір рисі суттєво менший, за
вовчий: довжина тіла вовка без хвоста досягає 135-160 см (хвіст 40-52 см), а рисі
від 76 до 110 см (хвіст 10-31 см). Якщо ми порівняємо ці дані з довжиною тіла
гепарда 115 -140 см при довжині хвоста – до 80 см, то помітимо значно більшу
відповідність, не кажучи про параметри висоти в холці, про які йшлося вище.
Крім того, в Плінія все-таки йдеться про зовсім невідому римлянам тварину, яку
саме з метою загального здивування було показано під час святкування першого
тріумфу Помпея у 70-х рр. до н.е. після його повернення з Африки. Оскільки автором двічі згадується галльське походження тварини lupus cervarius, після чого
вже називаються звірі, привезені з Ефіопії (Plin. Nat. 8.32), то варто докладніше
зупинитися на цьому факті.
З огляду на те, що основна частина популяції гепардів припадає на Африку та
Близький Схід, нашу увагу може привернути місцезнаходження кельтського населення в північній частині Фрігії, яке з’явилося там у 275/74 рр. до н.е. в якості
союзників на запрошення віфінського царя Нікомеда [Strobel 2009, 122]. І хоча
поліетнічний, за винятком кельтів, склад населення був типовим для елліністичної Анатолії, мовна приналежність жителів Галатії після ІІ ст. до н.е. вирізняла
їх з-поміж інших еллінізованих народів, не зважаючи на те, що до цього часу
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грецька культура і тут домінувала у вищих прошарках суспільства [Strobel 2009,
138]. Важко встановити, чи досягав ареал поширення гепардів на Близькому Сході Центральної Анатолії, але в будь-якому випадку галати вже в ІІІ ст. до н.е. (за
два століття до римлян) напевно мали можливість не тільки познайомитися з цим
плямистим різновидом котових, а й навіть у міжмовному спілкуванні використовувати відповідний перифраз для позначення гепарда. Отже, у випадку lupus
cervarius, можливо, виявляється латинська калька грецького κατ£στικτοςκÚων
(причому прикметник κατ£στικτος міг вживатися як означення до оленячої шкури
νεβρίδας = καταστίκτους δορ£ςE.Ba.697, що нагадує первинне значення відповідного латинського прикметника cervarius).
Нарешті ми б хотіли окремо проаналізувати внутрішню форму кельтського
слова, переданого Плінієм як rufius. Імовірно, що в його основу покладено ІЄ корінь *roudh-//*rudh- [Walde, Hofmann 448] на позначення червоного кольору (аналогічно до того, як ІЄ *luќ-(s/n) ‘рись’ у слов’янських мовах був переосмислений
під впливом ‘рудуватий’, ‘русий’: чеськ. ryšý, ryšavý ‘рудуватий’, ryšán ‘рудоголовий, лисиця’, слвц. rysý, rysavý ‘строкатий’, польськ. rуsаwу, в.-луж., н.-луж.
rysy ‘рудий’ тощо [Фасмер ІІІ 530-531]). Проте рефлекси пракельтського *roudoзі значенням ‘червоний’ були збережені лише в двох бриттських мовах (корн. rud,
брет. ruz), тоді як решта кельтських мов (д.-ірл. rúad, с.-ірл. ruadh, шотл. ruadh,
вал. rhudd) переключилася на неосновне позначення червоного – рудого. Імовірно, вже д.-ірл. rúadh, в силу його обмеженого вживання, став позначати швидше
‘рудий’, ніж ‘червоний’. Цей колоратив використовувався для опису рослин (папороті-орляка, квітів, кущів) і в складі антропонімів: dlúith darpri rúad ‘зарості
рудого дубняка’; Eogan Rúad ‘Эоган Рудий (?)’ [Норманская 2005, 233]. У ран.сер.-ірл. ruad ‘неосновний червоний’: gairbi glasruaidhi (2038) ‘cіро-руда вовчиця’,
а в сер.-ірл. поезії ruad може означати ‘сильний, могутній, грізний’, наприклад,
ruadhchatchromór ‘agreatandstrongbattalion’ (RC18, 301.16) [Дыбо, Норманская
2002, 17, 23-24].Те саме позначення кольору стосується ряду інших індоєвропейських мов. ІЄ *roudh-//*rudh-, представлений у латинській мові лексемами rūfus,
ruberіrussus, з яких найширший діапазон червонуватих відтінків, включаючи
рудий, належить rūfus(пор. умбр. rofu ‘червоний, рудий’). Це відповідно позначилося в лексикографічних статтях: наприклад, colorrufusnonestidematqueruber
[Pitiscus 1737, 508]. Нарешті давньоверхньонім. rót ‘червоний’, який водночас виступав кольором вогню і золота, був також означенням лева. Останній факт привернув нашу увагу саме в контексті сприйняття кельтського rufius як колоратива
гепарда, колір хутра якого не відрізняється від лев’ячого, не рахуючи плям.
Таким чином, підводячи підсумки нашого дослідження, варто зазначити, що
перший його результат полягав у ідентифікації анатолійської ізоглоси семантичного переходу Canidae >Felidae, яка стала в нагоді при уточненні шляху адаптації прасіно-кавказького кореня *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ) ‘хижак’ в індоєвропейських мовах.
Оскільки семантичні деривації такого типу не характерні ані для ППК мов Кавказу, ані для ІЄ мов європейського регіону, то обов’язковим етапом хетського та
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давньогрецького сценарію запозичення назви леопарда повинен бути попередній
семантичний зсув, що відбувся в Анатолії, зокрема, у хаттській мові. Виходячи
з існування численних хатто-хетських запозичень, джерелом хетської назви леопарда могла бути хаттська мова. Фонетичні і словотвірні характеристики давньогрецьких позначень пантери/леопарда не тільки доводять їхнє неіндоєвропейське
походження, а й дають певні підстави співвідносити їх з лексичним фондом хуррито-урартських мов. При цьому етимологічні дублети πάνθηρ і πάρδαλις могли
проникнути в давньогрецьку мову в різний час і/або різними шляхами. Якщо
місцем запозичення πάρδ-αλ-ις могла бути Анатолія, то слово πάνθηρ, імовірно,
раніше функціонувало в межах мінойської лінгвокультури.
На основі проведеного аналізу на прикладі назв леопарда у чотирьох індоєвропейських неблизькоспоріднених мовах нами було виявлено ряд спільних ономасіологічних стратегій:
запозичення з прасіно-кавказької мовної сім’ї – *bħĕrc̣ĭ ́ (~ -ĕ) ‘хижак’
(хет. parš-ana- і д.-гр. πάρδαλις‘леопард’, πάνθηρ ‘пантера’);
вторинне запозичення зоонімів з мов ІЄ родини (д.-гр. πάρδος; лат.
pardalis, is(f),panthera, ae(f); ст.-слов. ïàðúäàëú,ïàðúäú, ïàíäèðú та ін.);
утворення від запозиченої лексики похідних назв з тим же значенням (д.гр. λεό-παρδος, лат. pardus, i(m), ст.-слов. ëåîíäî-ïàðúäîñú ‘леопард’);
утворення від запозиченої лексики похідних назв з новим значенням (д.гр.πανθήριον ‘рись’, λυκο-πάνθηρος ‘шакал’; ïàðúäîñú ‘гепард’);
розширення значення питомої лексики для позначення нових денотатів (д.-гр. θώς ‘шакал, пантера’, κατ£στικτοςκÚων ‘плямиста собака: леопард,
гепард’; лат. lupus cervarius ‘плямистий вовк: гепард’; ст.-слов. ð|ñü: lynx,
leopardus, panthera, tigrisтощо).
У результаті освоєння іншомовної лексики між одиницями номінацій відповідних видів утворилися нові парадигматичні зв’язки, які здебільшого мають індивідуальний характер:
гіперонімо-гіпонімічні: д.-гр. πάνθ-ηρ ‘пантера’ vs πάρδαλις‘леопард’;
синонімічні: д.-гр. πανθήριον, λÚγξ ‘рись’; λυκο-πάνθηρος, λÚκο-λυγξ4?,
θώς ‘шакал, пантера’; πάρδαλις, πάρδος, λεό-παρδος‘леопард’; лат. pardus,
leopardus‘самецьлеопарда’, лат. pardalis, panthera‘самкалеопарда’; ст.-слов.
ïàðúäàëú, ïàðúäú, ëåîïàðäú, ëåîíäîïàðúäîñú ‘леопард’, ïàðúäàëú, ïàíôèðú,
ð|ñü ‘плямиста тварина сімейства Felidae’;
антонімічні (гендерна опозиція): лат. pardus(m) vspardalisіpanthera(f); ст.слов. ïàðäuñú ‘барс, пантера’ vs ïàðäuñèöà ‘самка пардуса’.
Полищук (Шадчина) А. С., к. филол.наук, доц.,
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Источники и пути формирования названий леопарда (гепарда) в древних индоевропейских языках
Результат этого исследования заключается в идентификации анатолийской изоглоссы семантического перехода Canidae > Felidae, которая способствовала уточнению пути адаптации потомков прасино-кавказского корня *bħĕrc̣ĭ (~ -ĕ) ‘хищник’ в хеттском и древнегреческом языках.
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В формированияи названия леопарда (гепарда) в древнегреческом, латинском и старославянском
языках выявлены следующие ономасиологические стратегии: вторичное заимствование зоонимов
из ИЕ языков, образование от заимствований производных названий, расширение семантики исконной лексики. В результате освоения заимствований между единицами номинаций соответствующих видов животных образовались новые парадигматические отношения, которые в основном
имеют индивидуальный характер.
Ключевые слова: семантическая типология; лексические заимствования; леопард/гепард; хеттский; древнегреческий; латинский; старославянский; хаттский; хуррито-урартские языки.
Polischuk (Shadchyna) A.S.,PhD, Associate Professor
TarasShevchenkoNationalUniversity of Kyiv
Sources and Ways of Formarion of Leopard (cheetah) Names in the Ancient Indo-European
Languages
The result of this study is to identify the Anatolian isoglosses of the semantic shift Canidae>Felidae,
which has been useful for refining ways, by those descendants of Proto-Sino-Caucasian root *bħĕrc̣ĭ (~
-ĕ) ‘predator’ was borrowed in Hittite and Аncient Greek. To form the name of a leopard (cheetah) in
the Greek, Latin and Old Slavic languages the following onomasiological strategies have been revealed:
secondary borrowings of the zoonyms from IE languages, forming of loan derivatives, change of the native
language semantics. As a result of borrowing new paradigmatic relations between the names of relevant
animal species have been formed, they basically have an individual character.
Key words: semantic typology; lexical borrowing; leopard/cheetah; Hittite; Greek; Latin; Old Slavonic;
Hattic; Hurrian-Urartian languages.
ПРИМІТКИ
Пор. д.-інд. pṛdāku‘змія’ RV, pṛdakūAV, pṛdākhuBŚS, кховар purdùm< *pṛdhūma? KEWAII
335, CDIAL 8362; буруш. (ясин) phúrdum‘гадюка, змія’; пізн. снскр. ‘пантера, тигр’;перс.
pâlang‘пантера’, ‘леопард’, согд. pwrδnk, пашто pṛāng, осет. færank//fælank, вахан. pəlang, ішк.
pəlang (з перс. pâlang) < д.-іран. *pard- [Иванов 1977, 67; Witzel 1999, 66].
2
ПСК *b – ППК b – сіно-тіб. p, ph, p – єніс. p – хат. f/p/w;
ПСК *ħ – ППК ħ – сіно-тіб. 0; ħw > ? – єніс. Ɂ-, j; ħw > h/x – хат. (0);
ПСК *e– ППК e,і – сіно-тіб.a, ə – єніс.a, e (ä), ə – хат. i/e, (ae, a);
ПСК *r – ППК r – сіно-тіб. r – єніс. Ɂ-/t-, r, r 1 – хат. š-, r-, (-l-);
ПСК *c̣ – ППК c̣ – сіно-тіб. C, t – єніс. c, s– хат. t-, z- (_i/e), z-, š-;
ПСК *i – ППК i, e – сіно-тіб. e, i – єніс.i – хат.i/e, (ae, a).
3
Пор. догрецьку ономастичну лексику з тим же суфіксом: Καστ-αλ-ία джерело на горі Парнас
(Фокея), ΣτÚμφ-αλ-οςмісто і горау півн.-сх. Аркадії [Beekes І 35, 1152]; Μάντ-αλ-ος (місто у Фрігії),
Πάτ-αλ-ος (острів при узбер. Карії) : Πάτ-αλ-α (МН Македонії) / Πώτ-αλ-ος (макед. ОІ), Δαρζ-αλ-ας
(фрак. ОІ), Κόνδ-αλ-ος (кар. ОІ), Καλβ-αλ-ας (кар. ОІ), Κωστοβ-αλ-ον (кар. ОІ) / Castab-ocae, Costobocae (фрак. ЕН) [Откупщиков 1988, 124,132, 137].
4
Одна з останніх робіт LuigiPrada (2014), присвячена значенню д.-гр. зооніма λuκÒ-λυγξ, обстоює думку про його еквівалентність демотичному (wnš-)kwfна позначення виду приматів.
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ДІАХРОННІ ВИМІРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ПРАВЕДНІСТЬ І
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТА ГРЕЦЬКІЙ МОВІ НОВОГО ЗАВІТУ:
ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ
Левко Олександр Вадимович,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджено вербалізацію лінгвокультурного концепту ПРАВЕДНІСТЬ в українському
художньому дискурсі ХІХ–ХХІ ст., встановлено біблійні витоки його змісту, проведено зіставний
аналіз ядерної лексики концептів ПРАВЕДНІСТЬ і ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Визначено, що новозавітні уявлення про праведність людини як святість та праведність Бога як справедливість становлять ядро
змістового компонента концепту ПРАВЕДНІСТЬ в українській лінгвокультурі.
Ключові слова: концепт, аксіологічна лексика, праведність, справедливість, δικαιοσύνη.

Цінності, які регулюють модус поведінки людини у соціумі, в першу чергу,
можна пізнати у їх мовній репрезентації. Мова та уся сукупність текстів, створених нею, містять важливу інформацію про ціннісні пріоритети народної свідомості. Тому закономірною та актуальною видається поява лінгвістичних розвідок, у
яких досліджуються аксіологічний тезаурус мов, ціннісні концепти, вербалізація
етичних уявлень в окремих лінгвокультурах.
На формування аксіологічної концептосфери української лінгвокультури,
безумовно, вплинуло поширення християнства на теренах нашої країни за доби
Київської Русі та його всебічне проникнення у життя наступних поколінь. Лінгвокультурні концепти БОГ, ДОБРО, ПРАВДА, ІСТИНА, ЗЛО, СВЯТІСТЬ, ГРІХ
та багато інших стали ключовими для національної картини світу українського
народу більшою мірою завдяки біблійно орієнтованим ціннісним пріоритетам
українського народу. Можна припустити, що частина концептів своїми витоками
сягає ще наївного язичницького світогляду, наприклад, ДОБРО, ЗЛО, БОГ, проте
інші завдячують своїм походженням винятково біблійній картині світу. Йдеться
про морально-етичні концепти, які виникли у царині Євангельських ідеалів, а
потім засвоїлися національними лінгвокультурами завдяки християнській проповіді та поширенню книжного слова. В даній статті досліджується фрагмент української аксіологічної концептосфери, який становлять найбільш важливі ціннісні
концепти біблійного витоку, засвоєні українською лінгвокультурою як еталонні
зразки етичної поведінки.
Мета статті – дослідити мовну репрезентацію концепту ПРАВЕДНІСТЬ в
українській лінгвокультурі у його зв’язках з біблійним концептом ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Об’єкт дослідження – фрагмент аксіологічної концептосфери української
та грецької мовних картин світу, а предмет дослідження – вербалізація морально-етичного концепту ПРАВЕДНІСТЬ в українському художньому дискурсі ХІХ–
ХХІ ст. у зіставленні з вербалізацією концепту ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ у Новому Завіті.
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Матеріалами дослідження стали словники української та давньогрецької мов,
національний корпус української мови (http://www.mova.info/corpus.aspx), грецький текст Нового Завіту за критичним виданням Nestle-Alland.
Перші століття християнської ери позначилися формуванням новозавітної
етики, що кардинально відрізнялася від систем цінностей давніх народів. На
фоні руйнування греко-римської цивілізації і втрати аксіологічних орієнтирів
демократичної Греції часів Перикла чи республіканського Риму доби Сципіонів
та Гракхів Євангельська проповідь покаяння і набожного способу життя стала
фундаментом, на якому заснувалася нова європейська формація. Завдяки просвітницькій діяльності святих Кирила та Мефодія, яка стала поштовхом навернення до християнства Східної Європи, слов’янський світ сприйняв нову систему координат та став одним з китів середньовічної європейської культури. Проникнення освіти та книжної справи на наші землі після хрещення Русі, поява
старослов’янських перекладів Біблії спричинили засвоєння східними слов’янами
ключових етичних концептів, які отримали свої витоки у давньоєврейській та
грекомовній християнській лінгвокультурі. Знайомство Київської Русі з християнством через Візантію зумовило той факт, що більшість номенів ключових морально-етичних концептів є східнослов’янськими відповідниками грецьких назв,
проте серед них лише невелика частина утворена як семантичні кальки грецьких
композитів, а решта є лексемами власне слов’янського походження. Наприклад,
номен концепту СМИРЕНИЕ є власне слов’янським словом з іншою внутрішньою формою, ніж його грецький відповідник ταπείνωσις (ταπείνωσις походить від ταπεινός «низький», «покірний», «жалюгідний», «принижений», а смирение – від псл. sъmĕrьnъ «смиренний», «помірний», що у свою чергу походить
від mĕra “міра” [Етимологічний словник 2006, Т. 5, 322]). Прикладом морфологічної кальки можна вважати номен концепту БЛАГОЧЕСТИЕ, обидві складові
якого є перекладами коренів грецького εὐσέβεια «набожність», «благочестя» (від
εὐ- «добро», «благо» та σέβω «шанувати», «почитати»).
Більшість аксіологічних концептів, що стали ключовими для києворуської
доби, були успадковані українською лінгвокультурою почасти зі зміною імені
концепту та еволюцією змісту. З-поміж найбільш значимих морально-етичних
концептів Біблії слід виокремити такі: ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ «цнотливість», ΕΥΣΕΒΕΙΑ «набожність», ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ «смирення», ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ «праведність»,
ΕΛΕΟΣ «милосердя». У даній статті увагу зосереджено на дослідженні особливостей засвоєння та еволюції біблійного концепту ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській
лінгвокультурі.
У сучасній мовознавчій літературі немає окремих праць, у яких була б висвітлена вербалізація концепту ПРАВЕДНІСТЬ в українській лінгвокультурі та
встановлені його біблійні витоки. Проте існує декілька наукових розвідок, присвячених дослідженню концептів ПРАВЕДНІСТЬ та СПРАВЕДЛИВІСТЬ в інших
лінгвокультурах, зокрема, досліджено вербалізацію концепту ПРАВЕДНОСТЬ у
російському релігійному та художньому дискурсі ХІХ–ХХ ст. [Ануфриева 2013],
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зміст концепту JUSTICIA на матеріалі іспаномовного тексту Біблії [Шевченко
2012], мовну репрезентацію концепту ПРАВЕДНІСТЬ в англійськомовних та російськомовних перекладах Псалтирі [Ануфриева 2007], особливості вербалізації
концепту ШЛЯХ ПРАВЕДНОСТІ в англійськомовному біблійному дискурсі [Жихарєва 2015]. В зарубіжних працях були досліджені певні аспекти вербалізації
концепту ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в Новому Завіті, зокрема, вживання та семантика іменника δικαιοσύνη у Посланні до римлян [Jamison 1953; Du Toit 1979; Campbell
2014], семантичні відтінки лексеми δικαιοσύνη у Євангелії від Матвія [Moloney
2012], репрезентація уявлень про δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ «праведність Бога» в Посланні до Римлян [Williams 1980; Grieb 2012; Jipp 2015; Linebaugh 2016], поняття
праведності у Старому Завіті [Ануфриева 2009; Levin 1999], семантика вислову
νόμος δικαιοσύνης «закон праведності» у Новому Завіті [Rhyne 1985]. Як засвідчує огляд наукової літератури, незважаючи на різноаспектні дослідження концептів ПРАВЕДНОСТЬ / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ / JUSTICIA, питання репрезентації концепту
ПРАВЕДНІСТЬ в українськомовному художньому дискурсі, а також засвоєння
українською лінгвокультурою біблійних уявлень про праведність залишаються
поза увагою вчених, що й зумовлює актуальність даного дослідження.
Концепт ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ своїми витоками сягає давньогрецької етнічної картини світу. У класичну добу δικαιοσύνη означало «справедливість» і вважалося однією з головних чеснот громадянина античного полісу. Відомо, що ще за класичної доби був сформований канон з чотирьох головних чеснот, до яких належали
δικαιοσύνη «справедливість», σωφροσύνη «розсудливість», «поміркованість»,
ἀνδρεία «хоробрість», φρόνησις «кмітливість», «мудрість» [Миллер 1991, 76].
У Новому Завіті зміст концепту ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ зазнав еволюції та почав містити
уявлення про праведність як необхідну умову входження до Царства Божого, а
також уявлення про праведність Бога. У цьому ж змістовому обсязі концепт ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ був засвоєний давньоруською картиною світу і продовжив свій розвиток в українській лінгвокультурі. До ядерної лексики досліджуваного концепту
у Новому Завіті належать слова δίκαιος «праведний», δικαιοσύνη «праведність»,
«правда», δικαίως «праведно», ἅγιος «святий», εὐσέβεια «набожність», «благочестя», ὅσιος «святий», «набожний», ὁσιότης «святість», «набожність».
Вживання δίκαιος у Новому Завіті розрізняється за трьома видами сполучуваності з іншими словами: 1) з іменниками Θεός «Бог» або Χριστός «Христос»
(у цьому слововживанні δίκαιος більшою мірою означає «справедливий», «безгрішний»); 2) з іменниками з семантикою «люди», наприклад, ἄνθρωπος «людина», ἀνήρ «чоловік» або з артиклем ὁ δίκαιος «праведник» (у цьому випадку
актуалізується сема «святий», «набожний»); 3) з іменниками з семантикою «річ»,
«предмет», наприклад, ἔργον «справа», κρίσις «суд», ὁδός «шлях», ἐντολή «заповідь» (тут актуалізуються семи «справедливий», «той, що відповідає морально-етичним нормам») [Schmoller 2002, 123–124].
У значенні “святий”, “набожний” слово δίκαιος часто вживається в Новому
Завіті для характеристики людей, що догодили Богові. Біблійний текст засвідчує
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наявність сурядних сполук з позитивними оцінними засобами, якими наділені певні люди: ἀγαθὸς καὶ δίκαιος «добрий і праведний», δίκαιος καὶ ἅγιος
«праведний і святий», δίκαιος καὶ εὐλαβής «праведний і набожний», δίκαιος
καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν «праведний і такий, що боїться Бога». У Посланні до
Тита апостол Павло, перераховуючи душевні характеристики, якими має володіти єпископ, говорить: Δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ... εἶναι ... φιλάγαθον, σώφρονα,
δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ «Єпископ має бути ... добролюбцем, розсудливим, праведним, набожним, стриманим» (Тит 1:7–8). У наведених вище синтагмах спостерігається надлишковість мовних засобів, адже слово δίκαιος «праведний» виступає більшою мірою як родовий номен, а решта засобів окреслюють деталі
у зображенні доброчесності. Промовисто, що в українській художній літературі
слово праведний теж часто вживається у схожих синтагматичних сполуках, утворених сурядним зв’язком: праведний і милосердний отець (Г. Квітка-Основяненко. Щира любов); зробити з тебе праведну, нормальну людину (О. Кобилянська.
Царівна); спеціаліст чесний, праведний, чистий (Л. Копань. Пульсари).
Концептуальні уявлення про праведність вербалізуються у біблійній лінгвокультурі у протиставленні з гріхом та злом. Відтак у близькому синтагматичному оточенні слова δίκαιος «праведний» зустрічаються слова ἄδικος «неправедний», ἁμαρτωλός «грішний», ἀσεβής «нечестивий», πονηρός «лукавий»:
Ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν
δικαίων «Вийдуть ангели і заберуть лукавих з середини праведних» (Мт.
13:49); Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν «Я
прийшов покликати не праведних, але грішних до покаяння» (Лк. 5:32); Εἰ ὁ
δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; Якщо праведний ледве врятується, то де тоді виявиться нечестивий і грішний? (1 Пет. 4:18);
Ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων «Відбудеться воскресіння
праведних і неправедних» (Дії 24:15).
Висловом οἱ δίκαιοι καὶ ἄδικοι «праведні і грішні» в Новому Завіті окреслюється все людство: βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους «дощ йде на праведних і
грішних» (Мт. 5:45). За структурою цей вислів є фігурою меризму, у якій поєднуються два протилежних поняття для позначення усього континууму між ними.
Такі вислови були властиві як для давньоєврейської, так і для давньогрецької
мови, наприклад, слова עָרָו בוֹט, tov v’ra (Бут. 2:9) у назві дерева пізнання, які зазвичай перекладаються як «добро і зло», імпліцитно позначають увесь простір
речей. В «Одіссеї» Телемах стверджує, що він οἶδα ἕκαστα, ἐσθλά τε καὶ τὰ
χέρεια «знає усе, добре і погане» (Od. 20, 309–310). Під впливом новозавітного узусу в текстах української літератури прикметник праведний теж вживається
в опозиції до грішний, нечестивий: Натомлено кліпали в небі зірки – душі померлих, – яскраві – праведні душі, тьмяні, маленькі – грішні (Ю. Мушкетик.
Погоня); Ляхи вже спочивають сном, тiльки не праведних , а грiшних (М. Старицький. Останні Орли). Так само спостерігаємо засвоєння наведеної вище фігури меризму: Земля однаково пеленатиме лукавих і праведних (Є. Пашковський.
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Вовча зоря); Настане страшний суд і будуть судитися праведні й грішні (У.
Самчук. Гори говорять); Зводить світлу будову в поті чола свого весь народ, праведний і неправедний, навіть криміногенні елементи, а на вічне життя туди
потрапляють тільки обрані, вищі духом (В. Тарнавський. Порожній п’єдестал);
І не встануть з праведними злії з домовини (Т. Шевченко. Давидові псалми);
Нечестиві на праведних війну воздвигають (Б. Грінченко. Під тихими вербами).
Отож, в українській лінгвокультурі, з одного боку, уявлення про праведність як
святість вербалізується завдяки створенню полярного фону гріха та беззаконня, а
з іншого – людство сприймається як спільнота праведних і грішних людей.
Лексеми правда і праведність етимологічно споріднені в українській мові і
походять від праслов’янського слова *pravьda, що у свою чергу – від *pravъ «правий», «правильний», «справедливий» [Етимологічний словник 2003, Т. 4, с. 551].
У грецькій мові Нового Завіту обидва значення «праведність» і «справедливість»
виражаються за допомогою лексеми δικαιοσύνη [Liddell 1996, p. 429]. Промовистим прикладом синкретичності значення цього слова у новозавітному койне
є його контекстуальне вживання у Євангелії від Матвія. У вислові μακάριοι οἱ
πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην «блаженні голодні і спраглі на правду» (Мт. 5:6) йдеться про спрагле жадання праведності, а також справедливості.
Вислів μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης «блаженні вигнані заради
правди» (Мт. 5:10) репрезентує уявлення про δικαιοσύνη як правду та істину.
Схожі семантичні процеси можна спостерігати в латинській мові, у якій iustitia
“справедливість”, головне поняття римської правової свідомості, під впливом Новозавітного узусу отримує значення “праведність”, а інколи і “правда”, “істина”.
Глибоке входження концепту ПРАВЕДНІСТЬ до етнічних уявлень українського народу засвідчує розмаїття фразеологічних засобів, у яких вербалізується уявлення про праведність та правду. Серед поширених варто зазначити такі: жити
по правді «жити чесно», усякими правдами і неправдами «будь-якими засобами,
навіть порушуючи норми моралі», плутати праведне з грішним «неправильно
розуміти щось», «змішувати все добре і погане», спати сном праведника «спати
міцно, спокійно», після трудів праведних «після роботи», повернути на шлях праведний (праведних) «почати дотримуватися моральних приписів», наставити на
шлях праведний «корисними порадами скеровувати чиї-небудь дії у правильному
напрямку» [Фразеологічний словник 1993, 686–687; Словник української мови
1976, Т. 5, 500–501]. Вислів шлях праведних має біблійне коріння, зокрема у 1
псалмі йдеться про шлях праведних. Цікаво, що вислів δίκαιος Θεός / Κύριος
«праведний Бог / Господь», у якому вербалізовані християнські уявлення про праведність Бога, в українській лінгвокультурі часто вживається як емоційний вигук
«праведний Боже / Господи», що виражає подив, обурення, нарікання: Господи
праведний, і в кого воно вдалося таке розбишакувате (Г. Тютюнник. Вир). Щоправда, корпус текстів української мови також засвідчує вживання цього словосполучення у складі молитовних звернень до Бога у складних ситуаціях: А Наум
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кинувсь навколiшки, пiдняв руки догори та й молиться: «Господи праведний!»
(Г. Квітка-Основ’яненко. Маруся).
В українській лінгвокультурі до ядерної лексики концепту ПРАВЕДНІСТЬ належать лексеми праведний, праведність, святість, святий, добрий, набожний,
справедливий, доброчесний, гріх, нечестивий, беззаконня. В українській художній
літературі ХІХ-ХХІ ст. слово праведний зустрічається у таких словосполученнях: праведний чоловік / муж (Б. Грінченко. Під тихими вербами), праведна душа
(О. Довженко. Зачарована Десна); праведне життя (М. Дашкієв. Зуби дракона), праведне слово (Р. Іваничук. Мальви), праведний шлях (Д. Білий. Заложна
душа), праведний суд (В. Дрозд. Листя землі), праведний закон, праведний гнів
(Р. Іваничук. Мальви), праведне обурення (М. Соколян. Херем). Як засвідчують
наведені приклади, у значенні прикметника праведний поєднані семи, з одного
боку, «святий», «той, що діє за моральними приписами», а з іншого – «справедливий», «чесний». Безумовно, що синкретизм значення лексеми праведний зумовлений накладанням новозавітної семантики слова δίκαιος через посередництво старослов’янської мови. Схожий семантичний процес можна спостерігати
у старослов’янському слові правда, яке завдяки християнському впливу набуло
значень «праведність» та «справедливість» (окрім базисного значення «істина»).
В текстах української літератури праведна людина характеризується як така,
що ніякого лиха не злякається (Б. Грінченко. Під тихими вербами), одмолиться
за свої й за наші гріхи (І. Нечуй-Левицький. Поміж ворогами), добро сіє довкола
(В. Савченко. Золото і кров Сінопа), не дбає ні про луду, ані про їжу, лише про чистоту душі (Р. Іваничук. Манускрипт з вулиці Руської). Цікаво, що в українській
лінгвокультурі вербалізується уявлення про передчасну смерть праведника, його
злиденне життя у порівнянні з квітучим добробутом грішників: Праведник рано
гине в праведності своїй (Р. Іванченко. Віщий Олег); Праведник помирає дочасно, а грішник празникує до глибокої старості (В. Слапчук. Книга забуття); Того,
хто живе чесно і праведно, можуть спіткати випробування Іова (Г. Пагутяк.
Зачаровані музиканти). Зародження таких уявлень можна спостерігати у біблійній картині світу, зокрема, варто згадати страждання Христа, історію праведного
Йова, притчу про Лазаря та багача (Лк. 16:19–31).
В українській етнічній свідомості праведність сприймається як внутрішня
чеснота, яка не чиниться для людської слави. На уявлення про смиренну суть
праведності вказують такі слововживання в українській літературі: Обличчя випромінювало тиху праведність (Є. Пашковський. Осінь для ангела); Він позирав
на нас із сніжно-білого простирадла, немов з хмаринки, сумирними очима праведника (Л. Сапожніков. Останній чвак); Святі праведні очі завжди прощають
(Є. Гуцало. Голодомор).
У текстах української літератури зустрічаємо чимало випадків вживання
лексем праведність та праведний в іронічному сенсі, які позначають негативне
ставлення до проявів зовнішньої праведності: Ти, мала, благотворно впливаєш на нашого Коляна, він уже в своїй праведності випередив Папу Римського
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(В. Слапчук. Книга забуття); Ще й праведність його така – відспівував тільки багатих (Ю. Мушкетик. Яса); Це такий праведник, що і в пекло не потовпиться з
гріхами (І. Нечуй-Левицький. Поміж ворогами); Бач, який праведник знайшовся:
то він у партизанів горілку п’є, то чогось із поліції мете (М. Стельмах. Чотири
броди); Законники пойшли, – промовив Тонконоженко, – та праведники такі, що
біда! (Б. Грінченко. Під тихими вербами); Мають лик праведно людський, а наміри псині та гадючі (Д. Міщенко. Синьоока Тивер); Як нас не подушать усі оті
праведники? (П. Мирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні). Іронічне вживання
підкреслюється вживанням слова праведник у множині та вказівним займенник
отой, що додає зневажливого тону. Несправжня праведність, яка отримує негативну оцінку, засвідчується у синтагмах корчити із себе праведника (Є. Кононенко. Два квитки до опери), прикидатися праведником (Ю. Винничук. Легенди
Львова), видавати з себе праведника (Ю. Мушкетик. Гетьманський скарб), нудні
повчання праведників (Г. Пагутяк. Жорстокість існування.).
Вище наведені приклади засвідчують глибоке засвоєння українською лінгвокультурою біблійних уявлень про внутрішню праведність, яку слід засвідчувати
так, щоб ліва рука не знала, що робить права (Мт. 6:3). Натомість праведність,
яка дискредитує себе негідними справами або хвальбою, отримує негативну
оцінку і прирівнюється до нечестя. Варто лише згадати, як дискредитується
праведність фарисеїв та первосвящеників у Євангеліях, які сприймаються як
святоші, праведні лише в очах людських (Мт. 23:13–16). У Новому Завіті лунають заклики не чинити праведності перед людьми (Мт. 6:1), а також говориться,
що «якщо праведність ваша не буде більшою, ніж праведність книжників та
фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне!» (Мт. 5:20). Вище наведені приклади свідчать про негативні конотації у слові δικαιοσύνη «праведність», якщо
вона не є справжньою.
Уявлення про справедливість як Божий дар, вище добро, яке зрідка властиве
людині, репрезентуються у вислові праведний суд, який часто вживається в опозиції Божий суд / людський суд. Вживання слова праведний у вислові праведний
суд суголосне новозавітному узусу δίκαιος «праведний», яке у контексті може
означати «справедливий» згідно з первісним значенням цієї лексеми. В українській мові праведний суд має значення «справедливий суд», причому мається на
увазі справедливість вищого рівня. У Новому Завіті δίκαιος κριτής «Праведний
Суддя» – це перифрастичне найменування Бога, а δικαία κρίσις «праведний
суд» – це суд над душею після смерті або ж Страшний суд після Другого пришестя Христового. Вживання в українській мові цих двох висловів, безумовно, має
біблійне коріння, проте часто вони вживаються в секулярному контексті, причому
словосполучення праведний суд і праведний суддя звучать здебільшого евфемістично, коли йде мова про людські якості. Тексти української літератури часто засвідчують уявлення про те, що справедливість не характеризує більшість людей,
лише Бог відає праведним судом, а у випадку називання людського суду праведним фраза звучить іронічно: Можна було чекати усього від цього «праведного»
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суду! (О. Іваненко. Марія); Ще ось прийшов один праведний суд вершити (Г. Тютюнник. Вир).
Праведний шлях асоціюється в українській свідомості з важкістю, подоланням численних перепон, а інколи навіть з недосяжністю, про що свідчить контекст вживання цього словосполучення: Праведний шлях крутий і тернистий,
здебільшого закінчується прірвою (Ю. Мушкетик. Гетьманський скарб); Тяжка
путь праведної людини (О. Назарук. Роксоляна); Набачилася того зла на своєму
праведному шляху (Г Тарасюк. Блудниця вавилонська). У вислові праведний шлях
вербалізуються уявлення про слідування морально-етичним нормам, вправляння у доброчесності. В ранньохристиянській літературі часто концептуалізуються
уявлення про два шляхи, які лежать перед душею: ὁδὸς δικαίων «шлях праведних» і ὁδὸς ἀσεβῶν «шлях нечестивих» (пор. Пс. 1:6). В українській лінгвокультурі обидва вислови широко засвоєні і вживаються для висловлення етичної оцінки діям людей: Багатство не прийшло до нього праведним шляхом, а заробив
його здирством і шахрайством (Ю. Винничук. Легенди Львова).
Вартим уваги є вислів праведний гнів, який, звісно, за походженням належить
до біблійного простору як антропоморфізм Бога. У Святому Письмі часто говориться, що Бог гнівається на грішних, проте гнів його є праведним, тобто, справедливим (Мк. 3:5; Рим. 1:18; Ін. 3:36). У цьому ж значенні вислів гнів праведний
вживається в українській літературі, причому не позначає недолік, гріх чи людську ваду, натомість отримує позитивну конотацію і свідчить про небайдужий
стан серця або ж справедливе покарання: На землі є один праведний гнів, одна
праведна лава – та, що стає на захист вітчизни (Ю. Мушкетик. Гетьманський
скарб); Гнів його – гнів праведний, бо він наставляє на путь істинний нерозумних дітей своїх (В. Тарнавський. Порожній п’єдестал); А на чию ж голову впаде
той праведний гнiв? (Ю. Сорока. Праведний гнів); Мене ж вів праведний гнів,
шалена ненависть і жадоба помсти (М. Соколян. Цурпалки); Мені вже ні на
кого було виливати свій праведний гнів (Н. Тисовська. Три таємниці Великого
озера). Праведним гнівом можна збунтуватися, вибухнути, запалитися, спалахнути, палахкотіти, палати, червоніти, закипати, і значно рідше втриматися
від праведного гніву. Як підтверджують вище наведені приклади, почуття праведного гніву в українській лінгвокультурі корелюється зі стихією вогню більше, ніж
з чимось іншим. Проте подекуди трапляються випадки метафоричної співвіднесеності праведного гніву з водною стихією: Праведний гнів затопив йому горло
(Л. Дереш. Пісні про любов та вічність); Вивiльнили до небес нечувану хвилю
праведного гнiву (Ю. Сорока. Іван Богун).
Ймовірно, що вживання в українській літературі словосполучень вилити
на когось праведний гнів, праведний гнів падає на когось, палахкотить вогонь
праведного гніву певною мірою асоціюється з покаранням Содому та Гоморри, на які впав Божий гнів у вигляді сірки та вогню (пор. Бут. 19:24). Уявлення
про справедливе покарання може репрезентуватися метафоричними засобами
з лексемою праведний, наприклад, праведний вітер змете злозачаті обіцянки
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(Є. Пашковський. Безодня). Деякі слововживання засвідчують негативну оцінку
лексеми праведний, наприклад: А праведна помста часто теж проливає невинну
кров (Р. Іваничук. Мальви). Як бачимо, окрім ядерних значень «праведний спосіб життя», «святість», «слідування моральним приписам» у концепті ПРАВЕДНІСТЬ містяться периферійні значення покарання та відплати за недотримання
етичних норм та скоєння гріха.
Отже, як засвідчило дослідження, змістове наповнення концепту ПРАВЕДНІСТЬ в українській художній літературі ХІХ–ХХІ ст. корелюється з уявленнями про δικαιοσύνη в Новому Завіті. Слід констатувати факт тотожності ядерної
лексики концептів ПРАВЕДНІСТЬ та ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській та грецькій мові
Нового Завіту. Семантика прикметника δίκαιος в біблійному просторі має численні паралелі з контекстуальними значеннями прикметника праведний в українській
лінгвокультурі, а частотні в українській літературі вислови праведний шлях, праведний гнів, безперечно, мають біблійне походження. Наявність фразеологізмів в
українській мові, що містять лексеми праведний / праведник, свідчить про глибоке
засвоєння новозавітних етичних норм українською лінгвокультурою. Як в грецькій
мові Нового Завіту, так і в українській мові, номени досліджуваних концептів містять у собі значення «праведність», «справедливість», «правда», що зумовлює наявність у змістовому компоненті концептів уявлень про праведність життя людини
як його відповідність морально-етичним нормам, про справедливість та водночас
безгрішність Бога, про справедливий суд та гнів як ознаку праведності.
Левко А. В., канд. филол. наук., доц.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Диахронные измерения вербализации концептов ПРАВЕДНОСТЬ и ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в украинском языке и греческом языке Нового Завета: точки пересечения
В статье исследуется вербализация лингвокультурного концепта ПРАВЕДНОСТЬ в украинском
художественном дискурсе ХІХ–ХХІ ст., определены библейские истоки его содержания, проведен
сопоставительный анализ ядерной лексики концептов ПРАВЕДНОСТЬ и ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Установлено, что новозаветные представления о праведности человека как святости и праведности Бога как
справедливости составляют ядро содержательного компонента концепта ПРАВЕДНОСТЬ в украинской лингвокультуре.
Ключевые слова: концепт, аксиологическая лексика, праведность, справедливость, δικαιοσύνη.
Levko O. V., Ph.D, Associate Prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Diachronic dimensions of verbalization of the concepts RIGHTEOUSNESS and ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
in Ukrainian and New Testament Greek: Points of intersection
The article explores the verbalization of linguocultural concept RIGHTEOUSNESS in the Ukrainian
fiction literature discourse of the 19th-20th centuries, outlines the biblical origin of its contents, carries out a
comparative analysis of the core verbalizations of the concepts RIGHTEOUSNESS and ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. It
has been brought to light that the New Testament ideas about human righteousness as holiness and God’s
righteousness as justice stand for the core of the content component of the concept RIGHTEOUSNESS in
the Ukrainian linguoculture.
Keywords: concept, axiological lexics, righteousness, justice, δικαιοσύνη.
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УДК 821.124
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ФОРТУНА, ФАТУМ У “МОРАЛЬНИХ ЛИСТАХ
ДО ЛУЦИЛІЯ” ЛУЦІЯ АННЕЯ СЕНЕКИ МОЛОДШОГО
Яранцева Ольга Іванівна
ст. викл.
Інститут кримінально-виконавчої служби
У статті розглядаються особливості вживання концептів FORTUNA й FATUM Луцієм Аннеєм
Сенекою Молодшим (бл. 5 р. до н. е. – 65 р. н. е.), філософом-стоїком пізньоримського періоду.
Дослідження проведено на матеріалі “Моральних листів до Луцилія” в перекладі А.О. Содомори.
Підсумовується, що Сенека надає перевагу фортуні як силі, що відіграє, безумовно, важливу, але
не завжди головну роль у житті людини.
Ключові слова: Сенека; листи до Луцилія; фортуна; фатум; доля; філософія; божество.

Настав час, коли науковий світ уже не може ігнорувати безумовного зміцнення позицій антропоцентричної парадигми, завданням якої є вивчення людини як
носія мови, а не мови як такої, безвідносно до людини. У монографії І.О. Голубовської “Етнічні особливості мовних картин світу” читаємо: “Переміщення людини і всього людського в центр лінгвістичної уваги, усвідомлення мови як втілення
духовної енергії народу спричинили перегляд багатьох, здавалося б, незаперечних аксіом мовознавства, зокрема ревізію лінгвосеміотичних і семантичних догматів” [Голубовська 2004, 16]. Антропоцентричній парадигмі присвячено й інші
роботи науковця. Наприклад, у статті “Мовна особистість як лінгвокультурний
феномен” І.О. Голубовська зазначає: “Зміна гуманітарних парадигм у суспільствознавчих науках у цілому і, зокрема, у лінгвістиці зумовила фокусування уваги вчених-філологів на феномені homo loquens – людини, що виступає суб’єктом
породження та сприйняття мовних повідомлень” [Голубовська 2008, 25]. Перелік
мовознавців, які базують свої дослідження на пізнанні людиною світу за допомогою мови як знаряддя пізнання світу, інакше кажучи, на засадах когнітивної
лінгвістики, можна продовжити такими іменами, як В.А. Маслова, З.Д. Попова,
І.Д. Стернин, В.В. Воробйов. У світлі сучасних мовознавчих тенденцій видається доречним і точним визначення концепту, зроблене В.М. Богуцьким: “Концепт
уявляється нам на кшталт своєрідної параболи: крива значення слова, яке власне
й становить об’єкт концептуалізації, одним своїм кінцем занурена у ментальнопсихологічну 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” [Богуцький 2012, 15].
Виходячи з цього, вважаємо, що актуальність нашої роботи очевидна, – адже
в ній ми по суті намагаємось дослідити ставлення Луція Аннея Сенеки (бл. 5 р.
до н.е. – 65 р. н.е.), філософа-стоїка й блискучого літератора, до місця людини в
64

Яранцева О. І.

світі. Відтак, метою наукової розвідки є вивчення прикладів застосування Сенекою концептів фортуна й фатум, дуже вагомих складових стоїцизму, особливо
в його пізній період. Те, що автор, на щастя, залишив нам доволі великий літературний спадок, надає нам широкий вибір як серед прозаїчних, так і серед поетичних його творів. Тож об’єктом нашого дослідження стали “Моральні листи
до Луцилія” у перекладі А.О. Содомори [Сенека 2011, 324], до яких ми і будемо
звертатися далі в межах зазначеної нами теми. Отже, предметом дослідження є
особливості сприйняття Луцієм Аннеєм Сенекою фортуни й фатуму, потужних
зовнішніх сил, що супроводжують людину протягом усього її життя.
Наукова новизна нашої розвідки визначається тим, що, як показав попередній перегляд досліджень творчості Луція Аннея Сенеки, праці філософа досі не
вивчалися в ракурсі концептуального співвідношення людина/фортуна, людина/
фатум.
Поняття доля, що визначається як “перебіг подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежать від бажання, волі людини” [ABBYY, Lingvo
x3], є помітним у мовній картині будь-якого етносу. Спробуємо простежити це на
одиницях тексту, взятих із творів української літератури різних часів. У частині
п’ятій “Енеїди” Івана Котляревського читаємо:
“Скажіть! Тогді чи дуже спиться
Як доля проти нас яриться
І як для нас фортуна зла” [Котляревський 2011, 205].
Цікаве те, що в одній тій самій синтагмі І. Котляревський уживає два близькі
один до одного концепти: доля й фортуна. Тим не менш український концепт
доля варто розглядати як ціле, що містить у собі складову фортуна: доля – дещо
невідворотне, ближче до римського фатум, тоді як фортуна нестійка, перемінлива, чим нагадує давньогрецьку тюхе (τύχη). Крім того, привертає увагу латинське
походження концепту фортуна, що є одною з багатьох ознак впливу світогляду
римлян, зокрема, у його вербальному втіленні – латинській мові – на літературний та мовний світ, що формувався поза межами стародавнього Риму.
Саме з роздумів про долю Т.Г. Шевченко починає свій “Сон”:
“У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає, –
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину” [Шевченко 2008, 272].
Читаючи поезії, відчуваємо ще чіткіше, ніж у Івана Котляревського, сприйняття Тарасом Шевченком долі як того, що неодмінно станеться, чого неможливо
уникнути за будь-яких обставин.
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Отже, в “Енеїді” Івана Котляревського стикаємось з мінливою фортуною, яка на
разі повернулася до людини злим боком, у “Сні” Тараса Шевченка – з долею в її
невідворотності. Доля ж у “Патетичній сонаті” Михайла Куліша, наближається до
фортуни, як її уявляли римляни, такої фортуни, що може бути й доброю до людини,
щастя-долі: “Думаю, чи потрібен тепер Україні Бог? Думаю, що коли й потрібен, то
тільки свій, український. Інакший зрадить або обдурить. Маринка грає цілий вечір
якусь прекрасну річ. Певно, українську, бо мені вчувається: сивоусі лицарі-запорожці
мчать кіньми вічним степом по щастя-долю для своєї України” [Куліш 2007, 176].
Переходячи до основної частини нашого дослідження, саме вивчення тексту
“Моральних листів до Луцилія” щодо вживання в них Сенекою концептів фортуна й фатум, припускаємо, що, на думку філософа, фатум – зовнішня сила, з якою
немає жодного сенсу боротися, адже поразка неминуча, тоді як фортуна через її
мінливість може дати нагоду випробувати себе. Щоправда, питання, наскільки
успішною в цій спробі буде людина, залишається відкритим. Цікаво зазначити,
що концепт фатум – у словоформах fatum і fata – зустрічається в тексті листів
усього п’ять разів, на відміну від набагато частішого вживання концепту fortuna,
який фіксуємо 51 раз: власне fortuna – 27 разів, fortunaе – 14 разів, fortunam –
10 разів. Перевага, яка надається в листах концепту fortuna, може свідчити про
відмінності світосприйняття пізньоримських стоїків, зокрема, Сенеки, яке ґрунтувалося на нестійкості державної влади, непослідовності та жорстокості правителів, відтак, невпевненості у завтрашньому дні не тільки пересічних мешканців
Риму, а й людей, що перебували на верхівці імперської влади, до яких належав
і Сенека. Філософ краще за багатьох інших авторів відображає в своїх творах
світовідчуття громадянина Римської імперії на межі І та ІІ тисячоліть, прагнучи
знайти та запропонувати Луцилію, насправді ж, усім, хто прочитає його листи,
способи гідного життя, а часом і просто виживання за цих непростих часів.
У пошуках відповідей на запитання щодо вживання Сенекою концептів фортуна й фатум звернімось до тексту “Моральних листів до Луцилія”. У листі ХVI.
4 читаємо: “Quid mihi prodest philosophia, si fatum est? Quid prodest, si deus rector
est? Nam et mutari certa non possunt et nihil praeparari potest adversus incerta; sed
aut consilium meum occupavit deus decrevitque quid facerem aut consilio meo nihil
fortuna permittit” [Seneca 1925, 104]. У перекладі А.О. Содомори: “Що мені з тієї
філософії, коли існує приречення? Яка з неї користь, коли всім керує божество?..
Адже призначеного не зміниш, а на невизначене й засобу нема. Отож, або заздалегідь передбачивши мої наміри, божество вирішило за мене, що маю робити,
або випадковість просто посміється з мого наміру” [Сенека 2011, 54].
Цитований уривок привертає увагу тим, що в ньому на невеличкому просторі
зустрічаються обидва концепти, що розглядаються в нашій роботі: фортуна й
фатум. Дуже доречним при цьому видається переклад А.О. Содоморою fatum як
приречення, fortuna як випадковість, оскільки це точно передає перше як невідворотну долю, друге ж – як долю мінливу, таку, що, може, її й зовсім немає, а є
лише низка випадків, які глузують з людини. Так чи інакше, Сенека змальовує тут
образ людини, безпорадної й немічної перед обличчям долі.
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Що ж натомість пропонує філософ? “Quicquid est ex his, Lucili, vel si omnia
haec sunt, philosophandum est: sive nos inexorabili lege fata constringunt, sive arbiter
deus universi cuncta disposuit, sive casus res humanas sine ordine impellit et iactat,
philosophia nos tueri debet. Haec adhortabitur, ut deo libenter pareamus, ut fortunae
contumaciter; haec docebit, ut deum sequaris, feras casum” [Seneca 1925, 104-106].
“Хай якесь одне з цих міркувань буде справедливим, хай навіть усі, – філософії,
Луцилію, не можемо занедбувати. Чи то приречення в’яже нас своїм невблаганним
законом, чи все довкіл установлено на розсуд божества, а чи випадок безладно
обертає людськими справами, – нашим захистом повинна бути філософія. Вона
закликатиме, щоб ми корились божеству, щоб підставили чоло фортуні; вона навчить тебе йти за божеством, перетерпіти будь-який випадок” [Сенека 2011, 5455]. Відповідь є: шукати захист у філософії, яка вчить не намагатися долати те, до
чого людина приречена, а “перетерпіти будь-який випадок”. Привертає увагу те,
що Сенека, називаючи ймовірні сили, що скеровують шлях людини: приречення
(фатум), божество, випадок – не виокремлює серед них головної. Щоправда,
фортуна тут сприймається вторинною стосовно божества, адже описується як
знаряддя божества, закликане вчити людину наслідувати його волю.
У листі ХІІ.9 Сенека згадує намісника Сирії Пакувія, якого, коли той після
бенкету відходив до сну, супроводжували викликами βεβιωται (у перекладі з давньогрецької А.О. Содомори: Він прожив своє; у перекладі С.О. Ошерова: Он прожил жизнь). Далі, у дусі стоїчної філософії з її негативним ставленням до насолод
тіла, Сенека, цитуючи вірш з “Енеїди” Вергілія, пропонує Луцилію: “Hoc, quod ille
ex mala conscientia faciebat, nos ex bona faciamus et in somnum ituri laeti hilaresque
dicamus: Vixi et quem dederat cursum fortuna, peregi” [Seneca 1925, 70].“Так ось те,
що він робив, усвідомлюючи свій пересит, робімо й ми, усвідомлюючи свою чесність, і, йдучи на сон, задоволені й веселі, повторюймо: Вже по за мною життя. Вже
відміряно суджену стежку” [Сенека 2011, 42]. Тут вважаємо за доцільне додати буквальний переклад з метою висвітлення важливого у цьому дослідженні концепту
fortuna: Я прожив та здійснив той шлях, який надала фортуна.
Філософ посилається на долю як те, що не просто скеровує життя людини, а
пропонує шлях, якого навряд чи можна ухилитися. Дієслівну форму dederit (do I)
перекладаємо як [Фортуна] дала/ надала/ запропонувала. Виникає враження, що
творам філософів пізньої Стої, принаймні, творам Сенеки, властиве зближення
концептів fortuna й fatum, а, можливо, й поглинання останнього першим – адже
концепт fortuna описує не тільки й не стільки випадковість, скільки невідворотність долі. З іншого боку, Сенека посилається на Вергілія (70-19 до н.е.), прихильника стоїцизму, який не застав його пізнього періоду. Тож зроблене нами
припущення потребує детальнішого вивчення.
У листі ХІІІ.4 Сенека роз’яснює Луцилію безглуздість страху того, чого ще
не сталося, оскільки переконаний у тому, що “Plura sunt, Lucili, quae nos terrent,
quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus” [Seneca 1925, 74]. “Значно більше є, Луцилію, такого, що нас лякає, аніж направду гнітить: частенько не
дійсність, а лиш уява є причиною наших страждань” [Сенека 2011, 43]. Філософ
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звертається з цим до Луцилія, аби похвалити друга за стійкість перед фортуною,
а також порадити, як витримувати подальші її удари: “Ergo, ut similitudinem istam
prosequar, saepe iam fortuna supra te fuit, nec tamen tradidisti te, sed subsiluisti et
acrior constitisti” [Seneca 1925, ibidem]. “Отож, аби продовжити наше порівняння,
додам: не раз уже фортуна брала гору над тобою, але ти не піддався – вивільнювався з тих лещат та боровся ще хоробріше” [Сенека 2011, там само]. Бачимо тут
і далі в Сенеки не зовсім типовий для стоїків приклад взаємовідносин людини з
долею, саме фортуною. Виявляється, що людина, доклавши зусиль, може-таки
“вивільнитися з її лещат”. Це було б абсолютно неможливо, скажімо, в класичній
давньогрецькій трагедії, головний персонаж якої, вступаючи в двобій з роком, не
мав жодного шансу на успіх, та й у трагедіях самого Сенеки: “Агамемнон”, “Божевільний Геркулес”, “Медея” та інших – бачимо дещо подібне.
Фортуна ж, на погляд Сенеки, не настільки страшна, щоб з нею не можна
було доволі мирно співіснувати. У тому ж листі ХІІІ.11 листі філософ наводить
приклади й порятунку від пожежі, що видавалася погибельною, й від меча, що
був приставлений до горла. “Habet etiam mala fortuna levitatem” [Seneca 1925, 78].
“Та й сама лиха доля не може похвалитися постійністю” [Сенека 2011, 45].
Не менш цікавим видається судження про фортуну, з яким стикаємось у листі
ХІХ.16: “Initia in potestate nostra sunt; de eventu fortuna iudicat, cui de me sententiam
non do. “At aliquid vexationis adferet, aliquid adversi.” Non damnat latro, cum occidit”
[Seneca 1925, 94]. “Початок залежить від нас; щодо завершення вирішує фортуна, але над собою я не визнаю її суду. – “Все ж вона чимало може нашкодити,
чимало бідою вдарити!” – Розбійник, порішивши мене, буде моїм убивцею, а не
суддею” [Сенека 2011, 50]. Виходить, що доля/фортуна, може, й не веде нас усе
життя заздалегідь визначеним шляхом, а лише завершує його, та й у такому разі
людина вправі чи, радше, в змозі не визнати її суду. Пасаж завершується сміливим, як нам здається, для стоїка порівнянням фортуни з розбійником, на що напевне не відважилися б представники ні стародавньої, ні середньої Стої.
У листі ХV.10-11 Сенека розмірковує про переваги стриманості, у тому числі,
відсутності надмірних прагнень: “… quam magnificam sit plenum esse nec ex fortuna
pendere… Et quod futuri temporis incerta sors volvit, qare potuis a fortuna inpertem, ut
det, quam a me, ne petam?.. Ecce hic dies ultimus est. Ut non sit; prope ab ultimo est”
[Seneca 1925, 101-102]. “… яка то розкіш, – будучи повністю задоволеним достатнім для прожитку, ні в чому не залежати від фортуни… Та й що маю жадати від
фортуни, щоб дала те, що готує мені непевний жереб у майбутньому, якщо можу
зажадати від самого себе – не мати взагалі ніяких жадань… Та ось же він, останній день! Ну, хай не останній – поряд з останнім” [Сенека 2011, 53]. У листі ХV,
як і раніше, у листі ХІІІ, знаходимо, що уникнення фортуни можливе в разі, коли
людина дійсно цього бажає. Й ось ще один, крім прямої боротьби з нею, спосіб її
уникнення: не мати жадань – адже фортуна не може вплинути на людину, байдужу
до всього, що її оточує, – й це ще одна ілюстрація прагнення філософів-стоїків до
апатії (гр. ἀπάθεια), стану байдужості до всього матеріального.
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Однак найнадійнішим способом уникнення фортуни є, безумовно, смерть.
Визнаймо, що це одна з улюблених тем філософа. Чи варто цьому дивуватися,
враховуючи непростий час, у який жив філософ, та події в Римі І століття нашої
ери, очевидцем і учасником яких йому довелося бути. Зразком гідного завершення людського життя Сенека вважає смерть Катона: “Et stricto gladio, quem usque in
illum diem ab omni caede purum servaverat: “Nihil,” inquit, “egisti, fortuna, omnibus
conatibus meis obstando. Non pro mea adhuc sed pro patriae libertate pugnavi? Nec
agebam tanta pertinacia, ut liber, sed ut inter liberos viverem. Nunc quoniam deploratae
sunt res generis humani, Cato deducatur in tutum”. Inpressit deinde mortiferi corpori
vulnus” [Seneca 1925, 168-170]. “Оголивши меча, що його до цього дня зберігав
не заплямованим кров’ю, він мовив: “Ти нічого не домоглась, фортуно, дарма що
протистояла всім моїм зусиллям. Досі я боровся не за свою свободу, а за свободу
вітчизни, і таке завзяття виявив не задля того, щоб самому бути вільним, а щоб
жити серед вільних. Але нині, коли такими плачевними стали справи людського
роду, Катонові пора відійти у безпечне місце”. По тих словах завдав собі смертельної рани” [Сенека 2011, 65]. Чи варто пригадувати, що Сенека й сам скінчив
життя самогубством – хоча за наказом імператора Нерона, проте в повній відповідності з власними настановами?
У листі ХХХVI.6 філософ ніби продовжує думку, висловлену в листі ХV, саме
про неможливість фортуни вразити людину, підготовлену до життєвих негараздів,
таку людину, що зуміла стати байдужою до них: “In mores fortuna ius non habet”
[Seneca 1925, 248]. “Фортуна не владна над звичаями людини” [Сенека 2011, 81].
Зміст листа ХХХVI.5 узгоджується з попередніми думками Сенеки про взаємини фортуни й людини. Так, можемо знову припустити, що за часів пізньоримської
Стої доля вже не сприймалася як дещо невідворотне, здатне розчавити людину у
намаганні покарати її за неслухняність: “Non minus saepe fortuna in nos incurrit quam
nos in illam. Turpe est non ire, sed ferri et subito in medio turbine rerum stupentem
quaerere: “Huc ego quemadmodum veni?”” [Seneca 1925, 256]. “Доля не частіше натрапляє на нас, ніж ми – на неї. Ганебно, якщо ми не йдемо, а дозволяємо, щоб нас
кудись несло, мов за течією, та ще й нарікаємо, ошелешені, закружлявши раптово
у самому вирі справ: “Агій! А то як я тут опинився?”” [Сенека 2011, 84]. Отже,
Сенека не пропонує затято протистояти долі, хоча наполягає на тому, що не слід
покладатися на неї бездумно – варто спробувати приймати власні рішення.
У листі LII.1 Сенека посилається на фортуну як силу, певним чином відповідну за склад особистості; гадаємо, доречно тут вжити поняття етос (гр. ἦθος):
“Nec est mirum ex intervallo magna generari; mediocria et in turbam nascentia saepe
fortuna producit, eximia vero ipsa raritate commendat” [Seneca 1925, 278]. У тому й
дива нема, що велике з’являється на світ лиш час од часу. Посередність фортуна
сіє щедро, з повної пригорщі, а виняткове вирізняється з-поміж загалу вже самою своєю винятковістю” [Сенека 2011, 88]. І знову з боку філософа відчувається
дещо зневажливе ставлення до долі як джерела посередності, на тлі якої людина
свідома та здібна до вдосконалення виокремлюється завдяки власним зусиллям,
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а зовсім не добрій долі/фортуні. Виходить, сама людина, точніше, людина, яка
цього бажає – не фортуна – будує своє життя.
Фортуна як сила, що з нею, ймовірно, слід рахуватися, але не найвища в світі, постає перед нами в листі LIX.18: “Quod non dedit fortuna, non eripit” [Seneca
1925, 422]. “Те, що доля не дає, того їй і не відібрати” [Сенека 2011, 104]. Йдеться
про радість, але не ту, в якій проводять час “розбещені гультяї”, але та радість,
“що є супутницею богів” [Сенека 2011, там само]. Таким чином, Сенека описує
фортуну як силу, нижчою за богів, – адже не її, а божество супроводжує радість,
яку спроможна відчути гідна, нерозбещена людина.
У цій статті ми зверталися лише до тих листів Луція Аннея Сенеки, які у перекладі А.О. Содомори включено до збірника [Сенека 2011]. Тож сподіваємось
у подальшій роботі розглянути решту листів, де згадуються фортуна й фатум,
зробивши власний переклад.
На завершення роботи маємо зазначити, що наші припущення стосовно більшої значущості для Сенеки концепту фортуна порівняно з концептом фатум підтверджуються як значно більшою кількістю згадувань fortuna в тексті листів, так
і смисловим змістом цього концепту.
На підставі цього можемо зробити наступні висновки:
1. Доля/фатум як дещо невідворотне й нездоланне відіграє у творах Сенеки
другорядну роль, з чим стикаємось не раз у його порадах Луцилію. Фортунa ж,
на переконання філософа, не визначає шляху людини, хіба що пропонує його,
якщо знову згадати цитований Сенекою вірш Вергілія: не designavit (визначила),
але dederit (дала, надала, запропонувала).
2. Відтак, людина може й має обирати власний шлях, шлях внутрішнього
самовдосконалення, що приведе до мудрості, а не лякатися того, чого ще немає
та й невідомо, чи буде, – адже фортуна мінлива. Супроводжувати ж людину
на цьому шляху буде філософія, без занять якою неможливо досягнути вершин
мудрості.
3. Однак не завжди Сенека посилається на філософію як на знаряддя, озброївшись яким можна подолати фортуну; іноді, згадаймо лист ХVI.4, остання описується як дещо невизначене, “на яке й засобу немає”. У будь-якому разі людині
не варто перейматися через її примхи та витівки.
4. Ще одним, як нам здається, важливим спостереженням, є те, що Сенека
не раз у листах до Луцилія пов’язує фортуну з божеством, зазначаючи при цьому
її вторинність. Відомо, що представники пізнього стоїцизму основну увагу, порівняно з філософами ранньої та середньої Стої, приділяли не логіці або фізиці, а
етиці. Не виключенням є й Сенека. Однак Сенеку серед стоїків пізнього періоду
вирізняє саме звертання до божества в роздумах про шлях людини та її місце
в світі. Загальновідомо, що твори філософа помітно вплинули на християнство.
Тож, не відмовляючись від постулату стоїцизму про рівність усіх перед роком,
Сенека в своїх творах наближається також до визнання рівності всіх перед Богом.
5. Узагальнюючи висновки 1-4, можемо зазначити, що наші припущення
стосовно особливостей сприйняття й використання Сенекою концептів фортуна
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й фатум здебільшого підтверджуються прикладами розглянутих нами листів до
Луцилія XII, XIII, XV, XVI, XIX, XXXVI, LII, LIX.
Яранцева О. И., ст. преп.
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ВИРАЖЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ТА ВДАЧІ ЛЮДИНИ ТАКТИЛЬНИМИ
ПРИКМЕТНИКАМИ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ
ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА
Антонюк Соломія Андріївна
викл.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
У статті проаналізовано випадки переносного вживання тактильних прикметників на позначення рис характеру та вдачі людей. Виявлено, що найчастіше вони вживаються внаслідок метафоричного переносу їх значень для позначення палкої та гарячої вдачі героїв. Виокремлено низку
дотикових одиниць, які в класичний період розвитку поетичної латинської мови виступають постійними метафоричними епітетами характерних рис людини.
Ключові слова: лексико-семантичне поле; тактильні прикметники; переносне значення; метафоричний епітет.

Шлях поетичних творів, як і самих поетів, різний. Одні рукописи назавжди
поховані у пісках, інші ще за життя їх авторів отримали схвалення та визнання
читачів. Доля останніх випала поетичним творам письменників епохи принципату Августа ( Горацій, Вергілій, Овідій), що неодноразово піддавалися аналізу та
обговоренню вченими.
Розгляд лексичної семантики тактильних ад’єктивів засвідчив, що у досліджуваних поетичних текстах вони найчастіше виконують стилістичну функцію
епітета. Аналіз наукових праць вчених показав, що значний внесок у розвиток епітетології в наш час зробили: І.В. Арнольд, М.Ф. Братусь, В.С. Ващенко,
О.М. Веселовський, О.С. Волковинський, С.Я. Єрмоленко, В.М. Жирмунский,
О.П. Лободанов, Т.Н. Онопрієнко, Н.В. Підмогильна, О.О. Потебня, Л.О. Пустовіт, О.М. Сидоренко, Н.Г. Сидяченко, Л. І. Тимофєєв, Б.В. Томашевський.
Сучасна ж теорія функціонування епітета при вивченні стилю художньої мови
античної літератури має своїм підґрунтям праці О.Ф. Лосєва, А.А. Тахо-Годі,
С.С. Аверінцева, М.Л. Гаспарова, Р.В. Гордезіані, М.Є. Грабарь-Пассек, Н.С. Грінбаума, Н.К. Малінаускене, І.В. Шталь, Ю.Ф. Панасенка, Н.А. Чистякової та ін.
Усі тактильні означення досліджуваних поетів, подібно означенням гомерівського епосу [Куйбіда 2013, 41], поділяємо на епітети, які позначають постійну
ознаку об’єкта та метафоричні епітети, головною окрасою яких, як зазначив оратор Квінтіліан [Тахо-Годи 1978, 237], служить переносне значення. Це значення
розглядається мовознавцями як явище мови, продукт її історичного розвитку, і як
явище мовлення (в тому числі виключно індивідуального мовлення даного письменника) [Шамота 1967, 5-6].
З метафоризацією пов’язаний розвиток абстрактних значень на основі вичленованих конкретних значень [Вербицька 1993, 90]. Метафоричні епітети, які мають природу синестезії (у широкому розумінні), є різновидом метафори, в основі
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якої лежить подібність фізіологічних і психологічних вражень від сприйняття різних об’єктів [Русанівський 2000, 335].
Метафоричні епітети є значущою складовою в системі образних засобів художнього мовлення Горація, Вергілія та Овідія. Це не дивує, оскільки саме метафора – атрибут художньої мови, де вона бере участь у творенні індивідуально-авторського бачення світу [Телия 1988, 4; Харченко 2012, 134]. Відсутність
окремих досліджень тактильних прикметників у переносному значенні на матеріалі латинської мови зумовили актуальність проведення нашого дослідження
та висвітлення отриманих результатів у даній статті.
Об’єктом аналізу стали емпірійні прикметники на позначення рис характеру
людей та їх вдачі, виявлені у творах Вергілія, Овідія та Горація.
Предметом дослідження є лексико-семантичні особливості та системні відношення метафоричних епітетів як елементів ЛСП дотику.
Мета статті – аналіз лексичної семантики метафоричних тактильних епітетів,
обумовила постановку таких завдань: виявити тактильні прикметники, які внаслідок переносного вживання їх значення поповнюють склад абстрактної лексики; з’ясувати та наочно продемонструвати джерелом поповнення якої групи
найчастіше виступають тактильні метафоричні епітети.
Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній уперше на матеріалі латинської мови проведено аналіз метафоричного вживання тактильних прикметників
на позначення рис характеру людей та вдачі живих істот.
В основі метафоричних епітетів, як і метафор, лежить взаємодія предметно-логічного і контекстуального значень дотикових ад’єктивів, які належать до
найдавніших лексичних шарів, де їм була властива глибина лексико-семантичної
варіативності (багатозначності), а також розгалуженість імплікаційних зв’язків із
позамовною дійсністю [Вербицька 1993, 151].
Важливо, що в основі виокремлених епітетів лежить метафора, яка хоч і є витвором конкретного мовця (автора художнього твору), все ж таки залишається здобутком національної мови, оскільки автор попри індивідуальне сприйняття ситуації так чи інакше залежний від тих мовних засобів, які він обирає [Кіс 2001, 2].
Результати проведеного дослідження показали, що найчастіше тактильні лексеми у поетичних текстах Горація, Вергілія та Овідія зазнають метафоричного
переносу значень вживаючись на позначення внутрішніх якостей героїв. Здебільшого, вони вказують на вдачу та риси характеру живих істот. Серед них виділяємо метафоричні епітети на позначення:
4) гарячої, палкої вдачі (наприклад, acer, ardens, calidus, fervidus). У кількісному відношенні прикладів метафоричного вживання тактильних лексем цієї
групи виявилося найбільше. Зроблений нами висновок перегукується із зауваженням дослідників концепту болю в типологічному аспекті, які зауважили, що
горіння є одним із найстабільніших джерел виникнення метафори [Бринцын и др.
2009, 30]. У досліджуваних творах тактильні прикметники виступають постійними епітетами не лише палкої вдачі людей, але й тварин, як наприклад: Aeque
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iuvenemque magistri || exquirunt calidumque animis et cursibus acrem. [Verg. G. III.
118-119]  Також і вчителі шукають [коня] молодого і гарячого душею і палкого
в бігу. Стилістичними засобами у наведеному контексті виступають два тактильні
ад’єктиви (calidus, acer), які автор вживає для образного позначення вдачі коней
необхідних для тренувань.
У поетів епохи принципату Августа ад’єктив acer є постійним епітетом вдачі
царів (Ромула), полководців (Спартака), а також чи не кожного героя троянської
війни, а саме Енея, Оронта, Аякса, Асканія, Камерта, Ерікса, Евріала, Мезентія,
Мнестея, Аконтея, Ніса, Турна, Сереста, Атіна та ін.: Tum Danai gemitu atque
ereptae uirginis ira || undique collecti inuadunt, acerrimus Aiax|| et gemini Atridae
Dolopumque exercitus omnis. [Verg. Aen. II. 413-415] ‒ Тоді із-за крику та через захоплених дівчат у гніві звідусіль наступають данайці, найпалкіший у боях Аякс і
два Атріди, і все військо долопів.
5) жорстокої вдачі (acer, asper, durus, horridus). Наведемо приклад, у якому додаткову експресивну барву вносить метафоричний епітет durus, вжитий на
позначення жорстокої вдачі рільника, який повикидав із гнізда пташат: …quails
populea maerens Philomela sub umbra || missos queritur fetus, quos durus arator ||
observans nido implumes detraxit; [Verg. G. IV. 511-513] ‒ … їх неоперених жорстокий рільник побачивши повикидав із гнізда;
6) ненадійної вдачі (lubricus). Войовнича героїня Камілла до лігурійця, який
намагається уникнути двобою із нею, говорить: Vane Ligus... || nequiquam patrias
temptasti lubricus artis; [Verg. Aen. XI. 715-716]  Брехливий Лігуре, … даремно ти
обманливий випробовуєш батьківські хитрощі; Завдяки метафоричному вживанню ад’єктива lubricus із первісним значенням “слизький”, Вергілію вдалося ще
раз підкреслити і звернути увагу читача на негативно-оцінну рису вдачі хитруна.
7) холодної, байдужої вдачі (frigidus, lentus). На позначення байдужості коня,
якої треба уникати при виборі тварин, Вергілій вживає тактильну лексему frigidus
у метафоричному значенні “холодний, байдужий”: Frigidus in Venerem senior,
frustraque laborem || ingratum trahit; [Verg. G. III. 97] ‒ Старий [кінь] холодний до
Венери, даремно тягне неприємну працю; Цей же ад’єктив Вергілій вживає на позначення вдачі воїна Дранка, який славився своїм красномовством, а не військовою
завзятістю. Для досягнення ж сильнішого ефекту автор називає холодною не вдачу
Дранка, а його правицю (pars pro toto) і тим самим створює блискучий зразок метафоричного слововживання: Tum Drances idem infensus, quem gloria Turni || obliqua
invidia stimulisque agitabat amaris, || largus opum et lingua melior, sed frigida bello ||
dextera, … surgit. [Verg. Aen. XI. 336-339] ‒ Тоді встав роздратований Дранк, таємна заздрість до Турна переслідувала його гострими стрекалами, він [був] багатий
і миліший мовою, але із холодною до війни правицею.
8) гострої, колючої вдачі (acer, horridus): Urget enim dominus mentem non
lenis et acris || subiectat lasso stimulus versatque negantem. [Hor. Sat. II. 7. 93-94] ‒
Господар не лагідний і колючий мучить свідомість, спонукає стимулами втомленого і навертає того, хто відмовляється. Прикметник acer, вживаючись поряд із
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означенням non lenis на позначення негативного характеру господаря, який не дає
навіть перепочити від втоми рабу, актуалізує метафоричне значення “колючий”.
9) легковажної вдачі (levis). Овідій, у звертанні до невдячного друга, який
забув про автора після заслання, завдяки лексемі levis образно підкреслює легковажність його вдачі: Sive fui numquam carus, simulasse fateris, || seu non fungebas,
inueniere leuis. [Ovid. Ex P. III. 19-20] ‒ Або якщо я колись був дорогим, ти виявляється вдавав, якщо ж ти не вдавав, виявляється ти легковажний.
10) розніженої вдачі (mitis, mollis, tener). Постійними епітетом ніжності та
розніженої вдачі героїв досліджуваних творів виступають ад’єктиви tener і mollis.
Ніжними та розніженими автори називають не лише жінок, але й чоловіків.
Eradenda cupidinis || praui sunt elementa et tenerae nimis || mentes asperioribus ||
formandae studiis. [Hor. Carm. III. 24. 51-54]  Є початки злого бажання, які слід
знищити і надто розніжені душі, які слід привчити до суворіших занять.
11) м’якої, поблажливої вдачі (mitis, mollis): Ego illis || mollior nec te feriam
neque intra || claustra tenebo. [Hor. Od. III. 11. 42-44] ‒ Я від них м’якша, не заколю
тебе і не триматиму тебе за замками. У наведеному контексті Горацій вживає
метафоричний епітет mollis на позначення м’якості, поблажливості характеру дівчини, яка закохалася у бога Меркурія. Зауважмо, що ад’єктив mollis у поетичних
текстах класичного періоду є постійним епітетом вдачі жінок та чоловіків.
12) строгої вдачі (durus, rigidus). Дочка мілетського царя, після того як закохалася в свого брата Кавна, говорить: Nec nos aut durus pater aut reverential famae
|| aut timor impediet. [Ovid. Met. IX. 556-557] ‒ Нам ані строгий батько чи повага
до суспільної думки, чи страх не завадить.
13) твердої, непохитної вдачі (asper, durus, solidus, tenax). Овідій про гнів
царя острова Серіф Полідекта на героя Персея пише: … nec iuvenis virtus per tot
spectata labores || nec mala mollierant, sed inexorabile durus || exerces odium, nec
iniqua finis in ira est; [Ovid. Met. V. 244-246]  … тебе не зм’якшили ані хоробрість юнака, побачена у стількох справах, ані біди, але ти непохитний поринаєш у невблаганну ненависть, і не має межі несправедливому гніву.
Або ж на позначення годувальниці, яка невідступно намагалася розпитати дівчину про причину її смутку, Овідій вживає ад’єктив tenax у метафоричному значенні “тверда, наполеглива”: Propositique tenax, quodcumque est, orat, ut ipsi || indicet;
[Ovid. Met. X. 405-406] ‒ Тверда у своєму намірі, що б там не було, благає щоб їй
розповіла. В основі формування аналізованого метафоричного епітета, вжитого для
інтенсивного вираження найхарактернішої ознаки вдачі жінки, лежить перенесення семи “міцний” від сфери фізичного до сфери внутрішнього світу людини.
На внутрішні властивості вказують також так звані “інтелектуальні епітети”:
hebes (тупий), hirtus і rudis (грубий). Хитромудрий Одіссей про розумові здібності каже: … hebes esse videtur, neve mihi … profuit ingenium; [Ovid. Met. XIII. 135137] ‒ … потрібно здаватися тупим, … щоб мені не нашкодив [мій] розум.
При розгляді образно-естетичного потенціалу тактильних прикметників, виявлено
приклади вживання їх у функції гіперболічних епітетів, які служать для позначення
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рис характеру людей та вдачі живих істот. Гіперболічне епітетне словосполучення
має на меті перебільшити ознаку, виділити її найсуттєвішу рису, підкреслити прагнення автора до утвердження певного ідеалу [Петришин 2005, 172]. Як гіперболічне
поетичне означення у досліджуваних творах вживається прикметник у найвищому
ступені порівняння. Так, наприклад, в Овідія постійним епітетом жінок та богинь
виступає гіперболічне означення mitissima. Найніжнішою Овідій називає свою дружину (mitissima coniunx), найласкавішою богиню Феміду або Цереру (Themis, mater
frugum), а про покинуту Аріадну Овідій каже: mollissima pectora.
Функції гіперболічного художнього означення набувають також тактильні
прикметники, вжиті у вищому ступені порівняння у складі риторичного запитання. Так Овідій з метою підкреслити непохитну вдачу швидкої в бігу Аталанти
пише: Quid fiut asperius Nonacrina Atalanta? [Ovid. Ars am. II. 185] ‒ Щоб було
непохитнішим від конакрійської Аталанти?
За допомогою метафоричного вживання тактильних прикметників латинська
мова упластичнює, робить конкретними абстрактні поняття, оскільки слово у художньому творі ближче стоїть до реального, ніж слово спрямоване на відображення абстрактностей [Грицютенко 1972, 24-25];
Отже проведений нами аналіз лексико-семантичних та стилістичних особливостей тактильних ад’єктивів поетичної спадщини Горація, Вергілія та Овідія засвідчив, що аналізовані лексеми, будучи багатозначними лексемами, виявилися
щедрим джерелом поповнення абстрактної лексики. Внаслідок метафоричного
переносу їх значення з чуттєвої площини в психічну дотикові ад’єктиви найчастіше вживалися поетами на позначення широкого спектру рис характеру людей
та вдачі живих істот. Отримані результати дослідження показали, що найвищою
частотою метафоричного вживання на позначення вдачі живих істот в аналізованих поетичних творах характеризуються ад’єктиви acer (78 прикладів) та durus
(56) із первісним тактильним значенням “гострий” і “твердий”. Найчастіше ж
первісно дотикові прикметники у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія
вживалися на позначення гарячої та палкої вдачі героїв (94 приклади). Дотикові
прикметники у класичний період розвитку поетичної латинської мови, завдяки
їх багатозначності, могли вживатися на позначення різних рис характеру людей,
як ,наприклад, прикметник durus, який є означенням непохитної (23 приклади),
жорстокої (23), а також строгої (10 прикладів) вдачі героїв.
Відсутність окремого аналізу тактильних прикметників у складі порівнянь
або в інших стилістичних функціях відкриває перспективи для їх подальшого
опрацювання.
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Выражение качеств характера человека тактильными прилагательными в поэтических
произведениях писателей эпохи принципата Августа.
Проанализированы случаи переносного употребления осязательных прилагательных для обозначения качеств характера людей. Установлено, что чаще всего они употребляются в переносном
метафорическом значении для обозначения горячего или вспыльчивого характера героев. Выделен
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ряд тактильных единиц, которые в классический период развития поэтического латинского языка
выступали постоянными эпитетами качеств характера человека.
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Expression of the Character Traits of the Human Beings by the Adjectives Denoting Touch in the
Latin Poetry of the Classical Period
The article deals with the analysis of the use of the adjectives denoting touch for the description of
the character traits of the human beings. It was revealed that the most frequent usage of tactile adjectives
in metaphorical sense marks passionate and hot tempered heros. A number of tactile adjectives which in
classical period of Latin poetry were used as permanent metaphorical epithets for character traits of the
human beings are pointed out.
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epithet.
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УДК 811.124’373.237:73’373.611
НАЗВИ ОСІБ ЗА ФАХОМ “АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО”
У ТРАКТАТІ ВІТРУВІЯ “DE ARCHITECTURA”
Олійник Люба Рудольфівна
асист.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Проаналізовано лексичні одиниці на позначення осіб за фахом “архітектура, будівництво”,
що належать до однієї з лексико-семантичних груп архітектурно-будівельної лексики латинської
мови. Досліджено словотвірну структуру, семантику та функціонування цих лексем в тексті трактату. Встановлено, що лексико-семантичну групу на позначення осіб за фахом у трактаті Вітрувія
складають переважно більшості віддієслівні та відіменникові лексеми nomіnа agentis. Лексеми цієї
групи утворюються шляхом деривації, словоскладання, запозичення та субстантивації.
Ключові слова: лексико-семантична група; архітектурно-будівельна лексика; назви осіб на позначення професії або роду заняття.

Архітектурно-будівельна лексика відображає одну з найбільш древніх ділянок
знання, що складають невід’ємну частину людського досвіду. Протягом всієї історії архітектури і будівництва споруди та будівлі були пам’ятниками людської
цивілізації, а також визначали умови людського життя та праці, будучи не тільки
місцем перебування людини, але й одним із невід’ємних чинників формування
його світогляду і світорозуміння, якостей, від яких безпосередньо залежала творча активність індивідуумів і темп прогресу, тому вивчення і дослідження архітектурно-будівельної лексики на сучасному етапі є актуальним.
Дослідженню архітектурно-будівельної лексики присвячено чимало праць
на матеріалі української мови [Думанська 2008, 132-134; Кошлатий 2010, 46-48;
Письмиченко 1991, 46-51; Чепіга 1982, 51-6], російської та англійської мови [Гринев 2004, 213]. Латинська архітектурно-будівельна лексика найбільш повно представлена у трактаті римського архітектора й інженера другої половини І століття
Вітрувія Полліона “De architectura”, вивченню й дослідженню якої присвячено
низку наших публікацій [Олійник 2003, 240-248; Олійник 2004, 224-229; Олійник
2010, 126-13]. Серед лексико-семантичних груп архітектурно-будівельної лексики [Олійник 2010, 127] виокремлюємо групу “назви осіб за професією – спеціалістів будівництва та архітектури”. Метою роботи є виявити семантичні, словотвірні та функціональні особливості лексики на позначення осіб за фахом “будівництво та архітектура” в тексті трактату Вітрувія “De architectura”. Об’єктом
дослідження є номінації осіб за архітектурно-будівельними професіями, а предметом – характерні ознаки їхньої структури, семантики та функціонування їх в
тексті аналізованого трактату.
В тексті трактату на позначення майстра, художника, спеціаліста, знавця, митця виступає композитна лексема artifex (від іменника ars – мистецтво і дієслова
facio – робити, творити), яку А. Форчеліні трактує як qui artem aliquam exercet”
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[Forcellini t.1, 242] – той, який займається якимсь мистецтвом. Вона простежується у складі декількох словосполучень, перед усім у поєднанні з означенням
perfectus – досконалий для характеристики архітектора (1, 1, 3; 6. praef, 6)1. Окрім
цього, означеннями до цього слова засвідчено синонімічні прикметники із значенням “невизначено мала кількість людей”: singuli – поодинокі, neque omnes –
не всі, pauci – деякі. Вони слугують для підкреслення винятковості професії архітектора, який повинен перевершувати всіх майстрів, які, завдяки винятковій
старанності і працелюбності, стоять на першому місці в окремих науках – etiam
ut omnes artifices superet qui singulis doctrinis adsiduitatem cum industria summa
praestiterunt (1, 1, 14). В цьому уривку означенням до іменника artifex слугує прикметник omnes – всі, яким автор протиставляє винятковість архітектора усім іншим митцям.
На позначення архітектора Вітрувій вживає латинізований грецизм architectus
[Олійник 2014, 213-218], який має значення praefectus seu princeps structorum
[Forcellini t.1, 222] – начальник, голова або керівник будівельників. Згадуючи архітекторів минулого (Піфія, Аркесія, Гермогена), автор вживає атрибутивні словосполучення veteres architecti (1. 1, 12; 5. 3, 8) – давні архітектори i antiqui architecti
(4. 3, 1) – стародавні архітектори з синонімічними означеннями veteres і antiqui.
До категорії майстрів належать також скульптори (statuarii, plastes) і художники (pictorеs), а також майстри, ремісники (fabri). Відіменникова лексема statuarius
(statua – статуя з формантом -arius, що вказує на професійну діяльність [Stolz
1928, 211]) використовується Вітрувієм тричі. Згадуючи древніх скульпторів
(Мирона, Поліклета, Фідія, Лісіппа, Леохара, Бріаксія, Скопаса, Праксителя) автор вживає атрибутивне словосполучення – antiquі statuarii (3, praef., 1), яке має
видове значення по відношенню до statuarius з родовим значенням і яке уточнене
ще одним означенням nobiles (3, 1, 2) – знамениті, тобто ті, які мають широку
славу, популярність, славнозвісні. Цією лексемою, вжитою у множині, автор підкреслює популярність образу Атланта, підтримуючого небо, серед скульпторів –
Atlas... a pictoribus et statuariis deformatur sustinens mundum (6, 7, 6). Віддієслівна лексема pictor (pingo – малювати) інтерпрeтується як qui pingit, seu picture
exercent [Forcellini t.3, 392] – той, який малює, або займається живописом. Цей
nomеn agentis з формантом -tor [Stolz 1928, 238] у Вітрувія зустрічається у формі
неузгодженого означення для конкретизації типу майстерень, зокрема, майстерень художників – pictorum officinaе (6, 4,2). Цією лексемою, вжитою у множині,
автор підкреслює популярність образу Атланта не тільки серед скульпторів, але
й серед художників – Atlas... a pictoribus et statuariis deformatur sustinens mundum
(6, 7, 6). Як і випадку з іменником statuarii, лексема рictor є словом з родовим значенням по відношенню до видового поняття у вигляді атрибутивного словосполучення antiqui pictores, яке супроводжується уточнюючим означенням nobiles
(3, 1,2) і яким наголошується, що стародавні живописці та скульптори брали
Тут і далі приклади подаються за виданням: Vitruvii de architectura libri decem. – Edidit V. – Rose.
Lipsiae, 1912. Цифри в дужках означають відповідно книгу трактату, главу і абзац).
1
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до уваги співрозмірність частин тіла і цим досягли великої та нескінченної слави: Reliqua quoque membra suas habent commensus proportiones, quibus etiam antiqui
pictores et statuarii nobiles usi magnas et infinitas laudes sunt adsecuti nobiles (3, 1, 2).
Згадуючи скульпторів Мирона і Поліклета (1,1,13), Вітрувій вживає синонімічний до іменника statuarius грецизм в латинській транскрипції – plastes.
А. Форчеліні дає таке визначення цього слова: qui vasa vel statuas, aliave opera ex
arlilla vel gypso facit, figulus [Forcellini t.3, 405] – той, який виготовляє посуд або
статуї, або інші вироби з білої глини і гіпсу, гончар. Вітрувій вживає цей іменник
один раз, говорячи про скульпторів Мирона і Полікліта (1,1, 13).
Лексема faber описується в лексикографічних джерелах як оmnis artifex, qui
e quavis duriore materia facit aliquid [Forcellini t.2, 252] – всякий майстер, який
щось робить з якогось твердішого матеріалу. Вітрувій вживає цей іменник
у другій книзі, говорячи про майстрів будівельної справи, на що вказує лексема aedificandum: Cum autem cotidie faciendo tritiores manus ad aedificandum
perfecissent… fabros esse se profiterentur (2,1,6) – Коли ж люди, завдяки щоденній
роботі, більше набили собі руку в будівельній справі… вони змогли оголосити себе
майстрами. У цій же книзі згадуються Вітрувієм і ливарники (2, 1, 6), для позначення яких лексема faber конкретизується прикметником aerarius – мідний.
Атрибутивна синтагма fabri aerarii – майстри, які мають відношення до міді, які
працюють з міддю, має видове значення у відношенні до faber – слова з родовим
значенням. Лексема faber вживається також автором у четвертій книзі на позначення майстра, який виконує столярні роботи, свідченням чого є іменник tigna –
бруси в її лексичному оточенні: inter tigna – між брусами, tignorum praecisiones–
торці брусів, praecisiones tignorum tectae – закриті торці брусів (4, 2, 2). Вітрувій
описує, що фронтони та карнизи кам’яних і мармурових будівель храмів античні
майстри (столяри) прикрашали дуже красивими столярними роботами: antiqui
fabri …supraque coronas et fastigia venustiore specie fabrilibus operibus ornaverunt…
(4, 2, 2). У десятій книзі автор, вживаючи лексему faber, очевидно говорить про
коваля, оскільки в тексті йдеться про ковальські міхи – folles fabrorum (10, 1, 6),
на позначення майстра-коваля.
Відіменникова лексема officinator (officina – майстерня) має значення той,
який займається в майстерні, працюючий в майстерні, митець, майстер, ремісник – officinam exercens, in officina laborans, artifex, faber [Forcellini t.3, 235]. Цей
nomеn agentis з формантом -tor вживається тільки Вітрувієм, тобто є неологізмом:
Cum magnificenter opus perfectum aspicietur, a domini potestate inpensae laudabuntur;
cum subtiliter, officinatoris probabitur exactio; cum vero venuste proportionibus et
symmetriis habuerit auctoritatem, tunc fuerit gloria area architecti (6, 8, 9) – Коли видно, що робота виконана з пишнотою, будуть хвалити господаря, не поскупився
на витрати, коли з витонченістю, будуть схвалювати ретельність виконання
майстра, коли ж вона буде справляти враження своїми прекрасними пропорціями і співрозмірністю, то буде слава архітекторові. Вводячи в текст цей іменник,
Вітрувій дає можливість класифікувати митців і майстрів за місцем виконанням
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робіт, а саме під відкритим небом або в приміщенні (майстерні). З цієї точки зору
більшість майстрів кваліфікуються як officinator.
Штукатурним і малярним видам робіт присвячені п’ять розділів сьомої книги Вітрувія. Виконавцем цих робіт автор називає штукатура і маляра, вживаючи
віддієслівну лексему tector, утворену від основи супіна дієслова tego – покривати з формантом -tor. Лексикографічні джерела дають таке визначення цього слова: qui tegit, et praecipue qui parietes operе tectorio perficit [Forcellini t.3,
280] – той, хто покриває, і переважно той, хто стіни обробляє штукаруркою.
Коли автор говорить про штукатура, тоді лексичним оточенням виступають такі
вирази: camerae politae (7, 3, 3) – оброблені склепіння, coronae (7, 3, 3 ) – карнизи, materies ex calce et harena mixta (7, 3, 2) – змішаний матеріал (розчин)
із вапна і піску, soliditas tectorii (7, 3, 5) – міцність штукатурки, tribus coriis
harenae et item marmoris solidati parietes (7, 3, 6) – стіни, покриті трьома шарами піску і також мармору, тоді коли в тексті йдеться про маляра бачимо інших
лексичних партнерів, а саме: reliquum (fuliginem) tectores glutinum admiscentes in
parietibus utuntur (7,10, 2) – решту сажі маляри, змішуючи з клеєм, використовують при стінах, atramentum tectoribus non invenustum (7, 10, 3) – гарна чорна
фарба для малярів, atticum (sil) tectores volunt imitari (7, 14, 1) – аттичну охру
маляри хочуть відтворювали.
Віддієслівну лексему aedificator – будівельник, зодчий Вітрувій вживає один
раз у множині, даючи настанови щодо розташування будівель (6, 6, 7). Цей іменник є nomina agentis утворений від основи супіна складеного дієслова aedifico
(aedes – будівля, храм + facio – робити) – будувати і означає, як засвідчують лексикографічні джерела, того, хто будує, засновує будинки, храми – qui aedificat,
aedes condit [Forcellini t.1, 83]. У другій книзі трактату на позначення будівельників виступає лексема aedificantes (2, 10, 3) – будуючі (participium praesentis activi
від aedifico), автор вживає її при описі матеріалів, які необхідні при спорудженні
будівель, і достоїнств та недоліків в кожному окремому роді цих матеріалів, щоб
все це було відоме будівельникам: de copiis quae sunt necessariae in aedificiorum
conparationibus,… quaeque insunt in singulis generibus virtutes et vitia, uti non sint
ignota aedificantibus (2, 10, 3)
Субстантивований прикметник operarius (від іменника opera – робота, діяльність+ формант -arius) з еліпсисом слова homo [Forcellini t.3, 245] позначає робітника і зустрічається один раз (10, 3, 7), коли автор говорить про важкість дуже
великого тягару , який треба перенести на жердинах силами шістьох або чотирьох носіїв – оnerum vero maxima pondera, cum feruntur a phalangariis hexaphoris
et tetraphoris (10, 3, 7). Як бачимо, у цьому прикладі робітники, які виконують
роль носіїв, мають назву phalangariі, що утворена від іменника грецького походження phalangа – жердина для перенесення тягара, і форманта -arius. Ця лексема супроводжується двома прикметниками грецького походження hexaphori et
tetraphori, що позначають одного із шести або одного з чотирьох людей, які щось
переносять [Forcellini .t.2, 408], які формують видові поняття до phalangariі.
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Лексико-семантичну групу на позначення осіб за фахом “будівництво та архітектура” у трактаті Вітрувія утворюють 14 лексем, з яких найчастіше вживається лексема architectus (49 слововживань), що свідчить про провідну роль цієї
особи в процесі будівництва та в архітектурі. Між лексемами засвідчено синонімічні (statuarii – plastes,) та гіперо-гіпонімічні відносини (architecti – antiqui/
veteres architecti, statuarii – antiquі statuarii, рictores – antiqui pictores, fabri –
antiqui fabri, fabri aerarii, phalangariі – phalangarii hexaphori et tetraphori). Значення деяких лексем, зокрема, faber і tector, мотивується їх функціонуванням
в певному лексичному оточенні. Одиниці цієї ЛСГ утворюються шляхом деривації, словоскладання, запозичення, субстантивації. Серед них за словотвірною
структурою виділяємо: 1) композитні лексеми artifex, architectus; 2) віддієслівні nomіnа agentis з формантом -tor (aedificator, рictor, officinator, tector), які є
в переважаючій більшості, а також відіменникові лексеми з формантом -arius
(statuarius, operarius, phalangarius); 3) субстантивати (faber, aedificantes); 4) грецизм в латинській транскрипції (plastes) та латинізовані грецизми (architectus,
phalangarii, hexaphori, tetraphori).
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в продовженні вивчення
лексико-семантичних груп латинської архітектурно-будівельної лексики, зокрема
назв будівель та їх складових частин.
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Наименование лиц по специальности “архитектура, строительство” в трактате Витрувия
“De architectura ”
Проанализированы лексические единицы для обозначения лиц по специальности «архитектура, строительство», принадлежащие к одной из лексико-семантических групп архитектурно-строительной лексики латинского языка. Исследована словообразовательная структура, семантика и
функционирование этих лексем в тексте трактата. Установлено, что лексико-семантическую группу
для обозначения лиц по специальности в трактате Витрувия составляют в подавляющем большинстве отглагольные и отсубстантивные лексемы nomіnа agentis. Лексемы этой группы образуются
путем деривации, словосложения, заимствования и субстантивации.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа; архитектурно-строительная лексика; названия
лиц для обозначения профессии или рода занятий.
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Nomination of People by Profession “Architecture, Construction” in Vitruvius’ Tractate “De
Architectura”
Lexical units referring to people named by profession “Architecture, Construction” that belong to one
of the lexical-semantic groups of the architecture and construction vocabulary in Latin are being analyzed.
The morphological structure, the semantics and the functioning of these lexical items in the text of the
tractate are examined. It was cleared out that lexical-semantic group for denotation of people by profession
in Vitruvius’ tractate includes mainly verbal and substantive lexemes – nomina agentis. The formation of
such lexical units involves processes of derivation, compounding, borrowing and substantivizing.
Key words: lexical-semantic group; architecture and construction vocabulary; names of people
referring to professions.
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КОМПЕНСАТОРНІ ЗАСОБИ ЕЛІПТОВАНИХ ОДИНИЦЬ-КОНСТРУКЦІЙ
У ТЕКСТАХ ТРАГЕДІЙ СОФОКЛА
Гнатишак Марта Юріївна
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Розглянуто шляхи компенсації еліптованих синтаксичних одиниць-конструкцій. Визначено
компенсаторні мінімальні синтаксичні одиниці та синтаксичні одиниці-конструкції у діалогічних
партіях досліджуваної трагедії. Проаналізовано особливості перерозподілу комунікативної інформації між еліптованими та компенсаторними одиницями у ситуативному мовленні.
Ключові слова: еліпсис, синтаксична одиниця-конструкція, мінімальна синтаксична одиниця,
зміщення логічного наголосу, компенсація.

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що у старогрецькій мові проблематика еліпсису досліджена не в повній мірі, хоча на неї звертають увагу автори
граматик та коментатори давньогрецьких текстів [Славятинская 2003; Соболевский 2004; Schwyzer 1950; Γκίκας 1991; Μπάζου 2000; Καραπαναγιώτος 1902]. Вивчення явища еліпсису здійснюється здебільшого на матеріалі сучасних мов [Богатько 2005; Дюндик 1971; Кюгерян 1987; Сковородников 1978]. При цьому поза
увагою дослідників, залишаються засоби компенсації редукованих конструкцій.
Адже внаслідок еліпсису відбувається перерозподіл інформації, тобто зміщення
логічного наголосу на ті компоненти висловлювання, які є найтісніше пов’язані з
еліптованими елементами.
Відсутність спеціальних робіт, присвячених засобам компенсації еліпсису у
давньогрецькій мові, визначає новизну даної роботи. Мета роботи – виявити
тенденції компенсації еліптованих синтаксичних одиниць-конструкцій, виражених різноструктурними словосполученнями, у тексті трагедії Софокла «Едип в
Колоні». Об’єктом дослідження є еліптовані синтаксичні одиниці-конструкції та
їх компенсаторні засоби у діалогічних партіях досліджуваної трагедії, а предметом – особливості перерозподілу комунікативної інформації між еліптованими та
компенсаторними одиницями у ситуативному діалогічному мовленні.
Основною синтаксичною одиницею, за визначенням українського науковця
І. Вихованця, є речення, яке у сфері мовлення залежить від контексту, мовленнєвої ситуації, поділяючись у плані актуального членування на «дане» (тему, вихідне у висловленні) і «нове» (рему, основне, комунікативний центр у висловленні)
[Вихованець 1993, 148].
Для акцентування реми (найголовнішого, комунікативного центру, ядра) у висловленні використовують різні засоби вираження, до найважливіших з яких належить логічний (фразовий) наголос. На думку І. Вихованця, він є універсальним
засобом виділення комунікативного центру висловлення в усному мовленні, забезпечуючи зосередження уваги на найголовнішому у реченні за будь-якого порядку
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слів. До специфічних синтаксичних конструкцій в ролі засобів виділення комунікативного центру висловлення належать неповні речення, у яких усуваються компоненти, менш навантажені зі смислового погляду [Вихованець 1993, 152].
Оскільки еліптуватися в реченні можуть різноструктурні мовні одиниці у функції різних членів речення, то постає питання про типи синтаксичних одиниць, з
поміж яких передусім розмежовуються, з одного боку, мінімальна синтаксична
одиниця (МСО), що функціонує як компонент речення або словосполучення, і,
з другого боку, синтаксичні одиниці-конструкції (СОК) – речення і словосполучення, в межах яких визначають мінімальну синтаксичну одиницю. Ієрархія між
двома синтаксичними одиницями-конструкціями виявляється в тому, що речення
є основною синтаксичною одиницею, а словосполучення формується в реченні
в ролі складника останнього, а отже, воно підпорядковується реченню. Типові
для словосполучення вторинні підрядний і сурядний зв’язки характеризують на
другому рівні членування також речення, відбиваючи поширення опорних членів
речення [Вихованець 1993, 181].
Відповідно до цього, аналіз редукованих елементів здійснюється за такою
схемою: визначаємо еліптовану синтаксичну одиницю-конструкцію (СОК), компенсаторний член та його функцію в реченні, а також результат перерозподілу
інформації у текстовому повідомленні.
Так, у словах чужинця на основі предикативних зв’язків із попередньої репліки Едипа відновлюємо СОК – елементарне речення ἔσθ᾽ ὁ χῶρος: ΟІ τίς δ᾽ ἔσθ᾽
ὁ χῶρος; τοῦ θεῶν νομίζεται; (О. С. 38) – що це є за місце? Ким з богів вшановується? ΞΕ ἄθικτος οὐδ᾽ οἰκητός [ἔσθ᾽ ὁ χῶρος]· (О. С. 39) – [місце є] священне
і незаселене. Внаслідок пропуску головних членів речення увиразнюється іменна частина складеного присудка, виражена прикметниковим словосполученням,
тобто на іншу СОК. Таким чином, автор акцентує увагу на описі тієї місцевості,
куди прибув Едип.
У діалогічних репліках Едипа та Ісмени еліптується іменникове словосполучення δυσάθλιαι τροφαί (СОК), яке вжите у попередньому висловлюванні: ΙΣ ὦ
δυσάθλιαι τροφαί (О. С. 328) – о нещасне життя. ΟІ ἦ τῆσδε κἀμοῦ [αι δυσάθλιαι
τροφαί]; (О. С. 329) – її чи моє [нещасне життя]? ΙΣ δυσμόρου τ᾽ ἐμοῦ τρίτης [αι
δυσάθλιαι τροφαί]. (О. С. 330) – і мене бездольної третьої [нещасне життя]. У
обох прикладах в результаті редукції логічний наголос переноситься на неузгоджені означення (СОК), виражені особовими займенниками та порядковим числівником відповідно (τῆσδε κἀμοῦ, ἐμοῦ τρίτης). Таким чином, автор підкреслює,
що однаково нещасними є всі у родині Едипа, тобто і батько, і обидві його дочки.
У висловлюванні Едипа елімінується СОК – дієслівне словосполучення θήσω
καθαρμὸν. Пропущені компоненти відновлюємо із попереднього висловлювання
хору, де це дієслово використано у наказовому способі: ХО θοῦ νῦν καθαρμὸν
τῶνδε δαιμόνων, ἐφ᾽ ἃς πρῶτον ἵκου καὶ κατέστειψας πέδον (О. С. 466-467) – зараз
здійсни очищувальне жертвопринесення для богинь, заради яких ти сюди прибув
і ступив на цю землю. ΟІ τρόποισι ποίοις [θήσω καθαρμὸν]; ὦ ξένοι, διδάσκετε [με]
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(О. С. 468) – якими способами [я маю здійснити очищувальне жертвопринесення]?
О, чужинці, навчіть [мене]. Логічний наголос переноситься на іменникове словосполученням у давальному відмінку τρόποισι ποίοις (СОК), увиразнюючи таким
чином бажання Едипа дізнатися, як саме він повинен здійснити обряд очищення.
Згідно коментарів А. Карапанайотоса [Καραπαναγιώτος 1902, 44], у словах Едипа, який слухає вказівки хору щодо його дій під час обряду, автор пропускає СОК –
головне речення, а акцент зміщує також на СОК – підрядне речення часу: ОІ ὅταν
δὲ τοῦτο χεῦμ᾽ἀκήρατον [τί χρή με ύστερον δρᾶσαι] λάβω; (О. С. 471) – а коли візьму
священну воду [що треба, щоб я зробив потім]? Внаслідок такого еліпсису на перший план виходить цікавість Едипа до послідовності виконання обряду.
На основі синтаксичного паралелізму у репліці хору відновлюємо іменникове словосполучення αυτόν τόν μάλλον: ОІ [ἐρέψω] θαλλοῖσιν ἢ κρόκαισιν, ἢ ποίῳ
[άλλῳ] τρόπῳ; (О. С. 474) – чи мені прикрашати гілочками чи лозою, чи якимсь
[іншим] способом? ХО οἰός γε νεαρᾶς [ἔρεψον] νεοπόκῳ μαλλῷ λαβών [αυτόν τόν
μάλλον]. (О С. 475) – [прикрась] недавно обстриженою шерстю молодої вівці,
взявши [цю шерсть]. Логічний наголос переноситься із пропущеного прямого додатка на МСО – обставинний дієприкметник λαβών, який позначає спосіб прикрашання дзбанів для очищувального узливання.
У інших словах хору відновлюємо еліміноване поширене речення (СОК) τόν
[κρωσσόν] πλήσας θοῦ із попередньої репліки-запитання Едипа: ΟІ τοῦ τόνδε
[κρωσσόν] πλήσας θῶ; δίδασκε [με] καὶ τόδε. (О. С. 480) – що я маю покласти,
наливши [у дзбан]? Навчіть [мене] і цьому. ΧО ὕδατος, μελίσσης [τόν [κρωσσόν]
πλήσας θοῦ] · μηδὲ προσφέρειν μέθυ (О. С. 481) – воду, мед [у дзбан наливши, поклади]. Не додавай вина. Внаслідок редукції логічний акцент зміщується на два
однорідні непрямі додатки, виражені сурядним іменниковим словосполученням
ὕδατος, μελίσσης. Таким чином, хор наголошує на необхідних компонентах, які
потрібно використати для узливання.
У висловлюванні хору автор пропускає СОК – дієслівне словосполучення
αὐθαίρετον οὐδέν ην: ОІ ἤνεγκ᾽ οὖν κακότατ᾽ [πράγματα], ὦ ξένοι, ἤνεγκ᾽ ἀέκων
μέν, θεὸς ἴστω, τούτων δ᾽ αὐθαίρετον οὐδέν [ην] (О. С. 521-523) – отже, я приніс
найжахливіші [справи], чужинці, приніс не по своїй волі, хай знає бог. Нічого в
цих не було добровільного. ΧО ἀλλ᾽ ἐς τί [αὐθαίρετον οὐδέν [ην]; (О. С. 524) – але
в чому [не було нічого добровільного]? Наголошене у результаті еліпсису прийменникове словосполучення з питальним займенником (СОК) відображає зацікавлення хору долею Едипа, який власне розпочинає свою розповідь.
Розпитуючи Едипа про вбивство, яке він здійснив у своїй юності, хор пропускає у
своїй репліці дієслівне словосполучення ἔθου φόνον. Внаслідок чого увиразнюється
неузгоджене означення πατρός (МСО), яке вказує на особу вбитого. Еліптовану фразу
відновлюємо з попередніх діалогічних висловлювань: ХО δύστανε, τί γάρ [εστί]; ἔθου
φόνον (О. С. 542) – о нещасний, бо що ж [є/відбувається]? ти здійснив вбивство. ОІ
τί τοῦτο [ἐστί]; τί δ᾽ ἐθέλεις μαθεῖν; (О. С. 543) – що ж це [є]? що ти хочеш дізнатися?
ХО πατρός [ἔθου φόνον]; (О. С. 544) – батька [ти здійснив вбивство].
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Із репліки Тесея відновлюємо у словах Едипа пропущену СОК – елементарне речення ἡ μὴ προσφορὰ δηλώσεται: ΘН ποίῳ [χρόνῳ] γὰρ ἡ σὴ προσφορὰ
δηλώσεται; (О. С. 581) – бо через скільки [часу] буде твій подарунок показаний?
ОІ [ἡ μὴ προσφορὰ δηλώσεται] ὅταν θάνω ᾽γὼ καὶ σύ μου ταφεὺς γένῃ (О. С. 582) –
[подарунок мій буде показаний], коли я помру, а ти станеш тим, хто поховає
мертвого. У результаті редукції підмета та присудка головного речення, логічний
акцент зміщується на СОК – підрядне часове речення зі сполучником ὅταν, тобто
на конкретизацію моменту оприлюднення подарунку Едипа, який полягає у похованні фіванця після його смерті.
Автор не вживає у висловлюванні Едипа поширене речення [τὴν παλαιὰν
ξυμφορὰν γένους ἐρώ, яке можна відновити із попереднього запитання Тесея: ΘН
ἦ τὴν παλαιὰν ξυμφορὰν γένους ἐρεῖς; (О. С. 596) – чи ти говориш про старе нещастя роду? ОІ οὐ δῆτ᾽ [τὴν παλαιὰν ξυμφορὰν γένους ἐρώ], ἐπεὶ πᾶς τοῦτό γ᾽
Ἑλλήνων θροεῖ. (О. С. 597) – ні [не про старе нещастя роду говорю], адже кожен
з еллінів розповідає про це. Пропускаючи СОК, увиразнюється заперечна частка
οὐ δῆτ᾽ (МСО). Тесей, розпитуючи про горе, яке спіткало Едипа, припускає, що
мова йде про родове прокляття. Однак Едип зауважує, що має на увазі щось інше.
У репліці Едипа із попередніх слів Тесея реконструюємо пропущене елементарне речення τό πάθος ἐστί: ΘН ποῖον πάθος δείσαντας ἐκ χρηστηρίων [ἐστί];
(О. С. 604) – яка біда від пророцтв [є] для тих, що бояться? ОІ [τό πάθος ἐστί] ὅτι
σφ᾽ ἀνάγκη [ἐστι] τῇδε πληγῆναι χθονί. (О. С. 605) – [біда є], що необхідно [є], щоб
був завданий удар цій землі. Внаслідок еліпсису логічний акцент зміщується на
СОК – додаткове речення із сполучником ὅτι, тобто на розтлумачення пророцтва,
яке стосується загострення відносин між Афінами та Фівами.
У висловлюванні Креонта спостерігаємо редукцію інфінітивного словосполучення τάδε τελεῖν, яке вжите у попередніх словах хору: ΧО ὅσον λῆμ᾽ ἔχων ἀφίκου,
ξέν᾽, εἰ τάδε δοκεῖς τελεῖν (О. С. 876-877) – сюди ти прийшов, чужинцю, маючи
скільки вигоди, якщо думаєш таке зробити. ΚР δοκῶ [τάδε τελεῖν] (О. С. 878) –
думаю [таке зробити]. У результаті еліпсису акцентується присудок δοκῶ (МСО),
що підтверджує тверді наміри Креонта діяти силою, аби повернути Едипа та його
дочок назад у Фіви, незважаючи на будь-які застереження хору.
Демонструючи подальшу наполегливість Креонта, автор пропускає у його висловлюванні непряме питання ει τελω ταυτα, наголошуючи при цьому на головному реченні (СОК): ХО --τά γ᾽ οὐ τελεῖ [ἴστω μέγας Ζεύς] (О. С. 881) – цього ти
не зробиш [хай знає великий Зевс]. КР --Ζεύς γ᾽ἂν εἰδείη [ει τελῶ ταῦτα], σὺ δ᾽ οὔ
(О. С. 882) – Зевс може і знає [чи я це зроблю], а ти ні. У репліці хору піддається
елімінації поширене речення ἴστω μέγας Ζεύς та увиразнюється дієслово-присудок τελεῖ із запереченням οὐ (МСО), щоб висловити переконання старійшин у
тому, що Креонт не посміє чинити всупереч моральним законам.
Із попереднього висловлювання домислюємо у репліці Тесея пропущене дієслівне словосполучення δεινὰ [πάθη] πέπονθας: ОІ ὦ φίλτατ᾽, ἔγνων γὰρ τὸ
προσφώνημά σου, πέπονθα δεινὰ [πάθη] τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως (О. С. 891-892) – о
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наймиліший, бо впізнавши твою мову, я зазнав страшних [страждань] від цього
чоловіка щойно. ΘН τὰ ποῖα ταῦτα [δεινὰ [πάθη] πέπονθας], τίς δ᾽ ὁ πημήνας [ἐστί];
λέγε (О. С. 893) – яких же таких [страшних страждань ти зазнав]? хто кривдник
[є]? Кажи! Через пропуск дієслівного словосполучення увиразнюються вказівний та питальні займенники τὰ ποῖα ταῦτα (СОК), які демонструють бажання
Тесея дізнатися, що трапилося з Едипом у час його відсутності, та хто образив
сліпого старця.
У словах хору не вживаються дієслівне словосполучення ἤθελε πράξαι, яке
легко відновлюємо із попередньої репліки Антигони: ΑΝ --ἔπραξεν οἷον ἤθελεν
(О. С. 1703) – він зробив те, що хотів. ΧО τὸ ποῖον [πράξαι ἤθελε]; (О. С. 1704) –
що саме [зробити хотів]? Внаслідок редукції логічний наголос переноситься на
питальний займенник τὸ ποῖον (МСО), яким увиразнюється прагнення хору довідатися, що ж саме хотів вчинити Едип.
У низці діалогічних реплік Ісмени та Антигони автор пропускає поширене речення ἵμερος ἔχει με, яке відновлюємо з висловлювання Антигони, але з чергуванням особових займенників με-σε: ΑΝ ἵμερος ἔχει με (О. С. 1724) – мною володіє
бажання. ΙΣ --τίς [ἵμερος ἔχει σε]; (О. С. 1725) – яке [тобою володіє бажання]? ΑΝ
τὰν χθόνιον ἑστίαν ἰδεῖν [ἵμερος ἔχει με] (О. С. 1726) – побачити підземну оселю
[мною володіє бажання]. У першому випадку наголос переноситься на питальний
займенник τίς (МСО), який демонструє бажання Ісмени довідатись, що ж саме
хоче її сестра. У другому випадку ми отримуємо відповідь на це питання через
акцентування інфінітивного словосполучення τὰν χθόνιον ἑστίαν ἰδεῖν (СОК).
У двох подальших репліках простежуємо еліпсис цілого речення: ΙΣ τίνος [τὰν
χθόνιον ἑστίαν ἰδεῖν [ἵμερος ἔχει σε]; (О. С. 1727) -чию [підземну оселю побачити
тобою володіє бажання]? ΑΝ --πατρός, τάλαιν᾽ἐγώ [τὰν χθόνιον ἑστίαν ἰδεῖν [ἵμερος
ἔχει με] (О. С. 1728) – о я нещасна, батькову [підземну оселю побачити мною
володіє бажання]. Як наслідок, у словах обох сестер для уточнення особи наголошуються МСО – питальний займенник у родовому відмінку τίνος та неузгоджене
означення πατρός відповідно.
У висловлюванні Едипа вжито дієслівне словосполученя ἔσχες ἐλπίδ᾽, яке елімінується у контра-репліці Ісмени: ОІ ἤδη γὰρ ἔσχες ἐλπίδ᾽ὡς ἐμοῦ θεοὺς ὤραν
τιν᾽ἕξειν, ὥστε σωθῆναί ποτε; (О. С. 385-386) – бо ти вже мала надію, що боги
потурбуються про мене так, що я колись був врятований? ΙΣ ἔγωγε τοῖς νὺν
γ᾽[ἐλπίδα ἔχω], ὦ πάτερ, μαντεύμασιν. (О. С. 387) – я ж тепер, батьку, [маю надію]
на віщування. Внаслідок пропуску увиразнюється непрямий додаток μαντεύμασιν
(МСО), тобто об’єкт сподівань Ісмени, яка прийшла розповісти батькові про нове
пророцтво.
За коментарем А. Карапанайотоса [Καραπαναγιώτος 1902, 48], у репліці хору
реконструюємо пропущене дієслівне словосполучення πείθομαί σοι: ХО πείθου·
κἀγὼ γὰρ [πείθομαί σοι] ὅσον σὺ προσχρῄζεις (О. С. 520) – послухай, бо і я [слухаюсь тебе] скільки ти потребуєш. У даному прикладі наголос переноситься на
підмет головного речення – на особовий займенник κἀγὼ (МСО). У такий спосіб
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хор наголошує, що завжди підкорявся проханням Едипа і очікує тепер того ж самого від нього, просячи розповісти про його нещастя.
У висловлюванні Едипа знаходимо еліпсис частини складнопідрядного речення ἔστειχον αν εις τούς σούς δόμους, яку можемо відновити із попередньої репліки
Тесея: ΘН τί δῆτα χρῄζεις; ἦ δόμους στείχειν ἐμούς; (О. С. 643) – отже, чого ти хочеш? Прийти до мого дому? ОІ εἴ μοι θέμις γ᾽ἦν [ἔστειχον αν εἴς τούς σούς δόμους]·
ἀλλ᾽ὁ χῶρός ἐσθ᾽ὅδε… (О. С. 644) – якщо мені можна було б [пішов би до твого
дому]. Але місце є таке… Внаслідок пропуску головного речення, автор акцентує
підрядне речення із сполучником εἴ (СОК), виражаючи таким чином умову, за
якої Едип міг би піти у палац Тесея.
На основі синтаксичного паралелізму відновлюємо у словах Едипа поширене
речення ἐφάνητε πρότερον ἡγεμόνες: ΟΙ ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν σφῷν αὖ πέφασμαι καινός,
ὥσπερ [ἐφάνητε πρότερον ἡγεμόνες] σφὼ πατρί (О. С. 1542-1543) – бо тепер я виявився вашим новим поводирем, як і своєму батькові [раніше ви виявилися поводирями]. В результаті еліпсису логічний наголос переноситься на непрямий
додаток, виражений іменниковим словосполученням σφὼ πατρί (СОК). У своїх
прощальних словах Едип просить дочок піти за ним у те священне місце, де йому
судилося померти, і стверджує, що він сам їх туди поведе.
У репліці хору відновлюємо пропущене інфінітивне словосполучення μολεῖν
εις δόμους: ΑΝ ὅπως μολούμεθ᾽ἐς δόμους οὐκ ἔχω (О. С. 1742) – як ми підемо додому, я не знаю. ХО --μηδέ γε μάτευε [μολεῖν εἴς δόμους] (О. С. 1743) – то не намагайся [додому піти]. Внаслідок увиразнення дієслова-присудка μάτευε (МСО)
із запереченням μηδέ хор намагається заспокоїти Антигону, яка побивається за
померлим батьком і не знає, що їм з сестрою робити далі.
Еліпсис синтаксичних одиниць-конструкцій у тексті трагедії Софокла
«Едип в Колоні» є характерним явищем. Серед редукованих елементів переважають дієслівні словосполучення та поширені речення. Внаслідок пропуску
різноструктурних синтаксичних конструкцій відбувається зміщення логічного
акценту на різні члени речення, здебільшого на непрямі додатки, присудки та
неузгоджені означення. Компенсаторними одиницями у тексті трагедії виступають як мінімальні синтаксичні одиниці (46,2%), так і синтаксичні одиниціконструкції (53,8%). Серед мінімальних синтаксичних одиниць переважають
дієслова, іменники та займенники, а серед синтаксичних одиниць-конструкцій – іменникові словосполучення.
Найчастіше еліпсис відбувається у висловлюваннях Едипа та хору, завдяки
чому увиразнюються найважливіші деталі повідомлення, які відображають ставлення мовця до його змісту. Внутрішні переживання героїв є головним фактором
еліпсису та смислового перезавантаження інформації у ситуативному діалогічному мовленні досліджуваної трагедії.
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ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕПІГРАФІЧНИХ ТЕКСТІВ
ПОСВЯТ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Мегель Оксана Петрівна
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Виявлено оптимальну синтаксичну модель посвят Боспорського царства та модифікації кожного члена речення. Встановлено притаманні написам лексику та типовий синтаксис, який відрізняється деталізацією кожного члена речення.
Ключові слова: лексико-синтаксична структура; синтаксична модель; підмет; прямий додаток;
непрямий додаток; обставина мети; обставина часу.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою цілісного багатопланового вивчення синтаксичної і лексичної організації написів Північного
Причорномор’я. Мета статті – з’ясування особливостей лексико-синтаксичної
структури текстів посвят з увагою на їх синтаксичні компоненти та притаманні
їм семантичні ознаки. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких
завдань: виявити та охарактеризувати основні синтаксичні моделі посвят; дослідити формально-синтаксичну та лексичну організацію елементів посвят, зокрема, типи семантичних зв’язків та семантико-синтаксичних відношень між їхніми
компонентами. Об’єктом даного дослідження є такий вид епіграфічних текстів,
як посвяти, а предметом – їхні лексико-синтаксичні особливості. Матеріалом
дослідження слугували 36 написів-посвят Боспорського царства [Корпус 1965,
18-43]. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше на матеріалі старогрецьких написів Боспорського царства проведено комплексний аналіз лексичної
і синтаксичної структури речень посвят з урахуванням семантико-синтаксичних
відношень між їхніми компонентами.
У сучасному мовознавстві вивчення синтаксичних одиниць передбачає багатоаспектність підходів. Панівним є функціональний підхід до вивчення синтаксичних явищ. Він полягає у дослідженні об’єктивно-смислового змісту речення як
відображення явищ позамовної дійсності. До основних завдань функціонального
синтаксичного аналізу належить виділення елементарних синтаксичних одиниць
і дослідження закономірностей їх ускладнення. Цим питанням присвячено численні праці зарубіжних та вітчизняних вчених таких, як О. О. Потебня [Потебня
1874], В. В. Виноградов [Виноградов 1975], І. Р. Вихованець [Вихованець 1993],
Н. Л.Іваницька [Іваницька 1986] та інші.
Автор фундаментальної граматики старогрецької мови Е. Швіцер [Schwyzer
1950], розглядаючи питання синтаксису старогрецької мови, враховує також і
епіграфічні тексти. Окремі питання синтаксису давньогрецьких написів розглядають Е. Герман [Hermann 1912] – про підрядні речення в грецьких написах, Е. Кляфлін [Claflin 1905] – про синтаксис беотійських написів, К. Майстер
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[Meister 1905/1906] – про синтаксичне вживання родового відмінка в критських
написах, К. Майстерганс [Meisterhans 1900] – про граматику аттичних написів.
Дослідженню синтаксису написів античних колоній грецького берега Північного Причорномор’я присвячена книга польського науковця А. С. Коцевалова “Syntaxis inscriptionum antiquarum coloniarum graecarum Oraeseptentrionalis
Ponti Euxini” [Kocewalow 1935]. Короткий нарис синтаксису написів Північного
Причорномор’я представлений у “Корпусі Боспорських написів”[Корпус 1965,
823-831]. Проте у цих працях лише перелічуються певні синтаксичні особливості
написів без врахування виду написів, залишається за увагою і синтаксис членів
речення. Тому це питання потребує більш детального вивчення і аналізу.
Вивчення синтаксичної структури посвят дає підстави для створення синтаксичної моделі посвяти, яка мала би складатися з шести елементів: підмет (дедікант) + обставина (мета дедікації) + непрямий додаток (адресат дедікації) + присудок + прямий додаток (предмет дедікації) + обставина (час дедікації).
Групу написів “Посвяти” об’єднує дієслово ἀνέθηκε (присвятив). Але трапляються також численні видозміни і комбінації: це дієслово може бути пропущене
(хоча воно мислиться).
Розглянемо засоби вираження усіх синтаксичних елементів посвят, почавши
із підмета.
Підмет може бути виражений елементарною синтагмою, в якій вжито, як правило, власні імена на позначення осіб чоловічої або жіночої статі у називному відмінку: Στρατοκλη̃ς (Стратокл) [посвята № 6], Μα̃νις (Маніс) [посвята № 16]. Але
в більшості випадків ім’я дедіканта може супроводжуватися неузгодженим означенням (НО) у родовому відмінку Genеtivus possessivus, яке вказує на ім’я батька
дедіканта: Ἀριστίων ̓Αριστοφω̃ντος (Арістіон, син Арістофонта) [посвята № 13].
Якщо в цих прикладах слова син, дочка не експлікуються, то в інших випадках
у функції прикладки до підмета фігурують іменники на позначення родинних
зв’язків θυγάτηρ (дочка), γυνὴ (дружина): ’Αριστονίκη Δήμητροςἱερη̃, Ξενοκρίτου
θυγάτηρ (Арістоніка, жриця Деметри, дочка Ксенокріта) [посвята № 14]. В цьому прикладі підмет уточнюється прикладкою з вказівкою на рід діяльності дедіканта – жриця. Таке саме значення може мати і узгоджене означення (УО) у
формі обставинного дієприкметника часу (Participium coniunctum): [Σ]ατυρίων
Παταίκουἱερησάμενος (Сатіріон, син Патека, будучи жерцем) [посвята № 10].
Іноді при підметі Φαρνάκης (Фарнак) виступає постійне УО – прикметник розміру μέγας, який у посвятах 28, 29 набуває переносного значення “безвідносної
величини”, виражаючи при цьому позитивну оцінку [Вердієва 1986, 30]: [βασιλ]
εὺς βασ[ιλέωνμέ] γας Φαρνάκ[ης (цар царів, великий Фарнак) [посвята № 28]. В ролі
прикладки до підмета засвідчено також іменники на позначення титулів вищих
державних та військових осіб: [βασιλ]εὺς (цар)[посвяти № 28, 29], ναύαρχος (наварх) [посвята № 30].У Genеtivus possessivus може стояти також ім’я діда з прикладкою на позначення його титулу у ролі неузгодженого означення: Χρηστίωνβ
́ του̃ Σαλα̃ πρίνκιπος (Хрестіон, син Хрестіона, сина Сали, прінкіпа) [посвята
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№ 35]. Як УО при підметі виступає також прикметник зі значенням “приналежності до певної території”: [Τ]εισίας Δηλοπτίχου Βυζάντιος (Тісій, син Делоптіха,
візантієць) [посвята № 17].
У посвятах може бути декілька підметів (два або три) як однорідних членів
речення, виражених не тільки власними назвами, але і власною, і загальною назвами: Μύρων Μύρωνος καὶ γυνή Κυρίανια (Мирон, син Мирона і дружина Кірієна)
[посвята № 1]. У функції НО при таких однорідних членах речення виступає зазвичай Genеtivus possessivus на позначення імені батька, а у функції УО – прикметник з семою “приналежність до певної території”: Ιππ[ο]κλη̃ς καὶ Δωριεὺς
καὶ ̔Ιππ[ο]κράτης ̔Αγησιάρχ[ο]υ ̔Ρόδιοι (Гіппокл, Доріей і Гіппократ, сини Гегесіарха, родосці) [посвята № 20]. В деяких написах зберігся або лише Genеtivus
possessivus із вказівкою на батька дедіканта [Ὁ δει̃να Λε]ύκωνος (такий-то, син
Левкона) [посвята № 7], або ж підмет і зовсім невідомий.
Iм’я дедіканта може стояти не лише у називному відмінку(виступати у функції
підмета), але й у функції суб’єктного родового відмінка (Genеtivus Subіectivus):
Φαινίππου ἀ[νάθημα(жертовний дар Файніппа) [посвята № 9].
Обставина мети (вказівка на особу, подію або річ, на честь якої здійснюється посвята), представлена прийменниковим словосполученням. Воно складається з прийменника ὑπὲρ і іменника на позначення родинних зв’язків θυγάτηρ (дочка), πατήρ (батько), ἀδελφός (брат), υἱός (син) у родовому відмінку: ὑπὲρ τω̃ν
θυγατέρων (на честь дочок) [посвята № 27]. Така обставина може бути ускладнена УО, вираженим присвійним займенником: ὑπὲρ πατρὸς του̃ ἑαυτου̃ (на честь
свого батька) [посвята № 6]. Іменник часто ідентифікується прикладкою, яка
вказує на ім’я родинної особи: ὑπὲρ Μοιροδώρου τ(ου̃) υ[ἱου̃] (на честь свого сина
Мойродора) [посвята № 19].
Як мету посвяти засвідчено особу на позначення правлячої особи – цариці:
ὑπὲρ βασιλίσσης Δυνάμεως φιλορωμαίου, τη̃ς ὲκβασιλέω ςμεγάλου Φαρνάκου, του̃
ἐκβασιλέως Μιθραδάτου Εὐπάτορος Διονύσου (на честь цариці Дінамії дружньої до
римлян, дочки великого царя Фарнака, сина царя Мітрідата Євпатора Діоніса)
[посвята № 31]. У цьому випадку обставина, демонструючи повну картину родинних зв’язків цариці, набуває форму комбінованого прийменникового словосполучення з різними типами синтаксичного зв’язку: прийменниково-відмінковим керуванням та узгодженням. Прийменниковий вираз ὑπὲρ βασιλίσσης має при
собі два УО, виражених прикладкою-власною назвою (Δυνάμεως) та прикметником (φιλορωμαίου), та НО у вигляді прийменникового словосполучення зі значенням походження (ὲκβασιλέως), ускладненого двома УО – прикметником (μεγάλου)
та прикладкою–власною назвою (Φαρνάκου). До головного члена останнього
словосполучення відноситься як НО ще одне прийменникове словосполучення зі
значенням походження (ὲκβασιλέως) у поєднанні з трьома УО – прикладками, які
ідентифікують ім’я царя (Μιθραδάτου) та його прізвисько(Εὐπάτορος Διονύσου).
Слід зазначити, що посвяти могли здійснюватись не лише на честь осіб,
але й на честь певних подій, зокрема, перемоги у війні: ὑπ[ὲρ του̃ ἐκπρογόνων
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βα]σιλέω[ν---- μεγάλου βα]σιλέως Β[οσπόρου Σουρομάτου] φιλοκαίσαρος [καὶ
φιλορωμαίου] εὐσεβου̃ςνείκ[ης τη̃ς ἀπὸ τω̃ν Σκυ]θω̃ν (на честь перемоги над Скіфами … великого царя Боспору Савромата, друга Цезаря і друга римлян, благочестивого, з нащадків царів) [посвята № 32]. Така обставина (ὑπ[ὲρ… νείκ[ης) супроводжувалась двома НО у формі іменника в Genеtivus subiectivus (του̃… βα]σιλέως)
та прийменникового словосполучення (ἀπὸ τω̃ν Σκυ]θω̃ν) з вказівкою на переможця і переможених. Перше доповнюється двома НО: іменником у Genеtivus
possessivus (Β[οσπόρου), що вказує на територію царювання, та прийменниковим
словосполученням (ἐκπρογόνων) зі значенням походження, конкретизованим НО
у формі Genеtivus possessivus (βα]σιλέω[ν). Окрім цього, його супроводжують
п’ять УО у формі прикладки (Σουρομάτου) та чотирьох прикметників (μεγάλου,
φιλοκαίσαρος [καὶ φιλορωμαίου] εὐσεβου̃ς) для позначення імені переможця, його
соціального стану і особистих якостей. Подібну структуру має обставина посвяти №33, яка доповнена НО у формі Genetivus Partitivus ([βασιλέ]ων) іменника з
прийменником, а також НО у формі Genеtivus possessivus ([βασιλέ]ων) і з шістьма УО – чотирма прикладками (Τιβερίου ̓ΙολίουΚόττι[ος, εὐεργέτου]) та двома прикметниками (φιλοκαίσ[αρος καὶ φ]ι[λ]ορωμα[ί]ου). Прикладка εὐεργέτου (благодійника) уточнюється НО у формі Genеtivus Obiectivus τη̃]ς πατρίδος (батьківщини).
Метою посвяти міг виступати також палац царя: ὑπὲρ τη̃[ς του̃ βασιλέως Τ. ̓ Ιουλί]
ουΚότυο[ς, υἱου̃ μεγάλου βασιλέως] Τ . Ἰ ουλ[ίου---- εὐσεβου̃ς] οἰκίας (на честь палацу
царя Тіберія Юлія Котіса, сина великого царя Тіберія Юлія … благочестивого …)
[посвята № 34]. При цьому обставина мети (ὑπὲρ τη̃[ς… οἰκίας) супроводжується
НО у формі іменника у Genetivus possessivus (του̃ βασιλέως) з чотирма УО – прикладками (Τ . ̓ Ιουλί]ουΚότυο[ς, υἱου̃), які вказують на ім’я царя, якому належав палац, та його походження. При цьому прикладка υἱου̃ має при собі НО βασιλέως,
яке конкретизується чотирма УО – двома прикметниками на позначення особистих
якостей царя (μεγάλου, εὐσεβου̃ς) та двома прикладками (Τ . ̓ Ιουλί]ου).
Непрямий додаток (адресат дедікації). Важливим конституентом посвяти є
адресат дедікації. Він представлений переважно іменником – власною назвою
(теонімом) у давальному відмінку: Aφ[ροδίτηι (Афродіті) [посвяти № 7, 13, 17],
Διονύσωι (Діонісу) [посвята № 24]. В одній посвяті непрямий додаток виражений
іменником на позначення ірреальної істоти (θεός – бог) з УО у формі присвійного
займенника:θεοι̃ς πα̃σι (всім богам) [посвята № 20].
Часто непрямий додаток супроводжується УО – прикладками, які вказують на
функцію бога: ’Απόλλωνι ’Ιητρω̃ι (Аполлонові Лікарю) [посвяти №6, 10, 25], Διὶ Σ]
ωτη̃ρι (Зевсу Спасителю) [посвята № 26], θεοι̃ς νεικη φόροις (богам-дарувателям
перемоги) [посвята № 32]. Таких непрямих додатків може бути два у функції однорідних членів речення. Поряд з ім’ям бога могли бути УО у формі прикметника
на позначення місця його покровительства: ’Αρ]τέμι ’Εφεσείηι (Артеміді Ефеській)
[посвяти № 6а, 11], прикладки (μεδεούς[ηι]) з НО (Σπάρτης) у родовому відмінку
(Genеtivus оbiectivus): Ε
̔ κά[τη]ι Σπάρτης μεδεούς[ηι] (Гекаті, покровительці Спарти) [посвята № 22] або двох прикладок ( Ο
̓ ὐρανία, μεδεούσηι) з НО (̓Απατούρου)
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у родовому відмінку (Genеtivus оbiectivus): Αφροδίτη Οὐρανία Α
̓ πατούρου μεδεούσηι
(Афродіті Уранії, покровительці Апатура) [посвяти № 31, 35].
Прямий додаток (предмет дедікації) виражається знахідним відмінком іменника на позначення архітектурних споруд: ἀνέθηκεντὸν Βωμὸν (присвятив жертовник) [посвята № 6а], τὸν ἀνδριάντα (статую) [посвята № 25]. Він може бути
ускладнений УО-прикладкою (Παιρισάδην) з НО – прикладкою у формі Genеtivus
possessivus (βασιλέως), яке уточнюється УО – прикладкою (Σπαρτόκου): βασιλέα
Παιρισάδην βασιλέως Σπαρτόκου (статую царя Перісада, сина царя Спартока)
[посвята № 20].
Обставина часу виражається відокремленим зворотом Genеtivus absolutus зі
значенням часу. Зворот у більшості випадків включає в себе підмет конструкції – іменник на позначення імені правителя та предикативний дієприкметник (ἄρχοντος, βασιλεύοντος): ἄρχοντος Παιρισάδου του Σπαρτόκου Βοσπόρου καὶ
Θευδοσίης καὶ βασιλεύοντος Σίνδων καὶ Μαϊτω̃ν πάντων καὶ Θατέων (під час правління архонта Боспору і Феодосії Перісада, сина Спартока, царя сіндів і всіх
маїтів і фатіїв) [посвята № 25]. Підмет конструкції може супроводжуватися НО
(τουΣπαρτόκου) у родовому відмінку (Genеtivus possessivus), яке вказує на ім’я
батька правителя. Перший предикатив конструкції (ἄρχοντος) має при собі два
НО – топоніми, що позначають країни, на які поширювалась влада правителя
(Βοσπόρουκαὶ Θευδοσίης), у родовому відмінку (Genеtivus оbiectivus). Другий
предикатив (βασιλεύοντος) доповнений трьома НО – етнонімами з вказівкою на
народи, якими керував правитель (Σίνδωνκαὶ Μαϊτω̃νπάντωνκαὶ Θατέων) у формі
Genеtivus оbiectivus. У деяких посвятах при підметі конструкції НО у родовому відмінку, яке вказує на ім’я батька не зазначається і при ньому фігурує лише
одне НО – топонім: ἄρχοντος Παιρισάδεο[ςΘεοδο]σίης καὶ βασιλεύοντος Σίνδ[ων καὶ
Μαϊτω̃?]ν καὶ Θατέων (під час правління Перісада, архонта Феодосії і царя сіндів, маїтів і фатеїв) [посвяти № 9, 10, 11]. Або другий предикатив доповнений
чотирма НО: Λεύκωνος ἄρχοντος Βοσπόρο καὶ Θεοδοσίης καὶ βασιλεύοντος Σίνδων,
Τορετέων, Δανδαρίων, Ψησσω̃ν (під час правління Левкона, архонта Боспору і Феодосії і царя сіндів, торетів, дандаріїв, псессів) [посвяти № 6, 6а, 8];
Обставина часу більшості посвят складається лише з підмета конструкції, доповненого НО (Genеtivus possessivus) з вказівкою на ім’я батька правителя, та
предикатива конструкції: ἄρχοντος Σπαρτόκου του̃ Εὐμήλου (під час правління архонта Спартока, сина Евмела) [посвяти № 18, 19], βασιλεύοντος Παιρισάδου του̃
Σπαρτόκου (за царювання Перісада, сина Спартока) [посвяти № 21, 23].
У написі βα[σιλεύοντος βασιλέως βασιλέων] μεγάλου ̓Ασάνδρου [φιλ]ορωμαίου
σωτη̃ρος καὶ βασιλίσσης Δυνάμεως (під час царювання царя царів, великого Асандра, дружнього до римлян, спасителя, і цариці Дінамії) [посвята № 30] головні
члени конструкції представлені підметами – іменниками βασιλέως, βασιλίσσης та
предикативом βα[σιλεύοντος. Перший підмет має при собі чотири УО, виражених
двома прикладками – власною назвою (Ασάνδρου) і іменником (σωτη̃ρος), двома
прикметниками (μεγάλου, φιλορωμαίου) та НО (βασιλέων]) – іменник у родовому
95

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

відмінку (Genetivus partitivus). Другий підмет супроводжується лише УО – прикладкою з вказівкою на ім’я цариці (Δυνάμεως).
Слід зазначити, що у чотирьох написах вказується точна дата здійснення присвяти або, як правило, у формі Dativus temporis з прийменником (ἐντω̣̃ ... ἔτει] καὶ
μη[νὶ τω̣̃ δει̃νι] (у … році,в місяці …) [посвята № 34]), в якому засвідчено іменники
на позначення проміжків часу (ἔτος – рік, μη̃ν – місяць). При цьому рік уточнюється буквеними позначеннями року ἐντω̣̃ κυ ́ἔτει καὶ μηνὶ Δαεισίω̣ κζ (в 420 р., в
місяці Даїсії, 27 числа) [посвята № 33]; а іменник “місяць” пропускається і тоді
залишається тільки назва місяця у родовому відмінку (Genetivus temporis): [̓Εντω̃ι
... ἔτει.] Γορπ[ιαίου ..] (в … році. Місяці Горпієя) [посвята № 32]; θλφ ́, Ξανδικ[ου̃]
(539 р., місяця Ксандіка) [посвята № 35].
Проведений аналіз дав змогу зробити такі висновки. Щодо лексико-синтаксичної організації посвят, то у функції підмета як головного члена словосполучення, як правило, вживаються антропоніми. Крім власних імен, підметами виступають загальні назви на позначення осіб, які перебувають у родинних стосунках, а саме осіб, пов’язаних шлюбом. Обставина мети у посвятах представлена
прийменниковими словосполученнями з іменниками на позначення родинних
зв’язків, вищих державних посадових осіб, визначної події. Непрямими додатками виступають переважно теоніми. Прямі додатки виражені іменниками на позначення культових споруд. У функції головного члена словосполучення обставини часу виступають антропоніми – імена правителів і назви вищих посадових
осіб. Майже усі ці члени речення мають при собі залежні компоненти: узгоджені
і неузгоджені означення. У функції узгоджених означень переважають прикладки – іменники на позначення родинних зв’язків, назв осіб за професійною діяльністю (особи, які здійснювали релігійні обряди; начальники флоту), вищих
державних посадових осіб, функцій богів та антропоніми. З головними членами
словосполучень поєднуються також узгоджені означення у формі прикметників
зі значенням “розміру” з позитивною конотацією, які виражають приналежність
до певної території, соціальну поведінку; дієприкметників, які визначають приналежність до певного соціального стану чи служителів культу. Як неузгоджені
означення використовуються переважно антропоніми у родовому відмінку, які
називають імена осіб, поєднаних родинними зв’язками, топоніми, етноніми, а також прийменникові словосполучення, які виражають походження відповідно до
соціального положення або територіальну приналежність.
Посвяти представлені синтаксичними одиницями різних рівнів: елементарними синтаксемами та синтаксичними конструкціями-словосполученнями (від
двочленних до одинадцятичленних), які поєднуються підрядним зв’язком узгодження і керування. Оптимальна синтаксична модель, яка складається з шести
елементів, представлена лише в одній посвяті. З п’яти елементів складається сім
посвят, з чотирьох – десять, з трьох – шість, з двох – п’ять, одна посвята представлена лише непрямим додатком. У двох написах дедікант не названо. У 21 посвяті
не вказується або не збереглась обставина мети – вказівка на честь кого, або чого
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здійснюється посвята. У чотирьох посвятах адресат дедікації взагалі не вказується (або не зберігся). Адресат може бути в препозиції або постпозиції до присудка
ἀνέθηκεν. У 15 написах обставина, яка вказує на час дедікації пропущена. Слід
зауважити, що вона може стояти як на початку напису, так і в кінці.
Тексти посвят як спеціальний вид текстів характеризує закріпленість певних
лексичних одиниць і тільки їм притаманних синтаксичних структур історичною
традицією їх укладання на території грецьких колоній Північного Причорномор’я.
Їх об’єднує особлива лексика і особливий синтаксис, який відрізняється семантико-синтаксичною деталізацією кожного члена речення.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні лексико-синтаксичної організації інших видів епіграфічних написів Північного Причорномор’я.
Мегель О. П., аспирантка
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Лексико-синтаксическая организация эпиграфических текстов посвятительных надписей Северного Причерноморья
Выявлена оптимальная синтаксическая модель посвятительных надписей Боспорского царства
и модификации каждого члена предложения. Установлены присущие надписям лексика и типичный
синтаксис, отличающиеся детализацией каждого члена предложения.
Ключевые слова: лексико-синтаксическая структура; синтаксическая модель; подлежащее; прямое дополнение; косвенное дополнение; обстоятельство цели; обстоятельство времени.
Oksana Mehel, Postgraduate student
Lviv Ivan Franko National University
Lexical and Syntactic Organization of Epigraphic Texts-dedications of Northern Black Sea
Optimal syntactic model of dedications of Bosporus kingdom and modifications of each part of a
sentence are demonstrated. Typical for this kind of inscriptions lexics and syntax with its peculiarities are
examined and identified.
Key words: lexical-syntactic structure; syntactic model; subject; direct object; indirect object; adverbial
modifier of aim; adverbial modifier of time.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛАТИНСЬКОМОВНОГО СФРАГІСТИЧНОГО НАПИСУ
Мосаковська Христина Вадимівна
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Розглянуто основні еволюційні етапи розвитку та використання печатки зі сфрагістичним написом в aнтичному світі, а також основні способи виготовлення, мету побутового, юридичного та
політичного використання печатки у Римській імперії та поза її межами, свідчення істориків щодо
походження печатки. Подані основні класифікації печаток.
Ключові слова: сфрагістика; сигілографія; печатка; латинська мова.

Із засобів для надання документу достовірності найбільш розповсюдженими
і в наш час, і багато століть тому, були печатки. Тому для їх класифікації та впорядкування було створено особливий розділ історичної науки – сфрагістика, або
сигілографія.
Мета даного дослідження – простежити розвиток та еволюцію печатки разом
зі сфрагістичним написом.
Предметом дослідження стали еволюційні характеристики сфрагістичного
напису.
Об’єктом – печатка та сфрагістичний напис на ній як індикатори історичного
та еволюційного розвитку.
Термін «сфрагістика» походить від давньогрецького   – печатка. Але печатка в той час мала ще і значення συνγραφα, ἡ – розписка, письмове
зобов’язання.
Латинське слово «sigillum, i n – знамення, знак, прапор» почало використовуватися ще в давні часи, зокрема у так звані «темні віки». Цей термін також міг
позначати і “praeceptum”, “epistola”, “diploma” – одним словом, все, що «sigillo
munitum».
Взагалі, у звичному вжитку в римлян побутував термін «signum», а також
«anulus», від назви перстня, яким запечатували документ, оскільки в давнішому
значенні печатка – це відтиск на м’якому матеріалі, зроблений перстнем чи предметом іншої форми, на якому міг бути вирізаний знак, що вказував на власника
печатки.
Давні люди користувались для письма дерев’яними навощеними табличками:
віск наливався в спеціально приготовлену глибоку посудину, внаслідок чого дві
дощечки (найбільш звичайна форма письма для документа) складались разом
воском всередину і обв’язувались стрічкою, на кінчики якої прикріплювалась печатка – ό – знак. Вказівку на такий вид печатки ми можемо знайти
ще в «Ілліаді» (6 пісня), в історії Беллорофонта [Геродот 1993, 234]. В законодавстві Солона згадуються різьб’ярі печаток. У Софокла Деяніра посилає Гераклу
разом із отруєним одягом відтиск його печатки. Електру Софокла Орест впізнає
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за батьківською печаткою [Софокл 1979, 386]. Збереглися посилання на те, що
грецькі таблички робилися не лише на восковій основі, але й на глиняній, як на
кінчиках стрічок, так і на оболонках з матерії, в яку потім стали зашивати дощечки. Іноді сама печатка прикривалася раковиною, таким собі прототипом коробочки, яка мала назву кустодій [Лихачев 1903, 24]. Відтиск печатки називався греками «» (пузир), це назва, під якою мається на увазі особливий вид печаток.
Інший вид печатки, що, ймовірніше всього, був розвинутий римлянами – це
перстні-печатки. Проте Пліній у своїй «Історії» пише про знамениті перcтні римлян-воїнів, вказуючи, що вони були запозичені з Греції «hic anulorum usus venit,
quamquam etiam nunc Tace demone ferro utuntur” [Плиний 2005, 234].
Появу залізних перстнів у Римі пов’язують із правлінням Нуми Помпілія. Залізний перстень, перш за все, є відзнакою військової доблесті. Пізній відголосок
цього значення ми бачимо в історії Марія, який після перемоги над Югуртою
в 100 р. до н.е. одягнув залізний перстень, коли вже не тільки сенатори, але й
вершники мали золоті перстні. З цього приводу Пліній говорить: «Longo certe
tempore ne senatum quidem Romanum habuisse aureos manifestum est... volgo que sic
triump habantet, cum corona ex auro et ruscasus tineretur atergo, anulus tamen indigito
ferreus erataeque triumphantis et servi prae se coronam sus tinentis. Sic triumphavit de
Iugurtha C.Marius»1.
З плином часу золоті перстні стали використовуватися сенаторами, а потім із
217 р. до н.е. усім «Ordo equester», крім тих, які називались «equo privato», тобто
вершники не від держави (вони отримали це право лише в 67 р. до н.е. і пізніше). Закони de jure aureorum anulorum були занесені в «Digesta» і в кінці кінців
звичай говорив (до часу Юстиніана), що ті, які народжені вільними, мають право на золотий перстень, приватні вільновідпущеники – на срібний, і лише раби
обов’язково одягали залізний перстень. Разом із перстнями, які означали почесть,
почали з’являтися й перстні-прикраси, і не пізніше І ст. до н.е. в кожному римському домі був звичай мати скриньку для дорогоцінностей. У таких шкатулках
зберігались і перстні-печатки [Дигесты Юстиниана 2002-2006, 69].
Римський письменник Макробій приводить відносно перстнів-печаток у
римлян свідчення Атея Капіто – юриста, що жив у І ст. при Августі та Тиберії:
«Veteres non ornatus sed signandi causa anulum secum circum ferebant» [Макробий
1964, 75]. Коли використання дорогоцінних перстнів як прикрас розповсюдилось
серед простого і суворого звичаями римського суспільства, для перстнів-печаток
були розроблені особливі терміни, такі як «signatorius» та «sigillaricus». У Римі
перстень-печатка був надзвичайно важливим. Їм надавалося право підтвердження автентичності різного роду документів у важливих випадках життя, під час
укладення шлюбних контрактів чи заповітів. У «Дігестах» відмічений випадок,
як перстень передається спадкоємцеві: «Pater pluribus filiis heredibus institutis,
Відомо, що протягом довгого часу Римський сенат не видавав народові золоті динарії, тому ж, хто
святкував тріумф, надавався вінець із золота та земельні наділи, потім тріумфаторові на палець вдягався
залізний перстень, і слуга підносив йому той вінець. Так святкував тріумф Гай Марій над Югуртою.
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moriens, clares et anulum custodiae causa majori natu filiae tradidit» [Дигесты Юстиниана 2002-2006, 65].
Знатні римляни мали печатку завжди при собі на пальці. Достовірно відомо,
що печаток могло бути декілька – одна для документів, листів, інша – для секретних листів, для того, щоб замикати скрині зі скарбами. З вірогідністю можна
вважати, що існувала особлива печатка – «signіsculum» – для буденних справ [Лихачев 1903, 35].
Що ж до відтиску самої печатки, то ще від Цицерона в промові на захист
Флакка збереглися свідчення про те, що відтиски переважно робилися на воску
та на глиняній основі.
Відтиск печатки не завжди був круглої форми. Древні знали ще декілька видів
печаток. Досить багато збереглося печаток лікарів-окулістів, які були різних особливих форм, вирізьблені на каменях різних порід.
Печатки-штемпеля (печатки для відтиску) зазвичай виготовлялися з бронзи,
але також поширеними були з теракоти для відтиску на м’якій глині.
Як суспільні заклади, так і приватні особи з великими грошовими статками,
могли роздавати своїм чиновникам і управляючим подібні штемпеля зі своїм іменем, або якимось надписом. Тому цілком логічно, що існує досить велика кількість однакових штемпелів, яка вимагає класифікації та певних параметрів для їх
розрізнення [Каргер 1945, 54].
Цим питанням зацікавилися німецький знавець геральдики Фрідріх ГогенлоєВальденбург та філолог Георг Гротефенд, які розробили одну з перших класифікацій печаток. Саме вона була покладена в основу нижче наведеної класифікації
М.П. Лихачова, який виділяє 15 підрозділів печаток:
1. Печатки з написами без імені власника печатки; 2. Печатки, що містять ім’я
власника. 3. Печатки із зображенням без імені власника. 4. Печатки із зображенням та з іменем власника. 5. Портретні печатки без герба із зображенням неповної
фігури власника – його голови, погрудного бюста чи фігури по пояс. 6. Портретні
печатки без герба із зображенням повної фігури власника, що стоїть у весь зріст.
7. Портретна печатка без герба із зображенням власника, що сидить. 8. Портретна
печатка без герба із зображенням власника на коні. 9. Портретна печатка з гербом із
зображенням неповної фігури власника – його голови, погруддя. 10. Портретна печатка з гербом із зображенням власника, що стоїть на колінах; 11. Гербова печатка
із зображенням (фігура, емблема) без геральдичного щита. 12. Гербова печатка із
гербовими емблемами, що розміщені на геральдичному щиті. 13. Гербова печатка
із зображенням геральдичних шоломів і прикрас на ньому (без самих гербів) прямо
на полі печатки. 14. Гербова печатка із зображенням геральдичних шоломів і прикрас, що розміщені на геральдичному щиті. 15. Гербова печатка з повним гербовим
зображенням, тобто гербовими емблемами, що розміщені на геральдичному щиті,
прикрашені різними геральдичними атрибутами [Лихачев 1991, 55].
Як ми бачимо, ця система стосується лише однієї сторони печаток: вона класифікує їх за структурними елементами. Ця система недостатня для повного опису
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печаток і незручна тим, що, якщо нею керуватися при вивчені сфрагістичного
матеріалу, довелося б змішати пам’ятки різних епох, походження та історичного
значення.
Такі недоліки, а також однобічність класифікації підштовхнули Г. Гротефенда
до створення нової класифікації, яка базувалася на таких ознаках:
1. Вид прикріплення;
2. Матеріал виготовлення;
3. Форма печатки;
4. Слово, яке важко перекладається, тому потребує терміна і розпізнається
по відтиску самої печатки;
5. За типами (Класифікація Ф. Гогенлоє).
Класифікацію за першими чотирма ознаками Г.Гротефенд проводить у такий
спосіб:
1. Прикладена на лицевій стороні документу;
2. Прикладена на звороті акту чи документу (документ, що знаходиться в
конверті);
3. Навішування печатки (прорізка пергаменту);
4. Прикладена, коли запаковується документ, тобто, коли печатка прикладена так, що приховує вміст документа;
5. Прикладена із запаковуванням, тобто за допомогою прорізу документа
вставляється стрічка для більшої міцності утримання;
6. Печатка, що висіла на стрічці, яка була вирізана із самого документа;
7. Висяча печатка;
8. На смужці пергаменту;
9. На смужці шкіри (білої, темної, чорної, бурої);
10. На шнурівці;
11. На кольорових стрічках: лляних, бавовняних, шовкових.
Проте, на думку М. П. Лихачова, ця класифікація, заснована на багатьох ознаках, є занадто складною. Печатка, прикладена до документа, і печатка прикладена
до конверта (якщо документ згорнутий конвертом), по суті, є одним типом. Ознака суттєва для самих документів – не суттєва для печатки [Лихачев 1904, 54].
Можна обмежитися, власне, основними типами:
1. Прикладні печатки;
2. Прикладні печатки під папером;
3. Підвішені печатки, до яких належить особливий вид – так звані булли.
Отже, печатки та написи на них дають різноманітні свідчення, тому печатки
вважаються не лише пам’ятками дипломатики (підтвердження автентичності документа), але історичними (показники політичних тенденцій, суспільних впливів
і поглядів у зображеннях, формах, величинах, матеріалі), лінгвістичними (використання різних видів письма, епіграфічні особливості, види зв’язку між написом
та зображенням), пам’ятками історії мистецтва, а також цінними документами з
історії побуту (зображення будівель, одягу, різних предметів, зброї).
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СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОКАЗІОНАЛЬНО СУБСТАНТИВОВАНИХ
ПРИКМЕТНИКІВ ТА ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
(на матеріалі IV книги “Історії” Геродота та трагедії Софокла “Антігона”)
Савчук Галина Олександрівна
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Статтю присвячено визначенню стилістичних можливостей оказіонально субстантивованих
прикметників та дієприкметників у текстах “Історії” Геродота та трагедії Софокла “Антігона”. Виявлено ОСД та ОСП у синонімічних та гіперо/гіпонімічних повторах, фігурах перелічення, варіативного повтору, синонімічних та антонімічних парах.
Ключові слова: оказіонально субстантивовані прикметники та дієприкметники; повторна номінація; субститут; перелічення; варіативний повтор; синонім; антонім.

Більшість дослідників, вивчаючи явище субстантивації, крім семантичних і
граматичних аспектів звертають увагу на стилістичний аспект цього явища [Лихошерстова 2001; Ерастова 1976; Глущенко 1982 та ін.], не виділяючи окремо
стилістичну роль узуальних та оказіональних субстантиватів.
Метою даного дослідження є з’ясування стилістичних можливостей оказіонально субстантивованих прикметників та дієприкметників (далі ОСД та ОСП
відповідно) у різножанрових текстах давньогрецької літератури. Об’єктом дослідження є стилістично марковані ОСД та ОСП у текстах “Історії” Геродота та
трагедії Софокла “Антігона”, а предметом – стилістична роль ОСД та ОСП в
аналізованих текстах.
Вчені, досліджуючи стилістичні особливості субстантивації, простежують
різні її вияви. Зокрема, Ковалевська Є.Г. звертає увагу на те, що складність, перехідність лексичної і граматичної семантики субстантиватів посилює емоційноекспресивне звучання тексту. Субстантивати служать цілям версифікації [Ковалевська 1977, 65-67].
Ерастова Н.Ф. виділяє три основні стилістичні функції слів-субстантиватів:
1) номінативно-образотворчу; 2) характеризуючи; 3) жанроутворюючу [Ерастова
1973, 173-178]. На жанроутворюючій функції субстантиватів наголошують більшість дослідників стилістичних функцій субстантиватів. Зокрема, Н.П. Корженевська зазначає, що субстантивовані одиниці, володіючи здатністю виражати
різноманітні стилістичні відтінки значення, можуть визначати стиль мови. Відношення до них письменника, використання їх в тій чи іншій сфері в поєднанні
з іншими засобами виразності створює інколи і загальний стилістичний вигляд
твору. Дослідниця зазначає, що стилістичну різноманітність в мову вносить вживання субстантиватів в якості синонімів до звичайних іменників, роблячи її виразнішою і образною. Часто вибір субстантивованого слова зумовлений прагненням автора уникнути повторів [Корженевська 1961, 7-10].
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Глущенко Л.М., досліджуючи субстантивацію прикметників у Цицерона, зазначає, що стилістичні особливості вживання субстантиватів залежать від відношення автора до подій, фактів, які він описує, від його політичних і філософських
поглядів. Також Глущенко Л.М. звертає увагу на те, що абстрактні субстантивати
можуть служити відправною точкою викладу суті певного явища або коротким
підсумком, логічним завершенням думки [Глущенко 1982, 42-44].
Н.Є. Лихошерстова, досліджуючи субстантивацію дієприкметників в українській мові, зауважує, що особливості вживання субстантиватів у всіх стилях полягають у тому, що існує група субстантиватів, конституенти якої вжиті в текстах
з метою уникнення тавтології та через значну інформаційну насиченість дієприкметника [Лихошерстова 2001, 12].
Не можна не зауважити, що у багатьох випадках оказіональна субстантивація відбувається задля уникнення повторів різних за структурою виразів, тобто
вступає в силу явище, відоме в мовознавстві як повторна номінація (далі ПН).
Специфіку цього явища найбільш точно, на нашу думку, відображає визначення
В.Г. Гак, який розуміє ПН як найменування вже раніше позначуваного в даному
тексті денотата: особи, предмета, дії, якості [Гак 1972, 123]. О.В. Мєтлякова серед функцій ПН в тексті називає і експресивно-стилістичну, що слугує важливим
засобом створення різноманітних стилістичних ефектів і досягнення виразності
мови [Мєтлякова 2007, 131].
Типологія ПН зазвичай зводиться до розгляду її в синтагматичному, парадигматичному та функціональному аспектах. В синтагматичному плані (з точки зору
взаєморозташування номінацій в тексті) повтори можуть бути контактними і дистантними. В парадигматичному плані (в плані смислової структури) ПН може бути
ідентичною, варіативною, змішаною і вираженою. Специфіці аналізованих у статті
одиниць, на нашу думку, найбільш відповідає варіативна ПН, яка виникає у тому
випадку, коли нове найменування у смисловому відношенні відрізняється від попереднього і дозволяє читачеві по-новому побачити і оцінити те, що зображується.
Такі повтори можуть бути представлені синонімічним, гіпер/гіпонімічним, метонімічним, перифрастичним, антонімічним повтором [Мєтлякова 2007, 131].
Беручи до уваги напрацювання згаданих дослідників, проаналізуємо, які стилістичні властивості притаманні ОСД та ОСП в аналізованих текстах, розпочавши з вживання ОСД та ОСП в межах ПН.
Засвідчено вживання синонімічних субстантиватів для заміни раніше позначуваних предметів. Так, у Геродота ОСД τὰ ὀρυσσόμενα “викопуване” вживається як синонім до іменника τὸ ὄρυγμα “підкоп”, який у тому ж розділі використано
двічі у формі множини до вживання ОСД: κατὰ δὲ τὰ ὀρυσσόμενα ἠχέεσκε ὁ χαλκὸς
τῆς ἀσπίδος (Ist. IV. 200) – а вздовж підкопу, мідний щит дзвенів. Розглянемо ще
один приклад: τῶν δὲ ἕκαστος ὑποδεκόμενος εὐωχέει τοὺς ἑπομένους (Ist. IV. 73) − і
кожен із них приймаючи, пригощає супроводжуючих (померлого). У цьому прикладі ОСД виступає контекстуальним синонімом узуального субстантивованого
дієприкметника οἱ προσήκοντες – “родичі”, який вжито у попередньому реченні. У
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наступному прикладі засвідчено ОСД τὸ διδόμενον: ἣ δὲ λαμβάνουσα τὸ διδόμενον
καλὸν μὲν ἔφη καὶ τοῦτο εἶναι (Ist. IV. 162 (двічі) − Вона ж приймаючи дароване,
казала, що і це є гарним. Цей ОСД співвідноситься з іменником δῶρον “дар”, який
фігурує нижче, і контекстуальним синонімом якого він виступає, що обумовлює і
форму середнього роду. Слід зазначити, що у всіх вище наведених прикладах має
місце дистантна повторна номінація.
Нерідко субстантивати без смислових втрат виконують функцію субститутів
окремих фраз або й цілих речень. Наведений вище ОСД τὸ διδόμενον одночасно
з синонімічним повтором є конденсованим субститутом фрази: ὁ Εὐέλθων πᾶν οἱ
ἐδίδου (Ist. IV. 162) − Евельтон дарував їй все. Подібне простежуємо і в іншому
прикладі: ἄλλοι δὲ διαλαβόντες τοῦ ἀποπεμπομένου παρὰ τὸν Σάλμοξιν τὰς χεῖρας καὶ
τοὺς πόδας ἀνακινήσαντες αὐτὸν μετέωρον ῥίπτουσι ἐς τὰς λόγχας (Ist. IV. 94) − інші
ж, взявши посланого до Сальмоксія за руки і за ноги, розгойдавши його високо, кидають на списи. ОСД виступає субститутом виразу ἀποπέμπουσι ἄγγελον
− (гети) посилають посланця, який препозитивно трапляється у тому ж розділі. ἐγώ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω γένους κατ’ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων (Ant.
173-174) − я маю владу і трон за кровною спорідненістю з загиблими. ОСД τῶν
ὀλωλότων виступає субститутом фрази, яку знаходимо у попередньому реченні:
ἐκεῖνοι (οἱ παῖδες Οἰδίπους) ὤλοντο (Ant. 167-168) – ті (діти Едипа) загинули.
Частіше при субституції простежуємо розширення смислу описаного раніше факту чи події: ἐπεὶ δὲ τοῖσι Ὑπερβορέοισι τοὺς ἀποπεμφθέντας ὀπίσω οὐκ
ἀπονοστέειν (Ist. IV. 33) − тому, що послані гіпербореями не повернулись назад.
ОСД τοὺς ἀποπεμφθέντας виступає генералізованим субститутом фрази, яку вжито вище у тому самому розділі: πέμψαι δὺο κόρας ... πέμψαι ἄνδρας πέντε − послали двох дівчат…послали п’ятьох мужів. ОСД в постпозиції виступає конденсованою назвою вище згаданих осіб (посланих двох дівчат і п’ятьох мужів).
στρατοπεδεύοντο τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα λεαίνοντες (Ist. IV. 122) − розташувались
табором, знищуючи те, що росте на землі. ОСД τὰ φυόμενα, вживається тут замість іменника ἡ ποίη “трава” з тим самим неузгодженим означенням у виразі,
який засвідчено вище: ἐβουλεύοντο τὴν ποίην τε ἐκ τῆς γῆς ἐκτρίβειν (Ist. IV. 120) –
вирішили … нищити траву на землі. Перейдемо до аналізу наступного прикладу:
ἀντορύσσοντες δ᾽ ἂν ταύτῃ οἱ Βαρκαῖοι ἔκτεινον τῶν Περσέων τοὺς γεωρυχέοντας
(Ist. IV. 200) – роблячи там зустрічний підкоп, баркарійці вбивали з персів копачів
землі. ОСД у виразі τῶν Περσέων τοὺς γεωρυχέοντας заміняє з генералізацією значення вжитий вище вираз ἐπολιόρκεον ὀρύσσοντες τε ὀρύγματα – (Перси), копаючи
підкоп, (здійснювали облогу). Узагальнюючою назвою того, про що йдеться в попередньому реченні (ἀποῤῥέει δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ παχὺ καὶ μέλαν – стікає з цього щось
густе і чорне) слугує ОСД τῷ ἀποῤῥέοντι у відповідному реченні: οὔνομα δὲ τῷ
ἀποῤῥέοντι ἐστὶ ἄσχυ (Ist. IV. 23) − назвою стікаючого є асхі. В усіх цих випадках
простежується заміна видового поняття родовим.
Але субституція може мати і протилежний характер, зокрема у такому прикладі: Ταῦτα μέν νυν τοῦ ζεύξαντος τὴν γέφυραν μνημόσυνα ἐγένετο (Ist. IV. 88) – Це
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стало пам’ятником того, хто побудував міст. У наведеному прикладі відбувається субстантивація дієприкметника в складі словосполучення τοῦ ζεύξαντος
τὴν γέφυραν. Цим ОСД, який вжито в кінці розділу 88, автор, очевидно, заміняє
іменник τὸν ἀρχιτέκτονα “будівельник”, що фігурує на початку розділу, при цьому
відбувається заміна родового поняття видовим. Йдеться про самосця Мандрокла,
який побудував міст через Понт.
У Софокла та Геродота трапляються випадки, коли оказіоналізми вживаються
разом з іншими спільнокореневими словами в одному реченні, задля ритмічної
організації тексту, творячи варіативний повтор: Σοὶ δ’ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα
τυγχάνειν σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω (Ant. 469) – Якщо тобі здається, що
я роблю нерозумні вчинки випадково, то я зобов’язана цим безглуздям нерозумному. У наведеному реченні можна спостерігати вживання трьох однокореневих
слів (μῶρα, μώρῳ та μωρίαν), два з яких є оказіональними СП (μῶρα і μώρῳ) для
максимального увиразнення думки. τὸ γὰρ πρᾶγμ᾽ οὔτ᾽ ἔδρασ᾽ οὔτ᾽ εἶδον ὅστις ἦν
ὁ δρῶν (Ant. 239) − бо я не робив цієї справи, ані не бачив, хто був виконавцем.
Тут ОСД ὁ δρῶν творить повтор разом зі спільнокореневим дієсловом δράω для
наголошення одного з ключових слів трагедії.
Вочевидь, намагаючись детально змалювати скіфський обряд жертвоприношення співзвучними словами (Ist. IV. 60), Геродот використовує у складі варіативного повтору ОСД ὁ θύων “той, що здійснює жертвопринесення” та ὁ θύσας
“той, що здійснив жертвопринесення” як споріднені з іменниковою лексемою
θυσίη “жертва” та дієсловом θύω, θύῃ, θύουσι “здійснювати жертвопринесення”;
ОСД τοὺς ἀποπεμφθέντας і однокореневі нефінітні дієслівні форми πέμπειν, πέμψαι
(двічі), προπέμπειν, προπεμπόμενα (Ist. IV. 33); ОСД τοῦ ἀποπεμπομένου і фінітні
дієслівні форми πέμπουσι, ἀποπέμπουσι (двічі) (Ist. IV. 94); ОСД τὰ ὀρυσσόμενα
і дієприкметники ἀντορύσσοντες, ὀρύσσοντες (Ist. IV. 200). Варіативний повтор
простежується у вище аналізованих прикладах у Софокла: ОСД τὸ διδόμενον, τῷ
διδομένῳ, дієслово ἐδίδου та субстантивований інфінітив τὸ δοῦναί (Ant. 162).
В окремих випадках Геродот застосовує оказіональні субстантивати у такому стилістичному прийомі, як перелічення: εὐωχέοντα ἀναδιδάσκειν ὡς οὔτε αὐτὸς
οὔτε οἱ συμπόται αὐτοῦ οὔτε οἱ ἐκ τούτων αἰεὶ γινόμενοι ἀποθανέονται (Ist. IV. 95) –
частуючи, повчав їх, що ані він сам, ані його співтрапезники, ані ті, що від них
завжди будуть народжуватись, не помруть. Перший однорідний підмет виражено тільки одним словом − вказівним займенником αὐτὸς, другий (іменник οἱ
συμπόται) супроводжується неузгодженим означенням (αὐτοῦ), третій є найбільш
об’ємним − він виражений ОСД οἱ γινόμενοι з двома неузгодженими означеннями
(ἐκ τούτων αἰεὶ). Тобто автор замість іменника οἱ απόγονοι “нащадки”, мабуть намірено, вживає ОСД з двома означеннями для того, щоб привернути більшу увагу
до третього члена перелічення і особливо увиразнити цю категорію осіб.
Було виявлено випадки, коли субстантивати вживаються зі звичайними іменниками в межах риторичної фігури перелічення, очевидно, для частиномовної уніфікації. Зокрема, було зафіксовано вісім однорідних підметів, шість з
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яких виражено іменниками і два – ОСП, поєднаними варіативним повтором (οἱ
κυνοκέφαλοι, οἱ ἀκέφαλοι): καὶ γὰρ οἱ ὄφιες οἱ ὑπερμεγάθεες καὶ οἱ λέοντες κατὰ
τούτους εἰσὶ καὶ οἱ ἐλέφαντές τε καὶ ἄρκτοι καὶ ἀσπίδες τε καὶ ὄνοι οἱ τὰ κέρεα ἔχοντες
καὶ οἱ κυνοκέφαλοι καὶ οἱ ἀκέφαλοι (Ist. IV. 191) − бо там живуть великі змії, леви,
слони, і ведмеді, і гадюки, і рогаті віслюки, і собакоголові і безголові (люди).
Засвідчено випадок, коли оказіональні субстантивати входять до складу трьох
стилістичних фігур: τὴν δ᾽, ἐπεὶ οἱ γενομένους τοὺς παῖδας ἀνδρωθῆναι, τοῦτο μὲν
σφι οὐνόματα θέσθαι, τῷ μὲν Ἀγάθυρσον αὐτῶν, τῷ δ᾽ ἑπομένῳ Γελωνόν, Σκύθην δὲ
τῷ νεωτάτῳ (Ist. IV. 10) − а вона після того як її діти, що народились змужніли,
дала їм імена, одному з них − Агатірс, наступному − Гелон, а Скіф − наймолодшому. У наведеному реченні простежуються трикомпонентне перелічення у формі простих еліптичних речень, побудованих за принципом синтаксичного паралелізму (Dat. Sing. + Acc. Sing.) з застосуванням оміоптоту, при цьому у давальному
відмінку вжито задля частиномовної уніфікації чотирискладові ОСД τῷ ἑπομένῳ
та ОСП τῷ νεωτάτῳ. Автор міг вжити замість пари τῷ ἑπομένῳ … τῷ νεωτάτῳ інші
пари: τῷ δεύτερῳ “другому” ... τῷ νεωτάτῳ “наймолодшому”, τῷ δεύτερῳ “другому” ... τῷ τρίτῳ “третьому”, τῷ μέσῳ “середньому” ... τῷ νεωτάτῳ “наймолодшому”, але тоді йому б не вдалось досягнути однакової кількості складів.
ОСД можуть об’єднуватись синонімічними відношеннями: Λίβυες τῆς τε ἐσθῆτος
εἵνεκα καὶ τῆς σκευῆς τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν καὶ ἐπελκομένους ἐφόνευον (Ist. IV.
203) − лівійці тих з них, хто відстав і заблукав, повбивали заради одягу і зброї.
Очевидно, другий ОСД вживається для підсилення і конкретизації змісту першого ОСД. Попарне вживання ОСД для емфази має місце і в наступному прикладі:
Θωμάζω ὦν τῶν διουρισάντων καὶ διελόντων Λιβύην τε καὶ Ἀσίην καὶ Εὐρώπην (Ist. IV.
42) − Я дивуюсь (людям), які відокремили і розмежували і Лівію, і Азію, і Європу.
Для Софокла характерним є вживання антонімічних ОСД та ОСП: σοὶ ταῦτ’
ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως Κρέων, τὸν τῇδε δύσνουν καὶ τὸν εὐμενῆ πόλει (Ant. 211212) − Креонте, сину Менекея, ти можеш визначити, хто є другом, а хто − ворогом для міста. У наступному реченні: Ἀλλ’ ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν καὶ
δίκαια καὶ τἀναντία (Ant. 666) – але той, кого поставить місто, його слід слухати
і щодо справедливих справ, і щодо протилежних. ОСП τἀναντία є контекстуальним антонімом, який заміняє антонімічний СП ἄδικα, очевидно для metri causae.
Заради метру побудована ще одна антитеза, в якій ОСП οἱ κακοί в опозиції до οἱ
ἐνδίκοι набуває значення прикметника ἄδικοι “несправедливі”: κοὔποτ’ ἔκ γ’ἐμοῦ
τιμὴν προέξους’ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων (Ant. 208) – і ніколи погані не будуть від мене
мати перевагу над справедливими. У наступному реченні вжито два антонімічних
ОСД: τύχη γὰρ ὀρθοῖ καὶ τύχη καταῤῥέπει τὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυστυχοῦντ᾽ ἀεί
(Ant. 1158-1159) – бо доля підносить і скидає щасливого і нещасного однаково.
Ще в одному прикладі антитеза з використанням ОСП побудована на грі слів:
θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις (Ant. 88) – ти маєш гаряче серце у холодних
справах (страшних, від яких холоне серце). Тут гаряче серце протиставляється
холодним справам – ἐπὶ ψυχροῖσι.
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В ході дослідження було з’ясовано, що обоє авторів використовують оказіоналізми у функції субститутів окремих фраз, в обох авторів оказіональні субстантивати засвідчені у фігурах варіативного повтору для опису подій співзвучними
словами, однак переважає таке вживання у Геродота.
Для мови Геродота є характерним застосування синонімічних субстантиватів
для заміни раніше позначуваних предметів (23.5%), було виявлено субституцію з
розширенням смислу описаного раніше факту чи події з заміною видового поняття родовим (29.4%) або родового – видовим (5.8%), було зафіксовано вживання
ОСД і ОСП у переліченнях (17.6%) та попарне вживання оказіоналізмів (11.7%).
Такі стилістичні можливості ОСД та ОСП в “Історії” Геродота обумовлені вимогами жанру твору. Це прозовий історичний твір, в якому автор розлого описує
певні події, місцевість, побут та звичаї народів. Оказіоналізми служать одним із
засобів виразності та переконливості, вони роблять мову автора багатшою та різноманітнішою.
Особливістю функціонування ОСД та ОСП у трагедії Софокла “Антігона” є
те, що вони фігурують в антонімічних парах (40%). Їх вживання часто зумовлене
віршовим розміром трагедії, у складі варіативних повторів вони слугують засобом підкреслення чи виділення ключових лексем трагедії. Отже, використання
оказіональних субстантиватів допомагають авторові збагатити лексику тексту та
переконливіше розкрити головний конфлікт трагедії.
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Стилистические функции окказионально субстантивированных прилагательных и причастий в древнегреческом языке (на материале IV книги “Истории” Геродота и трагедии
Софокла “Антигона”).
Статья
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субстантивированных прилагательных и причастий в тексте «Истории» Геродота и трагедии Софокла «Антигона». Окказиональные субстантиваты выявлены в синонимических и гиперо/гипонимических повторах, в фигурах перечисления, вариативного повтора, синонимических и антонимических парах.
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Stylistic Functions of Ocassionaly Substantivized Adjectives and Participles in Ancient Greek
Language (on the material of the fourth book of Herodotus «History» and tragedy of Sophocles
«Antigone” ).
The article is devoted to the research of all stylistic possibilities of ocassionaly substantivized adjectives
and participles in the texts of Herodotus “History” and tragedy of Sophocles “Antigone”. Ocassionaly
substantivized adjectives and participles were found in synonymous and hyper/hyponominated repetitions,
in the figures of enumeration, variant repetition, synonymous and antonymous pairs.
Key words: ocassionaly substantivized adjectives and participles; repeated nomination; substitute;
enumeration; variant repetition; synonym; antonym.
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НОМЕН AEGER ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
В ЛАТИНСЬКОМУ СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Скрипник Юлія Сергіївна
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено розгляду специфіки конотацій номена aeger на прикладі творів латинських
авторів різних жанрів та історичних періодів. Досліджено також дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його метафоричність.
Ключові слова: концепт; концептуальний аналіз; концепт ХВОРОБА; латинська мова.

Аналіз концепту ХВОРОБА в латинській мові на початку наших наукових
пошуків було обрано через його універсальність в глобальному сенсі та специфічність для кожної людини. І в процесі дослідження нами було виявлено, що
саме цей концепт залишається концептом, незважаючи на специфіку розуміння
цього поняття різними вченими чи науковими школами. Він належить і до царини
когнітивної лінгвістики, і лінгвокультурології. В ньому присутня водночас і універсальність загальнолюдської категорії, і етнічна специфічність, і індивідуальні
особливості. Цей концепт є надзвичайно цікавим для аналізу, однозначним і неоднозначним водночас, таким, що вимагає розгляду з точки зору різних наук та
наукових підходів. Чи відрізняється наше розуміння та розуміння давніх римлян
про те, що є хвороба? Чи вплинуло на наше розуміння природи хвороби те, що
латина вже сотні років використовується як мова медицини? Питання ці є надзвичайно цікавими для розгляду.
Отже, актуальність нашої статті бачиться в тому, що обраний нами концепт
ще не був дослідженим під аксіологічним кутом зору, що створює цікаві перспективи для його вивчення на перехресті різних ділянок наукового знання (педагогіки, психології, медицини).
Метою нашого дослідження є з’ясування аксіологічно маркованих аспектів
функціонування цього концепту на матеріалі латиномовних творів різних жанрів
та періодів.
Предмет дослідження – лексико-семантична специфіка номена aeger як одного із лексичних репрезентантів концепту ХВОРОБА в латинській мові.
Для початку, скориставшись російсько-латинським словником Дворецького,
визначимо семантику нашого номена – ключове слово, що його репрезентує,–
прикметник aeger, gra, grum, який має наступні значення: 1) хворий 2) той що
перебуває в занепаді, засмучений 3) болісний 4) cумний, нещасний, пригнічений.
Коренева морфема aegr- має наступні деривати: іменники aegrimōnia – печаль,
скорбота; aegritūdo 1) недуга, нездоров’я, хвороба; 2) печаль, скорбота, пригнічено настрій, туга; aegror – хвороба; aegrotatio – розлад здоров’я, хворобливий стан,
нездужання; прикметник aegrōtus, а, um: 1) хворий, стражденний, 2) засмучений,
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що похитнувся, 3) той, що нудиться, сумує; дієсловами aegrōto, -are: 1) бути
хворим, хворіти: 2), занепасти, похитнутись; aegreo, -ere: бути хворим, хворіти;
aegrēsco, –, –, ere : 1) занедужувати 2) впадати в зневіру, починати сумувати, засмучуватися 3) посилюватися, погіршуватися; прийменником aegrē: 1) болісно,
важко 2) з незадоволенням, з досадою, неохоче: 3) ледь-ледь, насилу. Отже, бачимо, що центральним, стрижневим семантичним наповненням морфеми виступає
значення “хворобливого стану”, “нездужання”, але достатньо частотним є і значення “страждання», «смуток” і внаслідок когнітивного переосмислення також і
“зневіра”, “небажання щось робити”, “апатія”. Приклади контекстуального використання, а, отже, і ціннісну сторону нашого номена можна прослідкувати на
прикладі творів античної доби, так у Плавта бачимо наступний діалог:
Phron. Vide quis loquitur tam propinque.
Astaphium Miles, mea Phronesium, tibi adest Stratophanes. nunc tibi opust, aegram
ut te adsimules.
Phron. Tace, cuí adhuc ego tam mala eram monetrix, me maleficio vinceres?(Pl.
Truc. 2.6)
Фронесія Подивися, хто говорить так близько?
Астафія Воїн, моя Фронесія, Стратофан до тебе приїхав. Нічого тобі не
лишається, ніж хворою прикинутись
Фронесія Помовч ти! Невже думаєш Перевершити мене підступністю? (Pl.
Truc. 2.6)
Значення номену як важкої хвороби бачимо також у «Тускуланських бесідах» Ціцерона та історіографічній прозі Цезаря – at non noster Posidonius;
quem et ipse saepe vidi et id dicam, quod solebatnarrare Pompeius, se, cum Rhodum
venisset decedens ex Syria, audire voluisse Posidonium; sed cum audisset eum graviter
esse aegrum, quod vehementer eius artus laborarent, voluisse tamen nobilissimum
philosophum visere (Cic. Tusc. 2.61-65). “Інша справа – наш Посидоний, якого я
й сам бачив, і чув, що про нього розповідав Помпей. Повертаючись з Сирії, він
проїздом на Родосі захотів послухати Посидонія; а дізнавшись, що той тяжко
хворий і всі суглоби у нього нестерпно болять, захотів хоч подивитися на знаменитого філософа”.
Complures erant ex legionibus aegri relicti; ex quibus qui hocspatio dierum
convaluerant, circiter CCC, sub vexillo una mittuntur; magna praeterea multitudo
calonum, magna vis iumentorum, quae in castris subsederant,facta potestate
sequitur (Caes. Gal. 6.36. 3). “У таборі було залишено багато хворих з різних
легіонів; близько трьохсот з них за ці дні одужали і були послані разом з когортами під особливим прапором; крім того, скориставшись цією нагодою,
за ними пішло дуже багато погоничів з великою кількістю в’ючних тварин,
що залишалися в таборі”.
Ipsa egomet dudum Beroen digressa reliqui
aegram, indignantem, tali quod sola careret
munere, nec meritos Anchisae inferet honores (Verg. A. 5. 651-53)
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“Я лише нещодавно сама пішла від хворої Берої,
що гірко шкодувала про те, що лише їй не вдасться
виконати обов’язок, вшанувати по заслугах мати Анхиза”
В аналізованих текстових фрагментах репрезентовано певну метафоричність
лексеми aeger. Основою його метафоризації, спираючись на проаналізовані фрагменти є такі ознаки, як “слабкість”, “нікчемність”, “занепад”, “втома” як характеристика людини чи явища.
Primae frugiparos fetus mortalibus aegris
dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae
et recreaverunt vitam legesque rogarunt
et primae dederunt solacia dulcia vitae (Lucr. 6.1-5)
“Перші колись подарували поле, що приносить плоди
нікчемним людям, осяяним іменем Афіни,
вони обновили життя та встановили закони,
перші подарували втіхи солодкого життя”
В ліриці часто використовується поріч з іменником amor як його характеристика, що можна перекласти як “пригнічений, послаблений, втомлений від кохання”:
Ipse cava solans aegrum testudine amorem
te, dulcis coniunx, te solo in litore secum,
te veniente die, te decedente canebat (Verg. G. 4.464-66)
“Сам же он пригнічений коханням,
з пустою черепаховою лірою, одинокий,
тобі, ніжна дружина, тобі на березі сам,
тобі при народженні дня, тобі при його відході співав”.
Сенека у листах до Луциллія використовує прикметник як метафоричну характеристику суспільства, що гниє зсередини, втоплене в розкоші, та порівнює
його з занепадом душі. Aeger набуває значення “порушений, неправильний, послаблений зсередини”.
Quomodo conviviorum luxuria, quomodo vestium aegrae civitatis indicia
sunt, sicorationis licentia, si modo frequens est, ostendit animos quoque, a quibus
verbaexeunt, procidisse (Sen. Ep. 114.11).“Як розкіш бенкетів і одягу є ознакою
хворобливого суспільства,також і вільність мови, якщо є частою , часто показує, що душа, з якої походять слова, занепала”.
Зустрічається в багатьох авторів в словосполученнях, наприклад:
ae. animi ( Lucr.) – пригнічений, засмучений, сумний, ae. cyrus (Verg.) – змучений турботами, заклопотаний, ae. morae (Lcn.) – той, що страждає від довгого
очікування, aegris oculis aliquid introspicere (Ter.) – дивитися на що-небудь заздрісними очима.
Таким чином, номен aeger був визначений нами як вербальний репрезентант
концепту ХВОРОБА в римському лінгвокультурному просторі. На основі контекстуального аналізу творів римської літератури різних жанрів ми можемо дійти
висновку, що лексема включає в себе окрім звичного для нас значення “хворий”
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ще й метафорично заангажоване значення: “порушений”, “неправильний”, “послаблений зсередини”, “слабкий”, “нікчемний”, “той, що занепав”, “втомлений”.
Скрипник Ю. С., асп.
КНУ имени Т. Г. Шевченко
Номен aeger и его особенности в латинском лингвокультурном пространстве
Статья посвящена рассмотрению специфики коннотаций номена aeger на примере произведений латинских авторов разных жанров и исторических периодов. Исследована также деривационная производительность номена, особенности его контекстуального использования и возникающая
в силу этого метафоричность.
Ключевые слова: концепт; концептуальный анализ; aeger, концепт БОЛЕЗНЬ; латинский язык.
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Nomen aeger and it`s Peculiarities in Latin Linguocultural Space
The article considers the specifics of semantics of nomen aeger dealing with contexts of Latin authors
of different genres and historical periods. Derivation potential of this nomen and its metaphorical contextual functioning are also considered
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ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ТИПОЛОГІЧНІ
РОЗВІДКИ
УДК 81.351.033.23
СОВРЕМЕННЫЙ ОЧЕРК ДЕРИВАТОВ БУКВЕННЫХ ИМЁН
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО И ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТОВ
Будейко Валерий Эдуардович
канд. филол. наук, доц.
Челябинский государственный университет
Статья посвящена обзору общих положений сравнительного исследования дериватов буквенных
имён восточнославянского и латинского алфавитов. В языковые факты включены данные от III в.
до н.э. и до наших дней (новолатинская письменность). Рассмотрены основные пути алфавитной
деривации на примере модели языкового знака. Эта модель дополнена путём графической деривации. Приведены типичные примеры алфавитных дериватов в белорусском, латинском, русском,
украинском языках.
Ключевые слова: алфавит; алфавитная деривация; грамматология; алфавитный дериват; культура; письменность; письмо, эйдос (ΕΙΔΟΣ).

Предлагаемая нами тема содержит ряд моментов, которые современной лингвистической наукой, в частности учёными, работающими в области теории письма, не изучаются. Однако представленная тема является началом весьма важного ответа на проблемный вопрос о значении национального алфавита и шире –
письма в истории и современной перспективе развития национального письма и,
следовательно, собственной письменности и словесности.
Цель нашего исследования – определить задачи и пути решения в изучении
константных и временных особенностей функционирования алфавита в восточнославянской письменной культуре. Предметом изучения избирается алфавитный
дериват, поскольку именно через изучение количественно-качественных показателей алфавитных дериватов возможно определить значение и значимость
алфавитных знаков в изучаемой культуре, характер рефлексии народного сознания на то или иное письмо, по возможности дополнить недостающие сведения о
свойствах письменных знаков в истории литературного языка.
Для дальнейшего понимания нужно ввести несколько ключевых терминов,
объясняющих суть заданной темы. «Алфавитный дериват» означает новый
знак, образованный от алфавитного знака. При этом допускается, что любой
алфавитный знак имеет классическую тернарную структуру: 1) имя (наименование), 2) вещь (значение), 3) идею (смысл). Из чего следует, что деривация возможна в определённых трёх направлениях. Во-первых, имя алфавитного знака (а,
бэ, вэ, или азъ, буки, веди) порождает новые слова, словосочетания, синтаксические производные и так – до всевозможных текстов. Во-вторых, вещь (значение
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знака) создаёт новые значения или наименовывает открытые прежде вещи (от
простой прагматики звуков, фонем, чисел до самых сложных абстрактных вещей, связанных с математическими или мистическими символами). В-третьих,
идея (смысл знака) порождает новые идеи, новые смыслы, новые коннотации, дискурсивные смыслы и т. д. В предложенной тернарной структуре письменного знака как порождении западноевропейской парадигмы лингвистики
не учитывается ещё одна ипостась, которая указывала бы на эйдос (внешний,
явленный вид знака, неразрывно связанный со смыслом, идеей знака), именно
эйдос генетически создаёт орнамент письменного текста, его национальную
особенность и самобытность. Эйдос знака – это четвёртая линия деривации,
порождающая орнамент национального текста. Эйдос знака – это его символическая (очевидная, зримая, видовая) деривация, которая имеет ряд качеств, заставляющих усомниться в абсолютной конвенциональности знака. Известно, что
письменный текст отличается от текста устного своей субстанцией. Устный текст
и его звуковая субстанция с интересующей нас стороны (звукосимволической)
хорошо изучены А.П. Журавлёвым [Журавлёв 1974; 1991]. Письменный текст
со стороны эйдетической (визуально-графической) деривации изучается нами
достаточно давно [Будейко 2012]. Наши предварительные выводы таковы, что
графический знак традиционного алфавита, изучаемых нами языков, является
важным элементом неконвенционального круга, который, вероятно, создаётся,
работает подобно звуковому знаку по аналогичным правилам семиотики.
Процесс семиозиса в силу невообразимого числа комбинаций со знаками алфавита даёт астрономические сочетания, порождая бесчисленные письменные
тексты. Остаётся только предполагать: от чего более это зависит (от перечня графических знаков или от творческой активности человека), поскольку нами наблюдается процесс, очевидно, с разными возможностями. Такое орудие в условно письменном языке (алфавит, графика и т.д.) и человек (фактор языковой деятельности) оказываются равными участниками этого процесса, ибо не только
человек использует язык, письмо и продукты их деятельности, но и язык (язык
письменный, письменность, письмо и, следовательно, алфавит) использует человека, подобно среде неприметно меняющей, формирующей его личность.
Накопление материала, связанного с постановкой задачи поиска алфавитных
дериватов, привёло нас к необходимости классифицировать знаковый языковой
материал. Так родились «Предварительные материалы для словаря грамматологических тропов, фразеологизмов, антропонимов, урбонимов и т.д.». Отметим в
связи с этим, что «грамматология» – наука о письме, устанавливающая на сравнительно-типологической основе общие принципы, управляющие употреблением и
эволюцией письма. Здесь нами даётся композиционное определение, составленное из нескольких суждений И.Е. Гельба и А.А. Волкова, учитывая при всём том,
что для европейской культуры в письмо входит алфавит, графика и орфография
[Гельб 2004, 9, 236; Волков 1982].
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Вопрос об «алфавитном тропе» также заслуживает нашего внимания.
«Алфавитный троп» – это любой словесный знак, образованный от имени буквы,
включённый в художественную систему данного языка, использующего какойлибо алфавит. Из истории языка известно, что необходимо достаточно продолжительное время для того, чтобы алфавит прижился, укоренился в этом языке,
и только после этого возможно появление соответствующих тропов и иных
производных от буквенных имён. Например, от первых двух-трёх буквенных
имён кириллической азбуки образовано множество дериватов, которые свидетельствуют об укоренённости истории кириллического письма (с Х-ХI вв.) и сопутствующих ему реалий. Азъ + букы = азбука. Так, в древнерусском и русском
языках: абецадло, азведи, АБВГДейка, абевега, азбука, азбук (м. р.), азбуква, азбуковник, азбучник, азбуковный, азбучек, азбучный, буква, букварь. В украинском:
абеце, абетка, абеткόвый, абеткувáти, аз (ази), азбука, азбучний, буква, буквалізм, буквальний, буквальність, буквально, буквар, букварик, букварний, буквений, буквиця, букводрукуючий, буки, буквочка, буквоїд, буквоїдство. В белорусском: азбука, азбукόўнiк, азбучны, букваед, букваедка, букваедскі, букваедства,
буквар, букварны, буквіца и т. д.. Слабая деривация в белорусском языке, вероятно, вызвана ранним замещением кириллицы, сильным влиянием латинского
письма (алфавита) в среде грамотных, образованных белорусов. В латинском:
alpha, bēta, alphabētum, abecedārium, abecedārius, alphabeticus. Особенность латинского деривационного смешения греческих буквенных имён и собственных
односложных имён связана с происхождением латинского письма, которое восходит к этрусскому алфавиту (VII-VI вв. до н.э.) и варианту древнегреческого алфавита (I в. до н.э.) [Дирингер 2004, 610-612]. Это смешение односложных имён
собственно этрусско-латинских знаков и древнегреческих буквенных имён в чёмто подобно смешению среднегреческих буквенных имён и церковнославянских
буквенных имён. Такое смешение порождает дериваты от разных алфавитов и на
лексическом уровне, и на уровне графическом, когда в одном восточнославянском тексте можно встретить кириллические и греческие письменные знаки (или
их образы: альфа-частица, альфа-терапевтический, бета-самец и т.д.).
Принцип письма разных европейских культур (восточнославянских и латинского языков) одинаков, однако графика, эйдос письмен выражают различное,
хотя исторически графическая символика не является новой для восточнославянского письма, поскольку почти все знаки, используемые восточными славянами,
встречаются в разных письменностях Старого Света, Азии и Северной Африки
[Будейко 2012, 154-160]. Так, например, аналогичный эйдос буквы Ж мы находим
в древнеегипетской письменности, прекратившей процесс деривации в V в. н.э.
Очевидно, что процесс грамматологической деривации до конца не изучен,
а это значит, что алфавит в нашей восточнославянской письменной культуре
остаётся белым пятном на лингвистической карте, пока проблема не решается.
Ближайшей перспективой нашего исследования может стать сбор материала и получение нового знания о взаимодействии алфавита и языка, языка и
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общественного сознания народа, которому не безразлично, каким письмом он
пользуется и создаёт самобытную словесность. В связи с этим готовятся к печати
«Материалы для словаря грамматологических тропов и иных дериватов русского
языка Х-XXI вв.».
Будейко В.Е., канд. філол. наук, доц.
Челябінський державний університет, кафедра теоретичного і прикладного мовознавства (Росія)
Сучасний нарис дериватів буквених імен східнослов’янського і латинського алфавітів.
Статтю присвячено огляду загальних положень порівняльного дослідження дериватів буквених
імен східнослов’янського і латинського алфавітів. У мовні факти включені дані від III ст. до н.е. і
до наших днів (новолатинська писемність). Розглянуто основні шляхи алфавітної деривації на прикладі моделі мовного знака. Ця модель доповнена шляхом графічної деривації. Наведено типові
приклади алфавітних дериватів в білоруській, латинській, російській та українській мовах.
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Modern feature of alphabetical names derivates from eastern Slavonic and Latin alphabets.
The article is devoted to the featuring of general principles in comparative research of alphabetical
names’ derivates of eastern Slavonic and Roman (Latin) alphabets. Linguistic data from the III century BC
to our days (new Latin writing) is considered. The essential paths of alphabetical derivation are shown on
the example of language sign model. This model is supplemented by graphic derivation path. The typical
alphabetical derivates’ examples are represented in Byelorussian, Latin, Russian and Ukrainian languages.
Key words: alphabet; alphabetical derivation; culture; grammatology; alphabetical derivate; writing;
script, eidos.
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САКРАЛЬНІ СЛОВЕСНІ ФОРМУЛИ:
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛАТИНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
Івасишина Тетяна Анатоліївна
канд. філол. наук, доц.
Національна академія Служби безпеки України
Розглянуто сакральні словесні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору на
матеріалі латинської та української мов. Увагу зосереджено на дослідженні особливостей реалізації
когнітивно-прагматичного потенціалу сакральних вербальних конструкцій у різних лінгвокультурах, на виявленні спільних й відмінних ознак.
Ключові слова: словесна формула; сакральність; когнітивно-прагматичний потенціал; комунікативний простір.

Активний розвиток когнітивної лінгвістики зумовлює появу нових підходів до
вивчення різноманітних сакральних комунікативних актів, що виявляють багатогранні аспекти реалізації вербальної магічної традиції в різних мовних картинах
світу. У цьому контексті популярності набули дослідження різноманітних соціокультурних ритуалів. Так, науковці вивчають сакрально-тематичні групи релігійних термінів [Жерновей 2011], особливості сугестії з використанням сакральних
текстів [Климентова 2011], вербальну презентацію сакральної лексики у практиці
культової діяльності [Климентова 2012], привітання як соціокультурний ритуал
[Копчак 2014] тощо. Різноманітні вербальні формули (привітання, прощання, молитви й ін.) учені розглядали з погляду лінгвістики, етнографії, фольклористики
тощо. Водночас заклинання не були спеціальним об’єктом мовознавчих досліджень, що й зумовлює актуальність наукових пошуків.
Мета статті – проаналізувати сакральні словесні формули як мовленнєві
одиниці комунікативного простору в латинській і українській мовах. Відповідно до мети поставлено завдання: розглянути особливості реалізації когнітивнопрагматичного потенціалу заклинань як вербальних конструкцій у латинській та
українській мовах, виявити спільні й відмінні ознаки.
Об’єкт дослідження – сакральні словесні формули як комунікативні одиниці.
Предмет дослідження – когнітивно-прагматичні особливості сакральних комунікативних одиниць у латинській та українській мовах.
На думку О.В. Климентової, багатоплановість семантики й потужна здатність
до створення асоціативних зав’язків дають змогу використовувати сакральну лексику з різноманітними прагматичними цілями, зокрема маніпуляційними [Климентова 2012, 277]. У цьому контексті особливу багатогранність виявляють заклинання
як сакральні комунікативні одиниці, що визначає наукову новизну дослідження.
Заклинання – усталені словесні формули, зазвичай супроводжувані відповідними діями, що мають магічну силу; заклинання; замовляння; те саме, що
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проклін; настійне прохання, благання [Великий тлумачний словник 2005, 395].
Натомість замовляння, за народними уявленнями, – магічні слова, вислови, що
мають чаклунську силу і якими замовляють кого-, що-небудь [Великий тлумачний словник 2005, 406]. Лексема заклинання фіксується в найдавніших лексикографічних працях, походить від дієслова заклинаю [Лексіконъ славенорωсскїй
1961, 41]. Словаръ української мови Б. Грінченка подає не лише слово і його тлумачення (заклинання – заклинаніє, заклин – заклятіе), але й саме заклинання як
приклад: Гроші ті (скарб) заклинені, бо той, хто клав, казав: котра рука поклала, то та най їх озме [Грінченко 1908, том 2, 49]. Цікавим є той факт, що
заклинав Бога нечистий дух, звертаючись до Христа: “Заклинаю тебе Богом, не
муч мене” [там само], знаходимо цьому підтвердження у Святому Письмі (Євангелія від Марка, 5:7). Дослідження богословських джерел засвідчує наявність заклинань релігійного характеру, якими володіли святі “на отвращенія бѣдствія”.
Наприклад: “Въ Большомъ Требникъ помѣщенѣ “Чинѣ” … заклинаніе святаго
мученика Трифона” [Житія святыхъ 1904, том 2, 15]. Традиція українців використовувати різноманітні заклинання простежується не тільки в релігійних, але й
фольклорних матеріалах, наприклад: Десь ти мене, моя мати, в барвінку купала,
купаючи заклинала, щоб долі не мала [Народныя … 1854]; Заклинаю тя іменем
Божим [Материяли … 1899-1900, Т. III, 53]. На підтвердження побутового характеру заклинань маємо приклади з художньої літератури: І ворожка ворожила,
Пристріт замовляла, Талан-долю та весілля З воску виливала (Т. Шевченко); Виголосивши свої заклинання, Василина взяла дійницю і присіла до корови, щоб подоїти (С. Добровольський); На світі всячину я знаю, .. Шепчу – уроки проганяю,
Переполохи виливаю, Гадюк умію замовляти (І. Котляревський).
У латинській мові маємо низку слів, зокрема obsecratio, adjuratio, exsecratio,
які вживаються на позначення магічної словесної формули. Характерно, що в
основі усіх зазначених лексем ключовим словотвірним елементом виступає ratio,
значеннєва палітра якого унікально широка: звіт, проблема, розум, смисл, сенс,
образ, свідомість, спосіб, метод, погляд, основа, інтерес, система, мотив, доказ, теорія, наука, стан [Чуракова 2009, 222].
На відміну від латинської мови, в українській поняття заклинання не має так
багато семантичних значень, проте формує цілу низку синонімів, пор: замовляння, примовляння, закляття, заклин, наговір, примова, пристріт тощо.
Аналіз латинських та українських заклинань дав змогу виявити різні тематичні групи, з них найпоширеніші захисні, лікувальні, любовні.
Sator Arepo tenet opera rotas – одне із найпопулярніших у латинській мові заклинань, відоме із 4 ст. н. е. Містичність фрази полягала в тому, що її можна
читати як по горизонталі, так і по вертикалі в обох напрямках, тобто чотирма способами. Фразу записували у квадраті 5×5, де виявляються її властивості симетрії.
Через дивовижні властивості, вважалося, що вислів має магічну силу, оскільки
захищає від хвороб і злих духів. Цей квадрат висікали не тільки на стінах палаців
у давньому Римі, а також на фасадах християнських церков епохи Середньовіччя.
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Паліндромні фрази були характерними для античних часів. Так, паліндром на
воротах Риму ROMA читався у зворотному напрямку як amor – любов, відповідаючи образу римського бога Януса (від лат. ianua – двері), що зображувався з
подвійним обличчям, під опікою якого були входи й виходи кожного будинку та
міста. Сакральне слово слугувало заклинанням-оберегом.
Окрім паліндромних, у латинській мові наявні звичайні текстові заклинання,
наприклад: Quisquis amat, valeat, pereat, qui nescit amare; Bis tanto pereat, quisquis
amare vetat (Хто любить, хай буде здоровим; загине нехай той, хто не знає, як
любити; двічі нехай загине той, хто забороняє любити). У заклинанні виявляємо
повторення ключових слів, посилення експресії, вираження інтенції тощо.
Abracadabra – магічна формула, заклинання, що не зрозуміле за змістом. Уперше згадується в кінці II ст. н. е. в медичному трактаті “De Medicina Praecepta”
Саммоніка, лікаря імператора Септимія Севера для лікування лихоманки. Заклинання від різноманітних хвороб рекомендувалося використовувати таким чином:
писати стовпчиком на дощечці одинадцять разів, щоразу менше на одну літеру.
Утворювався трикутник, а поступове скорочення слова мало знищити силу злого духа. Цікаво, що латинські вислови й сьогодні використовуються в обрядах.
Так, під час введення в сан Римського Папи на знак примарності людської могутності перед ним тричі спалюють шматок клоччя, примовляючи “Sic transit gloria
mundi” – так минає людська слава.
На відміну від латинської мови, в українській не поширені заклинання-паліндроми, проте звичайні текстові формули подібні за повторенням, посиленням
експресії. Одним із унікальних і недосліджених явищ, вважаємо, є поєднання молитов і заклинань, наприклад: От ятрости. Читають “Отче наш”, а відтак
шепчуть: піду я на круті гори, на крутій горі стоїть дуб. У дубові сидить янгол,
а у липі змія; просить янгол змію, щоб ішла до нарожденного, до благословенного, до молитвяного (ім’я) ятрости забрати! А як не підеш, то буду гострим
мечем посікати. Амінь цьому слові од нині і до віка. Читати тричі [Материяли
… 1906-1907, VIII-IX, 78].
Отже, можемо дійти висновку, що замовляння як сакральні формули існували ще за часів античності. Спільні для обох мов такі тематичні групи: захист
від злих сил, лікувальні й любовні. У латинській мові небагато синонімів на позначення магічної словесної формули, проте в усіх словах спільна основа ratio
й широка семантична палітра. Натомість в українській мові лексема заклинання
формує синонімічні ряди, що свідчить про активне вживання і може бути предметом подальших наукових лінгвістичних досліджень.
Ивасишина Т.А., канд. филол. наук, доц.
Национальная академия Службы безопасности Украины
Сакральные словесные формулы: когнитивно-прагматический анализ (на материале латинского и украинского языков)
Рассмотрены сакральные словесные формулы как языковые единицы коммуникативного пространства в латинском и украинском языках. Исследованы особенности реализации
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Sacral Verbal Formulas: Cognitive and Pragmatic Analysis (on the basis of Latin and Ukrainian
languages)
The article considers sacral verbal formulas as speech units of the communication space in Latin and
Ukrainian languages. Peculiarities of cognitive and pragmatic potential of the sacral verbal structures’
implementation are being examined in different linguocultures. Common and divergent features have been
pointed out.
Key words: verbal formula; sacrament; cognitive and pragmatic potential; communication space.
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ТИПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ У РОЗУМІННІ КАТЕГОРІЇ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ
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канд. філол. наук, доц.
Київський національний лінгвістичний університет
У роботі буде проаналізовано дослідження, у яких проблему реалізації аспектуальної семантики розглянуто із застосуванням типологічного підходу, що передбачає трактування категорії аспектуальності як універсалії.
Ключові слова: аспектуальна семантика; категорія аспектуальності; універсалія.

Незважаючи на велику кількість робіт, що стосуються проблем виду (аспекту)
у певних мовах світу, сучасному мовознавству бракує типологічних досліджень
аспектуально-темпорального комплексу (домену), що обумовлює актуальність
проведеного дослідження. Із наявних дослідження : Sh. Bhat, J. L. Bybee, S. Chung,
B. Comrie, A. Timberlake, P. Friedrich, R. Ultan [Friedrich 1974; Chung&Timberlake
1985; Comrie 1976; Comrie 1985; Ultan 1978, Bhat 1999, Bybee 1994].
У типології аспектуальність трактують як універсальну семантичну категорію. У слов’янських мовах вона реалізована граматичною категорією виду:
1) ще у 1978 році Ю. С. Маслов наголошував на тому, що слов’янський вид
є “окремим випадком” по відношенню до універсальної категорії виду, яка репрезентована тими чи іншими засобами і в інших мовах світу [Маслов 2004, 306];
2) у грудні 1995 – січні 1996 року тридцять п’ять дослідників із тринадцяти
країн відповіли на анкету Міжнародного аспектологічного семінару на філологічному факультеті Московського державного університету імені Михайла Ломоносова, а також зазначили, що спираючись на тезу, відповідно до якій всі мови
віддзеркалюють одну й ту саму дійсність, “допустимо вважати слов’янський
вид частковою реалізацією універсальної семантичної категорії аспекту”
[Ответы 1997, 125-128];
3) О. В. Петрухіна вважає, що слов’янський вид являє собою “конкретний
приклад реалізації універсальної семантичної категорії аспекту” [Петрухина
2009, 44];
4) на думку В. О. Плунгяна, властивість різнорівневих засобів (якими репрезентовано категорію аспектуальності) визначати характер перебігу дії у часі є універсальною, що дозволяє розглядати їх як елементи одного класу [Плунгян 2012,
293]. З типологічної точки зору аспектуальна семантика не може бути зведеною
до бінарної опозиції “перфектив / імперфектив” (за аналогією до слов’янської
моделі виду) [Маслов 2004, 25] і включає в себе різноманітні грамеми: пунктив,
дуратив, хабітуаліс, перфект тощо [Плунгян 2012, 303, див. також роботи Мельчук 1998; Dik 1989; Bybee 1994].
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Основним у типології є “принцип розрізненості через універсальну класифікацію”, тобто те, що розрізняється у одній мові, має розрізнятись у інший, навіть
якщо у цій мові немає формальних засобів для цього: так, відсутність у російській мові перфектних форм не дає підстави говорити про те, що у словоформі
типу: рос. Михаил Трофимович вышел не існує перфектного значення, натомість
в англійській мові це значення граматикалізоване [Плунгян 1998, 2].
Одним із найперспективніших напрямів типологічних досліджень, враховуючи різноманітність форм вираження аспектуальної характеристики дії у мовах
світу, вважають визначення семантики аспекту. Головним завданням аспектологів-типологів у даному випадку є укладання інвентарю універсальних концептів,
які виражено видовими або аспектуально-темпоральними формами мов [Типология вида, 9]. Значення, на основі якого у мовах формуються граматичні категорії,
є компонентами “універсального граматичного набору” [Плунгян 1998, 2]. Для
типології категорії аспектуальності менш важливим є ступінь граматикалізації
аспектуальних значень, увагу приділено місцю цих значень у типологічному аспектуальному просторі [Плунгян 1998, 25].
За типами аспектуальності в сучасній типології розрізняють:
1) Кількісну та якісну аспектуальність (Ю. С. Маслов). До сфери кількісної
аспектуальності належить дія з точки зору її кратності, тривалості, інтенсивності.
Якісна аспектуальність охоплює такі семантичні опозиції, як: динаміка – статика;
гранична дія, спрямована на досягнення внутрішньої межі, – негранична дія, не
спрямована на досягнення внутрішньої межі; гранична дія, яка досягнула межі, –
дія із недосягнутою межею дії [Маслов 2004, 313, 321].
2) Кількісні та лінійні групи аспектуальної зони [Мельчук 1998; Плунгян
2013; Dik 1989]. Семантично кількісний аспект характеризує подію з точки зору
її повторюваності – множинності ситуацій. Типологію дієслівної множинності
детально описано у колективній монографії [ТИК 1989], у дослідженнях [Широкова 1996, Шлуинский 2005, Dressler 1968, Lasersohn 1995, Newman 1990], семантичну класифікацію значень, що належать до сфери дієслівної множинності наведено у роботах [Долинина 1996, Падучева 1996]. Кількісний аспект є найменш
граматикалізованим, він тісно пов’язаний зі словотвором. Слов’янським мовам
типологічно властиве поєднання “кількісної багатократності” та “лінійної тривалості”. Лінійний аспект співвідноситься зі структурою ситуації. Виокремлюють такі фрагменти ситуації як : початок; кінець; середина; підготовча стадія;
стадія, що має результат [Dik 1989, Klein 1994, Smith 1997]. Грамема лінійного
аспекту вказує не те, що у певний фіксований момент, або період часу (“час спостереження” за [Klein 1994]) реалізовано один із можливих фрагментів ситуації.
З лінійною аспектуальністю тісно пов’язано поняття фазовості дії, вказівки на
одну з трьох можливих часових фаз ситуації – початку (інхоативу), продовження
(континуативу) та кінця (термінативу) [Плунгян 2012, 303].
3) В ході роботи тематичної групи №6, засідання комісії типологів Європи
(EYRO-TYP Theme Group on Tense and Aspect) було прийнято рішення базуватись
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на методиці дослідження, викладеної в роботах Е. Даль, Дж. Байби [Bybee&Dahl
1989] та Е. Даль [Dahl 1985]. Матеріалом дослідження стали: результати анкетування (в якому носії мови мали перекласти відповідні речення з іноземної), корпуси, матеріали з досліджень та описових граматик [Dahl 2000, с. 4-5].
Наприкінці 70-х років Е. Даль ініціював дослідження аспектуально-темпоральних систем 64 мов світу [Dahl 1985], одночасно Р. Перкінс та В. Пал’юка
дослідили морфологічні категорії дієслова у 50 мовах світу і, незважаючи на різну методологію, отримали схожі висновки. Дж. Байби, Р. Перкінс та В. Пал’юка
за результатами попереднього дослідження випустили у 1994 році монографію,
основним здобутком якої стали інтегрований підхід в дослідженні категорій часу,
аспекту та модальності та опис процесу граматикалізації [Bybee 1994].
Так званий “підхід Дж. Байби та Е. Даля” базується на тому, що основною
одиницею опису є грам (gram) (грамема у В. Плунгян [Плунгян 2012]), час, аспект та спосіб є засобами, якими реалізовано відповідну семантику грама та домена. Більшість грамів комбінують елементи різних доменів у своїй семантиці
[Dahl 2000, 7].
Важливе значення для сучасної аспектології мають зіставні дослідження на
матеріалі близькоспоріднених [Cоколов 1978; Петрухина 2012] та неблизькоспоріднених мов [Агамова 2011, Амирова 2006; Ісакова 2008; Козинцева 1978;
Москаленко 2007; Ордокова 2004; Черткова 2005]; статті, у яких проаналізовано
специфіку перекладу аспектуальної характеристики дії [Белякова 1978; Горбова 1996; Киткова 1978; Матвеева 1978]; роботи, які здійснено із застосуванням
функціонального підходу [Акимова 1978; Магомедова 2010].
Теоретичні засади зіставної аспектології закладено у працях Ю. С. Маслова [Маслов 1978, Маслов 2004], В. В. Іваницького [Иваницкий 1988], у збірці «Вопросы сопоставительной аспектологии» [Вопросы 1978], зокрема визначено, що:
1) у кожній з аналізованих мов репрезентовано функціонально-семантичну
категорію аспектуальності, яка має конкретно-мовний, а не універсально-типологічний характер;
2) одні й ті самі аспектуальні ознаки у зіставлюваних мовах може бути виражено засобами різних рівнів – морфологічного, словотвірного, лексичного, синтаксичного;
3) аспектуальні засоби формують у мові польову структуру з певною ієрархією відношень;
4) ядром поля аспектуальності виступає найбільш граматикалізована у даній мові аспектуальна категорія, наприклад категорія виду у слов’янських мовах,
оскільки про вид можна говорити лише там, де аспектуальна семантика більшості дієслівної лексики отримує регулярне вираження на рівні парадигматично протиставлених граматичних форм” [Маслов 2004, 28];
5) категорія аспектуальності тісно взаємодіє із категоріями, які властиві предикатові: темпоральністю, таксисом тощо [Иваницкий 1988, 5; Маслов
2004, 27]. Функціонально-семантичні поля аспектуальності (внутрішнього часу),
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часової локалізованості (пов’язаності процесу з конкретним місцем на часовій
осі), темпоральності (вираження зовнішнього часу як співвіднесеності процесу з
моментом мовлення), таксису (часової синхронності чи послідовності процесів)
та часового порядку (упорядкованості процесів у часі) становлять єдність – аспектуально-темпоральний комплекс [Бондарко 2002, 359].
Основними завданнями зіставної аспектології, на думку В. В. Іваницького, є:
1) фіксація компонентів поля аспектуальності у кожній із зіставлюваних мов;
2) структурування поля аспектуальності та створення ієрархії компонентів; 3) виявлення спільного в плані вираження та плані змісту категорії аспектуальності;
4) визначення експліцитних та імпліцитних семантичних структур категорії аспектуальності; 5) класифікація загальних та ідіоетнічних компонентів категорії
аспектуальності; 6) встановлення взаємодії та взаємовпливу категорій: аспектуальності, темпоральності, таксису, перехідності / неперехідності, модальності
тощо; 7) визначення функціонально-семантичної еквівалентності компонентів
категорії аспектуальності у зіставлюваних мовах [Иваницкий 1988, 5-6].
Встановлення еквівалентності аспектуальної семантики може відбуватись
шляхом аналізу тексту перекладу на зіставлювану мову і визначення типів семантичних перетворень, як-от : 1) перерозподіл семантичних компонентів (на різних
рівнях); 2) скорочення або повтор; 3) пропуск; 4) заміна компонентів; 5) конкретизація; 6) генералізація; 7) компенсація в іншому місці; 8) модифікація : посилення або послаблення ознак; 9) нейтралізація [Иваницкий 1988, 71-72].
Спільність аспектуальних систем слов’янських мов базується на :
1) функціональній схожості дієслів доконаного та недоконаного виду;
2) аналогії граматичних наслідків словотворчих процесів перфективації, імперфективації;
3) можливості передати параметри специфіки перебігу дії у часі словотворчими засобами [Петрухина 2012, 56-57].
У роботі Ж. Г. Амірової та М. Ш. Мусатаєвої відзначено, що явищам, які визначено термінами вид або аспект у слов’янських та романо-германських мовах, не властива повна еквівалентність, зокрема на семантичному та формально-граматичному рівні [Амірова 2006, 1]. У слов’янських мовах вид, властивий
всім дієсловам, є бінарною опозицією дієслів доконаного та недоконаного виду.
Основною його ознакою є чіткі морфологічні засоби утворення дієслівної форми – префіксальні або суфіксальні. Видові пари дієслів є основними зразками
лексичної деривації, афіксального та суплетивного словотвору. Аспект у романогерманських мовах не має бінарної структури, йому властиві різні аспектуальні
значення (граничність / неграничність, прогресивність, повторюваність, результативність, багатократність, моментальність) [Амирова 2006, 1].
Отже, аспектуальність – є «сплавом» універсальних та ідіоетнічних компонентів [Бондарко 1984], системою внутрішньомовної семантики, специфічним
відображенням явищ дійсності, які сприймає людина. Різнорівнева структура
способів репрезентації аспектуальної характеристики висловлювання об’єднує
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морфологічні, синтаксичні, словотворчі, лексичні засоби, приховано граматичні явища. Основною тезою сучасних типологічних досліджень є те, що у мовах
світу існує не одна граматична категорія “виду”, а цілий комплекс аспектуальних
протиставлень, які мають спільну семантику, але можуть поєднуватись в одній
словоформі.
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Киевский национальный лингвистический университет
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В статье будут рассмотрены исследования, в которых проблема реализации аспектуальной семантики рассматривается в типологическом ракурсе, через признание категории аспектуальности
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Розглянуто засоби вербалізації концепту СВОБОДА – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ у давньогрецькій мові на
лексикографічному матеріалі та концепцію свободи у творах Платона і Аристотеля. Проаналізовано
й виокремлено основні диференційні ознаки концепту СВОБОДА в новогрецькій мові на матеріалах лексичних та тлумачних словників новогрецької мови. Наведено таблицю порівняльної компонентної структури концепту СВОБОДА в давньогрецькій і новогрецькій мовах.
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Дослідження концепту СВОБОДА визначається преференціями сучасного
антропоцентричного підходу до розгляду мовних явищ у широкій діахронії, що
дозволяє визначити особливості розуміння цього концепту в просторі європейської культури від античності до сучасності. Розгляд мовної об’єктивації греками досліджуваного концепту, що відображає особливості внутрішнього світу та
культури давніх і сучасних еллінів, етноспецифічних рис їх ментальності та релігійних уявлень, цінності людини в античному світі та сьогоденні, ставлення
людини до самої себе, ставлення держави до людини, загалом системи вищих
аксіологем людського буття, – зумовлюють актуальність нашого дослідження,
яке має за мету дослідження аналогій і розбіжностей в тлумаченні СВОБОДИ в
давньогрецькій і новогрецькій лінгвокультурах.
Об’єкт дослідження – концепт СВОБОДА та його вербалізації у давньогрецькій та новогрецькій мовах.
Предмет дослідження – лексико-семантичні особливості вербалізації концепту СВОБОДА в давньогрецькій і новогрецькій лінгвокультурах.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в зіставному аспекті було досліджено засоби вербалізації концепту СВОБОДА у давньогрецькій і новогрецькій мовах.
Проблема свободи та її вияв у приватному і суспільно-політичному житті належить до одного з ключових філософських питань, яке протягом багатьох століть цікавило мислителів різних епох. Еволюція поняття «свобода» відбувалася
від античної свободи людини в полісі до усвідомлення необхідності рівних прав
всіх людей у сучасному політичному світі.
У цій статті ми намагаємось дослідити аналогії та розбіжності у розумінні
концепту СВОБОДА у давньогрецькій та сучасній новогрецькій лінгвокультурах.
Вибір концепту СВОБОДА – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ не є випадковим. По-перше, згідно
з класифікацією З.Д.Попової та І.А. Стерніна, концепт СВОБОДА можна характеризувати як вербалізований (мовні засоби його вираження ελευθερία, απελευθερία,
131

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

ανεξαρτησία, απαλλαγή, παρρησία, σχόλη), стійкий (регулярно вербалізується у
стандартній мовній формі), абстрактний, лексико-фразеологічний (належить до
семантичного простору мови) [Попова, Стернин 2001, 60].
Концепт СВОБОДА є складним ментальним утворенням, має загальнокультурні та культурно-специфічні характеристики в різних лінгвокультурах. Концепт
СВОБОДА (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) становить одну з найважливіших цінностей, яка визначала і визначає світогляд та поведінку давніх та сучасних еллінів, етноспецифічні
норми та стереотипи спілкування, а також ментальність носіїв давньогрецької й
новогрецької мов. У культурі Давньої Греції концепт ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ посідає визначне місце, оскільки протягом всього свого існування греки не бачили свого життя – як особистого, так і політичного, – без свободи, що яскраво проілюстровано
в працях давніх і сучасних мислителів.
Аналіз особливостей вербалізації концепту СВОБОДА в давньогрецькій
мові дає підстави виокремити його основні диференційні ознаки. У писемних
пам’ятках вживання лексем на позначення свободи варіюється в залежності від
контексту та суб’єктивного вибору автора.
Серед основних значень свободи в давньогрецькій мові виділяються наступні:
14) ελευθερία як базове, первинне позначення вільної людини;
15) ελευθερία як соціальне явище;
16) ελευθερία як філософська категорія;
17) ελευθερία як синонім до бідної людини;
18) ελευθερία як успадкована якість;
19) ελευθερία як αυτονομία;
20) ελευθερία як самосвобода, самоконтроль;
21) ελευθερία як шляхетність, щедрість;
22) ελευθερία як вільний час.
Отже у понятійному аспекті свобода для давніх еллінів – це можливість діяти за власним бажанням, відсутність обмежень, протиставлення рабству, неволі,
ув’язненню. У ціннісному аспекті свобода розглядається як одна з пріоритетних
цінностей життя, що передбачає можливу загрозу, втрату свободи та необхідність
боротьби за неї та її захисту.
Вивчення особливостей концепту СВОБОДА в давньогрецькій мові відбувалося на матеріалі словника давньогрецької мови, у якому лінгвальні засоби його
вираження ілюструються прикладами з творів Платона і Аристотеля. У філософсько-політичних творах найчастотнішим засобом вербалізації концепту СВОБОДА є прикметник ελεύθερος та похідний від нього іменник η ελευθερία, що за
лексикографічними словниками основними своїми значеннями мають свобода
(υποθησις της δημοκρατικης πολιτειας ελευθερία έστι свобода – це демократичний
стан держави – Αrst.), вільний стан (ελευθερία και δουλόν свобода і рабство –
Plat.), вільність, розкутість (ακολασία και ελευθερία свавілля і розкутість – Plat.).
Ці лексеми суттєво переважають усі інші за частотністю вживання у творах Платона та Аристотеля [Дворецкий 1958 1 т., 511].
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До менш поширених засобів вербалізації концепту СВОБОДА у давньогрецькій мові належать:
12. іменники: η ύσις, η σχολία, η παρρησία, η ανελευθρία;
13. дієслова:απαλλάσσω, λευθερόω, λευθεριάζω, παρρησιάζομαι.
Найважливіші лінгвокультурні відмінності концепту СВОБОДА в політичних
трактатах Платона та Аристотеля зводяться до співвіднесення концептів СВОБОДА та ПРАВО, що протиставляються концепту РАБСТВО. Антична свобода
відрізняється від сучасного розуміння – вона позиціонувалася як те, що належить
людині від народження, а не те за що слід боротися і можна отримати. Раб ніколи
не міг стати вільним та користуватися правами, належними вільним громадянам,
як будь-яка вільнонароджена людина [Лосев, 1999].
У сучасному світі свобода розуміється та сприймається зовсім інакше. Сьогодні
володіння свободою для людини – це історичний, соціальний і моральний імператив, чинник її індивідуальності і рівня розвитку суспільства. Обмеження свободи
особи, жорстка регламентація її свідомості й поведінки, прирівнення людини до
простого «інструменту» в соціальних і технологічних системах завдає збитку як
особі, так і суспільству. Саме завдяки свободі людини (особистості) суспільство
отримує здатність не просто пристосовуватися до природних і соціальних обставин
навколишньої дійсності, але і перетворювати їх відповідно до своїх цілей.
Сучасний тлумачний словник новогрецької мови за редакцією Г. Бабіньотиса
подає чотири основних значення слова ελευθερία:
1. можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань;
2. будь яке право пов’язане зі свободою (релігійна свобода);
3. відсутність іноземної тиранії, національна свобода;
4. відсутність перешкод, легкість [Γ. Μπαμπινιώτης 1998, 593].
Проаналізувавши лексичні та тлумачні словники новогрецької мови ми можемо виділити наступні значення свободи
1. ελευθερία як відсутність примусу, насилля;
2. ελευθερία як соціальне явище;
3. ελευθερία як філософська категорія;
4. ελευθερία як незалежність,
5. ελευθερία як самосвобода, самоконтроль;
6. ελευθερία як вільний час;
7. ελευθερία як сімейний стан;
8. ελευθερία як автономія;
9. ελευθερία як емансипація;
10. ελευθερία як демократія.
Концепт свобода в сучасній новогрецькій мові вербалізується за допомогою
 іменників: ελευθερία, ανεμποδισιά, ανεξαρτησία, απαλλαγή από τη δουλεία,
απελευθερία, αποχαλίνωση, ασυδοσία, αυτεξουσιότητα, αυτοδιάθεση, αυτονομία
αυτοτέλεια, γέννα/τοκετό, δημοκρατία, ξεκαπίστρωμα, ξεμπερδέματα, χειραφέτηση
ευχέρεια, άνεση, έλευση, παρρησία, σχόλη, ανεξαρτησία.
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 прикметників: ελευθέριος, λεύτερος, εύκαιρος, ανεμπόδιστος, διαθέσιμος,
ελεύθερος, ανυποθήκευτος, εργένης, ανύπαντρος, ελευθεροπρεπής, ελευθερόστομος,
ελευθερόφρων, ελευθερώσιμος, ελευθερωτικός, ανεξάρτητος, φιλεύθερος, ανελεύθερος,
ανελευθέρωτος, απαλλακτέος, απαλλακτικός, αδέσμευτος, αυτόνομος.
 дієслів: ελευθεροστομώ, ελευθεροφρονώ, ελευθερώνω, απαλλάττω, ελευθερώ,
απολύω, αποφυλακίζω, ανακοινώνω, παραδίδω, απαλλάσσω, εκφωνώ, διανέμω,
παραδίνω, λύω από τα δεσμά, παρέχω, επιτρέπω, αφήνω (ελευθερία), απελευθερώνω,
ανεξαρτοποιώ, χειραφετώ, αποδεσμεύω.
Компонентна структура концепту СВОБОДА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Компонент
відсутність примусу, насилля
Незалежність
Воля
Автономія
Бідність
вільнонароджена людина
шляхетність, щедрість
вільний час
Демократія
Емансипація
сімейний стан
Багатство

Давньогрецька
мова
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Новогрецька
мова
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Серед виокремлених значень свободи в давньогрецькій та новогрецькій мовах
спільним і домінуючим є значення свободи як соціального та політичного явища,
оскільки в поняття свободи до основного його значення включається свобода народу, свобода держави. До спільних рис в давньогрецькій та новогрецькій мовах
також ми можемо віднести розуміння свободи як незалежності, волі, демократії.
У загальному значенні для античної і сучасної грецьких лінгвокультур свобода релевантна владі над життям, незалежності, можливості жити згідно з власними бажаннями.
Разом з аналогіями в розумінні концепту СВОБОДА існують і певні розбіжності. Давньогрецькі філософи Платон і Аристотель вважали бідну людину вільною, не скованою матеріальними статками і пов’язаними з ними клопотами. В
сучасному світі під свободою розуміють володіння певними матеріальними цінностями. Окрім цього, в новогрецькій мові свободу можна розглядати в контексті
емансипації та в руслі гендерних підходів.
Слід зазначити, що в новогрецькій мові частотним є вживання лексики, що
об’єктивує концепт СВОБОДА, у значенні неодружений/неодружена.
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Отже, сутність концепту СВОБОДА складається з протиставлення свободи та
неволі. Концепт СВОБОДА актуалізується в ситуаціях переходу людини зі стану свободи до поневолення і навпаки. У свідомості людини свобода виступає
не лише як індивідуальна реалізація потреб та бажань, але й як суспільно значима можливість реалізації дозволених чи допустимих суспільством потреб та
бажань. Лексикографічні джерела демонструють як аналогії, так і розбіжності
мовної об’єктивації концепту СВОБОДИ в давньогрецькій і новогрецькій лінгвокультурах, які доцільно також проаналізувати в різних типах дискурсу, що є
перспективою подальших наукових досліджень даного концепту.
Никифорова В.Г., ст. преп.
Киевский национальный торгово-экономический университет
Толкование свободы в древнегреческой и новогреческой лингвокультуре
Рассмотрены способы вербализации концепта СВОБОДА – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ в древнегреческом
языке на лексикографическом материале и концепция свободы в произведениях Платона и Аристотеля. Проанализированы и выделены основные дифференциальные характеристики концепта
СВОБОДА в новогреческом языке на материалах толковых словарей новогреческого языка. Представлена сравнительная таблица компонентной семантической структуры концепта СВОБОДА в
древнегреческом и новогреческом языках.
Ключевые слова: концепт СВОБОДА; способы вербализации; древнегреческий язык; новогреческий язык.
Nikiforova V.G., Senior Lecturer
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Freedom Interpretation in Ancient Greek and New Greek languages
Verbalization means of concept FREEDOM – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ in Ancient Greek is studied on
lexicographical material; conception of freedom in Plato and Aristotle works is investigated. The main
differential characteristics of concept FREEDOM in New Greek culture are sorted out basing on New
Greek dictionaries. The comparative table of component semantic structure of concept FREEDOM in
Ancient Greek and New Greek languages is presented.
Key words: concept FREEDOM; verbalization means; Ancient Greek, New Greek.
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УДК’367.622.22
З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕМІНУТИВНИХ СУФІКСІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Руда Наталя Вікторівна
канд. філол. наук, асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню виникнення та розвитку основних демінутивних суфіксів у
словотвірній системі сучасної англійської мови. Також подається коротка характеристика продуктивності, семантики та функцій основних демінутивних суфіксів сучасної англійської мови.
Ключові слова: категорія демінутивності; демінутив; демінутивний суфікс; оцінно-емоційне
значення; діахронія.

Антропоцентричний підхід до вербальної експлікації емоцій та оцінок у мовах світу дозволяє по-новому поглянути на властивості й характеристики мовних
одиниць у їх оцінно-емоційній функції. Адже якщо думки, згідно з прийнятою
багатьма вченими гіпотезою про всезагальність людського мислення, можна
звести до універсальної логіко-понятійної бази людства [Вежбицкая 1999, 29], то
вираження почуттів, емоцій є тією сферою, де найчіткіше виявляються особливість і специфіка світобачення та менталітету кожного народу.
Про національну специфіку оцінно-емоційної лексики йдеться в багатьох дослідженнях у рамках антрополінгвістики. Ще В. фон Гумбольдт писав, що „на мову
впливає те, якого типу почуття або характерні для певного народу загалом, або супроводжували його на ранніх етапах існування” [Гумбольдт 1985, 379]. Специфіка
оцінно-емоційної лексики проявляється у тому, що в лексичному значенні цих одиниць знаходить відображення не тільки об’єктивний світ, а й усі кваліфікативнооцінні сфери людини. Коли йде мова про оцінку, то в „картині світу” на перший
план виступає людський фактор. Значення оцінки значно зростає, коли вона стосується світу людей чи подій, що пов’язані з людьми [Бижкенова 2004, 90].
У тих мовах, де одним із основних рівнів здійснення оцінно-емоційної категоризації є словотвірний, до найважливіших засобів вираження емоцій та оцінки
належать демінутивні утворення. У нашій роботі ми будемо дотримуватися розуміння демінутивів як похідних суфіксальних утворень зі значенням зменшеного
розміру, ослабленого вияву ознаки чи дії, яке може супроводжуватися певними
оцінно-емоційними або експресивними семами. Також ми вважаємо демінутивами такі утворення, які, хоч і не виражають безпосередньо значення зменшеного
розміру, ослабленого вияву ознаки чи дії, проте утворені за допомогою демінутивних суфіксів і мають оцінно-емоційну або експресивну семантику.
Об’єктом нашого дослідження є система демінутивних суфіксів англійської
мови, а предметом – історія її формування та розвитку. Мета дослідження полягає в описі виникнення та розвитку основних демінутивних суфіксів у словотвірній системі сучасної англійської мови, а також короткій характеристиці їх
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продуктивності, семантики та функцій. Актуальність дослідження зумовлюється тим, що для вивчення синхронного функціонування будь-якої мовної одиниці,
зокрема афікса, вартим уваги є питання констатації діахронічних даних про її
появу у мові. Діахронічний аспект є важливим для нашого дослідження, адже
інформація про джерело, час виникнення демінутивних словотвірних елементів
у англійській мові, характер їхнього функціонування в процесі мовного розвитку
суттєво допомагає при визначені місця похідних утворень у системі цієї мови
та їхнього значення в мовному узусі мовців. Окрім того, актуальність і новизна
дослідження зумовлюються недостатністю вивчення репрезентації категорії демінутивності в англійській мові.
Однією з особливостей англійської суфіксальної системи є порівняно невелика кількість демінутивних суфіксів, що з формального боку пояснюється
насамперед її виразним аналітизмом з переважно одноморфемною будовою
типового слова. Найпоширенішими англійськими суфіксами, які експлікують
категорію демінутивності, є такі: -ling (e.g. duckling – каченя, -ette/-et (e.g.
kitchenette – кухонька), -kin (e.g. mannkin – карлик), -ey/-ie/-y (e.g. birdie – пташечка), -let (e.g. booklet – книжечка, брошура). Ще можна відзначити суфікси
-ock (e.g. bullock – бичок), -rel (e.g. pickerel – щучка, щученя), -ee (e.g. bootee –
черевичок), -en (e.g. chicken – курчатко), -cule/-ule (e.g. globule – кулька), але ці
останні є набагато менш продуктивними і вживаються досить рідко. Незважаючи на малочисельність та малопродуктивність, англійські демінутивні суфікси
характеризуються такою універсальною ознакою як полісемантичність – окрім
вираження значення об’єктивної зменшеності вони здатні й до позитивного
чи негативного оцінно-емоційного та/або експресивного маркування. Більше
того – сáме вираження оцінно-емоційного ставлення є визначальною ознакою
англійських демінутивних суфіксів, адже для вираження об’єктивної малості
використовуються, як правило, прикметниково-іменникові сполуки (e.g. small
park, little girl). Дослідження І. В. Арнольд засвідчують і такий досить цікавий
факт, що англійська мова володіє розвиненою системою суфіксів суб’єктивної
оцінки взагалі (звичайно, в межах, дозволених типом її структури), проте її особливість у тому, що кількість суфіксів, які виражають негативну оцінку набагато перевищує кількість суфіксів із позитивним значенням [Arnold 1986, 97] –
цю тенденцію ми простежили і в демінутивному словотворенні.
Існує дві основні теорії щодо появи демінутивних суфіксів у англійській мові.
В роботах Я. Грімма, О.С. Кубрякової та ін. визнається спільногерманське походження суфіксів суб’єктивної оцінки і вказується, що тенденція до вираження
поняття малості за допомогою суфіксів історично закладена у всіх германських
мовах. Згідно з дослідженнями Ф. Вреде, А. Польцина та ін., походження демінутивних суфіксів виводиться не зі спільногерманської основи, а пояснюється
впливом інших мов [Буряковская 2009, 248]. Наш аналіз показує, що обидві теорії
щодо появи демінутивних суфіксів в англійській мові мають раціональне зерно:
частина їх перейшла у словотвірну систему сучасної англійської мови з раніших
137

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

періодів її розвитку (староанглійської (Old English) та середньоанглійської (Middle
English), і ці суфікси дійсно є спільними для всіх чи більшості германських мов,
інша ж частина була запозичена з інших близько- чи неблизькоспоріднених мов.
Так, суфікс -cule/-ule запозичений англійською мовою з латини, більшість слів,
утворених за його допомогою, належить до різних галузей сучасної наукової термінології (e.g. spherule – маленький об’єкт сферичної форми, pilule – дрібна пігулка). Ймовірно також, що значна кількість слів із суфіксом -cule/-ule запозичена
з латинської мови уже сформованими демінутивами, а на англійському мовному
ґрунті відбулася лише спеціалізація їхнього значення (e.g. animalcule – мікроскопічна істота (мікроб, бацила, бактерія), opuscule – невеликий музичний твір). У
латинській мові суфікс -cule/-ule активно використовувався для творення демінутивних похідних як зі значенням об’єктивної малості, так і з різноманітними
оцінно-емоційними семами, про високу ж продуктивність або емоційні конотації
цього суфікса на англійському мовному ґрунті говорити не доводиться.
Суфікс -ey/-ie/-y був запозичений у середньоанглійський період із шотландської
мови [The New Penguin... 2000, 1631]. Цей суфікс, як правило, реалізує яскраво
виражену сему суб’єктивної позитивної оцінки, часто нівелюючи при цьому значення об’єктивної зменшеності. Зазвичай -ey/-ie/-y приєднується до основ власних імен, виконуючи прагматичні функції (e.g. Billy, Eddie, Johnny, Maggy), чи
утворює емоційно марковані похідні на позначення тварин (e.g. doggy – собачка,
piggy – поросятко) або близьких людей (e.g. mummy – мамуся, auntie – тітонька,
sonny – синочок). Крім того, цей суфікс досить успішно вживається у так званій „мові няньок”, де використовується для творення назв об’єктів, пов’язаних із
життям дітей (e.g. cardie – кофтинка, cookie – печивко). У таких випадках семи
малості та емоційної оцінки є рівноправними в структурі значення демінутивів,
адже, як правило, мова йде про маленькі дитячі речі, і мовлення спрямоване до
дітей, що й викликає у мовця позитивні емоції. Р. Г. Зятковська зауважує, що в цій
функції синонімічним до суфікса -ey/-ie/-y є досить малопродуктивний і обмежений використанням у спілкуванні з дітьми суфікс -ее (e.g. bootee – черевички,
shirtee – сорочечка, coatee – пальтечко) [Зятковская 1971, 86].
Варто відзначити, що за останній час у семантиці суфікса -ey/-ie/-y з’явився ще
один емоційно-прагматичний компонент, який передбачає вживання похідного в
ситуаціях неформального спілкування з метою принизити когось або зіронізувати. Вважається, що це нове значення у суфікса -ey/-ie/-y з’явилося після того, як
Дж. Буша старшого назвали preppie (випускник приватної школи, де в США навчаються діти еліти, і де царюють свої порядки та закони) [Сикорская 2005, 69]. На
нашу думку, висока продуктивність суфікса -ey/-ie/-y у творенні слів із подібною
семантикою (e.g. kiltie – про шотландця, foodie – про людину, яка любить поїсти,
clippie – про кондуктора, groupie – про фанатичну шанувальницю певного музичного гурту) може призвести до поступового розділення суфікса -ey/-ie/-y на два
окремі омонімічні форманти – зі значенням зменшеності та зі значенням емоційної
оцінки, адже в останньому випадку міноративне значення відсутнє повністю.
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Суфікс -ette/-et, як яскраво засвідчує його звукова форма, запозичений із французької мови у середньоанглійський період [Grzebieniowski 1962, 152; The New
Penguin... 2000, 477]. Цей суфікс може виражати значення об’єктивно маленького
розміру (e.g. leaderette – коротка замітка в газету, pianette – маленьке піаніно),
а іноді реалізує і зменшувально-пестливі конотації (e.g. lionet – левеня, floweret –
квіточка, midget – комашинка). І. В. Арнольд зазначає, що, крім вираження гіпокористичного значення, суфікс -ette/-et виконує й своєрідну естетичну функцію,
надаючи слову певної вишуканості та новизни [Arnold 1986, 97] (e.g. novelette –
новела, rosette – трояндочка, розетка). На ґрунті англійської мови від запозиченого суфікса -ette/-et виділився омонімічний формант, за допомогою якого утворюються назви осіб жіночої статі за певною ознакою і з одночасною реалізацією
семи жартівливого, іронічного або й зневажливого ставлення [The New Penguin...
2000, 130]. Походження останнього саме від демінутивного суфікса пояснюється,
на нашу думку, наявністю імплікативної семи малості в його значенні, адже назви, які утворює суфікс -ette, стосуються юних дівчаток або молодих жінок (e.g.
bimbette – молода утриманка підстаркуватого багатія, majorette – дівчинкаучасниця воєнного параду).
Суфікс -kin вважається запозиченим у середньоанглійський період із датської
або німецької мови [Уланова 2006, 770] (пор. німецький демінутивний суфікс
-chen). Цей суфікс був високо продуктивним аж до 17 ст., проте з часом звузив
свої словотвірні функції. Особливість цього суфікса, порівняно з іншими демінутивними суфіксами англійської мови, полягає в тому, що основною семою, яку він
реалізує, є сема об’єктивної зменшеності (e.g. lambkin – ягнятко, pannikin – тарілочка, manikin – карлик, манекен). Суфікс -kin не досить продуктивний, порівняно з перерахованими вище; запозичений, імовірно, як виключно демінутивний,
він не змінив своєї спеціалізації, а похідні, утворені за його допомогою, можуть
отримувати емоційні конотації під впливом семантики основи, в специфічному
контексті, або внаслідок метафоризації (e.g. bumpkin – мужлай, wifekin – дружинонька, lambkin – ягняточко (про дитину).
Суфікс -ling був запозичений ще староанглійською мовою з якоїсь із інших
германських мов і, за свідченням Т. Гжебєньовського, на ранніх етапах свого
функціонування використовувався для творення назв молодих тварин або рослин
(e.g. gosling – гусеня, sapling – молоде деревце), але з часом втратив свою продуктивність у відтворенні такої семантики і вже в сучасній англійській мові спеціалізується на творенні назв осіб із негативними конотаціями (e.g. princeling –
князьок, wiseling – мудрагелик) [Grzebieniowski 1962, 141].
За даними Г. Марчанда, поява значення зневаги та презирства в семантиці суфікса -ling датується XVI ст., коли з цим суфіксом почали утворюватися деривати від основ, що позначають людину, але саме на сучасному етапі розвитку
англійської мови негативні конотації стали узуальними і фіксуються в словниках
[цит. за Гималетдинова 2006, 65-66]. Ми не можемо погодитися з думкою про
функціональну „перекваліфікацію” -ling і його занепад як демінутивного суфікса.
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У цьому випадку важливо пам’ятати про таке явище, як омонімія суфіксів. В англійській мові суфікс -ling, який має значення зменшеності є омонімічним суфіксу -ling, що використовується для творення назв дорослих осіб за специфічною
ознакою: hireling – найманий робітник, underling – підлеглий, proudling – пихата
людина, але часто значення останнього супроводжується негативними конотаціями. На нашу думку, значення негативної оцінки останній суфікс отримує внаслідок омонімічності із власне демінутивним суфіксом -ling: він мовби запозичує
сему малості, але оскільки його основна функція – позначати особу, то в таких
випадках сема малості трансформується в сему негативної оцінки.
Суфікс -let не є варіантом суфікса -ette/-et, хоча він також запозичений із французької мови в середньоанглійський період. Демінутиви, утворені за допомогою суфікса
-let, як правило, тяжіють до розмовної сфери вживання, реалізуючи значення емоційної зменшеності [Царев 1984, 214] (e.g. cloudlet – хмаринка, chainlet – ланцюжок,
leaflet – листочок). Про те, що цей суфікс частіше використовується в розмовному
мовленні свідчить відсутність у словниках англійської мови більшості демінутивів,
утворених за його допомогою. Демінутивний суфікс -let має омонімічний формант,
який використовується для утворення назв біжутерії, що носиться на частинах тіла,
назви яких слугують твірними основами для похідних з -let (e.g. armlet – браслет на
руку вище ліктя, anklet – браслет на ногу, necklet – намисто на шию).
Щодо решти суфіксів, то слід відзначити той факт, що вони малопродуктивні і
є, так би мовити, рудиментами староанглійських суфіксів: -ock (e.g. hillock – горбик, hummock – гірка); -en (повністю непродуктивний, залишився лише в словах
на зразок maiden – молода жінка, chicken – курча); -rel (фіксується в архаїчних
або успадкованих з раніших періодів назвах молодих тварин: cockerel – півник,
pickerel – щученя).
Очевидно, що в процесі історичного розвитку склад демінутивних суфіксів
англійської мови змінювався, поповнюючись та урізноманітнюючись. Проте, як
показує аналіз, у сучасній англійській мові не сформувалися власні демінутивні
суфікси. Більшість iз них успадковані з раніших етапів її існування, коли вона
була мовою синтетичної будови флективного типу, де вони могли бути запозичені з мов кельтської (шотландська), германської (датська, німецька) та романської
груп (латинська, французька; деякі демінутивні суфікси існують лише у складі
відповідних лексем, запозичених із італійської, іспанської, португальської мов).
Одні суфікси втратили словотвірні функції, інші звузили продуктивність, деякі
взагалі зникли зі словотвірної системи, частина ж розширила свій функціонально-семантичний спектр. Малопродуктивність англійських демінутивних суфіксів, по суті іншомовних за походженням, пояснюється також фактором їх обмеженої валентності: творенню демінутива може перешкоджати морфологічна та
фонетична структура твірної основи, особливості акцентуації тощо. На сучасному етапі англійська мова як мова аналітичної будови, очевидно, не має потреби в
розвитку системи суфіксального демінутивного словотвору, хоча досить активно
поповнює систему суфіксів суб’єктивної оцінки загалом.
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Автор розглядає ситуацію усного спілкування із властивими їй когнітивними пресупозиціями
як референційну основу прототипової (і через це немаркованої) семантики мовного дейксису і простежує відображення цієї семантики у вихідному значенні теперішнього часу й у смислових похідних адвербіальних займенників зі значенням “так” у різних індоєвропейських мовах.
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Завданням цієї розвідки є висвітлити специфічні риси дейктичної полісемії,
а також розглянути деякі проблеми, які постають при описі й аналізі семантики
мовних дейктиків. Багатозначість, полісемія у природі мовних знаків, становлячи
один із двох аспектів їх засадничої асиметрії. Головно багатозначними є також і
дейктичні мовні одиниці. Полісемія цих одиниць є традиційним об’єктом лінгвістичного опису й аналізу, наслідки яких потім подаються у словниках – у випадку
лексичних дейктиків – чи в граматиках – у разі граматичних дейктичних одиниць
і деяких лексичних дейктиків теж.
Тут, однак, є одна особливість, яка відрізняє дейктики від решти мовних знаків. Хоча ця особливість пов’язана з семіотичною природою дейктичних одиниць, врахування її виявляється потрібним саме для їх семантичного аналізу. Як
відомо, дейктики відрізняються від інших мовних знаків тим, що вони не називають свій об’єкт, а лише вказують на нього, їхню ж референцію визначає мовний контекст та/або конситуація мовлення. Із семіотичного погляду, конкретніше,
у термінах знакової типології Чарлза Пірса дейктики належать до класу знаків,
званих індексами. Знаки-індекси теж не називають свій об’єкт, а лише вказують
на нього. Індекси в цілому належать до вмотивованих знаків, тобто до знаків,
форма яких є умотивована з боку їхнього об’єкта: у випадку індексів їх та їхній
об’єкт поєднує мотиваційне відношення суміжності. Цим індекси відрізняються
від двох інших знакових класів, іконічних та символічних знаків, перші з яких
поєднуються зі своїм об’єктом стосунком подібності, натомість другі є умовними, невмотивованими знаками [Єрмоленко 2006, 13-22]. Однак, як зазначав той
же Пірс, у реальних знаках ця типологія ніколи не виступє в чистому вигляді,
оскільки в дійсності ці всі три типи виступають у знакові одночасно, і різниця тут
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у тому, який тип знакової репрезентації є в кожному даному випадку провідним
[там само, 22]. Відповідним чином мовні дейктики, попри свою приналежність до
знаків індексального типу, можуть мати різну вмотивованість, і через те різною
буде і їхня семіотична природа, тобто те, як саме, у який спосіб, вони вказують на
свій об’єкт. Показовим у цьому сенсі є такий граматичний лейктик, як дієслівний
час. Часи, як відомо, локалізують позначуване ними щодо моменту мовлення. Але
між різними дієслівними часами при цьому є одна дуже істотна відмінність, яка відділяє теперішній час від минулого і майбутнього. Лише теперішній час, передусім
коли він позначає дію, синхронну з моментом мовлення, – тільки теперішній час є
умотивованим у плані реальної суміжності, що існує між ним як мовним знаком, з
одного боку, і об’єктом цього знака, його позначуваним, з іншого. Важливо підкреслити, що суміжність ця не є суто часовою: про синхронність події і нашого повідомлення про цю подію ми можемо говорити, лише сприймаючи цю подію в той самий
час, коли ми повідомляємо про неї, а, отже, і перебуваючи десь поблизу, – так, щоб
ми цю подію сприймали, бачили чи чули. Отже, тут ідеться про суміжність не лише у
часі, а й у просторі, а також про суміжність суб’єкта і об’єкта чуттєвого сприйняття.
Про цю когнітивну особливість презенса, як правило, не говориться в граматиках, ані
в граматичних дослідженнях (пор. [Плунгян 2011, 256-260], і навіть Р. Ленекер у своїй когнітивній граматиці говорить про “справжній” презент лише як про час, котрий
збігається з моментом мовлення [Langacker 2008, passim]. Тимчасом врахування цієї
суто семіотичної, конкретніше, прагматично-когнітивної риси дозволяє адекватно
зрозуміти смислову динаміку категорії теперішнього часу, а динаміка ця починається
з того, що – про це говорив Є.Курилович – презенс на початку виступає як засіб називання, ще не протиставлений ані минулому, ані майбутньому часам [Kuryłowicz
1978]; закінчується ж ця його динаміка тим, що вона дедалі більше абстрагується від
своєї когнітивної першооснови і врешті досягає межі свого логічного розгортання у
позачасовому значенні, як-от у математичних чи деяких фізичних а чи теологічних
твердженнях. Крім того, при такому розумінні, стає можливим окреслити прагматичні – точніше, когнітивно-прагматичні – пресупозиції прототипового презенса, серед
яких є й та, згідно з якою позначувана прототиповим презенсом дія взагалі має бути
сенсорно доступною – і даному мовцеві, і взагалі, так би мовити, у принципі. Це ж
дозволяє по-новому підійти до започаткованої Р.Якобсоном дискусії про немаркованість часової категорії презенса і про його інваріантне позачасове значення (до цього
останнього питання я повернуся у кінцевій частині цієї роботи).
Таке розуміння прототипової референційної основи дейксису спонукає внести
і відповідні зміни у формулювання семантики вже іншої дейктичної категорії,
а саме, особи, конкретніше, першої особи, у семантичній структурі якої можна
і, отже, треба постулювати прагматично-когнітивні пресупозиції, згідно з якими
референт 1-ї особи – це не лише мовець, і не лише особа, здатна до мови, але
водночас і спостерігач, а прототипові дискурсивна позиція мовця – це водночас і
позиція спостерігача, позиція суб’єкта перцептивної діяльності (докладніше див.
[Yermolenko 2015, 26-30]).
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Крім того, врахування цієї семіотичної – а краще сказати когнітивно-семіотичної – специфіки презенса дозволяє зрозуміти і те, чому історичний презенс
(тобто переносне застосування теперішнього часу у значенні минулого) може виступати як своїстий засіб вираження засвідченості позначуваного (а, отже, і достовірності оповіданого); тобто це робить зрозумілим, чому історичний презенс
може виступати як виразник модального значення евіденціальності, як експонент
прихованої категорії засвідченості (чи переповідності) – у тих мовах, де такої
формальної категорії немає. Тут стає ясним і те, чому у давніх риториках таке
застосування презенса, перщ ніж утратити, разом із цими самими риториками,
свій первісний когнітивний характер і зробитися чимось на зразок стилістичної
прикраси, – чому раніше, коли риторика ще не стала ще синонімом нанизування
пустих слів із метою приховування дійсного стану речей, – чому тоді історичний
презенс виступав як різновид риторичної фігури (званої evidentia, чи εναργία),
метою якої було якраз зображення того, що реально мало місце (див. [Єрмоленко
2010] з подальшими посиланнями).
Нарешті, врахування такої семіотичної природи теперішнього часу, врахування умотивованості його дейктичної структури дозволяє функціонально співвіднести презенс у його вихідному, прототиповому значенні з низкою інших одиниць і утворень (таких, як давній індоєвропейський ін’юнктив, дієслівно-вигукові форми, односкладові називні речення, вказівні займенники і прислівники) – усі
вони мають у собі те спільне, що всі вони можуть виступати як звуковий вказівний жест [Єрмоленко 2007, 308-314].
До мовних дейктиків останнього різновиду належать і одиниці на кшталт укр.
так. Із точки частиномовної приналежності їх часто відносять до прислівників,
але ж очевидно, що вони є прислівниками саме дейктичної природи, отже, можна
їх кваліфікувати як прономінальні прислівники або ж як адвербіальні займенники. Як можна припускати, їхня дейктична вмотивованість своїстим чином відображається у їхній полісемії, у їхніх похідних значеннях і мотивації цих останніх;
проілюструвати і з’ясувати цю специфіку мають подальші приклади із окремих
слов’янських, германських і романських мов, а також із грецької. Отож вказівні
прислівники типу так відрізняються від інших вказівних прислівників, таких як
тут, ось, там, тим, що їхнє вживання передбачає зіставлення, порівняння або
співвіднесеність із чимось, вказівку на якийсь критерій, зразок, тобто на щось
подібне, або ж ця вказівка може – причому водночас – виділяти зв’язок іншого
характеру, приміром, співвідношення із результатом дії чи з її якимись іншими
супровідними деталями. Ці одиниці, тобто укр. так і його іншомовні відповідники, як генетичні (слов’янські рефлекси псл. *takъ), так і суто семантичні паралелі,
як англ. so чи італ. così, мають більш чи менш розгалужену систему семантичних
похідних, тобто вторинних значень, причому ці похідні можуть навіть переходити
в інші частини мови, стаючи сполучником чи часткою. Що ж до власне займенниково-адвербіальних вторинних смислових різновидів, то тут можна встановити випадки паралелізму семантичного розвитку і подібність у внутрішній формі
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похідних. Попри розповсюдженість, ба навіть регулярність випадків такого паралелізму, одні з них інтуїтивно видаються і природними, і прозоро вмотивованими, натомість інші, при всій своїй звичності, такими прозорими не виявляються.
Приміром, ясною внутрішня форма є у тому розповсюдженому в різних мовах типі вживання одиниць зі значенням “так”, де ці одиниці емфатично підкреслюють певну міру вияву чогось, здебільшого (але не виключно) інтенсивність
цього вияву. При цьому такий прислівник, як укр. так, може виступати у складі
корелятивної пари так.., що… (він так просив, що було неможливо відмовити),
він може також конотуватися в інший спосіб (він просив так гаряче й переконливо! – тобто вже без зазначення наслідків цієї переконливості прохання) або ж
узагалі так може виступати у таких випадках самостійно, перебираючи на себе
всю емфазу, так би мовити, вбираючи, всотуючи її в себе шляхом семантичного
перерозкладу, чи шляхом того, що Мішель Бреаль називав семантичним зараженням (сontagion sémantique, див. [Bréal 1897, 221-226]): він так просив!; пор. також
сполуку так і (у сонячному промінні ця кришталева карафа так і засяє).
Паралельний смисловий розвиток шляхом семантичного зараження (чи, якщо
завгодно, абсорбції) спостерігається і у вказівних ад’єктивних займенників типу
такий; і тут можливим наслідком семантичного перерозкладу є всотування одиницею значення відповідного контексту, пор. укр. Що з тобою? – Нічого такого
(тобто “нічого особливого”) чи пол. Сo z tobą? – Nic takiego [USJP], також Сoś
takiego! “про щось незвичне, неймовірне” [там само].
З іншого боку, на тлі цих прикладів видається дещо несподіваним редупліковане застосування аналогічного займенника для окреслення чогось більш-менш
задовільного чи пересічного – саме таке значення має вираз англ. so-so [SOED],
як теж нім. so-so (чи so lala ) [Duden] або італ. cosí-cosí [Zingarelli]: у цьому ж
плані наведемо новогрецьк. ἔτσι κι’ἔτσι “так собі, посередньо” (дослівно “так і
так”) [НРС 355]. Можливо, що саме редуплікація виступає тут як засіб вираження
оцінної двоїстості, пор., mutatis mutandis, укр. і так, і сяк (тобто “по-всякому, і
краще і гірше”) [ILS] чи фр. сomme si comme ça “ні добре, ні погано” [Robert] (“і
краще і гірше” в сумі дає, отже, щось таке, що не є ані тим, ані тим). Але водночас
у цьому ж значенні може вживатися й одиничне укр. так (або ж так у сполученні
з собі) [ILS] і також лат. sic – як у діалогічний репліці-відповіді на питання: quid
rei gerit? Sic, tenuiter [Петрученко 807; OLD 1754]; пор. і укр. таке, вживане як
вираз оцінки – амбівалентної чи такої, яка підкреслює високий ступінь ознаки.
Можливо, що тут дейксис, мовний еквівалент вказівного жесту, виступає як засіб
евфемістичного уникнення повнозначної відповіді; зрештою, подібну стратегію
можна вбачати й у виразах типу так-сяк.
Семантичну рису “порівняння” можна розглядати як твірну щодо вираження
значення приблизності у випадках типу а давно він телефонував? – та так годину тому; аналогічно в польській tak o piątej, tak z litr wody [USJP] чи в німецькій
so in zwanzig Minuten bin ich fertig [Duden]; чи в англійській or so “чи десь так,
чи подібно до того” [SOED], нім. oder so “тс.” [Duden] (пор., з іншого боку, вираз
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англ. just so, який підкреслює точну відповідність прецедентові чи очікуваному –
або й високий ступінь інтимної чи дружньої близькості [SOED]). Є підстави думати, що семантика порівняння виступає тут у ролі внутрішньої форми подібно
до того, як це має місце в російській мові у такому переході, як примерный “зразковий” > примерный “приблизний” [CCРЛЯ 11, 554]; у цьому випадку порівняння
є приблизним чи, як-то кажуть, із точністю до класу.
Є також інша група семантичних відгалужень прислівників зі значенням так, але
мотивація цих значень видається вже іншою, безпосередньо пов’язаною із значенням
вказівки на щось безпосередньо сприймане. Аналіз цих семантем вимагатиме певної
критики джерел, у даному разі джерел лексикографічних. Отож з-поміж дефініцій
лексико-семантичних варіантів та їхніх відтінків, поданих у Словнику української
мови в 11 т. у статті так [СУМ 10, 17-21] як належні до цієї групи можна виділити
такі семантеми: 1. “без наслідків, даремно” (..А вже мені так не минеться); 2. “без
застосування спеціальних засобів, без докладання зусиль” (– Помогло що-небудь? –
Так пройде); 3. “без певної мети, потреби; без причини, без наміру; випадково, ненавмисно” (Так от спитав собі… ); 4. “без того, про що мова йшла раніше” (У мого
батька було три стодоли, в одній був мак, друга була так…). Там же зазначається,
що так може вживатися в разі, коли немає бажання чи можливості дати конкретну
відповідь (Чому ти не вчишся?.. – Не хочу… – Чому? – Так).
Легко помітити, що спільною для цих семантем є риса своєрідної апофатичності: усі вони позначають певний status quo, певну ситуацію такою, якою воно
є, але цей status quo характеризується чимось відсутнім у даній ситуації, причому відсутнім є не будь-що, а а певний істотний складник логічного фрейму
цієї ситуації (як-от її причина, чи наслідок, чи необхідне знаряддя). Відповідники такому способові вживання адвербіального укр. так простежуються в інших
слов’янських мовах, щоправда, з більшою чи меншою детальністю, приміром,
серед семантичних різновидів пол. tak фіксується лише значення “не знати чому,
без причини” [SJPD] (крім того, українською, прагнучи дати ухильну відповідь
на питання Що з тобою?, ми можемо сказати Та так, додавши вже згадане нічого такого, натомість у польській мові можна сказати лише nic takiego). Ті чи
інші паралелі можна знайти і серед позаслов’янських семантичних відповідників
слов’янського так, пор. нім. Ich habe meine Mitgliedskarte vergessen, da hat man
mich so reingelassen [Duden] чи лат. istud scelus non potest sic abire [ЛРС 927] (у
лат. sic фіксується також значення “легко, без зусиль” [OLD 1754]. І в грецькій
знаходимо подібне вживання, причому як у ново-, так і в давньогрецькій. У давньогрецькій, на відміну від αὔτως, власне так може вживатися οὔτως, яке, крім
звичного демонстраційно-вказівного значення, може позначати “просто так, незумисно, без мети, безрезультатно”, пор. οὔτως ὀνομάζειν τί “просто так назвати,
обмежитися самою назвою”) [ДРС 2, 1210; GEl 1276-1277], а в новогрецькій так
використовується ἔτσι, пор.: τό εἶπα ἔτσι [НРС 355].
Але це апофатичне вживання слів типу укр. так можна, як видається, зіставити з іще одним їх значенням, яке, однак, не виділяється у відомих мені словниках,
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і хоча Словник української мови наводить показову в цьому сенсі ілюстрацію,
але ж витлумачує її інакше, пор.…кладочки,позв’язувані де вірьовкою, де перевеслом, а де й так – просто жмутом трави (Г.Хоткевич) [CУМ 10, 18]. Тлумачі
пояснюють це вживання у той спосіб, що, мовляв, так виступає тут перед обставиною, що уточнює його значення. Я ж уважаю, що тут і в подібних випадках так
виступає у позначенні чогось найелементарнішого, найпростішого, чогось прототипового, але при цьому дана первинність, елементарність чи прототиповість
осмислюється як така в контексті ширшого фрейму, на тлі подальших ускладнених можливостей, так би мовити, можливих тут додаткових “наворотів” і опцій,
пор. приклад із інтернету: грати в карти на чужому простирадлі (спершу – так,
а потім на поцілунки).
Якщо порівняти цей семантичний різновид так із його апофатичними різновидами, то можна дійти до висновку, що маємо тут випадок енантіосемії, тобто
смисловий розвиток твірного значення у протилежних напрямах: з одного боку,
так позначає щось елементарне, найпростіше, прототипове, натомість в інших –
воно позначає брак якогось ситуативного елемента, певним чином зредуковану
складнішу ситуацію. Водночас тут і певна подібність прозирає, можна стверджувати, що в обох випадках ідеться саме про відсутність – це може бути відсутність
якихось ускладнень, додаткових елементів чи, навпаки, відсутність певних конкретних логічних складників ситуації. Твірною семантикою в обох випадках є
семантика наочно даного у перцептивно сприйманій ситуації, семантика так, що
означає “так, як є”; якщо ця ситуація є типовою, повторюваною, це наочно дане
осмислюється як щось прототипове, елементарне, первісне.
І от вказівку на елементарність, первинність, смислову неускладненість, на
відсутність у ситуації чогось додаткового, – таку вказівку можна зіставити із тим
випадком семантичної немаркованості, де немаркована одиниця позначає відсутність того, на що вказує одиниця маркована. Це, у свою чергу, дає підставу витлумачити елементарне дейктичне значення безпосередньо сприйманого об’єкта
чи ситуації не лише як прототипове, а і як немарковане – немарковане на тлі подальших смислових ускладнень, подальших осмислень безпосередньо сприйманого. Зокрема, повертаючись до відповідного, вихідного значення теперішнього
часу (про що мова йшла на початку), це вихідне значення презенса з даної точки зору постає як прототипове й немарковане на тлі подальших, абстрактніших
смислових різновидів і цього ж таки часу, а також і на тлі інших дієслівних часів.
Таким чином, ми бачимо, що окреслення теперішнього часу як немаркованого
члена темпоральних опозицій (пор. [Jakobson 1964]) усе ж є небезпідставним,
тільки підставу цього слід убачати не в його інваріантному всечасовому чи навіть позачасовому сенсі, а у прототиповому семіотичному характері презенса,
цій його семіотично умотивованій і, звісно, когнітивній рисі – рисі позначення
безпосереднього чуттєвого сприйняття дійсності, дійсності, для якої ще немає
ані минулого, ані майбутнього, натомість є лише це теперішнє. А всечасовість і
навіть позачасовість презенса постає тоді як іпостась цього первинного значення,
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його гранично узагальнена, гранично абстрактна відміна, відміна, де вже немає
часових відмінностей.
Ермоленко С.С., д-р филол. наук, проф.
Институт языкознания им. А.А.Потебни Национальной академии наук Украины
Из проблематики исследования дейктической полисемии
Автор рассматривает ситуацию усного общения со свойственными ей когнитивно-прагматическими пресуппозициями как референциальную основу прототипической (и поэтому немаркированной) семантики языкового дейксиса и прослеживает отражения этой исходной семантики в исходном значении презенса и в смысловых производных адвербиальных местоимений со значением
“так” в разных индоевропейских языках.
Ключевые слова: дейксис; мотивированность; знаки-индексы; ситуация устного общения; настоящее время; сенсорное восприятие; семантическая немаркированность.
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Some Issues in Study of Deictic Polysemy
The author considers oral communication situation with its cognitive-pragmatic presuppositions the
referential basis of linguistic deictica’s prototypal (and therefore unmarked) semantics, and analyzes the
reflection of the latter in the primary meaning of the present tense as well as in the secondary sense
development of adverbial pronouns with the primary meaning “so” in Indo-European languages.
Key words: deixis; motivation; indexal signs; situation of oral communication; present tense; sensory
perception, semantic unmarkedness.
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д-р філол. наук, чл.-кор. Національної академії наук України, проф.
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Визначено особливості становлення лінгвоперсонології як науки, її зв’язок із сучасними філософськими вченнями, схарактеризовано первинний зв’язок лінгвоперсонології з філософією персоналізму, виявлено основні ознаки особистої лінгвоіндивідуації та народно-мовної індивідуації з
її просторовими й часовими варіаціями. Диференційовано рівні лінгвоперсонології, її принципи,
прокоментовано виділення категорій лінгвоперсонології з послідовним простеженням їхнього співвідношення з рівнями лінгвоперсонології.
Ключові слова: лінгвоперсонологія; рівні лінгвоперсонології; персоналізм; персонотексти; індивідуації; полііндивідуації.

У лінгвістичному просторі сучасних студіювань помітними є дослідження з
лінгвоперсонології, що концентрують увагу на окремих її рівнях: орфографічному (О.М. Татаринцева), категорійному чи функційно-морфологічному зі спробою встановлення типології персонотекстів (Т.А. Головіна) або ж окреслюють
загальне тло її проблематики (В.П. Нерознак, Й.А. Стернін та ін.). До цього слід
додати спроби чіткого демінування поняттєво-термінологічного апарату лінгвоперсонології, в межах якого слід диференціювати (Й.А. Стернін та ін.) власне-комунікативний (комунікативна поведінка, комунікативний факт, комунікативна
ознака, комунікативна дія та ін.), вербально-/невербально-комунікативний (вербальний комунікативний акт, невербальний комунікативний акт і под.), комунікативно-когнітивний (лінгвоконцепт, мовно-ментальний субстрат тощо), функційно-прагматичний (конотація, експресивність і т. ін.), мотиваційно-символьний (лінгвокультурема, інтенційність, мотиваційно-фатична й комунікативно-ситуативна настанова, лінгвосимвол і под.) її рівні. Здебільшого вважають
(В.П. Нерознак, Ю.Є. Прохоров та ін.), що вперше необхідність виділення лінгвоперсонології як окремої лінгвістичної дисципліни наголосив М.С. Трубецькой
[3-7], який стверджував, що особистістю є “не лише окрема людина, але й народ”,
хоча її витоки беруть початок у філософському обґрунтуванні людської особистості як філософської персони.
На початку ХХ ст. активно опрацьовували питання персоналізму М.О. Бердяєв, Л.І.Шестов, а сам термін уперше було використано Ф. Шлеєрмахером
(1799 р.). У вченнях Ф. Якобі, А. Олкота, Ш. Ренув’є, Л. Прата розглядалося питання персоналізму як дотичне. Згодом почали говорити про етичний персоналізм
(М. Шелер), критичний персоналізм (В.Л.Штерн (концепція інтелектуального коефіцієнта), персоналізм як складник теологійної етики (Х. Тиліке), есхатологічний персоналізм (М.О. Бердяєв, для якого очевидним є: індивід як невідокремлена
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частина природного світу з підпорядкуванням його закономірностям; особистість – подібність Богові). Актуалізованими виступили персоналістські тенденції
в німецькій філософії з аналізом задатків і здібностей індивіда, глибинних сфер
індивідуального життя, в силу чого піддано аналізу “особистісний метод” як універсальний засіб пізнання людини.
У сучасному мовознавстві лінгвоперсонологія належить до тих напрямів, що
активно розвиваються. Вона є наукою, яка спроможна відповісти на актуальні питання, пов’язані із видозміною лінгвістичного портрету мовця в різні часові зрізи
його життя, простежити динаміку лінгвопортрету мовного етносу в синхронному
й діахронному вимірах. Усе це підтверджує актуальність встановлення категорійної системи лінгвоперсонології та з’ясування її парадигмального статусу.
Ґрунтовний аналіз категорійного й парадигмального простору лінгвоперсонології має опертям визначення системи її категорій із послідовним розкриттям
їхньої ієрархії, функційного навантаження тих чи тих категорій у комунікативно-дискурсивних практиках, що і є метою дослідження. Актуалізована мета передбачає з’ясування відповідних завдань: 1) схарактеризувати еволюцію поглядів
на лінгвоперсонологію; 2) визначити її категорійну систему; 3) встановити парадигмальний простір лінгвоперсонології; 4) виявити рівні лінгвоперсонології з
послідовним розкриттям особливостей дослідження на кожному з них. Наукова
новизна студіювання мотивована дефінуванням категорійної системи лінгвоперсонології, її парадигмального простору та основних рівнів. Теоретичне значення
аналізу визначуване тлумаченням категорійно-парадигмального простору лінгвоперсонології з розкриттям особливостей ієрархії категорій та рівнів. Практичне
значення окреслене значущістю спостережень над проблемою, що знайдуть застосування в університетських курсах з актуальних питань сучасної лінгвістики
та опрацюванні спеціальних курсів та семінарів.
Окремі спостереження про особливості мовної особистості, мовного портрету
народу можна знайти в працях В. Гумбольдта, В. Вундта, О. Потебні та інших
видатних лінгвістів кінця ХІХ – початку ХХ століття. У філософії цього часу
з’являється поняття персоналізм, уперше використане засновником французького неокритицизму Ш. Ренув’є (1903) у праці “Персоналізм”, що в дослідженнях
Е. Муньє набуло чіткої дефініції в так званому особистісному універсумі, де значущими є виділені сім рівнів особистості: 1) втілене існування; 2) комунікація;
3) інтимне звертання; 4) протистояння; 5) свобода й необхідність; 6) вище достоїнство; 7) втягнення [Мунье 1995, 126], які послідовно простежувано в мовномовленнєвих реалізаціях лінгвоперсони. Останні співвіднесені з двома напрямами творчої мовної особистості – деперсоналізації й персоналізації, взаємодія яких
і визначає функційне навантаження особистісного універсуму. Для персоналізму
визначальною є людська особистість у її антропологійній всезагальності, оскільки вона індивідуальна, неповторна й одинична. Особистість постає єдиною реальністю, що мотивує необхідність розмежування індивіда й особистості. Останнє легко простежити в пошуках екзистенціалістів, які ґрунтовно відобразили
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ворожість суспільства й особистості. Е. Муньє у своїх працях намагався розкрити
основні мету й завдання персоналізму, визнаючи, що персоналістським є вчення,
що стверджує “примат людської особистості щодо матеріальної потреби й систем
колективності”[Мунье 1994, 126].Особистості в персоналістському тлумаченні
властива єдність трьох характеристик: екстеріоризації, інтеріоризації й трансценденції. Екстеріоризація виявлювана в реалізації особистості назовні, інтеріоризація – як внутрішнє її зосередження, власний духовний світ. Перебуваючи в
активній взаємодії та трансцендентному русі, вони, зорієнтованим на вищі цінності – істину, красу, благо. Тому однієї з основних ідей у розумінні особистості
є думка про залучене існування. Персоналісти акцентують увагу на пробудженні
особистісного начала в індивідуумі, виявах особистого спілкування. Такий підхід перекликається з етичним вченням М. Шелера й феноменологійною етикою
Е. Левінаса, який розвивав ідею про двоїстий характер особистого спілкування,
оскільки кожний індивід “має мету в собі й водночас для всіх”, а зустріч Я й Ти
в Ми створює особливий досвід – комунікацію душ, що реалізується “по той бік
слів і систем”. Для персоналізму, персоналістської філософії важливим є тлумачення понять особистість, творчість, комунікація, співтовариство, культура, а
для лінгвоперсонології – мовна особистість, мовна творчість, мовна комунікація, мовне співтовариство, мовна культура, що є відповідними категоріями. Для
лінгвоперсонології актуальними є опрацьовувані в персоналістській філософії
напрями – соціальний, етичний, релятивістський, де перший обґрунтовує проект
нової цивілізації з домінуванням у ній особистості та її духовних цінностей, другий – актуалізує значущі питання справедливості в людських взаєминах. Релятивістський має опертям умовність будь-якого спілкування, в якому більше імпліковано, ніж експліковано. Сучасне відродження основоположних ідей Е. Муньє
свідчить про необхідність вивчення людської особистості в усіх її вимірах.
На думку В.П. Нерознака, “Концепт мовна особистість формується на перетині філософських концепцій персонології, персоналізму й теорії мовної особистості, яку ми називаємо персонологією” [1995], що є основою для виділення
в межах загальної персонології самостійного напряму науки про мову – лінгвістичної персонології. Остання досліджує стан мови (індивідуації) й “окремої
людської особистості (ідіолектної особистості), й багатолюдської (полілектної)
мовної особистості народу”[1996, 13]. Можна говорити про системно змінювані
в часі мовні індивідуації окремої особистості, які сукупно становлять її мовну
біографію, а в народу таку зміну простежувано в просторі й часі. Їхня множина
виявляє діахронно змінюваний і територіально варіативний мовний портрет народу. Для окремої мовної особистості (індивіда) легко визначити ключові слова
як домінантні показники світоглядних орієнтирів, когнітивних параметрів, репрезентанти його естетичних смаків та ін. Так, для поезії Т. Шевченка такими
словами є Людина/Люд/Люде/Люди – 299, Бог – 284, Серце – 185, Доля – 142,
Україна/Вкраїна – 127, Слава – 103, Слово – 99, Душа – 93, Воля – 90, Правда – 74,
Кров – 75, Рай – 65, Добро – 53, Дума – 45, Живий – 29, Рід – 10, Зло – 8, Лжа/
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Неправда/Брехня – 6 (http://www.mova.info/cfqsh.aspx) і т. ін., частотними вони є
і для Г. Сковороди (див.: (http://www.arts. ualberta.ca/~ukr/skovoroda/NEW/index.
php). Частота кожного з них у той чи той період творчості в кожного майстра
слова буде більшою або меншою, що легко встановити з опертям на чотиритомний конкорданс мови його поетичних творів. У своїй множині вони окреслюють
вияв його мовної особистості, а їхнє смислове поле з урахуванням усіх напрямів
потенціалу нарощення охоплюватиме чи не основне асоціативне тло. Істотним є
те, що репрезентативність названих лексем у віртуальному просторі й сьогодні
постає вельми показовою: Україна/Вкраїна – 6030000 в “Google” і 148000000 в
“Яндекс”, а далі відповідно подано: Воля – 22100000 / 17000000; Доля – 28200000
/ 26000000; Бог – 45700000 / 198000000”, Душа – 37400000 / 160000000; Добро –
77000000 / 126000000, Зло – 20500000/ 26000000; Правда – 125000000 / 146000000;
Лжа – 48500 / 51000; Серце – 1780000 / 2000000; Рід – 528000 / 2000000; Дума –
20200000 / 46000000; Слово – 76200000 / 673000000; Слава – 37800000 / 62000000;
Живий – 2060000 / 2000000; Кров – 1240000 / 44000000; Людина – 10300000 /
18000000; Рай – 23200000 / 213000000, з-поміж яких найвища частота (наявні
певні відмінності в “Google” і “Яндекс”, що суттєво не впливають на абсолютний
показник реакцій) притаманна лексичним одиницям Людина, Україна/Вкраїна,
Бог, Серце, Слово, Рай як вербалізаторам відповідних концептів. З певною долею
умовності можна стверджувати їхню актуалізованість у часових і просторових
індивідуаціях народу/народів як мовної особистості, лінгвокогнітивних навантаженнях і мотиваційно-комунікативних настановах. Для М. Коцюбинського показовою також є відповідна частота таких лексем, виявом його естетичних смаків
та ін., пор.: Людина – 1140, Серце – 801, Слово – 613, Живий – 317, Правда – 311,
Бог – 262, Душа – 218, Кров – 190, Україна/Вкраїна – 108, Доля – 86, Дума – 81,
Слава – 51, Воля – 76, Добро – 38, Рід – 28, Зло – 10, Рай – 8, Лжа/Неправда/Брехня – 5, де на абсолютному рівні перебувають Людина, відносно нижче – Серце,
Слово. Навіть побіжний погляд дозволяє побачити спільність загальних цінностей в індивідуаціях митців та полііндивідуацій.
Для людської особистості визначальними постають змінювані різночасові індивідуації, а для полііндивідуацій мовної особистості народ вони можуть бути
одночасні й різночасові з різноманітними варіаціями у просторі, але для тих і тих
істотним є зв’язок мова↔свідомість↔культура. Поняття індивідуації на позначення процесу спонтанного самостановлення особистості широко застосовувано
в аналітичній психології. Індивідуація властива кожній людині й охоплює дозрівання, розгортання й удосконалення особистості, що відповідно мотивує диференціювання щонайменше трьох хронологічних зрізів індивідуацій. На кожному
з таких зрізів наявні тяглі мовні величини й величини еволюційні, динаміка яких
може охоплювати різну сумарну кількість фіксованих змін. Останні слід констатувати з урахуванням раптової і/або поступової змінюваності.
Мовна особистість у процесі свого самостановлення має декілька визначальних етапів: 1) усвідомлення власного мовного потенціалу; 2) самоусвідомлення
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мовного Я як Ego; 3) усвідомлене поглиблення й саморозвиток мовленнєвих інтенцій, кожний з яких містить підетапи. Відповідно й індивідуація народу як мовної особистості охоплює низку етапів: 1) формування мовного простору як етнічної цілісності; 2) самоусвідомлення лінгвоетнічної спільноти з належним рівнем
самоідентифікації; 3) мовно-духовний розвиток лінгвоетнічної спільноти з набуттям ознак нації. Заявлені етапи надзвичайно ємні у своєму вияві й охоплюють
місткі підетапи, виділення й характеристика яких вимагає особливого підходу. До
цього треба додати, що індивідуації особистості динамічні в часовому просторі не
постають тотожними, внаслідок чого легко простежити видозміну динаміку авторського лексикону як одного з найістотніших компонентів кваліфікації мовної
особистості, еволюцію модальних інтенцій тощо. В авторському лексиконі спостережуваними є а) особливості функційного навантаження опозицій тотожності,
контрарності, еквіполентності, привативності тощо; б) звуження чи розширення
атрибутивного, номінативного та інших компонентів; в) зменшення чи збільшення кількості тематичних слів (пор. Персонотексти Г. Сковороди, Т. Шевченка,
М. Коцюбинського); г) зниження/посилення частоти тих чи тих лексичних компонентів (пор. вербалізатори концептів Людина, Душа, Горе та ін. у лінгвоперсоналіях Г. Сковороди, М. Коцюбинського); ґ) повторюваність вербалізаторів ключових концептів; д) витворення нових концептів та їхня вербалізація; е) еволюція
граматичної норми з опертям на загальнонаціональну норму і т. ін. Подібне легко
простежити, наприклад, на лінгвотекстах М. Коцюбинського, що структуровані в
експериментальному дослідницькому корпусі текстів (http://52.28.184.95/bonito/)
обсягом у 86,5 млн. словоформ, створеному на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету в 2009-2014 роках
(автор Н.А. Бройко), пор.: у лінгвотекстах письменника зафіксовано 53 випадки
фіксації лексеми подарунок на 76,8 млн. словоформ, з-поміж яких 46 засвідчено в епістолярії різних періодів з особливою інтенсивністю в час підготовки й
виходу оповідання “Подарунок на іменини” й опісля нього. Таке навантаження
лексеми подарунок свідчить про її закріплення в листуванні й щоденникових записах, у художньо-мистецькій спадщині вона є ключовою лише для оповідання,
що написано в останній період творчості – в 1912 році на о. Капрі, виступаючи
його темою з постійним обростанням (шестикратним) у ньому різноманітними
смисловими нашаруваннями. В епістолярії лексема подарунок є однією з реалізацій імператива в його окремих різновидах: а) нежорсткому – необхідність просто
обговорити питання перебігу святкування: Цілий тиждень знайомі обмінювались
подарунками, які виставляють на цілі святки на столі (1911р.); б) жорсткому,
коли ситуація мотивує реалію: Треба було йти <на весілля > Купив я йому в подарунок краватку й пішов (1910р.) і т. ін.
Не заторкуючи питання ґрунтовної кваліфікації й класифікації типів мовної
особистості – лінгвоперсоналій, оскільки такий аналіз не входить у коло досліджуваних завдань, можна говорити про систему рівнів, категорій лінгвоперсонології. З опертям на визначальну динаміку і/або зміну ідіолектної особистості
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в часовому вимірі слід вирізняти ядрові, напівпериферійні й периферійні її компоненти, реалізовувані на відповідних мовних рівнях та в конкретних витворюваних/витворених величинах (висловлюваннях ↔ висловленнях), зокрема персонотекстах. У силу цього виділення Ю.М. Карауловим [Караулов 2010, 56-60]
трьох рівнів організації мовної особистості – вербально-семантичного, лінгвокогнітивного, прагматичного (або мотиваційного) – ґрунтовано на її потенційній можливості виявляти себе на кожному з них. Кожний із цих рівнів відбиває
особливості організації мовної особистості, її інтенцій. Тією чи тією мірою
ідеї про особливості реалізації мовною особистістю на кожному з рівнів знайшли розвиток і поглиблення в низці студіювань (В.І. Карасик [2002, 187-194],
Т.А. Космеда [2006, 104-114], І.А. Стернін [2002, 4-21] та ін.). Найпоказовішими є студіювання лексичного потенціалу мовної особистості з окресленням
закономірностей вияву в ньому семантичного насичення тих чи тих структур.
Показовими є студіювання мовної особистості в окремій з функційно навантажених для такої особистості дискурсивних практик зі встановленням статусного навантаження окремих лексичних шарів – політичного, церковно-релігійного, філософського і т. ін., виявом ролі оцінного простору – від власне-позитивного, нейтрального до різко негативного, осудного, кваліфікації тих чи
тих речей як національно чужих, неприйнятних, пор., наприклад, вияв у щоденникових записах Катерини ІІ словосполук на кшталт отвратительная гримаса, глупая физиономия, девицы дрянного поведения, язвительная насмешка,
в человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума як негативно маркованих (цит. за: [Никитина 2013, 248-252]). Для дискурсивних практик
М. Коцюбинського характерним є абсолютне співвідношення художньо-белетристичної (обсягом у 373907 лексем) та епістолярно-мемуарної (охоплює
300529 лексем і словоформ) дискурсивних практик, їхньої відносної кореляції з
публіцистичною (ємністю в 46431 лексем) і фольклорною (всього більше 3000
лексем). Показовим є те, що загальне вербальне тло митця охоплює 553860 одиниць, а реченнєві утворення – 61766 із максимальним обстеженням його документів – 718. На вербально-семантичному і асоціативно-смисловому рівні в
М. Коцюбинського розміщені величини власне-людського світобачення й інтерпретації, тому оцінна призма налаштована на відбиття реалій довкілля через
світосприйняття, що виявлювано через вербалізацію концепту Людина, пор.:
1) людина як особа, особистість, духовна сутність: він досі не був цілою людиною, іно половиною; Вона була для нього чужою людиною; Най добрі люди
розсудять; Ще люди сміятимуться; З карих, трохи посоловілих очей визирали
неспокій та задума, наче вона загубила моральну рівновагу нормальної людини; 2) людина як носій і втілювач стосунків, суспільних відносин, усталених
моделей співжиття, що часто є основою для порівняння: От краще помиріться
з Олександрою та живіть, як добрі люди; зять – чужа людина; джерелом повідомлення є також покликання на людину: казали люди; добрі люди нараяли
жити на віру. Цілком логічно встановити, що найінтенсивнішим компонентом
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метафорики М. Коцюбинського, його образно-семантичної версії світу постають вершинно частотні лексичні одиниці (пор.: [Космеда 2012, 34-45; Карасик
2007, 78-87].
До ядрових категорій лінгвоперсонології належать „мовна особистість”,
„мовна свідомість”, а також категорії „мовна картина світу”, „когнітивна картина
світу”. Персонотексти мовної особистості утворюють цілісність із відповідними
часовими зрізами, за якими можна встановити: а) еволюцію мовно-мовленнєвої
інтелектуалізації мовної особистості з диференціюванням етапних індивідуацій;
б) закономірності поглиблення відбиття позамовної дійсності; в) диференціювання комунікативно настановних та експресивно-естетичних реалізацій; г) інтенсифікацію психолого-інтенційного ефекту; ґ) збільшення конотативно-смислового тла тощо. Мовна особистість цілком свідомо й відповідально ставиться
до власної мовної практики, є виявом соціально-корпоративного, суспільнокультурного, територіально-регіонального середовища, традицій виховання
[Загнітко 2012/2, 345-346], тому її дослідження слід здійснювати з опертям
на низку семантичних, комунікативних та інших категорій із використанням
принципів контрастивності, системності та ін. В. фон Гумбольдт, розглядаючи
зв’язок мови з мисленням людини, культурними цінностями, наголошував на
значущості для особистості силового [Гумбольдт 2000, 46] поля мови, дух якої
індивідум спроможний пізнати через глибину мовного знака. Індивідум формується в „семантичному полоні мови”, освоюючи та засвоюючи його, тому індивідуації мовної персоноособистості прямо і/або опосередковано корелюють з
народномовною особистістю, її просторовими й часовими індивідуаціями. Визначення особливостей реалізації диференційних ознак у дискурсивних практиках і загалом диференціювання дискурсів за цими кваліфікаційними параметрами окремої мовної особистості й народномовної особистості має опертям
рівневі структурацію лінгвоперсонології, що можуть розглядатися в узагальненій моделі лексикону й граматикону мовної особистості, в межах яких легко
простежити креативний потенціал конструкцій, емоційно-експресивне насичення тих чи тих формул, конотативні вияви словоформ, смислове наповнення
утворень, розширення і/або звуження синтагматичного потенціалу і под. (пор.
[Радбиль 2010, 86-185; Домброван 2013, 94-123].
Лінгвокогнітивний рівень (тезаурус) вимагає особливого підходу до розгляду
мовної особистості чи народомовної особистості, оскільки він взаємодіє з етнопсихологічними, соціокорпоративними, національно-ментальними, психоментальними та лінгвокультурними властивостями. Знаковим у національній свідомості
є ставлення до мови, оцінка її як самодостатньої, неповторної, самоідентифікаційної, здатної до загальнокультурного акумулювання знань, надбань і досягнень
інших народів, до оптимального вияву національно-мовної картини світу.
Мотиваційно-орієнтований рівень охоплює діяльнісну комунікацію з відповідним її прагматиконом (системою стратегій, тактик, намірів, мотивів, настанов,
виявлюваною в процесі творення текстів та в їхньому змісті, а також особливостях
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сприйняття чужих текстів із визначенням ієрархії цінностей у мовній моделі світу особистості) [Загнітко 2012/2, 345-346 ].
Перспективними є лінгвоперсонологійні студії з усіх рівнів мовної особистості та встановленням площин найактивнішої взаємодії ядрових категорій лінгвоперсонології. Теорія мовних рівнів відкриває перспективи студіювання індивідуальних портретів лексичних, морфологічних, синтаксичних, словотвірних мовних особистостей, функційне навантаження принципів орфографії [Татаринцева
2007, 7-12] як поєднання відбиття й умовності та пунктуації – індивідуальних
портретів орфографічних, пунктуаційних мовних особистостей. Для лінгвоперсонологійних описів істотним є встановлення здібностей носіїв мови з простеженням максимального / мінімального нахилу до варіантності – фонетичної, фонологічної, морфемної, семантичної [Загнітко 2011, 495-505].
Сучасна лінгвоперсонологія з її кількома рівнями, з-поміж яких найбільш
опрацьованими є вербально-семантичний, почасти комунікативно-мотиваційний
рівні зі спробами визначення типології прагматичних інтенцій, вияву різного характеру девіацій, напрямів реалізації принципів комунікації з їхніми максимами
й постулатами, простеженням комунікативних стратегій і тактик, когнітивний із
послідовним розглядом певних концептосфер, встановленням співвідношення
когнітивних глибин із формально-поверхневими. Останнім часом певного розпросторення набувають студіювання лінгводискурсивних практик, встановлення
їхньої національно-мовної специфіки. Особливої уваги потребує розгляд комунікативних – лінгводискурсивних тональностей, лінгводискурсивних регістрів – з
характеристикою рівнів мовної особистості на кожній з окреслених площин лінгвоперсонології.
Загнитко А.А., д-р филол. наук, проф., чл.-кор. НАН Украины
Украинский языково-информационный фонд НАН Украины
Категориально и парадигмальное пространство современной лингвоперсонологии
Определены особенности становлення лингвоперсонологии как науки, ее связь с современными
философскими учениями, охарактеризованы первичная связь лингвоперсонологии с философией
персонализма, установлены главные признаки личностной лингвоиндивидуации и народноязыковой
индивидуации с ее пространственными и временными вариациями. Дифференцированы уровни
лингвоперсонологии, ее принципы, прокоментировано выделение категорий лингвоперсонологии с
последовательным исследованием их соотношения с уровнями лингвоперсонологии.
Ключевые слова: лингвоперсонология; уровни лингвоперсонологии; персонализм; персонотексты; индивидуация; полииндивидуация.
Zahnitko A.P., Ph. D., full professor, corresponding member of the National Academy of Sciences
of Ukraine
The Ukrainian Lingua-Unformational Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine
Categorical and Paradigmatic Aspect of Modern Linguopersonology
Peculiarities of linguopersonology as a science and its relation to modern philosophical doctrines
have been defined, the primary relation of linguopersonology to the philosophy of personalism has been
characterized, the main features of personal individualization and the national language individualization
with its spatial and temporal variations have been defined. The levels of linguopersonology and its principles
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have been differentiated, the distinguishing of the categories of linguopersonology with consistent research
of their correlation within the levels of linguopersonology have been commented on.
Key words: linguopersonology; levels of linguopersonology; personalism; personal texts;
individualization; polyindividualization.
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УДК 81’374.3
РЕФЛЕКСІЇ В ЕПОХУ ПОСТ(МОДЕРНІЗМУ), НЕО(ЛІБЕРАЛІЗМУ)
ТА МУЛЬТИ(КУЛЬТУРАЛІЗМУ) НАД СЛОВНИКАРСТВОМ
Левченко Олена Петрівна
д-р філол. наук, проф.
Національний університет «Львівська політехніка»
Розглянуто соціокультурні та технологічні чинники, які помітно впливають на підходи до
укладання словників, зокрема словників порівнянь; постмодерністські ідеї, пов’язані з мовою, інтерактивність сучасного мовця. Приділено увагу такому явищу, як нормоцентризм. Досліджено
проблему добору матеріалу до словників, зокрема дискусійне питання відображення у словниках
індивідуально-авторських одиниць, критерії узусності слова чи вислову, динаміку фразеологічної
системи. Зроблено висновки про підходи до укладання словників різних типів.
Ключові слова: словникарство; тезаурус; нормативний словник; словник порівнянь; нормоцентризм, інтерактивність, індивідульно-авторське порівняння, трансформоване порівняння, динаміка
фразеологічної системи.

Сьогодні значну низку явищ, що відбуваються у світі, описують за допомогою
терміноелементів пост, нео, мульти та кількох інших. Так, наприклад, уживають
словосполуки постмодерністський дискурс, неоліберальний фемінізм, мультикультурна демократія. Теза про те, що словникарство покликане відображати
мовний образ сучасного світу, стала трюїзмом, але нинішня ситуація ускладнюється чинниками пост, нео та мульти. Питанню сучасного словникарства присвячено значну кількість досліджень [див. про це: УСТПЛ 2012], однак і далі
точаться дискусії про типи словників, способи добору матеріалу до них, ступінь
докладності відображення словниками стану мови.
Мета цієї праці – дослідити вплив соціокультурних чинників на мову і, своєю
чергою, на укладання словників, проаналізувати різні підходи до розуміння функцій словників та методики їх укладання.
Рефлексії стосуються насамперед «Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польського словника порівнянь» (далі УРББП) [Левченко 2011], вони спричинені появою двох розвідок, у яких висловлено міркування щодо цього словника [Мізін 2012; Космеда 2015]. Окремі твердження, подані в цих працях, вважаю
дискусійними.
Ю. Наріжний зазначає: «Постмодерністська свідомість спрямована на заперечення всіляких норм і традицій – етичних, естетичних, методологічних і т. ін., на
відмову від авторитетів будь-якого рангу...» [Нарижный 2013]. Такий світогляд і
таку поведінку спостерігаємо в головному нурті культури (якщо припустити, що
такий нурт існує). Тенденція вільного поводження зі словом і текстом у згаданому
нурті спричинила специфічний її вияв на периферії – появу культури «копіювативставити», де вже немає головної постмодерністської ідеї – гри, а наявне лише
«копіювання». Не малу роль у цьому процесі відіграють технологічні особливості
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сучасних засобів комунікації, які полегшили процес копіювання, зумовили появу
гіпертексту, якому властиве «колективне» авторство. Зміна способу взаємодії з
текстом виявляється на різних рівнях (ширше – тектонічні зсуви у формах комунікації [Пітерс 2004, 44]). Так, С. Жижек пише: «...сьогодні твердження про те, що
тепер, з появою нових електронних засобів настав кінець пасивному споживанню
текстів чи творів мистецтва, вже стало банальністю: я більше не сиджу, просто
втупившись в екран, я все більше взаємодію з ним, вступаю з ним в діалогічні відносини <...>» [Жижек 2014, 200]. Великою мірою ідея інтерактивності стосується
і словникарської справи. Паперовий словник є пасивним (сталість форми і змісту,
ускладнений пошук, порівняно зі словником електронним, переважна відсутність
зображень (хоч існують ілюстровані словники) і відео- та аудіоряду). Немає жодного сумніву в тому, що майбутнє належить електронним динамічним словникам.
У цьому контексті (зміни взаємодії з текстом) виникає наївна лінгвістика (яку
визначають як комплекс метамовних уявлень звичайних користувачів [Полиниченко 2011, 187]; лінгвісти досліджують наївні уявлення носіїв мови про мову,
носії мови створюють, наприклад, словники). Сьогодні існує низка словників у
інтернеті, які укладають не лінгвісти, а звичайні користувачі мережі, які мають
різні освіту і фах, належать до різних субкультур.
«Паперові» тексти дають відчуття матеріальності і стабільності, а «електронні» – «слів на вітрі» (за влучним висловом Дж. Д. Пітерса), тобто ефемерності
і змінності. Із цього приводу не можна не навести цікаві спостереження дослідників стосовно «Федра» Платона: «Сократові скарги на письмо – воно ослаблює
пам’ять, призводить до браку взаємодії, розсіює навмання й робить безтілесних
мовців і слухачів – схожі на побоювання ХХ століття з приводу комп’ютерів і на
стривоженість XV століття поширенням друку. Втрата присутності, у той чи інший спосіб, завжди була вихідною точкою роздумів про комунікацію...» [Пітерс
2004, 44, 45]. Згадаю також слова К. Мізіна про порівняння акуратні як груди
дівчинки-підлітка та точні як годинник англійської королеви: «Такі порівняння є
нерелевантними для української лінгвокультури, їх функціонування безпосередньо пов’язане з існуванням сайта-джерела: сайт зникає – «зникає» і порівняння»
[Мізін 2012, 91]. У такому твердженні в чистому вигляді наявний екзистенційний
страх перед новим «носієм» текстів.
А. Подшибякін твердить, що «постмодернізм створює плюралістичний простір, у якому можливі будь-які інтерпретації і тлумачення» [Подшибякин 2001,
194, 195]. Однак виникає питання, які межі має цей плюралістичний простір,
створений постмодернізмом, які сфери він захоплює? Н. Голєв згадує про таке
явище, як орфографоцентризм [Голев 2014]. Зауважу, що врівноважує орфографоцентризм такий феномен, як наприклад, олбанська мова. Існує, на думку
Н. Голєва, і лексикографоцентризм («словники в буденній свідомості мало не сакралізовані. Особливо словник В. І. Даля. Зараз на наших очах сакралізується
«Вікіпедія»» [Голев 2014]. Н. Голєв звертає увагу на таку особливість «нормативних» словників: «І в багатьох класичних тлумачних словниках можна спостерігати
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невирішеність цього питання – співвідношення нормативного (прескриптивного)
і відображального (щодо відображуваної картини світу, образу слова в народній
свідомості) планів» [Голев 2014]. На мою думку, орфографоцентризм і лексикографоцентризм можна об’єднати поняттям нормоцентризм. Лексикографоцентризм, а радше сакралізацію словника, вбачаємо в такому твердженні: «Це означає, що словник «нав’язує» дослідникам індивідуально-авторські порівняння, які
залучатимуться, наприклад, для зіставного аналізу при етнолінгвістичному або
лінгвокультурологічному вивченні порівнянь» [Мізін 2012, 91]. Згадані центризми мають противагою постмодерністські уявлення про кризу мови в найширшому смислі («...він (постмодернізм. – О. Л.) закріплює стан руйнації норм як культурну норму. Він ЗА-СВОЮЄ відчуження мови – і відчуження загалом є єдиний
СВІЙ для людини стан» [Седакова 2001, 334-343]).
Проблема мовного та мовленнєвого рівнів не є новою в лінгвістиці [див. заувагу про УРББП: Космеда 2015, 47], а звідси – і проблема добору матеріалу до
словників. У цьому питанні зіштовхуються дві тенденції: діахронії й синхронії,
«нормативності» й «усеохопності». Ще Р. Якобсон зазначав, що «в мові «статика» і «синхронія» не збігаються. <...> Кожний субкод сам по собі є для певного
моменту стаціонарною системою, керованою строгими законами структури, тимчасом як взаємодія цих часткових систем демонструє гнучкі динамічні закони
переходу від однієї такої системи до іншої» [Якобсон 1963, 95-105]. Важливими є
зауваги з цієї проблеми Л. Щерби: «Усі зміни мови, які потім виявляються й у монологічному мовленні, куються й накопичуються в кузні розмовної мови» [Щерба, 1957, 67]. Він протиставляв тезауруси й нормативні словники, уважаючи, що:
«...thesaurus характеризується саме тим, що в його словник уміщаються всі слова,
які тільки ким-небудь були вжиті, хоча б це й мало місце всього один раз (hapax
legomena)» [Щерба 1974]. Щодо словників порівнянь, то наявний досвід укладання таких словників групою вчених під керівництвом В. Мокієнка, який у передмові до словника зазначає, що під час добирання реєстрових слів для словника основними критеріями були насамперед яскрава образність, експресивність і
відповідність типовим для стійких зворотів структурно-семантичним моделям, й
оскільки йдеться про словник тезаурусного типу, то в ньому вміщено вислови застарілі, периферійні (як у територіальному, так і в хронологічному плані), індивідуально-авторські порівняння, які багато в чому відштовхуються від стійких зворотів» [Мокиенко 2008, 6]. Окрім того, на жаль, абсолютно не прозорим для мене
залишається таке твердження колег про УРББП: дослідниця «включає в словник
одиниці різного порядку з огляду на їхній статус стосовно приналежності до типу
ФО, що викликає багато питань, зокрема, чи можна вважати ФО такі одиниці
словника: сильний як тур, дужий як слон; дужий як Самсон; міцний як граніт?»
[Космеда 2015, 48]. Важко погодитися й із такою заувагою: «Видання не претендує на статус нормативного, що, на наш погляд, методологічно невиправдано»
[Космеда 2015, 46]. Виникає запитання, яка методологія диктує створювати лише
нормативні словники? Хорошою ілюстрацією культури «копіювати-вставити» й
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ідеї «нормоцентризму» є такі зауваги: «велика кількість порівнянь, які О. Левченко наводить у словнику, відсутні в наявних фразеологічних словниках і навряд
чи можуть увійти в них, оскільки їх функціонування надто обмежене, напр.: укр.
простий як півлітри «московської»; простий як хліб на столі чи аналогічне пол.
prosty jak chleb у значенні ‘надто1 примітивний’» [Космеда 2015, 47]; «У ньому
(в УРББП. – О.Л.) багато індивідуально-авторських порівнянь, що не закріплені
мовною системою. Подібні вирази характеризуються одноразовим використанням, а отже, вони нетипові для української лінгвокультури, тому й не слід віднаходити їх еквіваленти в інших мовах, що, погоджуючись із К. Мізіним, уважаємо
авторською методологічною помилкою: не можна змішувати усталені нормативні мовні вирази й оказіональні, неусталені й ненормативні» [Космеда 2015, 47].
«Копіювати» і «вставити» дуже корисні опції сучасних текстових редакторів, однак переписування інших словників аж ніяк не може бути метою лексикографа.
Змішування могло би полягати в уміщенні до словника перелічених висловів без
жодних позначок, однак усі індивідуально-авторські й трансформовані порівняння у словнику позначено.
Сьогодні від виходу УРББП минуло вже чотири роки, і з низки порівнянь можна зняти «статус» індивідуально-авторських, якщо послуговуватися лише формулою трьох уживань. В. Мокієнко вважає, що «створення індивідуально-авторських зворотів (зокрема і таких, «автором» яких є народ) нерідко стимулюється
активним варіюванням стійких порівнянь. Здебільшого такі звороти створюються за відомими структурно-семантичними і образними моделями чи, як вже говорилося, є «озвучуванням» письменниками діалектних чи соціолектних висловів
[Мокиенко 2008, 8]. Автори текстів, відчуваючи розмовну стихію, уводять такі
«неологізми» до своїх текстів. В інших випадках у художніх текстах спостерігаємо численні трансформації узуальних одиниць. Приводом для трансформування
є відчуття затертої образності стійких порівнянь.
Уживання слова чи вислову трьома письменниками не є безумовним свідченням узуальності. Цю думку ще 1957 р. висловив Н. Фельдман: «Ніяка цитата сама
по собі не може слугувати доказом того, що певне слово справді увійшло в мову,
а не є оказійним – цим доказом не можуть бути навіть кілька цитат» [Фельдман
1957, 64-73]. Згаданий дослідник наводить значну низку прикладів оказійних
слів, які вжито кілька разів. О. Киклевич, аналізуючи теорію В. Маньчака, згадує
заувагу А. Богуславського, який стверджував, що для мовних змін важлива не
«фреквенція» сама по собі, а ті функційні передумови мовленнєвої діяльності, які
стоять за нею» [Киклевич 2014, 97].
Належить також звернути увагу на динаміку фразеологічної системи. Колеги,
висловлюючи низку критичних зауваг про УРББП, пишуть: «Ілюстрації, які наводить О. Левченко, не завжди коректні, зокрема це стосується фактів української
мови, напр.: укр. порожній (пустий) як дірка від бублика має значення ‘пусте
В «Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польському словнику порівнянь» – ‘дуже простий; дуже примітивний’ [Левченко 2011, 443].
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місце, ніщо; абсолютно нічого’ (такі значення подано у фразеологічних академічних словниках), хоч О. Левченко репрезентує лише таке: ‘абсолютно порожній’
<...>. Очевидно, творці наведених висловлювань уживали ідіому некомпетентно
в значенні ‘порожній, беззмістовний’, то логічно виникає питання, для чого такі
ілюстрації? К. Мізін також зауважує, що в нього викликає здивування факт «охоплення словником порівнянь, відібраних зі зразків розмовного мовлення (форуми,
чати в Інтернеті тощо)1» <...>. Очевидно, матеріал слід відбирати все-таки більш
уважно» [Космеда 2015, 47, 48]. Зауважу, що порівняння порожній (пустий) як
дірка від бублика не фіксують академічні словники української мови. Натомість
СУМ-11 тлумачить фразеологізм: Дірка з бублика – пусте місце, ніщо [СУМ-11,
307]; а СУМ-20: Дірка з (від) бублика – абсолютно нічого [СУМ-20]. Окрім того,
прикметники порожній і пустий мають низку переносних значень, як-от: Порожній // Позбавлений змісту, убогий змістом; беззмістовний, пустий; Пустий 3.
перен. Позбавлений змісту, убогий змістом; беззмістовний, порожній [СУМ-20].
Окрім наведених в УРББП прикладів, сьогодні знайдено ще такі одиниці: майже 50% робочої площі сесійного залу відумерло <...>, ставши пусткою, як дірка
від бублика (ІМ); Точніше, мене знайшли Вони – самотність і відчай. Порожні,
як абсолютний нуль, як дірка від бублика, як холод в Александрівському саді...
(Ю. Кіріцева); Непогано проплачена стаття, але пуста як дірка від бублика (ІМ). Зіставні метафоричні процеси спостерігаємо у фразеології, значущою
є символіка пустоти у слов’янських обрядах [Тищенко 2000, 154]. З огляду на
наявні значення прикметників порожній та пустий (загалом метафоричну ідею
пустоти, типові структурно-семантичні моделі, за якими відбувається вербалізація «беззмістовності»), надалі вважаємо, що не варто ставити під сумнів «компетентність» мовців. Окрім того, наведімо інші приклади «неправильних» уживань
порівнянь. Так, українські мовці приписують дірці від бублика низку атрибутів:
Як дірка з бублика, новий цей статус... (І. Редчиць); мій диплом в їх очах виглядав
як дірка від бублика (ІМ); Слава, як дірка від бублика... (І. Левченко); Звичайно
значиш, як дірка від бублика (ІМ); бо він має таку ж цінність, як дірка від бублика (ІМ); Кругле, як дірка від бублика, зеро (ІМ) та ін. О. Лаптєва зазначає, що
Наведімо ширший уривок з рецензії К. Мізіна: «Зазначимо, що О. Левченко, усвідомлюючи
значущість проблеми інтерпретації порівнянь за ознакою узусність / неузусність (оказіональність), не
поділяє підтриманих нами критеріїв О. Куніна щодо визначення узусності мовних одиниць, зокрема
фразеологізованих словосполучень (с. 50), – фіксацію тієї чи іншої одиниці хоча б одним словником
або її вживання трьома авторами (перевага має надаватися художньому, публіцистичному та розмовному дискурсам). Зрозуміло, що такий підхід до відбору словникового матеріалу може викликати
певні застереження, у чому ми солідарні з О. Левченко, однак застосування згаданого підходу дозволило б авторці «відсіяти» частину нерелевантних для зіставлюваних лінгвокультур порівнянь,
які певною мірою «викривляють» реальні характеристики мовних картин світу. Стосується це і
«фразеографічних інновацій», а саме охоплення рецензованим словником порівнянь, відібраних
зі зразків писемного розмовного мовлення (форуми, чати в Інтернеті тощо) як одного з перспективних способів «оновлення» словникового матеріалу. Цю інновацію ми започаткували при укладанні
англо-українського словника компаративної фразеології, щоб розширити обсяг словника за рахунок
нових і актуальних порівнянь, які набули вже узусу в англомовному середовищі» [Мізін 2012, 91].
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«за будь-якого типу процесу кожне зрушення – і формальне, і семантичне – починається в узусі, у живому вживанні. Основний його механізм – розширення
сполучуваності слова або іншого мовного засобу. З’являючись у сусідстві, підкріпленому граматичним зв’язком, з іншим словом, раніше для його сполучуваності не характерним, слово «вбирає» його семантику і тим самим змінює свою
колишню» [Лаптева, 2003, 16].
Певні міркування виникають також і з приводу такого: «Укажемо на факт не
завжди вдалого добору аналогів порівнянь до одиниць української мови з мови
польської, напр.: укр. пишна як пава і пол. pyszny jak kaliszka2 świnia навряд чи
можна вважати еквівалентами, оскільки в українській мові маємо значення ‘про
гордовиту, зверхню людину’, а в польській – ‘про повну, товсту людину’; укр.
похмурий як свиня у значенні ‘дуже відлюдькуватий’ зовсім не те саме, що пол.
smutny jak świnia w deszcz чи niewesoły jak świnia w deszcz [Космеда 2015, 47]. У
передмові до УРББП зауважено, що «відповідники добиралися з огляду на належність до певного концепту чи субконцепту, тобто вони не завжди є тотожностями...» [Левченко 2011, 49]. «Після ланцюжка відповідників уміщено їхнє
значення ‘дуже багатий’. У разі, якщо тлумачення подано у квадратних дужках
[‘дуже багатий’], воно стосується лише порівняння, після якого воно безпосередньо наведене» [Левченко 2011, 49]. У словниковій статті, яка містить порівняння
похмурий як свиня, подано після згаданого порівняння [‘дуже відлюдькуватий’],
що відрізняє його від інших наведених одиниць, це зумовлено необхідністю продемонструвати міжмовні відмінності, які транслюють образи порівнянь. Зауважимо, що слово пишний в українській мові має низку значень, а польський прикметник pyszny, зокрема, ‘pełen pychy’. Окрім того, наведімо частину словникової
статті з NKP: «Pyszny jak kaliska świnia. 1715... świnia, która w srogim błocie nie
ustąpi nikomu. J.JABŁONOWSKI, PW» [NKP, 2, 10], – контекст радше свідчить
про те, що порівняння має значення ‘pełen pychy’.
Колеги зазначають: «К. Мізін також уважає, що необхідно більш точно описувати семантику реєстрових одиниць, оскільки такі українські порівняння,
як круглий, наче бочка; круглий, наче макітра; круглий, як беривка; круглий, як
дерев’яна діжка; круглий, як ковбичка; круглий, як мішок пшениці «подано дуже
спрощено – ‘зовсім круглий; невисокий і товстий’» [Космеда 2015, 47]. Абсолютно погоджуючись із потребою детального тлумачення значень у словнику, зокрема контекстуальних особливостей уживання порівнянь, подання інших їхніх
характеристик, звертаю увагу на приклади вживань порівняння, вміщені у словнику – це частотні випадки стосовно кого й чого вживають порівняння, їх дібрано
так, щоб показати й оцінність, властиву одиниці. На мою думку, кожний із рядів
порівнянь потребує окремого дослідження, підсумком якого було б створення
профілю кожної одиниці чи загалом профілю кожного ряду.
Щодо шансів «входження» одиниць до словників [див.: Космеда 2015, 47].
Уміщення індивідуально-авторських одиниць у словнику покликане зафіксувати
2

В УРББП подано kaliska, а не kaliszka [Левченко 2011, 426].
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факт існування тієї чи іншої одиниці, що, своєю чергою, свідчить про невикористання/обмежене використання термінів певної концептосфери для вербалізації
того чи іншого, зокрема, атрибута в межах лінгвокультури; невикористання/використання певних моделей. З іншого боку, така фіксація може слугувати точкою
відліку під час аналізу входження одиниці в узус. Важливою є думка укладачів
СНУ: «Такі словники допомагають оперативно увести до наукового й культурологічного обігу «найсвіжіший» матеріал, осмислити його, дати стилістичну оцінку, визначити «коефіцієнт» доцільності й подальші перспективи» [СНУ 2012,
3]. І далі: «Звичайно, не всі фіксовані одиниці стануть надбанням узусу, однак у
сукупності вони відображають ще й приховані ресурси, можливості словотвірної номінації української мови» [СНУ 2012, 3]. Щодо одиниці укр. простий як
півлітри «московської». В інтернет-текстах натрапляємо (шкода, що цих прикладів не знайдено раніше): Рецепт пілюлі простий, як горілка (ІМ); правда <...>
проста, як горілка, і прозора, як вона ж (ІМ); трансф. Суть іграшки проста,
як горілка з огірком... (ІМ). Імовірно, згадані вербалізації – це вплив російської
мови, оскільки в російському мовному просторі представлена значна кількість
уживань одиниць із зіставною образністю. Щодо одиниці укр. простий як хліб на
столі. Сьогодні доступні в мережі такі тексти: простий, як хліб, і тaємничий, як
сфінкс, пaпірець товaрної нaклaдної (В. Кашин); І цей закон простий, як хліб...
(М. Пшеничний); У долі своєї ми слова попросим, Глибинно простого, як хліб і
чорнозем... (В. Кочевський) та ін. Отже, має шанс потрапити до словників одиниця простий як хліб. Щодо порівняння пол. prosty jak chleb: кількість уживань
значно перевищує магічну цифру три, трапляється в текстах різної стильової належності, про що вже свідчать дані до 2011 року.
Існує також питання графічного оформлення порівнянь. Зауважу, що в заголовках словникових статей в УРББП написання уніфіковано (без коми перед сполучником). Натомість у прикладах контекстів збережено авторську пунктуацію. У
цьому я орієнтувалася на досвід словника В. Мокієнка, який уважає, що розмежування стійких і нестійких порівнянь створюють дуже штучну проблему – проблему їх пунктуації, під час укладання словників застосовано уніфікацію написання
порівнянь за загальноєвропейським стандартом [Мокиенко 2008, 8].
Поштовхом до «рефлексій» послугувала така заувага: «Його (УРББП. – О. Л.)
об’єктом стало 200 фразеологічних одиниць, що обмежені структурно-семантичним принципом – сюди ввійшли лише фразеологізми-порівняння» [Космеда
2015, 46]. Належить зауважити, що викликав би здивування той факт, якби до
словника порівнянь увійшли «непорівняння». Окрім того, дивує методика підрахунків, застосувавши яку, автори згаданої статті нарахували у словнику 200 фразеологічних одиниць. Насправді УРББП містить 8 177 порівнянь.
Отже, спостерігаємо не лише «тектонічні зсуви в комунікації», але й «тектонічні розломи», відцентрові й доцентрові сили, що впливають на мовну свідомість як мовців-нелінгвістів, так і мовців-лінгвістів. Одним із виявів є «нематеріальність» носіїв текстів і їхня динамічність. Постмодерністський підхід
166

Левченко О. П.

до руйнування норм певною мірою відображається в існуванні описових словників (тезаурусів) та «наївних» словників, які засвідчують прийняття іншості й
інакшості мовних практик (зокрема мультикультурність й субкультурність). Помітний вплив на укладання словників мають технологічні чинники. Можливо,
саме соціальні мережі сприяли інтерактивності, запереченню нормоцентризму,
акцептації колективного авторства. Усвідомлення переваг інтерактивності тексту
зумовило висунення таких вимог і до словника. Натомість один із некорисних
виявів інтерпасивності полягає в крайніх виявах нормоцентризму, що певною мірою заперечують іншість та інакшість. Зміна ставлення людини до слова, тексту
і словника в нових умовах та нові технічні засоби представлення та опрацювання, зокрема, лінгвальної інформації спричинили зміну дослідницьких принципів
(зміну методології) у лінгвістиці й у словникарстві: виникає корпусна лінгвістика
зі своїми дослідницькими підходами, змога принаймні автоматизовано опрацьовувати великі масиви даних. Сучасний словник має бути прогресивним технологічно, відображати плюралістичність і мультикультурність світу.
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нормоцентризм, интерактивность; индивидуально-авторские сравнения; трансформированые сравнения; динамика фразеологической системы.
Levchenko O.P., Ph. D., full professor
Lviv National Polytechnic University
Reflections on Lexicography in the Era of Post(modernism), Neo(liberalism) and
Multi(culturalism)
The article examines social, cultural and technological factors which have a considerable impact on
the approaches to the compilation of dictionaries, in particular the dictionaries of similes; postmodern
ideas related to language, interactivity of a modern speaker. A special attention is given to the phenomenon
of norm-centered approach. The problem of dictionary material selection is analysed, especially the
controversial issue of the representation of author’s individual units, criteria of the word or utterance
usage, dynamics of the phraseological system. It suggests the conclusions about the compilation of
different-type dictionaries.
Key words: dictionary compilation; thesaurus; standard dictionary; dictionary of similes; normcentered approach; interactivity; author’s individual simile; transformed simile, dynamics of phraseological
systems.
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INFLUENŢA IDEOLOGICĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE TRATĂRII UNOR
CONCEPŢII LINGVISTICE ÎN LINGVISTICA TEORETICĂ ROMÂNEASCĂ DIN
“OBSEDANTUL DECENIU”
(ANII 1950-PRIMA JUMĂTATE A ANILOR 1960)
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În articolul Influenţa ideologică şi particularităţile tratării unor concepţii lingvistice în lingvistica
teoretică românească din “obsedantul deceniu” (anii 1950-prima jumătate a anilor 1960) se vorbeşte
despre consecinţele grave ale stării de lingvistică română după publicarea lucrării “Marxismul şi problemele
lingvisticii” de I.V. Stalin. Lingviştii români au fost adunaţi imediat şi puşi să glorifice, în şedinţe publice şi
sesiuni, geniul stalinist, în propriul lor domeniu de activitate, iar celebrii lingvişti români Al. Rosetti, Iorgu
Iordan şi Al. Graur au fost acuzaţi de “lipsa de vigilenţă” în lingvistică.
Cuvintele-cheie: lingvistica românească; lingvistica ucraineană; discuţia lingvistică; marrismul;
lingvistica şi puterea de stat.

Omul a început să-şi manifeste interesul faţă de limba de la origini ca homo sapiens.
Lingvistica în India veche şi-a luat originile din cauza necesităţilor practice, creştinismul
spune că “la început a fost cuvîntul”, sub împăratul roman Vespasian (69-79) dascălii
gramaticii latine au fost scutiţi de îndeplinirea îndatoririlor militare şi de stat, primind
salariile din vistieria statului. Mulţi politicieni din epocile diferite au avut interesul faţă
de problemele lingvistice, precum faraonul Psametic, Gaius Iulius Caesar, Carol cel
Mare, regele francez Francisc I (sec. al XVI-lea), militanţii Marii revoluţii franceze
1789-1794, articolele despre limba le-au scris şi Lenin (Ulianov) şi Stalin (Djugaşvili),
politicienii contemporani, deputaţii parlamentelor, multe persoane oficiale. Au trecut
65 de ani după “dezbaterea liberă asupra problemelor lingvisticii” care a avut loc în
mai-august 1950 din iniţiativa “tătucălui” pe paginile ziarului “Pravda”, organul central
al P.C.U.S., “dezbatere în care a intervenit I.V. Stalin cu trei articole (primul a apărut
la 20 iunie 1950), publicate apoi într-o broşură sub titlul Marxismul şi problemele
lingvisticii” [Graur, Wald 1965, 175]. Această “cărticică” imediat a văzut lumina
tiparului de masă, fiind poreclită “genială”. Faimosul atac al lui Stalin împotriva lui
N.I.Marr (1864-1934) din poziţia de bun-simţ (paradoxal) a arătat că “limba ocupă
o poziţie originală, sui-generis: ea e în esenţă un instrument de comunicare, şi deci,
în această calitate, destul de depărtată în ansamblu de statutul de suprastructură (cum
o considera Marr), şi la fel de depărtată de statutul de infrastructură” [Mounin 1999,
315]. Stalin a reabilitat metoda comparativ-istorică.
Teoria dogmatică marristă, în general, ducea lingvistica într-un colţ retras de
ţară. Cum scrie R.H. Robins, “pretinzând că poate să explice prin teoria sa nu numai
lingvistica istorică, ci şi lingvistica preistorică, Marr a ajuns să treacă, în scurtă vreme,
dincolo de simplele enunţuri bazate pe observaţii, declarând că toate cuvintele au la
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origine, în toate limbile, patru elemente primitive: [sal], [ber], [jon], şi [roş]. Acest
tip de teoritezare lipsită de temei s-a bucurat de sprijin oficial, iar alţi erudiţi ruşi au
găsit că e mai prudent să susţină şi să elogieze afirmaţiile lui Marr, situaţie care a
durat până în 1950, când Stalin a ordonat subit respingerea întregului edificiu marrist”
[Robins 2003, 279]. Dacă în 1937 a fost arestat şi la 25 ianuarie 1938 împuşcat ca
“agent secret al serviciului japonez de informaţii” Evghenii Polivanov (1890-1938), cel
mai celebru antimarrist sovietic, după 1950 elevii lui Marr în frunte cu academicianul
Ivan Meşcianinov (1883-1967), “conducătorul” lingvisticii sovietice după moartea lui
Marr în decembrie 1934 şi până în 1950, au început “să-şi recunoască greşelile grave
lingvistice”, deşi Meşcianinov însuşi urmărea foarte formal “învăţătura lingvistică” a
lui Marr, preocupându-se mai mult de lingvistica tipologică. În URSS în 1950-1953
au avut loc “frecuşurile” „marriştilor” (nu toţi lingviştii sovietici au fost “marrişti”, au
fost obligaţi să-l elogieze pe Marr în anii 1930-1940) care şi-au păstrat vieţile datorită
unei fraze “generoase” de Stalin: “Dacă n-am fi avut încredere faţă de tov. Meşcianinov
şi alţi lingvişti sovietici, aş fi spus că conduita lor asemănătoare e un sabotaj” [citatul
după: Семчинский 1989, 36]. Broşura lingvistică a lui Stalin în condiţiile cultului lui
personalităţii a fost oficial declarată “genială” care a deschis “etapa nouă, superioară” a
dezvoltării lingvisticii sovietice; cultul lui N.I. Marr în lingvistică a fost înlocuit cu cel
al lui Stalin. Textul dictatorului sovietic se percepea ca o dogmă, pe care nu se poate
s-o precizeze, s-o interpreteze în mod creator. A fost permis numai s-o citeze, însoţind
citatele staliniste de cuvintele pompoase la adresa numelui conducătorului sovietic.
“Experienţa sovietică înaintată” a fost luată ca un bun exemplu de acţiune de “ţările
lagărului democraţiei şi socialismului”. În România liberă din 14 mai 1999 se scrie:
“După publicarea lucrării Marxismul şi problemele lingvisticii de Iosif Vissarionovici
Stalin, în toate “ţările surori”, adică cele ocupate de Armata Roşie şi sovietizate în
pas vioi, au avut loc ample “manifestări ştiinţifice” de glorificare a gândirii staliniste
în lingvistică” (p. 31). România din prima perioadă a “domniei” lui Gheorghiu-Dej a
copiat tot ce se petrecea în “marea patrie a comunismului”. Marrismul în linii mari “a
ocolit” lingvistica românească, deşi unele lui concepţii s-au răspândit şi în România
[Istoria... 1978, 207]: condiţionarea socială şi de clasă a limbii, abordarea ei istorică,
atenţia acordată aspectului semantic (lui Stalin îi plăcea mai mult gramatica). Din
punct de vedere ştiinţific critica marrismului a fost inutilă în lingvistica românească,
marrismul a pătruns mai profund în lingvistica Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti (RSSM), unde cercetătorul Ivan Dimitrievici Ceban susţinea că “limba
moldovenească” – limba “slavă”, procesul de încrucişare este în continuare. “Savantul”
a publicat printre manualele sale un Cuvântelnic ortografic moldovenesc, din care se vede
că limba pe care el o promova era limba ţăranului moldovean care se opunea saloanelor
culturale bucureştene. După apariţia articolelor lingvistice ale lui Stalin Ceban şi-a
făcut o autocritică, în 1951 a apărut culegerea Problemele lingvisticii moldoveneşti în
lumina lucrărilor lui I.V. Stalin, privită nu prea bine de lingvistul sovietic din Leningrad
(Sanct-Petersburg) Raymund Piotrowski în revista Voprosy iazykoznania, 1952, nr. 1,
p. 149-154. Au mai apărut articolele Să dezrădăcinăm marrismul şi să înrădăcinăm
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marxismul în lingvistică de I.D. Ceban (în Moldova socialistă, din 3 martie 1951) şi
chiar de repurtatul lingvist Nicolae Corlăteanu Despre alcătuinţa lexicală şi fondul
lexical de bază al limbii moldoveneşti (în Moldova socialistă, din 25 martie 1951).
Şi în România au avut loc sesiuni şi şedinţe publice – Sesiunea din martie 1951 a
Academiei, Sesiunea lărgită a Secţiei a VI-a a Academiei R.P.R. din iulie 1951, unde unii
lingvişti români au fost obligaţi să glorifice “geniul stalinist”, în propriul lor domeniu de
activitate. De exemplu, celebrul lingvist clujean Emil Petrovici a scos (a fost obligat s-o
scoată) brosura Învăţătura lui I.V. Stalin cu privire la ştiinţa limbii şi sarcinile lingviştilor
din RPR (extras, 30 p., Bucureşti, Ed. Acad. RPR, 1951, vezi: [Ţugui 1999, 192]). E de
necrezut dar în Sesiunea academică a Institutului de lingvistică din Bucureşti din iunie
1952 au fost aspru criticaţi trei celebri lingvişti români – Al. Rosetti, Iorgu Iordan şi Al.
Graur care “nu preamăreau lucrarea “genială” a tovarăşului Stalin despre marxismul în
lingvistică”, deşi se preocupau profund de lingvistica comparativ-istorică, “reabilitată”
de Stalin. Ideologii comunişti români Leonte Răutu (Lonea Oighenstein, 1910-1993), un
stalinist convins tot restul vieţii, şi Iosif Chişinevschi (1905-1963), un fel de comunist“hruşciovist”, intenţionau să inghesuie limba română în concepţiile lingvistice ale lui
Stalin cu orice pret. Între altele, Răutu s-a “remarcat” şi în domeniul, de stricta specialitate,
al lingvisticii. După ce la Moscova, şi în toată Uniunea Sovietică (şi la Kiev, sigur) a apărut
volumul stalinist Marxismul şi problemele lingvisticii, Leonte Răutu examinează într-un
referat (nr. 570, din 13 iunie 1952) activitatea a trei lingvişti de prestigiu – Al. Rosetti,
Iorgu Iordan si Al. Graur – identificând un “grup organizat de duşmani în lingvistică”
şi propunând un “proiect de hotărâre”, semnat chiar în aceeaşi zi de şeful lui Răutu,
Iosif Chişinevschi. În “proiectul de hotărâre” se propunea “reorganizarea” Institutului de
Lingvistică al Academiei R.P.R., precum şi faptul că activitatea celor trei lingvişti urma
să fie “examinata de organele de stat”. În presa românească după decembrie 1989 se scria
deja despre acest atac al dogmaticilor partidului contra renumiţilor lingvişti. Iată un citat
dr România liberă (14 mai 1999, p. 31): “Referat cu privire la activitatea duşmănoasă a
lingviştilor Al. Rosetti, I. Iordan şi Al. Graur. Pe tărâmul ştiinţei despre limbă activează
în fruntea Institutului de Lingvistică din Bucureşti al Academiei R.P.R. şi a unor catedre
importante de la facultatea de filologie lingviştii Al.Rosetti, Iorgu Iordan, Al.Graur.
Activitatea acestora s-a dovedit a fi potrivnică dezvoltării ştiinţei. În mod deosebit a
ieşit la iveală poziţia duşmănoasă a acestor elemente în urma apariţiei genialei lucrări a
tovarăşului Stalin Marxismul şi problemele lingvisticii. Aceştia au combătut făţiş şi pe
ascuns linia partidului nostru, de restructurare a activităţii lingvistice, pe baza învăţăturii
tovarăşului Stalin, şi au grupat în jurul lor elemente reacţionare, duşmănoase regimului
nostru de democraţie populară”.
Ca consecinţa “discuţiei lingvistice libere din 1950” din ianuarie 1952 în URSS
a început să apară revista Voprosy iazykoznania, în primul număr al căreia a fost pus
uriaşul editorial (p. 4-40) Sarcinile lingvisticii sovietice în lumina lucrărilor tovarăşului
I.V. Stalin. Chiar în acest editorial Al. Rosetti a fost dat ca cel mai cras reprezentant al
idealismului în lingvistică: “Cercetările problemelor lingvistice trebuie să fie strâns
legate de critica teoriilor burghezo-idealiste, mai presus de toate că unii lingvişti din
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ţările democraţiei populare mai continuă să tragă în spatele său povara concepţiilor
asemănătoare. De exemplu, academicianul român Al. Rosetti în ediţia a doua a cărţii
sale de teoria cuvântului (A. Rossetti, Le mot. Esquisse d’une théorie générale), editată
în 1947 la Bucureşti şi la Copenhaga, citează afirmaţia lui Bally şi a lui Sechehaye
că “orice, chiar şi cea mai simplă idee în esenţă nu poate fi transmisă; limba nu-şi dă
decât imaginea schematică şi denaturată” (p. 10). Rosetti afirmă că “limba nu poate
reda precis realitatea, limba nu dă manifestarea completă a realităţii, deci, limba nu
e exactă ci e arbitrară” (p.12). Asemenea teorii idealiste care rup gândirea de limba,
sunt inadmisibile lingvisticii sovietice. E semnificativ că Rosetti apropie limba la ideile
idealiste de “logos”, la funcţiile spirituale sau la activităţile care se diferă de natura
lucrurilor real existente (p. 40). În lingvistica sovietică studiile şi înţelegerea funcţiilor
sociale de limbă sunt strâns legate de definiţia marxistă a esenţei de limbă ca un fenomen
specific social şi de interpretarea marxită a legilor dezvoltării limbii în legătura cu
istoria societăţii”. După asemenea critică în editorialul prestigioasei reviste sovietice
poziţia “consecvent idealistă” de Rosetti nu putea fi tolerată de oficialităţile comuniste
ale României. Lingvistul român a fost scos de învăţământ ca “necorespunzător”,
precum şi Al. Graur care “a refuzat să ia atitudine critică faţă de lucrările sale din trecut
şi faţă de şcoala idealistă a lui Saussure”. Şi Iorgu Iordan a fost criticat că “repeta
concepţiile idealiste ale lui Saussure, respinse total de lingviştii sovietici materialişti”.
Iar Stalin a reabilitat numai lingvistica comparativ-istorică (în primul rând – lingvistica
rusă comparativ-istorică înainte de 1917), şcolile lingvistice structuraliste (cea de la
Praga, Şcoala lingvistică de la Copenhaga, structuralismul american) au rămas interzise
până în 1956 în URSS, în acelaşi editorial al revistei Voprosy iazykoznania (1952, nr.
1) se accentua: “Scăpătarea spirituală şi marasmul au cuprins suprastructura ideologică
a societăţii burgheze contemporane. Acest lucru se oglindeşte bine în dezvoltarea
lingvisticii în Occident” (p. 6). Leonte Răutu în referatul său subliniează că în 1943 a
apărut la Iaşi volumul Limba română actuală de Iorgu Iordan care “face în această carte
elogiul lui Saussure, scrie despre “civilizaţia apuseană, adică adevărat europeană” etc”
[România liberă, 14 mai 1999, p. 31]. Din această cauză (şi nu numai) în iunie 1952,
acad. I. Iordan era demis din funcţiile de director al Institutului de Lingvistică din
Bucureşti, de redactor-şef al revistei “Studii şi Cercetări lingvistice” şi de responsabil
al colectivului de întocmire a “Dicţionarului limbii române” [Ţugui 1999, 194]. Dar a
fost luat în consideraţie faptul că I. Iordan era un om de stângă şi un prieten al Uniunii
Sovietice, de aceea a rămas colaborator ştiinţific al Institutului de Lingvistică “sub
conducerea noii direcţiuni”; Institutul de Lingvistică din Bucureşti a fost condus între
1952-1958 de D. Macrea care “a jucat rolul decisiv în elaborarea hotărîrii privitoare la
ortografia limbii române, din 1953” [Ţugui 1999, 195], conform căreia până în 1965,
după cum se ştie, se scria corect Romînia, romîn, romînesc etc.
A fost obligat să-“şi recunoască greşelile grave lingvistice” şi Al. Graur, scriind
la începutul primei ediţii a Studiilor de lingvistică generală următoarele cuvinte “de
pocăinţă”: “Pentru prima oară la noi atenţia către lingvistica generală a fost deşteptată
când am putut lua contactul cu “Noua teorie a limbii” a lui N.I. Marr şi a adepţilor
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săi. Lucrările inspirate din această teorie ne-au pus în faţă o serie de probleme de
primă importanţă pentru lingvistică, pe care mai înainte le ignoram. Se înţelege însă
că, pornind de la premise greşite învăţătura lui N.I. Marr nu putea să ne ducă decât la
concluzii greşite şi profund dăunătoare pentru ştiinţă. În această perioadă am publicat
lucrări ca De ce şi cum se schimbă limbă [în revista Studii, 1948, fasc. 3] şi altele, în
parte sua chiar în total greşite. Lipsa mea principală era necunoaşterea materialismului
dialectic şi a materialismului istoric, din cauza căreia foarte adesea am prezentat
faptele într-o lumină falsă. Apariţia lucrării lui I.V. Stalin Marxismul şi problemele
lingvisticii, în iunie-iulie 1950, a avut darul să împrăştie dintr-o dată ceaţa marrismului
care ne acoperea ochii. În acelaşi timp, interesul pentru problemele generale a crescut
în mod extraordinar, nu numai la specialişti, ci şi la marele public, cu atât mai mult
cu cât lingvistica generală a devenit curând apoi obiect de învăţământ în facultăţile
de filologie. Greşelile grosolane pe care le comisesem sub influenţa lui N.I. Marr au
devenit clare pentru toată lumea şi pentru mine însumi. Totuşi trebuie să recunosc că
timp de câteva luni n-am văzut prea bine ce au de făcut de aici înainte lingviştii mai
exact n-am întrevăzut nici un subiect de lingvistică generală care să poată fi tratat în
lumina teoriei staliniste. Aveam impresia că ceea ce era de spus a spus I.V. Stalin, şi asta
e tot, iar dacă cineva ar vrea să trateze un subiect particular, n-ar putea să o facă decât
în acelaşi chip ca în trecut, adică nemarxist” [Graur 1955, 5-6].
După moartea lui Stalin, la 5 martie 1953, Dej, în ciuda că el însuşi a rămas un
stalinist convins, lansând cunoscuta formulă “Nu avem pe nimeni de reabilitat postmortem” [Şperlea 2001, 155], a impulsat în politica culturală o usoară liberalizare. Al.
Rosetti, Iorgu Iordan şi Al. Graur nu mai sunt criticaţi şi suspectaţi, ocupând onest din
nou funcţiile de conducere în lingvistica românească. În ediţia a doua a “Studiilor de
lingvistică generală” (1960) de Al. Graur numele lui Stalin nu apare nici o dată, deşi
în prima (1961) şi în a doua (1965!) ediţii ale manualului Scurtă istorie a lingvisticii
de Al. Graur şi de L. Wald lucrările lingvistice de Stalin sunt elogiate din nou, cred
că din cauza atmosferei unei noi perioade de teroare, lansată de Dej între 1958-1962,
cum se presupune, pentru a compensa retragerea trupelor sovietice (1958) şi pentru a
micşora temerile sovietice că aceasta ar putea să afecteze spijinul puterii comuniste
din România. În prima ediţie a manualului citim: “În asemenea condiţii, lingvistica
sovietică (în varianta din 1965 – “marxistă” în loc de „sovietică” – S. L.) nu putea
progresa. Pentru a pune capăt acestei situaţii nemulţumitoare, Pravda, organul central al
P.C.U.S., a deschis la 9 mai 1950 o dezbatere asupra problemelor lingvisticii, dezbatere
în care a intervenit I.V. Stalin cu trei articole (primul a apărut la 20 iunie 1950). Această
intervenţie a avut ca efect zdrobirea imediată a marrismului şi curăţarea terenului pentru
a se putea construi o lingvistică cu adevărat marxistă” [Graur, Wald 1961, 140; Graur,
Wald 1965, 175]. În prima ediţie mai este un adaos care lipseşte în următoarea variantă
din 1965: “Toate aceste învăţături, împreună cu unele idei expuse de Stalin însuşi în
lucrări anterioare, au fost folosite de el în Marxismul şi problemele lingvisticii, unde
nu numai că a nimicit teoria pseudo-marxistă a lui N.I. Marr, dar a criticat unele idei
greşite care circulă şi în lingvistica burgheză şi a trasat liniile generale pe care trebuie
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să se dezvolte lingvistica marxistă” [Graur, Wald 1961, 141]. În realitate în lucrarea
lingvistică de Stalin nu s-a vorbit direct despre lingvistica mondială contemporană,
dar situaţia generală spirituală de atunci în URSS şi în ţările “democraţiei populare” a
creat condiţii pentru critica “decăderii” lingvisticii (şi a ştiinţei în general) occidentale
“imperialiste” şi pentru impunerea ideologiei imperiale ruse în varianta ei “comunistă”.
În anii 1950 savanţii ruşi în URSS erau declaraţi descoperitori ai majorităţii legilor
fundamentale ale diferitelor ştiinţe, incluzând legea despre păstrarea energiei şi
proprietăţile chimico-fizice ale metalelor, ei au “dat lumii” locomotiva, transformatorul,
becul electric, aparatul de radio, avionul etc. Un om glumeţ rămas necunoscut a rostit
fraza că “Rusia e patria elefanţilor” care a devenit celebră şi a ilustrat adevărata atitudine
a multor oameni de rând faţă de propaganda oficială în URSS din anii postbelici. Tot
în prima ediţie a manualului Scurtă istorie a lingvisticii (1961) de Al. Graur şi L. Wald
găsim următoarele rânduri ca tributul modei oficiale comuniste de atunci: “Lingvistica
ştiinţifică a apărut la noi sub influenţa ştiinţei ruse. Primul nostru lingvist în adevărata
accepţie a termenului a fost B.P. Hasdeu. A studiat la Harkov, unde a fost coleg cu
Potebnea... Şi-a început activitatea publicistică înainte de neogramatici şi continuă
unele tradiţii anterioare lor, în special idei legate de concepţiile lingviştilor ruşi, apoi
desigur a adoptat şi multe idei ale neogramaticilor” [Graur, Wald 1961, 62]. În a doua
ediţie a acestui manual, peste 4 ani, se scrie mai corect, fără patosul artificial politic:
“Hasdeu a folosit cu succes învăţătura primită la Universitatea din Harkov, unde studiul
limbii era în general legat de studiile de istorie” [Graur, Wald 1965, 67]. Şi mai departe:
“Alături de lingviştii ruşi la şcoala cărora s-a format şi cu care a întreţinut legături
permanente, apoi şi sub influenţa neogramaticilor, Hasdeu a militat pentru o lingvistică
istorică” [Graur, Wald 1965, 68]. În manualele lingvistice sovietice “genialele lucrări
staliniste în domeniul lingvistice” îşi amintesc pentru ultima oară în 1960 în manualul
Introducere în lingvistică de A.A. Reformatski, în ediţia acestuia din 1967 numele lui
Stalin nu apare. E interesant că în 1964 la Moscova a văzut lumina tiparului culegerea
Problemele teoretice ale lingvisticii sovietice contemporane care s-a deschis cu articolul
De învingerea consecinţelor cultului personalităţii lui Stalin în lingvistica sovietică de
celebrul lingvist sovietic Viktor Vinogradov (1895-1969), acelaşi Vinogradov (amintit
în: [Graur, Wald 1961, 141]) care a jucat un rol decisiv în “educaţia lingvistică” de Stalin
(împreună cu A. Cikobava şi B. Serebrennikov) şi conducătorul lingvisticii sovietice
după 1950, după eliberarea din funcţie a lui I. Meşcianinov. Tempora mutantur et nos
mutamur in illis!
Deci, şi lingviştii, ca toţi oamenii de litere şi de artă în anii postbelici ai
“obsedantului deceniu” erau obligaţi să creeze în cadrul aşa-zisului realism socialist de
varianta stalinistă, care reducea funcţiile ştiinţei şi ale artei la comentarea şi proslăvirea
activităţii lui Stalin şi a sistemului totalitar instaurat sub conducerea acestuia, a
metodelor favorabile de “tătucul” (metoda comparativ-istorică). Lingvistica sovietică,
ca şi cea românească s-au încadrat în dezvoltarea lingvisticii mondiale contemporane
numai după 1960-1965. Ideologia marxist-leninistă s-a oglindit nu numai în filozofia şi
politica în perioada comunistă, dar şi în lingvistica teoretică, având specificul naţional
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şi în Ucraina Sovietică, şi în România. A fost o pagină din istoria lingvişticii teoretice
în aceste două ţari pe care ne-am străduit s-o cercetăm sine ira et studio, în măsura
posibilităţilor noastre.
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The Features of Ideologization of General Linguistics in the Romanian Science about Language
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The present investigation is devoted to the problem of penetration of the official state ideology
into discussion process concerning the nature and essence of human language , representation of the
dominant ideology in the internal structure of the language system, methods of linguistic research, which
is characteristic for the historical development of general linguistic ideas and theories in the SovietUkrainian and Romanian linguistics of the twentieth century. The components of ideologisation of
theoretical linguistics are: Marrism in 1920-1940-s, and in Romania – after World War II; “Stalin’s stage”
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В статье анализируется ситуация с одним литовским субдиалектом, так называемых северных
жемайтов Кретинги, с целью определения составляющих социокультурной идентичности, а также
возможности культурного и языкового континуитета данного субдиалекта в контексте глобализации.
Ключевые слова: северные жемайты Кретинги; диалект; стандартный язык; геолингвистика;
социолингвистика; домен.

1. Первая классификация литовских наречий была разработана в 1935 году на
основе админиcтративного территориального деления. В советские времена та же
сеть населённых пунктов с небольшими коррекциями заполнялась лингвистическими данными, обобщенными в 3 томах Атласа литовского языка (Лексика 1977,
Фонетика 1982, Морфология 1991) [Atlasas]. Карта диалектов послужила основой дальнейшей кассификации литовских наречий, разработанной знаменитыми
литовскими лингвистами Алексасом Гирдянисом (Aleksas Girdenis) и Зигмасом
Зикявичюсом (Zigmas Zinkevičius) в 1966 году.
В дальнейшем почти 60 лет не предпринималось попыток новых интерпретаций, несмотря на то что изменилась политическая, социальная, культурная и
демографическая ситуация в Литве.
В 2011-2013 годах в Литве проводился инновационный проект “Современные
геолингвистические исследования в Литве: оптимизация сети пунктов и интерактивное распространение информации”1. Главной целью проекта стал пересмотр
сети населённых пунктов и фиксация состояния диалектов.
В сравнительно короткое время 33 квалифицированных исследователя собрали социолингвистический материал на всей территории функционирования
литовского языка, т. е. в 735 населённых пунктах в Литве и 15 – за границей (в Белоруссии и Польше). Проводилась верификация непосредственно сети диалектов
и идентификация состояния отдельных пунктов – жизнеспособные, исчезающие,
исчезнувшие и новые. Таким образом устанавливалась оптимизация актуальной
сети диалектов литовского языка.
В ходе проведения эксперимента было собрано 5000 часов контрольных
цифровых звукозаписей (не менее 6 представителей из каждого пункта по
1
Всеобщий грантовый проект “Современные геолингвистические исследования в Литве: оптимизация сети пунктов и интерактивное распространение информации”, код проекта NoVP1-3.1ŠMM-07-K-01-028.
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1,5 часа), а также создан архив звукозаписей литовских наречий начала ХХI века.
На основе собранных данных в коллективной монографии представлен фонетический анализ, уточнены границы диалектов и субдиалектов.

Литовские диалекты в начале ХХI века: геолингвистическое и
социолингвистическое исследование2.
Составлена интерактивная карта литовских диалектов3. Концептуально рассматривая языковой пейзаж Литвы ХХI века, можно констатировать его многослойность, вариантность и гибридизацию: диалекты не исчезают, а меняются4.
2. В мировом пространстве гуманитарных и социальных наук постоянно появляются новые аспекты, касающиеся идентитета, что обусловливает особую
актуальность сaмoидентификации в контексте глобализационных процессов.
По мнению многих исследователей, деструкция идентичности заключает в себе
социальные и духовные кризисы – вызывает чувства опасности, недоверия или
агрессию, ощущение бесмысленности, потерю достоинства и т. д. [Giddens 1991,
Jameson 1998, Kuzmickas, Astra 1996,Grigas 2013].
Как известно, проблемы идентитета чрезвычайно актуальны для
малочисленных и слабых групп [Eriksen 2002, 112]. В Литве, где проживает менеe
3 млн. человек, эти проблемы дискутируются особенно активно [подробнее см.
Taljūnaitė 2006, 8-17].
Ответить на вопрос, что значит быть литовцем, не совсем просто, особенно сейчас, когда в памяти старшего поколения ещё живы стереотипы советской
2
XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija].
Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. Vilnius: Briedis, 2014.
462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., rus., vok. – Bibliogr.: p. 267–279. ISBN 978-9955-26-468-2.
3
См. www.tarmes.lt.
4
Болееподробносм. Резюме, с. 354–373 в XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir
sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija]. Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė
Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. Vilnius: Briedis, 2014. 462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., rus.,
vok. – Bibliogr.: p. 267-279. ISBN 978-9955-26-468-2
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идеологии, а среднее и молодое поколение подвержено огромному потоку информации и предчувствию неизбежной миграции из-за глобальной экономической
интеграции. В дискуссиях о национальности и её составляющих даже оппонирующие учёные выделяют одинаковый набор признаков нации или этногруппы:
территория, язык, религия, символика, мифы и т. д. [Ranonytė 2004, 1-9]. Таким
образом, язык как конструкт национального идентитета и гарант эксклюзивности,
исключительности со времён Йогана Готфрида Гердера в ХIХ веке всё ещё находится в фокусе исследователей идентитета. “Национальный язык выражает
разницу между народами и подчёркивает единство со своими” [Zinkevičius 1992,
46]. Согласно концепции Макса Вайнрайха, такую же pоль играет и диалект, поскольку все языки изначально были диалектами: “Язык – это диалект, у которого
есть своя армия и флот” [Edwards 2009, 5].
Рассматривая тот или другой диалект в подобном ключе, по мнению авторов
статьи, можно достичь значимых результатов, интересующих не только лингвистов, но и антропологов, социологов, а также способствовать интегральности
этих наук.
В предложенной статье рассматриваются два вопроса.
1. Можно ли надеяться на жизнеспособность диалекта в условиях глобализации и диглосии (т. е. диалекта и стандартногo языка)? Другими словами, возможно
ли культурное и языковое продолжение, непрерывность субгруппы, cообщества,
говорящего на определённом диалекте?
2. Что определяет жизнеспособность диалекта?
Уже много лет назад исследователями прогнозировалось, что диалекты изчезнут, нивелируются, будут заменены стандартными языками, но эти прогнозы не
подтвердились [Edwards 2006]. Естественно, в некоторых европейских странах,
например в Дании, диалекты были вытеснены стандартными языками [Kristiansen
1998, Pedersen 2003]. Географическая и квазимобильность, урбанизация и глобализация неизбежно содействуют контактам диалектов, а значит способствуют
нивеляции и изменению языковых вариантов, что практически невозможно остановить. Более того, в современном мире стандартный язык репрезентирует государственную территориальную целостность и твёрдо занимает верхнюю ступень
в иерархии языковых вариантов как язык государственного администрирования.
В большинстве европейских стран преобладает идеология стандартизации языка,
а вместе с тем социальная ценность диалектов снижается [Ramonienė 2013].
Однако, пример Норвегии и некоторых других стран, где диалекты поддерживаются во всех коммуникационных ситуациях, демонстрирует, что лингвистической гомогенизации можно противостоять и сохранить языковое разнообразие, сознательно формируя языковую толерантность и положительные представления [Trudgill 2002, 29-32]. Языковая идеология не появляется сама по себе, а
формируется под влиянием социополитических факторов [Wardhaugh 1987, 2-3;
Saville-Troike 2002]. Если в языковом сообществе присутствует понимание социолингвистической ситуации и имеются конкретные цели языковой политики,
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то соответственно их удается достичь.Предполагается, что общество обычно
повышает социальное значение тех диалектов, которые считаются символами
местной идентичности и обладают сильной социальной привлекательностью.
3. Вне всякого сомнения, из пяти этнографических регионов Литвы cамый
сильный идентитет до сих пор сохранили жемайты – северо-западный литовский диалект.
Новая карта литовских диалектов

В последние три десятилетия культурная активность жемайтов возрастает,
что можно pассматривать как знак идеологического ренессанса этнической
культуры и жемайтского диалекта (кстати, это свойственно всей Европе изза длительного игнорирования локальных культур). В 1988 г. (ещё в советское время) образовано Сообщество жемайтской
культуры – массовая общественная организация.
В том же году создан жемайтский паспорт – документ, свидетельствующий о принадлежности к
этому сообществу. В 1994 г. комиссией литовской
геральдики утверждены Жемайтский герб и флаг.
Существует жемайтская энциклопедия Википедияв интернете. Описаны основы жемайтской
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письменности [Girdenis, Pabrėža 1998], публикуются жемайтские тексты – газеты,
книги [Mukienė 2006], ставятся пьесы, жемайтский диалект звучит по радио и телевидению.
3.1. Геолингвистическая ситуация северных жемайтов Кретинги
В 341 населённых пунктах северных жемайтов Кретинги опрошено 300 респондентов: 63 % составляет старшее поколение (старше 50 лет), 20 % – среднее
(30-50 лет) и 17 % – молодое поколение (18-29 лет). Большинство респондентов
(69 %) – женщины, треть (31 %) – мужчины. Собрано 350 чаcов звукозаписей.
Информанты опрошены по предложенной методике проекта2.
Установлено, что главную роль в судьбе населённых пунктов cыграли изменения в инфраструктуре. Главными составляющими инфраструктуры, поддерживающей социокультурную специфику, являются: школа, центр культуры,
административный статус населённого пункта, библиотека, церковь, торговые
сети, учреждения питания, почтамт и т.д. Необдуманная административная
перестройка с уничтожением или переселением маленьких школ, библиотек,
культурных центров, учреждений здравоохранения негативно отразились на
материальной и духовной жизни небольших сообществ, вызвали процессы миграции и другие психосоциальные явления – безработицу, потерю чувства сообщности, наконец – алкоголизм.
Проанализируем инфраструктуру жемайтов Кретинги. В соответсвии с
выбранными параметрами выделены следующие группы:
1) сильные пункты (23): есть учреждение просвещения, центр культуры, церковь, библиотека, магазин / кафе / базар, созданы общины, имеется статус административного центра;
2) средние пункты (3): есть учреждение просвещения, библиотека, магазин,
но нет центра культуры – его функции осуществляются школой;
3) слабые пукты (2): нет учреждений просвещения, но есть центр культуры,
община, магазин / базар;
4) изчезающие пункты (6): нет учреждений просвещения и культуры, нет
церкви, магазинов и общин.
Таким образом, можно констатировать, что большинство населённых пунктов имеют удовлетворительную инфраструктуру, и поэтому территория употребления диалекта за 50 лет изменилась незначительно. Большинство диалектных
пунктов исследуемого региона (80 %) оказались сильными, жизнеспособными.
Вместе с тем очевидно, что огромное значение для ослабления пунктов имеет
централизация школ, культурных центров и библиотек.
3.2. Социолингвитичeский анализ диалекта
Как говорят жемайты Кретинги? Какое соотношение диалекта и стандартного
языка? Как на речевое поведение респондентов влияет диглосия, т. е. владение
двумя языковыми системами – диалектной и стандартной?
Исследование продемонстрировало, что из 35 традиционных пунктов исчез только 1 – Серапинай (62 пункт).
2
С проектом и анкетами можно познакомиться на сайте www.tarmes.lt в сети Интернет.
1
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Это исследование основывалось на теории так называемых доменов. Домен –
это экстpалингвистическая категория, определяющая не место, а деятельность,
не язык, а дискурс. Согласно классификации Антона Хагена [Hagen 1989, 48-61],
выделены следующие домены:
1) изолированный домен (родной дом, семья);
2) домен солидарности (соседи, друзья, коллеги);
3) инструментально-общественный домен (общественные институции, школа, религия, общение с незнакомыми).
Лингвистами подчёркивается, что язык доменов – это точное указание на
коэффициент жизнеспособности языка. Например, потеря изолированного домена указывает на смерть диалекта. Более того, схема распределения диалекта и
стандартного языка демонстрирует идеологическую и аксиологическую оценку
одного или другого варианта.
Во время проведения эксперимента в одном из многочисленных вопросов
социолингвистической анкеты спрашивалось, когда, при каких обстоятельствах
респонденты говорят на своём диалекте (Д) и / или на стандартном языке (С).
Следует иметь в виду, что все респонденты постоянно живут в исследуемых
пунктах и знают родной диалект (с редкими исключениями).
Изолированный домен
81 % респондентов в изолированном домене говорят на жемайтском диалекте
со всеми членами семьи. Сравнительно небольшая группа (18 %) говорит либо
по-жемайтски, либо на стандарте. Только на стандартном языке в семье обычно
не говорят – зафиксированы единичные случаи (1 %).
1 диаграмма. Соотношение диалекта и стандартного языка

Распределение диалектного языка в разных возрастных группах отличается
незначительно: старшее поколение – 85 %, среднее – 80 %, молодое – 67 %. Пропорции представителей, меняющих речевой код, другие: старшее поколение –
14 %, среднее – 17 % и молодое – 29 %. Например, старшее и среднее поколение
с детьми, особенно с внуками, говорят на стандартном языке, чтобы те лучше
выучили стандарт. Молодое поколение обычно по-жемайтски говорит с бабушкой / дедушкой или родителями, а с братьями и сёстрами – на стандартном языке.
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2 диаграмма. Соотношение диалекта и стандартного языка по возрастным
группам

Домен солидарности
Только по-жемайтски с соседями, друзьями, коллегами говорят 80 % респондентов. Небольшая часть опрошенных (16 %) меняют языковой код. На стандартном языке с соседями общаются около 4 % жителей региона.
3 диаграмма. Соотношение диалекта и стандартного языка

По-жемайтски говорят большинство людей старшего поколения – 88 %, 75 %
среднего и 54 % представителей молодёжи.
Небольшая часть старшего поколения иногда меняют языковой код – 12 %,
среднее поколение чаще – 29 %, молодое – 17 %. По-жемайтски говорят со старшими, а и так, и так – с молодыми. Учителя, работники библиотек обычно общаются на стандартном языке. Смена кода связана также со стратегиями вежливости в общении: как обращаются, так и отвечают.
На стандартном языке, безусловно, больше говорит молодое поколение –
17 %, изредка среднее – 3 %.
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4 диаграмма. Соотношение диалекта и стандартного языка по возрастным
группам

Инструментальный домен
Даже в общественных заведениях, в церкви, с незнакомыми почти половина
рeспондентов (41 %) говорят по-жемайтски. Половина опрошенных (52 %) меняют языковой код. Только на стандартном языке говорят 6 % респондентов.
5 диаграмма. Соотношение диалекта и стандартного языка

Речевое поведение разных поколений в инструментальном домене особенно связано с возрастом. На диалектном языке говорит больше половины жемайтов старшего поколения (58 %), пятая часть среднего (20 %), а молодого
только 6 %. Либо по-жемайтски, либо на стандарте говорят 40 % старших
жителей (согласно полученным данным, чаще по-жемайтски). Это особенно
характерно для среднего и молодого поколения – соответственно 75 % и 73 %
меняют языковой код.
Только на стандартном языке в общественных учреждениях, с незнакомыми
чаще всех общается молодёжь – 21 %, среднее и старшее поколение – очень редко
(5 % и 2 %).
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6 диаграмма. Соотношение диалекта и стандартного языка по возрастным
группам

Распределение языковых вариантов в инструментальном домене особенно
связано с идеолoгией: преференция диалектного языка – осознанная, ценностная.
Например, в одном административном учреждении заседания проводятся на жемайтском диалекте, он же преобладает при проведении культурных мероприятий.
Всистеме просвещения, безусловно, доминирует стандартный язык.
ВЫВОДЫ
1. Для сохранения социокультурного идентитета особенно важны идеологические аспекты, а также то, как и кем они осуществляются. В западной
Литве идеология поддерживается жемайтскими культурными сообществами,
cимволической атрибутикой (герб, флаг, паспорт), практикой диалектной письменности и медиа.
2. Для развития идентитета важны инфраструктурные изменения. Административное преобразование населённых пунктов в последнее десятилетие, а именно – уничтожение небольших школ, библиотек, культурных центров, учреждений здравоохранения – негативно повлияло на материальную
и дyxовную жизнь этногрупп, способствовало процессам миграции и другим
(психо)социальным явлениям.
3. Несмотря на глобализацию, интеграцию и урбанизацию, употребление жемайтского диалекта Кретинги во всех доменах оставляет надежду на продолжение
и развитие этого яркого идентитета. Этот тезис потверждается и высказанными
респондентами оценками во время проведения эксперимента: говорящий пожемайтски человек уважает свой язык, является патриотом и свободным человеком. Из-за растущей рыночной цены диалекта мы можем надеяться на возрождение и развитие жемайтского идентитета.
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Діалект у сучасній Литві в контексті глобалізації
У статті аналізується ситуація з одним литовським субдіалектом, так званих північних жемайтів
Кретінги, з метою визначення складових соціокультурної ідентичності, а також можливості культурного та мовного розвитку цього субдіалекту в контексті глобалізації.
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The article is intended to introduce the topicality of one subdialect (namely, Northern Samogitians
of Kretinga) referring to and defining its sociocultural identity and possibility of cultural and linguistic
continuation of this dialect community under the circumstances of increasing globalization.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI–XVII СТ.
Гриценко Світлана Павлівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Великий інтерес мовознавців до проблеми переймання лексичних запозичень та їх адаптації
до системи мови-реципієнта зумовлений значною кількістю цих елементів в українських писемних
пам’ятках XVI-XVII ст. Аналіз пам’яток староукраїнської писемності XVI-XVII ст. виявив тяжіння до
мовної традиції попереднього періоду, наявність різнотематичної праслов’янської лексики. Інтенсивна розбудова лексичної системи староукраїнської мови, зумовлена культурно-історичними подіями
XVI-XVII ст., спричинила найбільшу в історії розвитку української мови „хвилю” запозичень, кожне
з яких має свою історію: час переймання, шляхи входження та багатоступеневу адаптацію.
Ключові слова: запозичення; мова-реципієнт; багатоступенева aдаптація.

Економічне відродження України XV–XVIIІ ст., стимульоване розвитком землеробства, скотарства, ремесел і промислів, складського права, приватних та державних митниць, спонукало до активізації торгівлі та інтенсивного економічного
обміну між містом і селом в Україні, а також на міждержавному рівні. „Українське купецтво підтримувало постійні контакти з контрагентами в Константинополі (з 1453 р. Стамбул), Сучаві, Кафі, Судаку” [Котляр 1990, 7], Гданську, Замості, Любліні, Варшаві, Торуні, Пінську, Мінську, Слуцьку та в інших містах. Відомий мемуарист Павло Алепський зауважував, що „у козацькій країні ярмарки
відбуваються безперервно, від початку до кінця року; кожного свята, кожної пори
року буває ярмарок в тому чи іншому місті” [Путешествие 1897]. Розмах левантійської торгівлі та значення міста Києва в цьому процесі описано у латинськомовному творі Михайла Литвина (1550 р.) „De moribus Tartarorum, Litvanorum et
Moscorum...” („Про звичаї татар, литовців і московитів…”) (fragmen IX): „Київ
наповнений чужоземними товарами, бо немає відомішого, коротшого і надійнішого шляху, ніж ця стародавня і загальновідома у всіх своїх звивинах дорога,
що веде з чорноморського порту, тобто з міста Кафи через Таврійські ворота до
Таванської переправи на Борисфені, а звідти через степи – до Києва; по ній з Азії,
Персії, Індії, Аравії, Сірії везуть на північ у Москву, Псков, Новгород, Швецію і
Данію дорогоцінне каміння, шовк і золоте ткання, ладан, фіміам, шафран, перець
та інші благовоння” [ТУВН, 77]. Розвиток торгівлі на тлі загального економічного підйому в Україні XV – поч. XVIIІ ст. різноаспектно висвітлено у працях українських (Д. Багалія, А. Верзілова, М. Тищенка, В. Дубровського, І. Крип’якевича,
О. Касименка, С. Білецького, М. Ковальського, Ю. Гроссмана, Я. Ісаєвича,
В. Кривоноса, Я. Кіся, В. Борисенка, П. Саса, О. Сидоренко, О. Малецької,
Ю. Гошка, О. Осіпяна, К. Гальського, А. Єршова, П. Клименка, М. Карачківського, М. Гурик) і зарубіжних (Б. Кафенгауза, Е. Подгарськой, С. Кутшеби,
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Л. Харевічової, Я. Рутковського, С. Баронч, Н. Гасьоровської) дослідників, які
підкреслюють, що активізація торгівлі є наслідком бурхливого розвитку ремісничої справи в Україні (будівельно-керамічної, харчової, металообробної, шкірянохутряної, деревообробної та ін.). Розширення внутрішніх і зовнішніх торгово-економічних стосунків сприяло динаміці трансакційних процесів, розбудові грошового ринку [Теличенко 1888; Шугаевский 1925; Soboleva 1970; Котляр 1981, 2003],
усвідомленню потреби уніфікації метрологічної системи України [Єрофеїв 1927;
Худаш 1956; Ісаєвич 1961; Винник 1966; Сидоренко 1970, 1971, 1975; Дашкевич
1972; Герасименко 1991, 1996] та розвитку й удосконаленню транспортної сфери.
Складна політична ситуація, що склалася в Україні XVI–XVII ст. була зумовлена „поліваріантністю існуючих політичних моделей та різновекторністю їхньої
еволюції” [Горобець 2003], неузгодженістю функціонуючих нормативних актів
права, що призвело до існування, за висловом В. Смолія, „справжньої „мозаїки”
права” [Смолій 2003, 209] (Литовського Статуту 1588 р., „Саксонського зерцала”,
„Порядку”, кормчих церковних книг, звичаєвого права), несприйняттям українським соціумом маґдебурії, яка нерідко супроводжувалася посиленням полонізації чи німецької колонізації в західних регіонах країни, а також помітним звуженням прав некатолицького населення (заборонялося обирати до магістрату або
приймати до цехів осіб православного віросповідання, іудеїв) [Смолій 2003, 207216; Отамановський 1958; Багалій 1904]. Еволюція правової культури в Україні
XVI–XVII ст. призвела до створення в країні своєрідного симбіозу різноетнічних
правових культур: української, польської, волоської, німецької, з помітним розгортанням у часі домінування польської правової культури (а відтак і поширення
юридичних полонізмів/латинізмів). Зокрема, поступове заступлення українськомовних записів судово-адміністративних книг польськомовними продемонструвала Н. Яковенко, підкресливши своєрідність цього процесу у кожному місті:

Місто

Кількість українськомовних записів у судово-адміністративних
книгах (решта – польськомовні)
до 1600 р.

16001610 рр.

16111620 рр.

16211630 рр.

16311640 рр.

16411648 рр.

Луцьк

98,5%

95%

91%

39%

27%

43,5%

Володимир

-

97,5%

94,5%

81,5%

81%

79%

(пор.: у книгах Кременця лише зрідка можна натрапити на іншомовний акт,
оскільки це місто населяли православні ремісники-українці) [Яковенко 1983, 67].
Підтримка і розвиток міжнародних зв’язків України з Польщею, Османською
імперією, Молдавським, Трансільванським, Волоським князівствами, Великим
князівством Литовським, Австрією, Венеціанською республікою, шведським королівством, Бранденбурзьким курфюрством, Кримським ханством сприяло розширенню міжетнічних контактів [Чухліб 2003; Смолій, Степанков 2001, 2006;
Шевченко 1964].
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Усі ці фактори і стали визначальними позамовними чинниками динаміки українського лексикону XVI-XVII ст., який збагатився значною кількістю запозичень
у різних ідеографічних групах. „Історія лексики певної тематичної групи відтворює картину стану і історії того чи іншого ремесла, виробництва і т.п. (на основі
зростання чи зменшення позначень відповідних реалій). Вивчення історії лексико-семантичних груп дає можливість відтворити картину істинно мовних процесів, які спричиняють закономірності розвитку лексики” [Сороколетов 1970, 23].
Об’єктом нашої едиції є ТГЛ „назви осіб за професійним спрямуванням чи
родом занять”, представлена в українських різножанрових писемних пам’ятках ІІ
пол. XVI-XVII ст. Вона опосередковано (через агентивні назви) засвідчує рівень
економічного, політичного, правового, культурного розвитку, наявні в Україні
досліджуваного періоду власні та перейняті промисли. Вивченням цієї лексики
займалися І. Ковалик (1958, 1960), Л. Родніна (1963), Г. Дідківська (1969, 1972),
Я. Закревська (1976), які розглянули мікросистему назв осіб на сучасному мовному матеріалі. Назви осіб, пов’язані з виробничою діяльністю, на матеріалі творів
Климентія Зіновієва проаналізував В. Токар (1975). Серед останніх розвідок варто відзначити роботу О. Кровицької (1995), здійснену на лексичному матеріалі
української мови XVI–XVIII ст. і присвячену словотвірному та семантичному
аналізу назв осіб; зауважимо, що питання походження лексем не було предметом
грунтовного опису, тому висвітлене лише епізодично.
ТГЛ „назви осіб за професійним спрямуванням чи родом занять” чисельно представлена в писемних пам’ятках ІІ пол. XVI-XVII ст. питомими лексемами, які номінують осіб, задіяних в аграрній (ратай, орачъ, плугатаръ,
пахаръ, ролникъ, земледҍлателъ, земледҍлецъ, сҍвачъ, жнецъ, змолотникъ,
молотилникъ, косаръ, боронникъ, сҍчкаръ, гребцы, кидалникъ, бортникъ, сҍпачъ,
пташникъ, качкопасъ, козопасъ, кобильникъ, чередникъ, стадникъ, бобровникъ,
рыбалка, рыбалокъ, рыболовъ, рыбытвъ, конюхъ, конюши, конюший), промисловій (кожемяка, сиромятник, постригачъ, кожерҍзатель, каменосҍчецъ,
каменникъ, колодяжникъ, стударъ, дзвонникъ, мҍховникъ, лҍпяръ, вапенчикъ,
ситникъ, свҍчкаръ, роговникъ, решетникъ, пороховникъ, гончаръ, гончарчикъ,
крашенинникъ, швецъ / шевцъ, ткач (ткачиха, ткаха), кравецъ, кроителъ, кравчий (кравчиха), бердникъ, неводничій, гребенникъ), юридичній та адміністративній (мҍрникъ, вымҍрникъ, помҍрчий, глобникъ, лавица, лавникъ, выпытателъ,
пытачъ, вышпырачъ, ключаръ, ключникъ, цельникъ, подключій, знаменателъ, печатар, куничникъ, кунникъ), медичній (вҍщокъ, вҍщатель, больничарь, заклинатель, заклиначъ, чорнокнижникъ, чаровникъ, чародҍй, чародҍйникъ, ворожбитъ,
гадатель, влъшебник), мистецькій (байкоповҍдачъ, баснословъ, баснословецъ,
басномудрецъ, баснописецъ, дивотворецъ, чаровникъ, шамайникъ, дудка, дударъ,
дудникъ, пищалникъ, бубениста, подобникъ, наслҍдовца, зрителъ, постерегачъ),
побутовій (медосытца, выглѧдачъ) сферах. Зауважимо, що писемні пам’ятки досліджуваного періоду не фіксують до цих питомих лексем семантичних еквівалентів серед слів іншомовного походження.
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Аналізована ТГЛ у досліджуваний період збагатилася запозиченнями з різних
мов, зокрема з латинської (182 лексеми), польської (80), німецької (80), грецької
(50), тюркських (25), церковно-слов’янської (12), французької (6), італійської (6),
угорської (5), румунської (2), литовської (2), голландської (2), російської (2), чеської (2), мадярської (1), білоруської (1), арабської (1) мов [докладніше див.: Табл.
І]. Вони проникали в українську мову як безпосередньо (зокрема германізми:
фурманъ, фурманина, майстеръ, майстриня, кучоръ, францимеръ, секлитаръ,
снҍцаръ, фалшеръ, фарбейникъ, фарбелница, цегельникъ, ширмҍръ, шпикгъ
(шпҍгь), штыхаръ, людвисар, рурникъ, комҍнникъ), так і за посередництвом інших мов, переважно старопольської чи старочеської, що було зумовлено екстралінгвальними факторами розвитку староукраїнської мови (столяръ, мосѧжникъ,
слюсаръ, римарь, маляръ, мистръ, зеґармистровъ, кухмистръ, цехмистръ,
мынцаръ, ланвойтъ, дрїєръ, машталҍръ, шафаръ, ґбуръ, гетманъ, гарабурда, кушнҍръ, кушнҍръчикъ, шинкаръ, шинкарка, бляхаръ, броваръ, броварецъ,
броварникъ, будникъ, важникъ, канцлер, вицеканцлерий, подканцлерій, лотръ,
гандлювникъ, крамаръ, крамарка, гартаръ, гафаръ, гафтарка, ґрунтаръ, радца/
райца, дорадца, порадца, порадникъ, замшникъ, друкаръ, линникъ, папҍрникъ,
танцоводецъ, шпалерникъ, подскрабій, ланый, гарбаръ, гарбарчикъ, ґрундалъ,
бенкартъ, пушкаръ, блянкаръ, солдат). Визначити пріоритетну роль старопольської чи старочеської мови у процесі переймання запозичень (не лише германізмів) вкрай складно, що зумовлено специфікою міжетнічних контактів, а відтак і
міжмовних, у досліджуваний період. В історіях входження деяких запозичень у
мову-реципієнт вдається уточнити хронологію їх постання у писемних пам’ятках,
що дозволяє відкоригувати шлях переймання іншомовної лексеми й уточнити посередництво інших мов у цьому процесі.
Запозичення демонструють різновекторність професійного спрямування
українців XVI–XVII ст., зокрема, серед латинізмів кількісно переважають агентивні назви освітньої, релігійної та юридичної сфери [Гриценко 2011]; серед
грецизмів – лексеми науково-освітнього (аріѳметикъ, архіфілософъ, астрологъ,
практикаръ, астрономъ, гієроглифїкъ, євграфъ, кройникаръ, историкъ, гографъ/
еографъ, граммотникъ, грамотикий, хартофилаксъ, дидаскалъ, протодидаскал,
педагог), релігійного (архиєпископь, архиєрархъ, архимандритъ, архимандрита,
архимандрытий, дияконъ, архидияконъ), будівельного (архитектонъ, плинфникъ),
економічного (коморникъ, подкоморій, економъ), друкарського (архитипографъ),
мистецького (литаврщикъ, иконописҍцъ, симболҍста), адміністративного і юридичного (грамотоносецъ, ктиторъ, ктиторка, куклѧръ, кукольникъ), побутового
(цилюрикъ, комисъ) спрямування.
Деякі професії позначені у писемних пам’ятках української мови XVI-XVII ст.
виключно запозиченнями, оскільки питомі лексеми для номінування відповідних
понять були відсутні (напр.: церемониатъ ‘особа, яка стежить за дотриманням
церемонії під час дипломатичних прийомів’ чи електорь / електъ ‘особа знатного роду, яка має право бути обраною на трон, виборець’), або ж стиль, жанр
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пам’ятки чи мовна компетенція автора-писаря спонукали до використання саме
іншомовної лексики (напр.: цегельникъ, кирпичний майстеръ, плинфникъ ‘той,
хто виготовляє цеглу’, кардиналъ ‘високий духовний сан у католиків після Папи
римського, кардинал’). Зауважимо, що більшість слів стосується адміністративної (37), юридичної (25), ремісничої (25), релігійної (23), науково-освітньої (22),
військової (19), мистецької (15) і менше – будівельної (9), економічної (6), медичної (3), транспортної (2) сфер українського соціуму, що було закономірно, зважаючи на екстралінгвальні чинники.
Дослідження різножанрових текстів засвідчило наявність семантичних дублетів серед питомих та запозичених лексем на позначення осіб за професією чи
родом діяльності. Явище варіантності, дублетності лексичних одиниць є типовим і доброякісним явищем в історії мови, на чому наголошували В. Данілєнко
[Даниленко 1977, 27, 73], С. Ґайда [Gajda 1990, 75], оскільки лексеми, які входять
до синонімічних рядів, є фондом для вибору в майбутньому найадекватніших
найменувань для того чи іншого поняття [Малевич 1999, 56] і дають поштовх
для диференціації понять [Романова 1984, 47]. Зауважимо, що термін дублети
в історичній лексикології є більш коректнішим за термін синоніми, оскільки, як
стверджує А. Крижанівська, давні синоніми – це результат словникової надлишковості і вони є, власне, дублетами, а не синонімами у повному розумінні цього
слова [Крыжановская 1985, 17]. Однак не слід ігнорувати того факту, що „дублетність – це один із моментів у розвитку синонімної чи варіантної пари, це
стан тотожності всіх значень у членів варіантних і синонімних рядів будь-яких
мовних одиниць” [Снетова 1984, 45]. У прагненні тогочасних книжників підібрати якомога точніше слово на позначення певного поняття, у „взаємодії різних лексико-семантичних пластів у виборі необхідної номінативної одиниці для
потреб нової термінології” [Снетова 1984, 44] криється причина появи багатьох
дублетних назв. Зауважимо, що дублети простежуються практично у всіх ТГЛ,
аналізована не є винятком. Структурно можна окреслити дублети-одночлени,
коли до складу синонімічної пари входить два компоненти: питомий і запозичений (поворозникъ – линникъ, садовничій – вертоградаръ, вҍсникъ – важникъ,
гонецъ – куріеръ, поселъ – лекгатъ, звҍздозаконникъ – астрономъ, часовникъ –
зеґармистровъ, перекупка – крамарка, пекаръ – хлҍботворецъ, доброписецъ –
євграфъ, коробейникъ – бондаръ, лҍпитєлъ – интрелҍґаторъ, токаръ – дрїєръ,
печатникъ – друкаръ, волняръ – шаповалъ, книжникъ – граммотникъ) і дублети-багаточлени, які утворені кількісно тотожними синонімічними рядами (прошак, вҍчний старецъ – жебракъ, ковдошъ; сапожникъ, сапогошвецъ – чоботаръ,
чижмаръ; посланецъ, розосланецъ, служка – грамотоносецъ, курсорь, колеґа)
і кількісно відмінними синонімічними рядами: з перевагою питомих елементів (пахоля, пахолок, выростокъ, слуговинъ, служка, челядникъ – служебникъ,
коморникъ; врадничий, врадовникъ, врадникъ / урадникъ – регентъ; торговникъ,
торговецъ, гость, купецъ, перекупецъ, перекупникъ – гандлювникъ, крамаръ;
спҍвакъ, пҍвєцъ – партесникъ; нужникъ, небожа, бҍдникъ, сиромаха, бездолюкъ,
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вигнанецъ, голякъ, голота – неборакъ; копателъ, копачъ – ґрунтаръ; стрҍлецъ,
болоховецъ – мысливець; рҍзникъ, рҍзныкъ, рҍзунъ, месникъ – цехмистръ резницкий; стрҍльникъ, лучникъ – сагайдачникъ; бҍлилникъ, бҍлникъ – блҍхаръ;
перекладачъ, преводникъ – длубачъ; наставникъ, научительникъ, научникъ – профессор, пастыръ) чи з перевагою запозичень (позивачъ, позовникъ, позовчикъ,
тяжбитъ – деляторъ, акторъ, манифестантъ, оскаржитель, протестансъ,
протестантъ; цельникъ – мытникъ, мытаръ, индукторъ; заставникъ – рандаръ,
поссесор, арендар; кормникъ – стырникъ, кормчий; варникъ – кухта, кухаръ;
карчмаръ – шинкаръ, арендаръ; гривострыжца – барбер, цилюрикъ; оболонникъ –
шкляръ / скляръ, блонѧръ, блянкаръ; кожаръ, кожушникъ – гарбаръ, кушнҍръ,
усмар, римар; грошваръ, заимодавецъ – лихвяръ, позичальникъ, кредиторъ;
древодҍлецъ, добродеревецъ, тесля – доилида, сніцар, теселскій майстеръ,
майстеръ, штыхаръ, столяръ, плотникъ; книжникъ – длубачъ, тлумачь,
дидаскалъ, докторъ; дҍтоучитель, научитель – дидаскалъ, педагог, гимнастес,
колегіат, бакаларь / бакалаврь / бакалярь; билинникъ – бляхаръ, бляховникъ,
бляхнҍръ, конвисаръ, людвисар, комысаръ; выкладачъ – интерпретаторъ,
комментаторъ; дҍєписецъ – кройникаръ, хронографъ, гисторикъ; грабитель, злодюга – лотръ, выдирца, опричникъ, збойца, драпҍжникъ, драпҍжца,
драпҍжливый, лупҍжца, коррупторъ, виоляторъ, ексъцесоръ; вынайдителъ –
выналҍзца, инноваторъ, композиторъ; возникъ – фурманъ, форытаръ, дракгаръ,
камонаръ, кучоръ).
Типовим явищем, як засвідчують писемні пам’ятки, була темпоральна поступовість нашарування запозичених дублетів у мові, зокрема, пор.: дҍлатель
‘трудівник, робітник, майстер, ремісник’ – XV ст.: мистръ (1447-1492 рр.),
XVI ст.: майстеръ (1591 р.); казнителъ ‘каральник, кат, мучитель, тиран’ – ХІ ст.:
катъ (1073 р.), XV ст.: оправца, XVI ст.: цыкляръ, мистръ (1555 р.), XVII ст.:
спекуляторъ, мордєрца (1616 р.), окрутникъ (1656 р.) і т.д.
Зауважимо, що писемні пам’ятки досліджуваного періоду фіксують деякі зазначені лексеми лише як антропоніми, що дає підстави припустити, що спершу
лексема, яка позначала рід занять, діяльність людини могла стосуватися лише однієї особи і цим диференціювала об’єкт з поміж інших, а тому була оформлена в
пам’ятках як назва власна: „съ помочниками… Вацлавомъ Калитникомъ… насъ…
лаяли” [АрхЮЗР, Ч. 1, т. 1, 185-186], „Грицко Кобзисты(и)” [РЗВ, 374 зв.], „Вакула
огородникъ, Грицко Кухта огородникъ” [АрхЮЗР, Ч. 6, т. 1, 113], „Иванъ Кубракъ”
[РЗВ, 82 зв.], „Поткали … Микиту Де(г)тяра” [ДМВН, 149], „Павло Брагаръ”,
„Ми(с)ко бражъникъ”, „Фєдо(р) Кγчо(р)”, „Иванъ Дука”, „Климко гаръмашъ”,
„Ма(р)тинъ броварєцъ” [РЗВ, 175зв., 34 зв., 388 зв., 402 зв.], або як загальна назва у функції антропоніма: „Климко гаръмашъ”, „Ма(р)тинъ броварєцъ” [РЗВ,
169 зв., 341 зв.]. Цим пояснюється парадоксальність ситуації, що вторинний, як
правило, стосовно загальної назви антропонім ( пор.: котельникъ (1507 р – заг.н.,
1552 р. – вл.н.), крамаръ (1528 р. – заг.н., 1579 р. – вл.н.), гарабурда (1599 р. – заг.н.,
1649 р. – вл.н.), гарбаръ (1599 р. – заг.н., 1649 р. – вл.н.), дрїєръ (1630 р. – заг.н.,
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1632 р. – вл.н.), балверъ (1552 р. – заг.н., 1583 р. – вл.н.), ктиторъ (1571 р. – заг.н.,
1649 р. – вл.н.), кухмистръ (1489 р. – заг.н., 1552 р. – вл.н.), кушнҍръ (1507 р. –
заг.н., 1552 р. – вл.н.), ланвойтъ (1523 р. – заг.н., 1649 р. – вл.н.), кузнєцъ (1503 р. –
заг.н., 1552 р. – вл.н.), куколникъ (1598 р. – заг.н., 1649 р. – вл.н.) відтворено у
пам’ятках часто раніше, ніж мотиватор – вихідна загальна назва, напр.: бондаръ
(1552 р. – вл.н., 1582 р. – заг.н), будникъ (1568 р. – вл.н., 1577 р. – заг.н.), грабаръ
(1561 – вл.н., 1585 – заг.н.) та ін.
Запозичення як елемент розвитку українського лексикону ІІ пол. XVI–XVII ст.
по-різному впливали на розвиток окремих ТГЛ та ЛСГ, що було зумовлено низкою
як мовних, так і позамовних чинників, і спричинило різновимірність ТГЛ щодо
насичення їх іншомовною лексикою. Зокрема, поява у староукраїнських писемних пам’ятках запозичень з італійської мови на позначення водного транспорту
та його елементів була зумовлена італійським упливом на Чорноморському узбережжі, який розпочався ще в ХІІ-ХІІІ ст., та тісними багаторічними контактами
українців з генуезцями і венеціанцями, що мешкали в причорноморських містах
в XIII-XIV ст.; історики зауважують, що переломним моментом став 1571 р., коли
генуезці утверджують своє панування на морі [Чечитко 1992], пор.: ґаляра (кгаляра) ‘велике вітрильно-гребне судно, галера; дерев’яне гребне військове судно
з одним рядом весел і 2-3 щоглами з три-чотирикутними вітрилами’, гармата
водная ‘морський флот’ (< лат.), ґалета ‘однощогле судно’, галеас, галіяс ‘вітрильно-гребне військове судно в європейських флотах XVI–XVII ст., рід ґалери
2-3-маштової з 30-50 парами весел’ (уперше застосоване венеціанцями) [Горбач
1958, 24]; чимало термінів італійських мореплавців активно вживались не лише в
ХVII ст., а й пізніше – у XVIII ст.: скандал ‘лот’, бусол ‘компас’, верголя ‘румпель’,
каштель ‘напівбак’ [Богородский 1964]. ТГЛ „водний транспорт та його комплектуючі” у досліджуваний період поповнилася також запозиченнями з голландської
мови, зокрема: шкут, шкутъ, шкута ‘найбільше, двохмачтове судно, човен з вітрилами, шкут, ялик’, ‘гострокінчастий вітрильник, щось ніби „стріла”!’ [Горбач
1958, 9-10] („Отъ шкута нового копа грошей мыта дати” 1500 р. [АЮЗР І, 26]);
ліхтер (пор.: ліхтан ‘мале судно до ліхтування-розвантажування шкути’ [Горбач
1958, 9-10, 22]) ‘мале судно, невелике вантажне судно, використовуване для навантажування чи розвантаження інших суден або для місцевих перевезень’ („а
ω(т) ли(х)тана бычка яко ω(т) по(л)комѧги пришло и дано копъ з҇ ” 1583 р. [БМК,
85]), машта ‘щогла’ („Упалъ зъ машту въ окрутъ и забился на смерть” 1659 р.
[Гал І, 20]). Зауважимо, що у XVIIІ–XX ст. морська та судноплавна термінологія
активно розвивалася, збагачуючися запозиченнями голландського походження
(гавань, верф, кнехт, швартов, швартуватися, штурвал, руль, рея, трюм, стеньґа, рангоут, баржа, барк, баркас, брандвахта, брандер, крюйсер/крейсер, шхербот, шхуна, яхта та ін.
Потужний германський вплив відчутний не лише у ТГЛ „назви осіб за професійним спрямуванням чи родом занять” (80 одиниць), а й в інших ТГЛ, зокрема:
„військовій лексиці” (54 одиниці), розбудова якої була зумовлена нестабільною
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суспільно-політичною ситуацією в Україні, практичним удосконаленням військового мистецтва, переозброєнням війська із залученням досвіду інших народів;
„назвах одиниць виміру та ваги” (26 одиниць), „назвах нумізматичних одиниць та
операцій з ними” (23 одиниці), що зумовлено залежністю системи одиниць міри
та ваги від зовнішньої торгівлі та грошового обігу; „назвах харчових продуктів та
процесу споживання, приготування та зберігання їжі” (22 одиниці), де „іншомовні запозичення складали інтернаціональний фонд …” [ІУМЛФ, 389].
Польськомовний вплив простежується у всіх ТГЛ, що було зумовлено тісними
різновекторними зв’язками двох етносів та ступенем поширення польської мови
на теренах нашої держави у досліджуваний період. Проте в окремих ТГЛ і ЛСГ
цей влив є особливо відчутним, зокрема, серед „назв на позначення різних форм
психічних та емоційних станів людини” виявлено 108 полонізмів, „назв осіб за
професійним спрямуванням чи родом занять” – 80, „військової лексики” – 70
(пор.: серед ‘назв на позначення тканин, шкіри, хутра, що слугували матеріалом
для виготовлення одягу’ – 17 полонізмів, ‘назв страв, спецій, приправ та напоїв’ –
16, ‘назв прикрас та оздоблювальних елементів одягу’ – 10) і т.д.
Тюрськомовний вплив найвідчутнішим (52 одиниці) був у тематичній групі
„військова лексика”, що було зумовлено нестабільною суспільно-політичною
ситуацією в Україні, практичним удосконаленням військового мистецтва, споконвічним прагненням українців відстояти свою незалежність, захистити рідну
землю від іноземного вторгнення, зокрема зі сторони Османської імперії. Розвиток торгівлі зі Сходом сприяв поширенню у староукраїнській мові лексем тюркського походження, які номінували невідомі до того „назви тканин” (13 лексем),
„верхній чоловічий та жіночий одяг” (16 лексем), „назв страв, спецій, приправ та
напоїв” (15 лексем) та ін.
Зауважимо, що активність „репрезентації” запозичень певної ТГЛ часто зумовлена жанровою специфікою писемної пам’ятки, зокрема за частотою фіксації лексем на позначення кольору вирізняються староукраїнські ділові писемні
пам’ятки, в яких автори прагнули якнайточніше вказати забарвлення предмета
чи речі, їх відтінки, описати колористику мастей подарованої, купленої, проданої, викраденої чи знищеної худоби. Ступінь поширення запозичень серед „назв
на позначення різних форм психічних та емоційних станів людини” у пам’ятках
різних жанрів є також неоднаковим, на чому наголосила Н. Бойко: „Значущість
експресивної лексики у мовній системі слід визначати у зв’язку з орієнтацією
на конкретну функцонально-стильову підсистему. Такий підхід виявляє небажаність її в офіційно-діловому стилі, поміркованість, зваженість та вмотивованість
при залученні до сфери наукового мовлення з метою пожвавлення академічного, „сухого” викладу та індивідуалізації мови вченого й важливість, доцільність,
функціональну значущість для розмовного мовлення (як літературного, так і діалектного), а також публіцістичних та художніх жанрів” [Бойко 2005, 27], для яких
експресивність – „це логіко-емоційна виразність, явище особливої інтенсивності” [Мойсієнко 1990, 26].
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Дослідження запозичень, зафіксованих українськими писемними джерелами ІІ
пол. XVI-XVII ст., переконує у тому що „кожен стан лексичного складу є лише момент у безперервному ланцюгу його змін. У кожному такому історичному моменті
відображені попередні зміни, нашарування різних епох і стимули подальших змін”
[Сорокин, 20]. З позиції української мови – мови-реципієнта – важливим є не тільки виявлення і вивчення списку, реєстру запозиченої лексики з різних мов, встановлення часу проникнення запозичення у мову-реципієнт, окреслення шляхів запозичення лексем (безпосередньо з мови-джерела чи через посередництво інших мов і
яких саме), уточнення мови-джерела запозичення, а й осмислення глибини адаптації: структурної, семантичної видозміни запозичень за законами української мови,
мови-реципієнта, з’ясування впливу жанрової специфіки пам’яток на інтенсивність
використання автором запозичень. Лише структурно сильна мова – з усталеними фонетичними законами, з усталеними формальними засобами, зі сформованою сіткою
семантичних відношень – здатна чинити своєрідний опір тиску з боку іншої мови
у формі адаптації. І хоча ми беремо окремий часовий відтинок в історії української
мови – ІІ пол. XVI-XVII ст. – проте вимога цілісного аналізу відкриває для нас перспективу-завдання: дослідити, що із періоду вельми інтенсивного іншомовного впливу, зафіксованого пам’ятками, залишилося у вжитку пізніше, як запозичення цього
періоду вплинули на подальший розвиток українського лексикону.
Гриценко С.П., канд. филол. наук, доц.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Заимствование как элемент развития украинского лексикона второй половины XVI-XVII вв.
Большой интерес лингвистов к проблеме заимствования лексических элементов и их адаптации к системе языка-реципиента обусловлен огромным количеством этих элементов в украинских
письменных источниках XVI-XVII веков. Анализ источников староукраинской письменности XVIXVII в. показал предрасположенность к языковой традиции предыдущего периода, наличие разнотематической праславянской лексики. Интенсивное развитие лексической системы староукраинского языка, обусловленное культурно-историческими событиями XVI-XVII в., способствовало
крупнейшей в истории развития украинского языка „волне” заимствований; каждое лексическое
заимствование имеет свою историю: период заимствования, пути вхождения в заимствующий язык,
многоуровневую адаптацию.
Ключевые слова: заимствование; язык-реципиент; многоуровневая адаптация.
Grytsenko Svitlana, Ph.D., Associate Professor
Kyiv National Taras Shevchenko Univercity
Borrowing as an Element of Development of Ukrainian Lexicon of the Second Half of XVI–XVII ct.
Great interest of linguists to the problem of acceptance of lexical adoptions and their adaptation in
the system of language-recipient is caused by a large quantity of these adoptions inside Ukrainian literate
sources of the XVI-XVII-th centuries. Analisys of sources of ancient Ukrainian literal of the XVI-XVIIth centuries has shown the tendancy to keeping language traditions of the previous period, presence of
ancient Slavonic lexics of different semantics. Intensive development of the lexical system of ancient
Ukrainian language was caused by cultural and historical events of the XVI-XVII-th centuries. This development was characterized by the most significant in the history of the Ukrainian language “wave”of
adoptions, each of them having it’s own history, which includes time of reception, ways of intrusion and
multilevel adaptation.
Key words: adoption; lаnguage-recipient; multilevel adaptation.
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Таблиця І. Запозичення ТГЛ „назви осіб за професійним спрямуванням чи родом занять”
Мови – джерела
запозичень
латинська

Запозичені лексеми, зафіксовані в українських писемних пам’ятках
XVI-XVII ст.
патрон, протекторъ, професор, когересъ, компетиторъ, конъкурентъ,
ексъцесоръ, ассистентъ / асестантъ, фактор / факьтор, интрелҍґаторъ,
акьтор, автор, овторка, ректор, спекулятор, фундатор, фундаторка,
поссесор / посесор, инноваторъ, поета, магирь, композиторъ, кооператорь,
корикгователь, коррєкторь, курсорь, бакаларь / бакалаврь / бакалярь,
арендар / арендаръ, арендарчик, арендарка, комментаторъ, колекга,
коадюторъ, кантар / канторъ / каньтор, комендар, екзекутор / екзеквутор
/ екьзекутор, електоръ, електъ, интрєликгаторъ / интрєлегатор,
интерпретаторъ, дуфаматор / дифиматор, композиторъ, диспутаторъ,
докторъ, диспутаторъ / диспутаrъ, инъквизиторъ, діспозиторъ,
администраторъ, антецесор, дигнитаръ, инстыкгатор, екзекутор,
електъ, кандидатъ, канцлеръ / канцелерий, коллятералъ, комисар,
деляторъ, номҍнатъ, презыдент, сукцессоръ, сукцесорка, електорь,
адмҍнистраторь, императоръ, протекторъ, сенаторъ, губернаторъ,
директоръ, кашталянъ / каштелянъ, канцеляристъ / канцелляриста,
секретаръ, регентъ, ексакторъ, инспекторъ, электъ, конфедератъ,
конфедераторъ, депутатъ, корректоръ, лекгатъ, магістеръ, маршалокъ,
ревизоръ / равизоръ, сенаторъ, субделекгатъ, колеґа, консулъ, консилий,
авдиторъ, адьгерентъ, акторъ, арбитеръ, асесоръ, виоляторъ, делятор,
инквизитаторъ / инквизытаръ, комьпромисаръ, коррупторъ, когересъ,
лекгатариумъ, патронъ, плєнипотєнтъ, принципалъ, прокураторъ,
юридики, протестансъ, компринципалъ, ексъцесоръ, екзекуторъ, комисия,
инквизиторъ, компромисаръ, инфулать, архикапланъ, арцыкапланъ,
арцибискупъ, бонифратръ, викарий, деканъ / дзеканъ, докторъ, каноникъ,
капитула, кафедральный, канторъ, коадюторъ, кардиналъ, примась,
патронъ, комендаръ, клирикъ, префекть, офиціаль, ректоръ, препозитъ,
капланъ, геретикъ / гератикъ, партесникъ, цимбалистый, скрибентъ,
вҍршописъ, оратор, анатомии искусный, екзекуторка, капитанъ,
депозиторъ, вицерегентъ, медіаторъ, магиръ, лҍтератъ, капелянъ,
спекуляторъ, левизоръ, лементҍйка, рекгалиста, музыкантъ, директоръ,
патронъ, гимнастес, колегіат, префект, гімназіарх, цензоръ, провизоръ,
студентъ, інспектор, реставраторъ, лекторъ, мраморникъ, церемониатъ,
манифестантъ,
синьдикъ,
трибуналистъ,
єзуита,
латинникъ,
доминиканецъ, выволанецъ, монофилитъ / монофилистянинъ, пасионистъ,
турбаторъ, гвардианъ, парафіянин
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Автор
польська

німецька

грецька

тюркські

церковнослов’янська
французька
італійська
угорська
румунська
литовська
голландська
російська
чеська
мадярська
білоруська
арабська

колѧсъникъ/колесникъ, купчикъ, блонѧръ, блҍхаръ, влодаръ, возный, выбадачъ,
выдирца, опричникъ, драпҍжца, драпҍжникъ, драпҍжливый, ґвалтовникъ,
кламца, ошукачъ, звадца, длубачъ, тлумачь, выкотца, выналҍзца, вытрикушъ,
выхователька, герциръ, валечникъ, валечница, моцовникъ, гарцовникъ,
грабаръ, форытаръ, служебка, служебница, пожогникъ, осочникъ, партачъ,
мысливець, кухта, кухтикъ, кубракъ, катъ, оправца, мордєрца, окрутникъ,
окрутница, лазука, подхвитачъ, заводникъ, збойца, опатритель, приставъ,
спвавующій, жонца, заводца, ґалѧнцҍкъ, позичальникъ, красномовъца,
неборакъ, доматуръ, пицовникъ, боєвникъ, запасникъ, грабаръ, стелмахъ,
стырникъ, будовничій, будовникъ, будовца, конвисаръ, драбантъ, ретръ,
куклѧръ, кукольникъ, жебракъ, грубникъ, гутникъ, тлумачъ, моцаръ,
оскаржитель, калвинъ / кальвинисъ, бернардынъ, базилҍянинъ, кармелитъ
фурманъ, фурманина, майстеръ, майстриня, кучоръ, францимеръ, секлитаръ,
снҍцаръ, фалшеръ, фарбейникъ, фарбелница, цегельникъ, ширмҍръ, шпикгъ
(шпҍгь), штыхаръ, людвисар, столяръ, мосѧжникъ, слюсаръ, римарь,
муляръ, маляръ, мистръ, зеґармистровъ, кухмистръ, цехмистръ, мынцаръ,
ланвойтъ, дрїєръ, машталҍръ, шафаръ, ґбуръ, гетманъ, гарабурда,
кушнҍръ, кушнҍръчикъ, шинкаръ, шинкарка, бляхаръ, броваръ, броварецъ,
броварникъ, будникъ, важникъ, канцлер, вицеканцлерий, подканцлерій,
лотръ, гандлювникъ, крамаръ, крамарка, гартаръ, гафаръ, гафтарка,
ґрунтаръ, радца / райца, дорадца, порадца, порадникъ, замшникъ, друкаръ,
линникъ, папҍрникъ, танцоводецъ, шпалерникъ, подскрабій, ланый, гарбаръ,
гарбарчикъ, ґрундалъ, бенкартъ, пушкаръ, рурникъ, блянкаръ, комҍнникъ,
цыкляръ, рубачъ, фортникъ, должникъ, салдат
аріѳметикъ, архіфілософъ, астрологъ, практикаръ, астрономъ,
гієроглифїкъ, євграфъ, кройникаръ, историкъ, гографъ / еографъ,
граммотникъ, грамотикий, хартофилаксъ, дидаскалъ, протодидаскал,
педагог, архиєпископь, архиєрархъ, архимандритъ, архимандрита,
архимандрытий, дияконъ, архидияконъ, архитектонъ, коморникъ,
подкоморій, економъ, архитипографъ, литаврщикъ, иконописҍцъ,
грамотоносецъ, ктиторъ, ктиторка, куклѧръ, кукольникъ, цилюрикъ,
комисъ, плинфникъ, симболҍста, некромантикъ, акколитъ, екзорциста,
игуменъ, келаръ, митрополитъ / митрополита, єпископъ, игнатіанинъ,
нестеріанинъ, савеліанинъ, псалмиста, паламар
барішнікъ, бисерникъ, єсачъникъ / есочникъ, казначїй, калитникъ,
кобзистый, коверникъ / коберникъ, коврникъ, ковроткачъ, сагайдачникъ,
тютюнникъ, чебанъ, чоботаръ, сурмачъ, кулбачникъ, ватагъ, ватажокъ,
кирпичний майстеръ, чижмаръ, шатерникъ, показанщикъ, бесурменъ /
бесурменинъ, контаржій, контаржиста, кантарій, контаржій
кметъ, кузнєцъ, живописецъ, вертоградаръ, вратаръ, вратникъ, врачъ,
кормчий, защитникъ, усмар, пастыръ, исповҍдникъ / сповҍдникъ
балверъ, кортизанъ, роба, шаповалъ, корнетиста, куріеръ
гармашъ, кавалкаторъ, дука, картникъ, кавалеръ, банитъ
ґазда, ишпанъ, трембачъ, шабелникъ, добошъ
домна, камонаръ
доилида, клунникъ
дракгаръ, поташникъ
плотникъ, спищикъ
кухаръ, кухарка
Ковдошъ
Рандаръ
Махометанинъ
Стаття надійшла до редакції 14. 11. 2015.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КООПЕРАТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Корольов Ігор Русланович
канд. філол. наук, доц., докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається феномен національної кооперативної комунікативної поведінки, зокрема уточнюється визначення цього поняття, а також висвітлюються певні методологічні аспекти
і постулати у вивченні досліджуваного об’єкта. На основі синтезу та аналізу основних наукових
праць за заявленою проблематикою пропонується параметрична модель кооперативної комунікативної поведінки, яка слугуватиме орієнтиром і концептуальною рамкою для наших подальших
досліджень. Окрему увагу приділено опису антропометричного методу як складника комплексної
методики аналізу національної кооперативної комунікативної поведінки.
Ключові слова: національна кооперативна комунікативна поведінка; параметрична модель; антропометричний метод.

В епоху глобалізації, інтенсифікації міжнаціональних контактів зростає інтерес суспільства до етнічних особливостей спілкування, до менталітету та національних характерів народів. На сьогодні існує безліч фактів прояву лінгвокультурної специфіки у спілкуванні того або іншого етносу, отож, актуальним
є виявлення та аналіз як універсальних, так й ідіоетнічних рис, притаманних
певній комунікативній культурі. Опис національної комунікативної поведінки
(кооперативної, проміжної, конфліктної) є невід’ємною частиною країнознавства
(регіонознавства), оскільки об’єднує прояв специфічних фактів мовного етикету,
національних традицій спілкування тощо [Павловская 2007].
Комунікативна поведінка є інтегральним компонентом національної, групової
та особистісної культур. Саме тому дослідження національної, групової (окремих
груп – соціальних, вікових, професійних, вікових тощо) та особистісної (відомих
постатей, індивідуальної і т.ін.) комунікативної поведінки на сьогодні є одним
із пріоритетних напрямів лінгвокомунікативістики [Бацевич 2003, 2007; Бухаева
2015; Газизов 2011; Глушак 2009; Ларина 2009; Стернин 1989, 2015; Прохоров
2006 та ін.]. У кожній зі стандартних ситуацій спілкування, зокрема й кооперативних, зустрічається певний репертуар мовленнєвих стереотипів, зумовлений
різними соціокультурними, психологічними та етнокультурними чинниками.
Е. Хауген слушно зазначав, що “так само, як існують мовні акценти, бувають
акценти й щодо культури, які є наслідком інтерференції тих моделей поведінки,
які перетинаються, і від них здебільшого важко позбутися, як і від мовних акцентів. Окремі проблеми, що виникають при вивченні двомовності, майже цілком
пов’язані не безпосередньо з мовою, а з ситуаціями спілкування між комунікантами, що належать до різних культур” [Haugen 1972, 72].
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Опис національної комунікативної поведінки є частиною країнознавства, оскільки поєднує виявлення специфічних фактів етикету, національних традицій тощо.
Національну комунікативну поведінку можна визначити як активне країнознавство
[Павловская 2007]. Знання в цій галузі є необхідними для активної комунікації, на
відміну від іншої, пасивної частини країнознавства – відомостей про культуру, географію, історію, які не відображаються в повсякденній міжкультурній комунікації, а потрібні лише при виникненні відповідної проблеми в комунікативному акті.
Тому при описі національної специфіки комунікативної поведінки слід оперувати
поняттям “національної мовної особистості” [Караулов 1987; Павловская 2007].
Така постановка проблеми є актуальною і пов’язана з необхідністю системного і комплексного опису національної кооперативної комунікативної поведінки
з урахуванням нових аспектів її вивчення в сучасній лінгвістиці: лінгвокогнітивного, лінгвокультурного та дискурсивно-прагматичного.
Об’єктом дослідження є національна кооперативна комунікативна поведінка,
а предметом – методологія її вивчення та методика аналізу.
Метою статті є з’ясування основних методологічних принципів у вивченні національної кооперативної комунікативної поведінки, зокрема представлення параметричної моделі цього феномена та обґрунтування доцільності застосування
антропометричного методу для об’єктивного її аналізу.
Завдання: – розглянути методологічні засади вивчення національної кооперативної комунікативної поведінки; – сконструювати параметричну модель кооперативної комунікативної поведінки; – охарактеризувати основні тенденції
в методиці її дослідження; – представити етапи антропометричного методу як
складника комплексної методики аналізу національної кооперативної комунікативної поведінки.
Сучасна наука підійшла “креативно” до вивчення проблемних питань національної комунікативної поведінки. Вирішення поставлених завдань передбачає залучення результатів досліджень таких наук, як філософія, психологія, соціологія, історія, антропологія, фізіологія, що підтверджує та актуалізує базові
принципи експансіонізму й експланаторності в новітній лінгвістиці. Особливості
національної комунікативної поведінки розглядаються з різних позицій, вишукуються нові підходи та методи [див. докладніше Бухаева 2015; ].
Так, на думку Р. В. Бухаєвої, вивчення мовних стереотипів спілкування в різних лінгвокультурах – найважливіший компонент картини світу будь-якої мови,
тісно пов’язаний з етнічною самосвідомістю та етнічною ідентифікацією. Саме
тому дослідження феноменів «мова» і «культура» і їх функціональної взаємодії в
ході історичної еволюції етносів, ролі мови як фактора етносоціального розвитку,
її функціонування в різних етнокультурних і соціокомунікативних ситуаціях має
особливе значення [Бухаева 2015, 3]. Автори монографії “Етнопсихолінгвістика”
[15] висувають ідею про лакунарний характер вербальної й невербальної поведінки певного етносу. У цьому випадку аналіз комунікативної поведінки зводиться до виявлення й опису лакун.
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Проте, спираючись на праці Й.А. Стерніна, зауважимо, що значна кількість
комунікативних ознак у різних культурах збігається, а ще більша – демонструє
за певної подібності яскраву ідіоетнічну специфіку. Ці факти також мають бути
описані за системним принципом із застосуванням комплексної методики дослідження, адже окремі виявлені риси повинні продемонструвати прояви національної комунікативної поведінки того або іншого етносу [Стернин и др.
2003, 14]. Комунікативна поведінка особистості визначається її комунікативною
свідомістю. За визначенням Й. А. Стерніна, комунікативна свідомість – це стійка
сукупність процесів мислення, що забезпечують комунікативну поведінку (нації,
групи, особистості) [там само, 10].
К. Ф. Сєдов виділяє три типи мовної особистості в контексті її комунікативної
поведінки:
- кооперативний, в якому домінуючою є установка на партнера по комунікації;
- центрований, що характеризується установкою мовця на себе при ігноруванні співрозмовника;
- конфліктний, що демонструє установку проти адресата, прагнення самоствердитися за його рахунок [Седов 2000, 6-12].
Кооперативний тип мовної особистості, в свою чергу, на думку К. Ф. Сєдова,
представлений двома підтипами:
- кооперативно-конформним, в якому мовець демонструє згоду з думкою співрозмовника, навіть якщо не цілком не поділяє її;
- кооперативно-актуалізаторським, де мовець керується прагненням поставити себе на місце адресата, поглянути на ситуацію його очима [Седов 2000, 6-12].
Таким чином, мовні особистості кооперативного типу, що виявляють повагу, толерантність, терпіння до співрозмовника, використовуючи як конформні, так і
актуалізаторські тактики, здатні реалізовувати кооперативну стратегію в спілкуванні і репрезентувати повноцінну кооперативну комунікативну поведінку.
Спираючись на визначення національної комунікативної поведінки як «сукупності норм і традицій спілкування етносу» [Стернин 1989], розуміємо поняття національної кооперативної комунікативної поведінки в такий спосіб: сукупність норм
і традицій кооперативного (неконфліктного) спілкування певного етносу; типова
комунікативна поведінка, що повторюється і характеризується використанням як
стандартних, так і специфічних (не)вербальних засобів, в якій комуніканти мають
однакові уявлення про комунікативні цілі один одного або про взаємний розподіл
комунікативних ролей, і між ними встановлюються партнерські відносини.
Класичною в такому розумінні та принциповою є теорія «збереження обличчя», автори якої П. Браун та С. Левінсон, спираючись на теорію мовленнєвих максим Дж. Ліча, поділяють ввічливість на позитивну і негативну [Brown, Levinson
1987]. Учасники кооперативної комунікації передусім мають спільну мету, дотримуючись під час спілкування єдиного принципу кооперації [Грайс 1985]. Т.В. Ларіна пропонує модифікувати теорію «збереження обличчя» Брауна-Левінсона в
теорію “віддалення (дистанціювання) та зближення” [Ларина 2009].
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Й. А. Стернін пропонує три моделі (ситуативну, аспектну та параметричну)
для аналізу комунікативної поведінки, що забезпечують комплексність і системність її опису, але мають різне призначення [Стернин 2015]. Ґрунтуючись на запропонованих ученим моделях опису національної комунікативної поведінки,
кооперативній моделі людського спілкування М. Томаселло [див. докладніше
Томаселло 2011] та наших попередніх результатах досліджень із вивчення когнітивно-комунікативної категорії кооперативності [Корольов 2014], ми спробували
сконструювати і представити параметричну модель кооперативної комунікативної поведінки (див. рис. 1).
Параметрична модель (ПМ)
кооперативної комунікативної
поведінки (ККП)
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Рисунок 1
Запропонована параметрична модель передбачає системний, здебільшого формалізований опис кооперативної комунікативної поведінки на основі певної, обраної
дослідником, сукупності факторів, параметрів і ознак, за якими може бути проаналізована комунікативна поведінка будь-якого етносу. Саме в межах параметричної
моделі виділяються комунікативні фактори, параметри та ознаки. Основою опису є
комунікативні ознаки (дії, факти), виділені емпірично з фактичного порівняльного
мовленнєвого матеріалу. Ці ознаки повинні бути систематизовані, узагальнені в параметри, а параметри – в фактори. Отже, дослідник повинен отримати узагальнену
модель комунікативної поведінки етносу, побудовану ієрархічно. Виявлення факторів і параметрів опису національної комунікативної поведінки – важливе і складне
завдання, що вимагає дотримання чітких принципів комплексної методики аналізу.
Таким чином, опис комунікативної поведінки етносу за параметричною моделлю
передбачає, насамперед, цілісну характеристику релевантних рис комунікативної
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поведінки досліджуваної лінгвокультури в зіставленні з іншою. Комунікативні
ознаки (вербальні та невербальні) мають розглядатися неподільно в межах відповідних параметрів, оскільки їхні функції у рамках певних комунікативних параметрів збігаються (див. докладніше працю за редакцією Й. А. Стерніна «Американська комунікативна поведінка», в якій застосована параметрична модель для
зіставлення російської та американської комунікативної поведінки [Американское
2001]. Погоджуємось із ученим, що параметрична модель є теоретичною базою для
опису національної комунікативної поведінки, а ситуативно-тематична і аспектна
моделі надають емпіричний матеріал для узагальнення, який в свою чергу використовується при параметричному описі. Отже, всі три моделі не виключають, а
припускають і доповнюють одна одну [Стернин 2015, 22].
Основним у комплексній методиці аналізу кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян і литовців у нашому дослідженні слугуватиме антропометричний метод, що передбачає отримання знань про мову і мовлення через
звернення з різними питаннями та завданнями безпосередньо до носіїв конкретної комунікативної культури. Можна виділити два базові різновиди (форми) антропометричного методу – опитування (інші терміни – анкетування, лінгвістичне
інтерв’ювання) і соціо-психолінгвістичний (вільний або спрямований) експерименти. В обох випадках результати так чи інакше статистично обробляються, на
підставі чого робляться висновки щодо домінантних тенденцій, ядерних і периферійних ознак мовного/мовленнєвого явища.
Методика опису національної кооперативної комунікативної поведінки здійснюється в декілька послідовних етапів [див. докладніше: Лазуренко 2006; Стернин 2015].
1. Попередній етап. Мета – складання вихідного списку національних, групових, особистісних рис, більш-менш характерних для представників певної
лінгвокультури. Цей етап характеризується використанням таких методик, як пілотажне опитування; спостереження (зокрема й опосередкованого); ідеальної типізації; ранжування; аналізу рівня культури мовлення; виявлення диференційних
комунікативних особливостей мовлення; з’ясування типових висловлювань для
представників тієї або тієї лінгвокультури; аналізу художніх текстів тощо.
Так, методика пілотажного опитування полягає в тому, що процедура проводиться серед порівняно невеликої кількості респондентів (наприклад, 2 групи по 30 осіб),
метою якої є отримання первинної інформації. Респондентам пропонується назвати
певні національні, групові, особистісні риси, що характеризують комуніканта.
Дотичним до проблематики нашої розвідки є з’ясування конкретних лінгвокультурних особливостей кооперативної комунікативної поведінки українців,
росіян і литовців. Перед безпосереднім виявленням комунікативних ознак, ми
пропонуємо носіям зазначених комунікативних культур пілотажне опитування
(див. анкету 1), де респонденти у вільній формі можуть відповісти на питання,
пов’язані як загалом із розумінням кооперативності та ввічливості у практиці
повсякденного спілкування, так і з конкретними пропозиціями визначити певні
206

Корольов І. Р.

комунікативні характеристики за допомогою методики ранжування (наприклад,
Як загалом Ви могли б охарактеризувати комунікативну поведінку українців (росіян/литовців) в аспекті кооперативності та ввічливості?).
Анкета 1
КООПЕРАТИВНІСТЬ І ВВІЧЛИВІСТЬ У
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ПОВЕДІНЦІ
Заповніть, будь ласка, анкету та повідомте наступні дані:
Вік __________
Місце народження __________
Стать__________
Освіта __________
Національність __________
Професія (спеціальність, фах)__________
Рідна мова __________
Чи маєте Ви досвід спілкування з іноземцями:
так/ні, де __________
термін__________
1. Напишіть, будь ласка, що означають для Вас слова кооперативність (у
спілкуванні)1 та ввічливість; яку людину Ви можете назвати кооперативною (у
спілкуванні) та ввічливою.
Кооперативність – це __________
Кооперативна (в спілкуванні) людина – це __________
Ввічливість – це__________
Ввічлива людина – це __________
2. Наведіть, будь ласка, приклади різновидів (типів) кооперативної та ввічливої комунікативної поведінки (можна вказати одну або декілька кооперативних і
ввічливих ситуацій спілкування):
кооперативна __________
ввічлива __________
3. Наведіть, будь ласка, приклади різновидів (типів) некооперативної та неввічливої комунікативної поведінки (можна вказати одну або декілька некооперативних і неввічливих ситуацій спілкування):
некооперативна__________
неввічлива __________
4. Як загалом Ви могли б охарактеризувати комунікативну поведінку українців?
а) дуже ввічлива
а) дуже кооперативна
б) ввічлива
б) кооперативна
в) переважно ввічлива
в) переважно кооперативна
г) переважно неввічлива
в) переважно некооперативна
г) неввічлива
г) некооперативна
5. Як загалом Ви могли б охарактеризувати комунікативну поведінку росіян
(якщо Ви не маєте досвіду спілкування або у Вас відсутня певна думка, можете
не відповідати на це питання).
Кооперативна комунікація – ситуація спілкування, що базується на когнітивній структурі
спільних намірів комунікантів із використанням ефективних мовних і мовленнєвих засобів, вибір
яких зумовлений однаковими уявленнями про комунікативні цілі один одного, взаємним розподілом
комунікативних ролей, насамперед партнерських [Корольов 2014, 370].
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а) дуже ввічлива
а) дуже кооперативна
б) ввічлива
б) кооперативна
в) переважно ввічлива
в) переважно кооперативна
г) переважно неввічлива
в) переважно некооперативна
г) неввічлива
г) некооперативна
6. Як загалом Ви могли б охарактеризувати комунікативну поведінку литовців (якщо Ви не маєте досвіду спілкування або у Вас відсутня певна думка, можете не відповідати на це питання).
а) дуже ввічлива
а) дуже кооперативна
б) ввічлива
б) кооперативна
в) переважно ввічлива
в) переважно кооперативна
г) переважно неввічлива
в) переважно некооперативна
г) неввічлива
г) некооперативна
8. Які інші риси національного характеру Ви могли б виділити?
українці__________
росіяни__________
литовці__________
9. Можете додати будь-які коментарі щодо тематики анкети.
II. Етап верифікації виявлених комунікативних рис. Список виділених
наведеними вище методиками рис коригується і верифікується незалежними
інформантами – носіями комунікативної культури. Інформантам пропонується
завдання: підтвердити або заперечити ту чи іншу комунікативну рису із запропонованих (див. анкета 1 пп. 4, 5, 6, 7). До аналізу на цьому етапі можна залучати відомості про лінгвокультурологічні дослідження констант, концептів, ключових понять і цінностей української, російської та литовської комунікативних
культур, які так чи інакше впливають на національну специфіку кооперативної
комунікативної поведінки.
Анкета 2
КОМУНІКАТИВНА КООПЕРАТИВНА ПОВЕДІНКА
В СИТУАЦІЇ ПРИВІТАННЯ
Заповніть, будь ласка, анкету та повідомте наступні дані:
Вік __________
Місце народження __________
Стать__________
Освіта __________
Національність __________
Професія (спеціальність, фах)__________
Рідна мова __________
Прочитайте, будь ласка, діалоги та доповніть їх репліками, які на Вашу думку є найтиповішими для вжитку в представленій комунікативній ситуації.
1. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживають викладач та студенти.
Викладач: __________
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Студенти:__________
2. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживають офіціант та відвідувачі ресторану (кафе).
Офіціант: __________
Відвідувач: __________
3. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживають батьки та їхні діти.
Батько (мати):
Дитина (син або дочка):
4. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживають керівники (управлінці тощо) та їхні підлеглі співробітники.
Керівник:
Підлеглий співробітник:
5. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживають колеги або знайомі (необхідне підкресліть). Напишіть, будь ласка, специфічні привітання для певної професії чи роду занять (із зазначенням якого саме),
якщо такі Вам відомі.
Колега 1 (знайомий 1):
Колега 2 (знайомий 2):
6. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживають друзі.
Друг 1 (подруга 1):
Друг 2 (подруга 2):
7. Які найтиповіші форми привітання, за Вашими спостереженнями, вживає
комунікант (наприклад, конферансьє концерту), що звертається до великої аудиторії (публіки) на офіційному (урочистому, святковому) заході.
Конферансьє:
III. Етап опису національної комунікативної поведінки представника
певної лінгвокультури (моделювання). Узагальнюються всі одержані і верифіковані різними прийомами і методами характеристики національної комунікативної поведінки, що дозволяє створити узагальнений підсумковий комунікативний
портрет комуніканта, приналежного до певної лінгвокультури.
Отже, ми розглянули методологічні засади вивчення національної кооперативної комунікативної поведінки, на основі чого сконструювали її параметричну
модель та запропонували використання антропометричного методу як одного зі
складників комплексної методики аналізу досліджуваного феномена. У перспективі подальших досліджень плануємо проведення соціо- та психолінгвістичного експериментів із застосуванням антропометричного методу для аналізу національної
кооперативної комунікативної поведінки в межах її параметричної моделі.
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Методология и методика исследования национального кооперативного коммуникативного поведения
В статье рассматривается феномен национального кооперативного коммуникативного поведения, в частности уточняется определение этого понятия, а также освещаются некоторые методологические аспекты и постулаты в изучении исследуемого объекта. На основе синтеза и анализа
основных научных работ по заявленной проблематике предлагается параметрическая модель кооперативного коммуникативного поведения, которая послужит ориентиром и концептуальной рамкой для наших дальнейших исследований. Отдельное внимание уделено описанию антропометрического метода как составляющей комплексной методики анализа национального кооперативного
коммуникативного поведения.
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модель; антропометрический метод.
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Methodology and Research’s Methods of National Cooperative Communicative Behavior
As part of the paper, the phenomenon of national cooperative communicative behavior has been
examined. In particular, the definition of a national cooperative of communicative behavior has been
clarified and some methodological aspects and postulates have been highlighted in the study of the object.
Based on the synthesis and analysis of the major scientific works on the stated issues the article suggests a
parametric model of cooperative communicative behavior, which will serve as a reference and conceptual
framework for our future research. Special attention is paid to the anthropometric method’s description
as a component of complex research techniques of the national cooperative communicative behavior’s
analysis.
Key words: national cooperative communicative behavior, parametric model, anthropometric method.
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«Украинская медицинская стоматологическая академия»
Доказывается правомерность исследования эволюции современного русского языка в ракурсе
действия законов универсума. Описывается проявление закона отрицания отрицания на синхронном срезе языка с помощью языковых единиц различных ярусов системы. В ходе смены тезиса антитезисом на стадии синтеза отмечается существование вариантов как презентация отдельных звеньев цепи взаимосвязанных переходов. На лексическом и фонетическом материале демонстрируется действие субъективных и объективных причин появления вариантов различного типа. Показаны
тенденции выхода из вариативности как проявление действия законов универсума.
Ключевые слова: эволюция языка; законы универсума; закономерность; закон отрицания отрицания; интралингвистические факторы; экстралингвистические факторы, варианты.

Попытки осмысления процессов, происходящих в языке на переломе
тысячелетий, позволяют современным исследователям излагать иногда противоречащие друг другу объяснения наблюдаемому [Валгина 2001; Пиотровский
2006; Пригожин 2002; РЯСО 1968; РЯ ХХ 2000; РЯС АП 2003; СРЯ АП 2008; СРЯ
СФД 2006 и др.]. Однако аккумуляция знаний, накопленных к началу ХХІ столетия, требует выявления принципов и законов, лежащих в основе этих изменений.
Актуальность настоящего исследования состоит в том, что в центре внимания
оказались некоторые тенденции и закономерности изменения современного русского языка, отражающие более глобальные процессы диахронических изменений. Г.Пауль акцентировал внимание на необходимости разграничения подходов
к исследованию истории языка в диахронии и синхронии [Пауль 1960], утверждая, что их нельзя смешивать, у каждого из них своя методология. Объектом
наблюдений в статье избран современный русский язык на синхронном срезе, предметом – изменения, детерминированные интралингвистическими и
экстралингвистическими факторами. Научная новизна работы состоит в описании принципов и тенденций синхронных изменений в русском языке, в разработке методологии наблюдений над эволюцией современных процессов в языке
как отражении всеобщих законов развития. Цель настоящего исследования –
описание детерминированных причинами различного характера направлений в
развитии современного русского языка, отражающих один из фундаментальных
законов универсума – закон отрицания отрицания.
При существующем множестве мнений и парадигм в современном научном
континууме требуется чёткое определение той оси координат, в которой проводится данное изыскание. Материалистический взгляд на предмет исследования не может оставаться в рамках научных парадигм прошлого, необходима его
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корректировка с учётом новейших достижений в языкознании. Известно, что понятия закон и закономерность как общенаучные категории далеко не однозначно
трактуются представителями различных философских школ. Исходя из понимания закона как отражения существенных, устойчивых и объективных отношений
и связей между явлениями в природе, обществе и мышлении, считаем, что имеют
право на существование и идеалистические представления о законе. Понимание
закона как выражения мирового разума, воплощенного в природе и обществе (с
позиций объективного идеализма), или чисто логического феномена, которому
не присуща объективная необходимость, т.е. закон привносится в реальный мир
познающим субъектом (с позиций субъективного идеализма), может давать иную
картину описания происходящих в языке изменений.
Как представляется, на уровне синхронии действие всеобщих законов универсума прослеживается лишь в виде закономерностей и тенденций. При сопоставлении понятия закона и закономерности можно найти объединяющие
и отличительные параметры. Как закономерность, так и закон «отражают
объективно существующие связи между явлениями, их причинами и следствиями, но в законе эти связи более устойчивы и всеобщи. Закономерность же отражает правильность, последовательность в явлениях, относящихся к определенному месту и времени. Она обусловлена, как правило, не одной, а рядом причин,
складывающихся под влиянием нескольких законов. Связи, обобщаемые в закономерности, менее устойчивы, чем в законе, и справедливы лишь для данных
условий развития конкретных явлений. Закономерность существенно отличается
от закона тем, что последний всегда вписывается в строгую, устойчивую систему законов действительности, закономерность же входит в весьма непостоянные
текучие системы, изменяющиеся в зависимости от круга обобщенных ею фактов
и изменения внешних условий. Закономерность богаче закона конкретным содержанием: кроме глубоких внутренних связей, относящихся к одному или нескольким законам, она отражает черты явлений, порожденные для данной связи
причинами. Закон богаче закономерности тем, что относится к большей массе
соответствующих явлений, охватывает всю совокупность этих явлений. Кроме
того, если закономерность выявляется обязательно вследствие обобщения фактов, то закон может быть выявлен в ходе теоретического анализа и уже в дальнейшем подтвержден (или опровергнут) фактами» [Закон].
Предметом наблюдения лингвистов неоднократно становилось проявление
всеобщих законов диалектики в развитии языка. Закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные,
закон отрицания отрицания с разной степенью разнообразия анализируемого
языкового материала и глубины исследования рассматривались в лингвистических изысканиях [Меликян 2011; Мигирин 1974; Пауль 1960 и др.]. Избрав
предметом рассмотрения действие закона отрицания отрицания в развитии современного русского языка, в научном дискурсе обнаруживаем и непринятие традиционного подхода к пониманию данного закона. «Если говорить об отрицании
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отрицания, как о двух отрицаниях, то возникают вопросы к самому отрицанию.
Что оно есть? Обычно отрицание понимается как изменение, отличие и противоположность, приводятся соответствующие примеры: зерно и злак, медь и железо,
день и ночь. Но вопрос-то в том, что говорится не об отрицании, а об изменении, отличии и противоположности, т.е. о категориях, которые определены сами.
Зачем же подменяются значения? Или имеется в виду то, что все изменяется?
Поэтому в этой части рассуждений «закон отрицания отрицания» упирается в
неизвестность отрицания вне диалектической философии. В этом случае «закон»
отрицания отрицания есть «закон неизвестности» для материализма и диалектического материализма. И о чем тогда говорят? О том, что все изменяется?..»
[Закон отрицания].
Гегелевская диалектика представляет развитие как возникновение логического противоречия и его снятие, т.е. зарождение внутреннего отрицания
предыдущей стадии, а затем и отрицание этого отрицания. Возникает «...новое
понятие, но более высокое, более богатое понятие, чем предыдущее, ибо оно
обогатилось его отрицанием или противоположностью; оно, стало быть, содержит предыдущее понятие, но содержит больше, в себе более, чем только его, и
есть единство его и его противоположности» [Гегель 1970:108]. Закон отрицания
отрицания оказывается всеобщей формой раздвоения единого и перехода противоположностей друг в друга, т. е. всеобщим проявлением закона единства и
борьбы противоположностей, вскрывающего источник развития. Механизм развития выявляет закон перехода количественных изменений в качественные. Закон же отрицания отрицания выражает развитие в его направлении, форме и результате [ФЭС 1983]. Этот закон вскрывает внутренние связи характер языковых
изменений, «спиралевидную» форму развития языка (тезис – антитезис – синтез).
Отрицание в диалектике языковых изменений не означает разрыва в развитии
языковых явлений или устранение преемственности между старым и новым. Оно
не замыкает всякое развитие в неразмыкаемое кольцо, не прекращает его. Это не
восстановление старого. Наоборот, старое порождает новое, а новое удерживает
все положительное и жизнеспособное, что было в старом. Новое, таким образом, отрицая предыдущие, тормозящие развитие формы, сохраняет все то, что
было достигнуто положительного на предшествующем этапе языкового развития, обеспечивая цикличность и поступательность изменений.
Полностью действие закона отрицания отрицания обнаруживается лишь
в целостном, относительно завершённом процессе развития, через цепь
взаимосвязанных переходов, когда можно зафиксировать более или менее
законченный с точки зрения направления развития результат. На каждой отдельной стадии этот закон обнаруживается обычно лишь как тенденция [ФЭС 1983].
Анализ закономерностей изменений на синхронном срезе современного русского
языка показывает, что наиболее динамично они протекают на языковом уровне,
непосредственно связанном с влиянием экстралингвистических факторов. Лексическая система современного русского языка претерпевает «бум» изменений по
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всем её параметрам. Когнитивный сдвиг на переломе тысячелетий детерминировал актуализацию архаизмов, обозначающих не утраченные до сих пор, но часто
изменившиеся по своей сути реалии. В конце ХХ – начале ХХІ столетий этот процесс приобрел лавинообразный характер. Кардинально изменяющаяся коммуникативная среда привела к тому, что из пассивного словаря в активный стали перемещаться названия государственных учреждений, учебных заведений, названия
должностей и званий и т.п. в официальной и неофициальной речи: губернатор,
Дума, лицей, гимназия, полиция и проч. Лексикография на рубеже веков обогатилась двумя словарями активного типа под редакцией Г.Н.Скляревской, в которых
зафиксированы многочисленные случаи перехода в активный словарь пассивной
лексики [ТС ХХ; ТС ХХІ]. Эти словари констатировали сосуществование тезиса
и антитезиса на стадии синтеза (при сохранении нового и прежнего именований)
не очень продолжительное время, т.к. оно подкреплялось административным
путём в дискурсивной практике. Изменение концептуальной картины мира нашло отражение в актуализации и нравственных понятий (см. в словаре слова
типа милосердие, совесть, гуманитарный и др.). Однако стадия синтеза в этой
лексической группе длится значительно дольше, т.к. связана с семантическими
трансформациями, детерминированными морально-психологическими преобразованиями в сознании каждого члена общества.
Наиболее яркое проявление закона отрицания отрицания наблюдается в случаях субъективного влияния на процессы именования. Такой сферой языка в
нынешней Украине являются ойконимы и урбанонимы. В новейший период в
социуме остро обсуждается вопрос о возвращении старых названий городов и
населённых пунктов, улиц и площадей, соответствующих изменяющейся концептуальной картине мира. Экстралингвистическое объяснение всегда находили
переименования нынешних городов: Запорожье (Александровск), Луганск (Ворошиловград), Мариуполь (Жданов), Хмельницкий (Проскуров) и др. Более длительная стадия синтеза в нынешних условиях переименования объясняется наличием
нескольких предшествующих ойконимов, бывших какой-то период в ситуации
тезиса и антитезиса, ср.: Донецк (Юзовка, Сталино), Днепропетровск (Екатеринослав, Новороссийск), Алчевск (Ворошиловск, Коммунарск), Никополь (Минитин Рог, Никитино), Новомосковск (Новая Самара, Самарчик, Новоселица),
Бердянск (Кутур-Оглы, Новоногайск, Осипенко), Ивано-Франковск (Заболотив,
Станиславив, Станислав), Керчь (Пантикапей, Корчев), Симферополь (Неаполь,
Ак-Мечеть), Судак (Солдайя, Сугдея, Сурож), Евпатория (Керкинитида, Гёзлёв,
Козлов, Белокаменск), Феодосия (Арданда, Ардабда, Кафа, Кучук-Стамбул) и мн.
др. Направление, форма и результат развития как проявление действия закона
отрицания отрицания в таких случаях кроме экстралингвистических факторов
могут быть детерминированы интралингвистическими причинами, проявляющимися в тенденции к экономии средств языка. Ср.: Шаргород (Княжая Лука,
Карачаева Пустынь), Жёлтые Воды (Весёло-Ивановский Рудник, Рудник имени Шварца, Рудник имени Чубаря), Марганец (Городищенский Рудник, Рудник
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им. Коминтерна) и под. Процесс изменения языкового механизма как внутренний ресурс языка наблюдаем при фонетических трансформациях ойконимов:
Гайсин (Гайшин, Айсин), Ялта (Ялита, Джалита, Галита, Каулита, Каллита, Геалита), Коростень (Искоростень, Искорость) и проч. Взаимодействие
экстралингвистических и интралингвистических факторов при параллельном существовании ойконимов приводит к расширению хронологических параметров
стадии синтеза. Переименование – это не возвращение к исходной точке, потому
что возникает вследствие когнитивных подвижек в мышлении членов социума,
стимулируется новыми фоновыми знаниями и мотивировано данными условиями развития конкретного общества.
Как проявление определённой тенденции цикличность процесса отмечается при рассмотрении заимствований в русском языке (петровская эпоха, война
1812 года, революция 1917, перестройка конца ХХ века). Находим цикличность
и в отношении к заимствованиям в филологической (и не только) среде. Отзвуки борьбы шишковистов и карамзинистов в прошлом наблюдаем в современных
публикациях: от пояснения необходимости определённых групп заимствований [Крысин 2004] до утверждения гибельности заимствований, приравнивания их к патогенным вирусам, разрушающим «иммунную систему» русского
языка [Колегов]. «Слабость русского языка кроется в его словопроизводственной дистрофии», – утверждает автор и предлагает заменить иностранные слова
«самопонятными», устранить труднопроизносимые слова (типа инаугурация,
рекогнисцировка, экземплификация), слова, вызывающие ассоциации, искажающие значение слова (голография – ср. гололёд, голоногий; ретроград – ср. город в стиле ретро; аэробика – ср. место, связанное с авиацией и под.). На смену
приснопамятным мокроступам (калошам) и шарокатам (бильярдам) в начале
ХХІ столетия приходят новые предложения об искоренении ряда заимствований: самохор (акапелла), ускоретка (акселератор), скакада (батут), термочан
(бойлер), пробивалка (вантуз), летанчик (волан), грызунобой (дератизация), цедило (дуршлаг), многосвечник (канделябр), центросуть (квинтэссенция) и т.д.
Усиление глобализационных процессов, развитие цивилизации во всех её проявлениях создают новый «рынок понятий», для именования которых невозможно обойтись без интернациональных языковых ресурсов. Наряду с мощными
экстралингвистическими факторами на стыке тясячелетий вступают в действие и внутриязыковые принципы экономии, аналогии, тенденция к точности
высказывания и проч. Так, в 60-е годы ХХ века вследствие социальных и политических преобразований стали возникать контакты с Западом. Бурный интерес к запрещённым во время «железного занавеса» явлениям массовой культуры
повлёк изменения в концептуальной картине мира носителя русского языка. Наряду с произведениями, обладающими художественной ценностью, стали приходить эстрадные мелодии, песни, имеющие особый успех у публики нередко благодаря господствующей моде, а не художественным качествам. Вместе с модной,
популярной песней, мелодией в русский язык из немецкого вошло слово шлягер.
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Фактор моды был поддержан мощным принципом экономии в языке: вместо словосочетания существительных песня, мелодия с прилагательными популярная,
знаменитая, известная, модная, распространенная, общераспространенная, наделавшая шума, нашумевшая, ходкая приживается слово, его успешно заменившее.
К концу столетия в силу изменения векторов мирового развития возрастает популярность английского языка. При наименовании очень модной песни возникает
конкурентный шлягеру параллельный способ именования английского происхождения – хит. Ставшие синонимами слова объединили семы `успех, спрос, популярность`. Постепенно у них развивается общее переносное значение – `то, что
пользуется наибольшим успехом, спросом, широкой популярностью (фильм, книга, спектакль и т.п.)`. Ряд синонимов расширяется, дифференцируясь по сферам
употребления – бестселлер, боевик. Сема `модный товар` позволила появиться
новейшему в этом ряду синониму эвегрин (из английского `вечнозелёный`, следовательно, всегда пользующийся спросом). Такой ход развития синонимического
ряда оправдан креном современного общества к удовлетворению материальных
потребностей, получению удовольствия. Культ успеха в сегодняшнем социуме
упрочивает позиции нового заимствования в современном лексиконе. [Левонтина]. Однако витальность обеих лексем в современном русском языке была обеспечена дальнейшей смысловой и функциональной дифференциацией. Лексему
шлягер чаще используют в случаях, когда речь идёт о популярной музыке. Так
обычно называют песню на шаблонный, как правило, любовный лирический,
текст или в переносном смысле любое популярное, но легковесное по содержанию музыкальное произведение. Более позднее время заимствования лексемыконкурента не повлияло на освоенность её системой русского языка. У лексемы
хит отмечается развитие деривационных связей с привлечением известных
словообразовательных моделей: хитовый; хитюльник; видеохит, кинохит, телехит, суперхит; хит-группа, хит-оркестр, хит-парад, хит-песня, хит-пластинка
и проч. Интралингвистический принцип аналогии позволяет вербализовать пополняющийся «рынок понятий» современного общества.
Наглядным становится вывод о том, что «весьма непостоянные текучие
системы, изменяющиеся в зависимости от круга обобщенных ею фактов и изменения внешних условий» формируют определённые закономерности развития
языка на его синхронном срезе [Закон].
Связь нового и старого репрезентируется на стадии синтеза наличием вариантов, тип эволюции которых по-разному систематизируют лингвисты (ср.,
например [Граудина 2004] и [Хруцкая 2008]). Варианты, детерминированные
прежде всего интралингвистическими факторами, представлены в фонетической сфере. Появление в русском языке буквы Ё обусловливалось и регламентировалось известными историческими фонетическими законами. В современном
русском языке фиксируется около 12,5 тысяч слов с Ё (150 слов ею начинается,
300 – заканчивается). Оказалась существенной дифференцирующая функция Е
и Ё, особенно в официально-нормативной и юридической сфере (ср. в фамилиях
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Дежнев – Дежнёв, Козел – Козёл, Демина – Дёмина, Лежнев – Лежнёв и проч.).
На современном этапе развития языка Е или Ё может разграничивать слова одной части речи с разным лексическим значением (нёбо – небо, желёзка – железка, лёт – лет, падёж – падеж, истёкший – истекший и под.) или разные
формы различных слов одной части речи (киёв – Киев, лён – Лен; узнаём – узнаем, признаётся – признается и т.д.). Они могут выступать дифференциаторами
различных частей речи (отсёк – отсек, падёж – падеж, заём – заем, слёз – слез,
мёл – мел, осёл – осел, вёсел – весел, лётом – летом, нём – нем, совершённый –
совершенный и проч.). Обоснованием важности функции Е и Ё в русском языке
могут служить тексты типа Поют все, абсолютно все; Все поем; При таком-то
государстве передохнем (А.К.Толстой. Пётр Первый).
Наличие в современном русском языке различного рода фонематических
вариантов, связанных с употреблением Е и Ё, соответствующих звукам [э] и
[о]: (белёсый – белесый, блёклый – блеклый, жёлчь – желчь, манёвр – маневр,
гололёдица – гололедица, шофёр – шофер, молодёжь – молодежь и мн. др.),
вызвано к жизни и интралингвистическими причинами. Субъективным фактором послужило элементарное отсутствие в типографиях достаточного количества литеры Ё, заменявшейся на Е. Не предусмотрена была Ё и при передаче радиосообщений, в азбуке Морзе. Выборочное употребление буквы Ё как
нормы русского письма было закреплено в 1956 году. В расчетной сети Центробанка Российской Федерации буква Ё была запрещена в текстовых полях до
15 мая 2009 года. В результате исчезла Ё из фамилий: художника и философа
Н.К.Рериха, киноактёра Депардье, философа и писателя Монтескье, математика П.Л.Чебышева, физиков Рентгена и Ангстрема, нацистских руководителей
Геббельса и Геринга, поэта Фета, дворянина Левина, микробиолога и химика
Луи Пастера, в которых традиционно произносилось среднеевропейское [э] –
среднее между русскими [о] и [э]. В начале ХХІ века разгорелась активная
борьба за восстановление утрачивающейся в русском языке буквы. Ей даже стали ставить памятники. Прочность её позиций в русском языке проявилась в тенденции к закреплению Ё или Е в определённой группе именований со сходной
структурой – механизмов или названий профессий: танкер, планер, глиссер –
комбайнёр, вахтёр, шофёр и проч. Так в процессе смены тезиса антитезисом
складывается различная направленность развития, обусловленная не одной, а
рядом причин внешнего и внутреннего порядка.
Как видим, проявление всеобщих законов развития в виде определённых
закономерностей в современном русском языке объясняется взаимодействием объективно действующих интралингвистических факторов и
экстралингвистических причин. Закон отрицания отрицания на синхронном срезе языка действует как цепь взаимосвязанных переходов, когда можно зафиксировать более или менее законченный с точки зрения направления развития результат.
Сосуществующие на стадии перехода от тезиса к антитезису языковые варианты
наглядно демонстрируют отдельные моменты развития. Раздвоение единого и
218

Тукова Т. В.

переход противоположностей друг в друга на качественно новом витке развития
острее всего проявляется в тех сферах языка, которые подвержены субъективному
влиянию человека. Проведённые наблюдения могут быть использованы при аналитическом описании эволютивных процессов в системе современного русского
языка, как отдельном направлении лингвистики.
Тукова Т.В., канд. філол. наук, доц.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Методологічні засади дослідження еволютивних процесів у мові на синхронному зрізі.
Доводиться правомірність дослідження еволюції сучасної російської мови в ракурсі дії універсальних законів універсуму. Описано вияв закону заперечення заперечення на синхронному зрізі мови за допомогою мовних одиниць різних рівнів системи. В ході зміни тези антитезою на стадії синтезу констатується існування варіантів як презентація окремих ланок ланцюжка взаємопов’язаних переходів. На лексичному та фонетичному матеріалі демонструється дія
суб’єктивних та об’єктивних чинників, що породжують варіанти різного типу.
Ключові слова: еволюція мови; закони універсуму; закономірність; закон заперечення заперечення; інтралінгвістичні фактори; екстралінгвістичні фактори; варіанти.
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Methodological Bases for Investigation of Language Evolutional Process in Synchrony.
The author considers the evolution of modern Russian language from the perspective of the laws of
the universe. With the help of the different language units the universal law “negation of negation” in
synchrony is described. During theses changes of antithesis to synthesis step the existence of variants as
certain links in the chain of interconnected passages is shown. The influence of subjective and objective
causes on the appearance of different variants are demonstrated on lexical and phonetic material.
Keywords: evolution of language; universe’s laws; regularity; law of negation of negation;
intralingvistic factors; extralinguistic factors; options.
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PROBLEME CONTROVERSATE ALE STUDIERII COORDONĂRII
ÎN GRAMATICA ROMÂNEASCĂ
Вринчану Фелічія Дамаскінівна
канд. філол. наук, асист.
Чернівецький національний університет
În articol este studiată una dintre problemele fundamentale din lingvistica românească: raportul
sintactic de coordonare. În ciuda faptului că acest raport este încadrat în rândul relațiilor sintactice
fundamentale, unanim acceptate (alături de subordonare), există încă numeroase aspecte care au nevoie
de o analiză atentă.
Cuvinte cheie: raport sintactic; coordonare; conținut și formă în sintaxă; conjuncţii coordonatoare.

Ultimele decenii reprezintă o etapă de spectaculoasă dezvoltare a lingvisticii,
determinată de deplasarea atenției dinspre sistemul limbii „în sine şi pentru sine” către
procesul comunicativ. În spațiul românesc această perioadă marchează o dezvoltare
fără precedent a lingvisticii, concretizată în apariția unor lucrări ce au readus în
atenție probleme nerezolvate din gramatica românească. În acest context, rediscutarea
tipologiei raporturilor sintactice, în general, și a coordonării în particular, reprezintă un
demers de o deosebită actualitate. În lingvistică, nivelul sintactic nu este văzut în același
fel de specialiști nici în privința conceptelor, a individualizării entităților structurale,
nici a descrierii complexității și varietății lor. Articolul nostru are ca scop sintetizarea
principalelor opinii, mai vechi și mai noi, precum și propunerea unor noi soluții,
necesare în contextul diversificării perspectivelor de abordare a faptelor. Obiectivele
propuse sunt: definirea şi caracterizarea coordonării, evidențierea specificului relației
de tip coordinativ (în ansamblul structurii gramaticale a limbii române). În acest sens
am propus o serie de criterii inedite, menite să asigure caracterul exhaustiv al cercetării.
În sintaxa tradiţională coordonarea este încadrată în rîndul raporturilor fundamentale,
unanim acceptate (alături de subordonare). Astfel, referindu-se la coordonare şi la
subordonare, H. Tiktin, consideră că acestea sunt modalităţi de formare a frazei: “Fraza
este compusă prin coordinare sau prin subordinare” [Tiktin 1945, 26]. În a doua ediție a
Gramaticii Academiei se apreciază că există numai două raporturi sintactice: raportul de
coordonare şi raportul de subordonare [Gramatica 1966, p. 78-79, 231-232]. Şi Mioara
Avram susţine că în limba română identificăm două raporturi sintactice: coordonarea şi
subordonarea, precizând că “pentru cei care admit şi alte raporturi, acestea două sunt,
în orice caz, cele principale” [Avram 1986, 238].
Sintaxa modernă încadrează coordonarea în rândul relaţiilor nondependente,
facultative. De aici ideea conform căreia coordonarea ar fi nu un raport sintactic, ci un
subtip de raport sintactic. De exemplu, I. Iordan identifică două tipuri fundamentale de
relaţii sintactice: relaţii de dependenţă şi relaţii de nondependenţă; în această ultimă
categorie se încadrează “relaţia de coordonare” şi “relaţia apozitivă” [Iordan 1978, 75].
Pe aceeaşi direcţie se situează Ion Diaconescu (care identifică trei tipuri de relaţionare:
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1. dependenţa – manifestată prin interdependenţă, subordonare, dependenţă mixtă
şi dublă subordonare; 2. nondependenţa – realizată prin coordonare şi apoziţionare;
3. incidenţa [Diaconescu 1995, 253-254]) şi Valeria Guţu-Romalo (dependenţă,
nondependenţă (coordonare), echivalenţă şi repetare [Guţu-Romalo 1973, 38-45]).
I. Diaconescu susţine că “adordonarea este relaţia care se stabileşte între unităţile
sintactice care se află pe acelaşi plan, distingîndu-se prin aceasta de subordonare, care
operează cu unităţi distribuite în planuri diferite. Acest concept desemnează ceea ce în
lingvistica românească se exprimă prin nondependenţă, ca relaţie în a cărei sferă sunt
cuprinse coordonarea şi apoziţionarea (echivalenţa)” [Diaconescu 1995, 289-290].
Adordonarea reprezintă în aceste condiţii un “mod de ordonare lineară, prin expansiune
poziţională sau lineară.” Ca “relaţie internă, sintagmatică” subordonarea este generatoare
de structură şi de funcţii sintactice, în timp ce adordonarea, este o “legătură externă,
asintagmatică”, fiind o modalitate de ordonare sintactică. Păstrîndu-şi autonomia, unităţile
coordonate pot fi comutate cu zero fără a modifica “structura de bază a propoziţiei sau a
frazei”. În ceea ce priveşte posibilitatea de substituire a unităţilor coordonate, trebuie să
ţinem cont nu numai de respectarea “structurii de bază” a enunţului creat, ci şi de intenţia
comunicativă a vorbitorului. Dacă în enunțul Cumpără piersici şi cireşe identificăm două
unităţi sintactice coordonate a căror posibilitate de substituire nu provocă modificări
esenţiale în intenţia comunicativă a vorbitorului, în Vine şi pleacă substituirea nu mai
este posibilă; în intenţia comunicativă a vorbitorului, asocierea celor două unităţi are
rolul de a transmite informaţia “vine, dar nu pentru mult timp”, motiv pentru care nu se
poate face substituirea nici a primei, nici a celei de-a doua unităţi (din punct de vedere
semantic, cele două unităţi sintactice sunt inerente). În lucrarea citată mai sus este utilizat
şi termenul extensie: “din perspectivă structurală, coordonarea reprezintă o expansiune
sau o amplificare poziţională a unei unităţi sintactice” [Diaconescu 1995, 292].
S-au identificat unele asemănări între raportul de coordonare şi alte raporturi
sintactice, în special cel de inerenţă. Motivaţia este aceea că atît la coordonare, cît şi
la inerenţă „este necesar ca la conţinutul lor semantic să se poată vorbi de aşa-numita
egalitate din punctul de vedere al «importanţei»”, adică unităţile sintactice trebuie să
fie sau de importanţa cea mai mare (= principale), sau de importanţa cea mai mică (=
secundare), sau de importanţă intermediară (= explicative). Diferenţa dintre cele două
raporturi constă în aceea că, în timp ce unităţile inerente „pot fi numai două, numai
de importanţa cea mai mare şi numai în limitele propoziţiei”, unităţile coordonate pot
fi două sau mai multe, pot avea orice importanţă şi pot apărea la nivelul majorităţii
unităţilor sintactice [Dimitriu 2002, 1161].
Din punctul nostru de vedere, raportul de coordonare se diferenţiază de raportul
de inerenţă în primul rînd prin aceea că nu generează funcţii sintactice. În timp ce
raportul de inerenţă generează funcţiile de subiect şi predicat, raportul de coordonare
se constituie pe baza principiului ordonator de funcţii sintactice. Coordonarea este un
raport compatibil cu raporturile sintactice generatoare de funcţii sintactice în sensul că
apare în interiorul unor structuri construite pe baza PG (principiul generator de funcţii
sintactice), însă rolul ei este de a ordona aceste funcţii.
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În ceea ce priveşte terminologia utilizată pentru caracterizarea şi definirea
coordonării, există numeroase controverse. Astfel, pentru desemnarea unităţilor
sintactice care contractează acest raport, este frecvent utilizată sintagma “unităţi de
acelaşi fel”. Contestarea valabilităţii acestui demers terminologic are la bază aprecierea
că în limba română pot fi coordonate şi unităţi sintactice de feluri diferite: vorbeşte aici
şi acum şi se concretizează sub forma ideii că unităţile sintactice coordonate trebuie
să aparţină aceluiaşi plan [Gramatica 1966, 212], să aibă aceeaşi importanţă [Dimitriu
1982, 126] sau acelaşi statut [Tiktin 1945, 139].
În alte lucrări se afirmă că “relaţiile de coordonare […] sunt expresia sintactică a unor
raporturi extralingvistice de «egalitate», cu existenţă obiectivă sau doar stabilite astfel de
subiectul vorbitor în interpretarea lingvistică a planului referenţial”. În aceste condiţii,
“termenii asociaţi în aceeaşi sintagmă prin relaţii de coordonare sunt situaţi pe acelaşi
plan în organizarea enunţului sintactic; ei nu depind nici semantic, nici structural unul de
celălalt şi, de aceea, autonomia enunţului, semantică şi structurală, nu este condiţionată
de prezenţa tuturor termenilor implicaţi.” [Irimia 1997, 493]. M. Avram consideră că, la
nivelul propoziţiei, coordonarea se stabileşte între “două sau mai multe părţi de propoziţie,
prezentate ca stînd pe acelaşi plan” [Avram 1986, 257]. La nivelul frazei, “propoziţiile
coordonate între ele pot fi de aceeaşi specie şi cu acelaşi regent sau de feluri diferite din
punctul de vedere al funcţiunii (subordonate diferite, dar cu acelaşi regent)”.
D.D. Draşoveanu afirmă că raportul de coordonare “generează bilateral
omisabilitatea” elementelor care contractează raportul, spre deosebire de raportul
de subordonare care generează unilateral omisabilitatea. Considerînd că aderenţa
este un “mijloc de exprimare a raporturilor dintre doi termeni”, autorul afirmă că, în
timp ce raportul de subordonare “este în aderenţă cu amîndoi termenii”, “raportul de
coordonare – nonaderent – se află la egală distanţă de ambii termeni”[Draşoveanu
1997, 28]. Referitor la aceste probleme vom face cîteva precizări: diferitele subtipuri
de coordonare nu sunt omogene din punctul de vedere al omisabilităţii termenilor.
Unele elemente de ordin logico-semantic ne determină să identificăm structuri în care
eliminarea unuia dintre termeni modifică intenţia comunicativă a vorbitorului: Vino
şi mănîncă! În acest caz, datorită ideii de finalitate (Vino ca să mănînci!), eliminarea
unuia dintre termeni nu este posibilă fără producerea unor modificări la nivel semantic:
Vino şi mănîncă, nu Vino şi bea sau Vino şi citeşte; Vino repede şi ia astea!.
I. Diaconescu afirmă că raportul de coordonare poate fi contractat şi de “părţi de
propoziţie diferite ca funcţie sintactică”. Dacă această afirmaţie este motivată în cazul
părţilor de propoziţie de aceeaşi importanţă – fie principale, fie secundare –, considerăm
că nu este convenabil, de exemplu, să identificăm un raport de coordonare între un
subiect şi un complement în enunţul Nimeni şi niciodată nu mă va convinge [Diaconescu
1995, 297]. În acest exemplu, nu este convenabil să considerăm că şi este marcă a
coordonării copulative. Enunţul respectiv poate fi foarte uşor transformat: Nimeni nu
mă va convinge niciodată. Aparenta asociere a pronumelui negativ şi a adverbului
nehotărît se datorează semanticii lor (caracterul negativ şi caracterul nehotărît), însă în
cazul dat şi nu mai este conjuncţie coordonatoare copulativă, ci adverb.
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Pentru a demonstra această situaţie vom analiza, comparativ următoarele exemple:
(1) Nimeni şi niciodată nu mă va convinge. (2) Cărţi şi caiete am cumpărat.
Modificînd topica şi înlăturînd elementul de relaţie, obţinem următoarele structuri:
Nimeni nu mă va convinge niciodată. – enunţ reperabil în limba română; Cărţi am
cumpărat caiete. – enunţ nereperabil în limba română
Observăm aşadar că în (2) modificarea topicii nu permite renunţarea la conjuncţia
coordonatoare copulativă, în timp ce în (1) modificarea topicii nu permite utilizarea lui
şi. Avînd în vedere aceste elemente concluzionăm că şi are valori morfologice diferite în
cele două enunţuri: adverb emfatic în (1) şi conjuncţie coordonatoare copulativă în (2).
O altă problemă controversată este cea a coordonării unei părţi de propoziţie cu o
propoziţie. I. Diaconescu exemplifică această situaţie cu mai multe structuri dintre care
am selectat-o pe următoarea: Misiunea aceasta ţi-o încredinţez ţie şi cui se simte în
stare să o îndeplinească. Conform lucrării citate, ar trebui să considerăm că în enunţul
de mai sus raportul de coordonare este contractat de un complement indirect (ţie) şi o
propoziţie subordonată completivă indirectă (cui se simte în stare ). În opinia noastră
mai convenabil ar fi să considerăm că raportul de coordonare copulativă se realizează
între complementul indirect din prima propoziţie – ţie – şi complementul indirect din a
doua propoziţie – cui, ele avînd acelaşi regent (verbul a încredinţa, care, într-o posibilă
structură iniţială se repetă: Misiunea aceasta ţi-o încredinţez ţie şi o încredinţez cui
se simte în stare să o îndeplinească.). Deşi pronumele relativ este situat în a doua
propoziţie, este evident că el se subordonează verbului-predicat din prima propoziţie
şi nu verbului-predicat din a doua propoziţie care nu are valenţă liberă pentru un
complement indirect: Misiunea aceasta ţi-o încredinţez ţie şi cui se simte în stare să o
îndeplinească.
În ceea ce ne priveşte, pentru definirea şi caracterizarea raportului de coordonare
vom utiliza următoarele criterii: importanţa unităţilor sintactice care contractează un
anumit raport sintactic; la raportul de coordonare toate unităţile sintactice care, într-o
măsură mai mare sau mai mică îşi păstrează gradul de independenţă în urma contractării
raportului; planul comunicării căruia aparţin unităţile; unităţile sintactice pot fi
situate fie în planul comunicării, fie în planul comentariilor; gradul de interacţiune al
unităţilor contractante; fiecare raport sintactic presupune un anumit tip de interacţiune
între unităţile contractante; interacţiunea poate fi de două feluri: interdependenţă şi
dependenţă; referitor la ceea ce unii specialişti numesc “dependenţă zero”, precizăm că
este impropriu (din punct de vedere logic) să utilizăm această sintagmă, fiind evident
că raporturile dintre unităţile sintactice se concretizează sau nu în comunicare (atât
la nivelul conţinutului, cît şi la nivelul formei); în acest caz este mai convenabil să
utilizăm termenul de nondependenţă; efectul contractării raportului la nivelul funcţiilor
sintactice; deşi nu generează funcţii sintactice, raportul de coordonare nu poate fi
discutat în afara acestui concept (funcţie sintactică). De aceea considerăm important a
discuta şi acest aspect în caracterizarea coordonării. Există opinia potrivit căreia rolul
coordonării în planul expresiei şi în planul semantic este de a “articula sintactic două
sau mai multe nuclee predicaţionale, situîndu-le pe acelaşi plan” şi “de a extinde cîmpul
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de dezvoltare concretă a unei funcţii sintactice”[Irimia 1997, 494]. În opinia noastră,
una din condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile sintactice coordonate este
situarea lor pe acelaşi plan, aceasta fiind o condiţie necesară contractării raportului şi
nu o consecinţă a sa.
Avînd în vedere aceste criterii, vom defini coordonarea ca raport stabilit între unităţi
sintactice care transmit informaţii de aceeaşi importanţă, care aparţin aceluiaşi plan
al comunicării (fie planului comunicării, fie planului comentariilor); raport posibil în
limitele părţii de propoziţie, ale propoziţiei, ale frazei şi ale textului şi care ordonează
funcţii sintactice de aceeaşi importanţă/dezvoltă o funcţie sintactică în enunţul respectiv.
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Controversial Problems of Coordination in the Romanian Grammar
The article is devoted to the complex study of the structure, semantics and pragmatics of coordination
as a type of syntactic connection on the material of the Romanian language. The author analyzes content
of coordination syntactic relation, means and types of coordination in the Romanian language. In order to define the concept and characteristics of coordination the following criteria are applied: meaning
of syntactic units that come into syntactic connection, communication sphere where the units belong,
measure of their interaction, impact of their connection on syntactic functions’ manifestation.
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ЯМБ У ТВОРЧОСТІ СХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
90-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
У статті розглянуто східноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. В окреслене десятиріччя поети апробовували значний масив силабо-тонічних розмірів, серед яких домінували двоскладові. Поміж двоскладовиків превалював чотиристоповий ямб. У сегменті ямбічних розмірів
уживаними були також двостоповики, тристоповики, п’ятистоповики, шестистопові цезуровані
ямби, а також впорядковані та невпорядковані ямбові різностопові структури.
Ключові слова: версифікація; силабо-тоніка; метрика; ритміка; віршовий розмір; понадсхемний
наголос; зрушення наголосу; цезура; ямб.

Постановка проблеми. У наш час поетична продукція східноукраїнських авторів характеризується помітним довершенням та удосконаленням віршування.
Українська версифікація 90-х років, збагачена набутками попереднього десятиліття, вирізняється широким спектром застосування нових, оригінальних метричних та ритмічних форм.
Прагнення українських поетів до вдосконалення віршових розмірів помітно
відбилося на широкому використанні силабо-тоніки, рівень якої в окреслений період сягає 91% (це на 15,6% більше, ніж у попереднє десятиліття) [Любімова 2012].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про поетичні форми східноукраїнських авторів останнього десятиріччя ХІХ століття писали Г. Сидоренко [Сидоренко 1980] та Н. Костенко [Костенко 2006], версифікацію П. Куліша,
М. Старицького та Лесі Українки детально розглянув Б. Бунчук [Бунчук 2002,
2004, 2005]. У працях науковців подано принагідні зауваження щодо форми творів окремих поетів окресленого періоду. Спеціальний розгляд версифікації більшого числа авторів означеного десятиріччя доповнив би наше розуміння про розвиток поетичних форм в українській поезії ХІХ століття загалом.
Актуальність і наукова новизна нашої розвідки зумовлена необхідністю вивчення поетичних творів цілого пласту авторів щодо метрики та ритміки. Окремий аналіз східної гілки вітчизняної поезії пов’язаний з наявністю різних умов її
розвитку на Сході і Заході України, що спричинила її відмінності у формі.
Метою дослідження є здійснення віршознавчого аналізу всіх ямбічних форм
у творчості цілої низки поетів означеного часового відрізка.
Об’єктом вивчення стали усі поетичні твори зазначеного періоду, написані
авторами Східної України. Предмет дослідження – метрика та ритміка ямбічних
розмірів.
Виклад основного матеріалу. Українська силабо-тоніка 90-х років ХІХ століття на Східній Україні характеризується багатством метричної палітри. На тлі
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використаних метрів домінують двоскладові розміри – 76% від загальної кількості усіх силабо-тонічних монорозмірних творів припадає на ямби та хореї.
Найбільше творів написано ямбом – 50,7% від усіх силабо-тонічних текстів 90-х
років. Монорозмірними ямбічними поезіями витримано 69,2% від усіх ямбових
віршів. Частка Я4 найбільша серед усіх силабо-тонічних розмірів – 18%.
Детальніше ознайомимося з ямбічними розмірами у творах східноукраїнських
авторів.
В означений період фіксуємо рідкісний двостоповий ямб, частка якого доволі
мала серед усіх силабо-тонічних творів – 0,3% і 0,5% від ямбічних поезій. У попереднє десятиліття Я2 не використовувався як самостійний метр, а лише був
„вкрапленням” у тканину того чи іншого розміру [Любімова 2012].
Я2 фіксуємо у силабо-тонічному активі П. Грабовського та М. Старицького.
П. Грабовський вдався до названого розміру двічі – у поезіях „Борцеві” і „До...”
(обидві – 90-і роки), М. Старицький звернувся до Я2 у Х-ій частині п’єси „Чарівний сон”. У всіх віршах витримано „правильний” ритм. Наведемо катрен із твору
П. Грабовського „До...”:
Ярмо важуче – 
То твій вінець, 
Життя замуче 
Тебе вкінець [Грабовський 1962, 186]. 
Усереднений відсоток рядків з обтяженнями у творах, написаних двостоповим ямбом, становить 14,6.
До Я3 у цей період звернулися М. Кузьменко (10% від усіх ямбічних творів),
К. Білиловський (6,3%), П. Куліш (3,6%), П. Грабовський (3%), Б. Грінченко (3%),
М. Чернявський (2,8%), І. Стешенко (2,2%), Леся Українка (2%), Л. Глібов (1,3%).
Частка тристопового ямба від усіх силабо-тонічних творів становить 1,1%, від
ямбічних поезій періоду – 2,2%.
Різниця у наголошуваності сильних І-ІІІ і слабкої ІІ стопи у віршах, укладених тристоповим ямбом східноукраїнських поетів означеного десятиліття така:
у творі М. Чернявського „Відповідь” (1897) – 43,7-50% відповідно, у віршах
М. Кузьменка „Не всяк і кашу зваре” – 23-39,6%, у „Сметані” (обидва – 90-і
роки) – 50-55,5%, у поезії К. Білиловського „Я думав, не співає...” (надр. у 1896) –
33,4-50%, у „Щедрівці” (1891) Л. Глібова – 37,5-50%. У „Пісні бенкетовій” (1896)
М. Чернявського рівнонаголошеними є І і ІІІ стопи, І стопа константна (наголошуваність 100%). Різниця між І, ІІІ і ІІ стопами – 79%. Рівнонаголошені І і ІІІ стопи також у творі П. Грабовського „Де?” (90-і роки), різниця між І, ІІІ і ІІ стопами
становить 87,5%. У тристоповиках Б. Грінченка та І. Стешенка через незначну
кількість рядків (12 і 8) процентну різницю не визначаємо.
Процитуємо початок твору М. Кузьменка „Не всяк і кашу зваре”:
„І дурень кашу зваре, 
„Аби дали пшона”. 
Брехня! Не вірте, братці, 
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То вигадка дурна...  [Кузьменко 1899, 57].
Усереднена схема акцентуації стоп східноукраїнського Я3 90-х років ХІХ століття виглядає так:
І

ІІ

ІІІ

90

45,3

100

Різниця між наголошеністю сильних І-ІІІ і слабкої ІІ стопи становить 44,754,7%. Загальна кількість рядків із понадсхемними наголосами у тристоповиках
поетів не перевищує 3,2%.
Чотиристоповий ямб традиційно був „улюбленим” розміром для більшості українських поетів. Ритм Я4 властивий для 35,6% усіх ямбових творів періоду. Найчастіше чотиристоповик використовували у своєму поетичному активі
М. Чернявський (80,3% від усіх поетових ямбів десятиліття), П. Грабовський
(73%), К. Білиловський (62,5%), М. Кузьменко (55%), В. Cамійленко (20%),
Л. Глібов (19,7%), Б. Грінченко (17,6%).
В означений період превалює „традиційний” тип ямба. Чотиристоповики з домінуванням наголошуваності ІІ стопи становлять вже 90,3% від усього поетичного матеріалу, витриманого в річищі Я4, це на 10,3% більше, ніж у 80-і роки [15].
У віршах з альтернуючим ритмом різниця між сильною ІІ та слабкою І стопами
коливається від 2,4 до 45,8%. Задля глибшого визначення різниці між сильнішою
ІІ та слабшою І стопами, скористаємось принципом умовного поділу чотиристоповиків із „традиційним” ритмом на 3 групи:
1) твори з альтернуючим ритмом, в яких різниця між ІІ та І стопами коливається від 2,4 до 10% (вони становлять 26,4% від усіх оригінальних текстів, укладених Я 4; 2) від 10,2 до 29 % – 59,2 %; 3) від 30 до 45,8% – 14,4%.
Вибірково назвемо чотиристопові ямбічні структури з „традиційним” видом
ритму, які включаємо до складу тієї чи іншої групи. Так, до першої групи зараховуємо такі поезії: Б. Грінченка „Вівця стрижена та Кудлай” (1897) – різниця між
ІІ та І стопами становить 2,4%, М. Кузьменка „Працьовитим на самокатах” – 3%
і „Наші добродії” (обидві поезії – 90-і роки) – 4%, Л. Глібова „Скажу ще загадку
таку...” (1891) – 4,3%, Дніпрової Чайки „Роковини” (1891) – 5,4%. 7% різниці
фіксуємо у творах Г. Кернеренка „Моя муза” (90-і) та М. Чернявського „Череда”,
„Вечір” і „На караульній могилі” (усі три твори – 1898). У поезії І. Стешенка
„Псевдо-діячам” (1899) – 8,5%, у вірші М. Чернявського „Монолог” (1898) – 10%.
До складу другої групи зачисляємо такі твори: М. Чернявського – „В Донецькому краї” (1895) – 10,2%, „О, Донче, Донче тиховодний...” (1898) – 14,3%,
„Весняний випал” (1894) – 15%, „Дніпровські пороги” (1898) – 16%, „В бурсі”
(1890) – 17% і „Гроза” (1896) – 19,4%, П. Грабовського – „Бурятка” (оповідання, 1891) – 20%, Я. Жарка – „Черепаха та Орел” (1899) – 22,2%, І. Стешенка –
„Панський дім” (1898) – 23,3%. 25% різниці між ІІ і І стопами спостерігаємо
у поезіях Б. Грінченка – „Російська гармонія” (1893), М. Кузьменка – „Голубка
і Горличка” (90-і), М. Чернявського – „Не полем чистим, що весною...” (1894),
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В. Cамійленка – „Поет-фейлетоніст” (1891) і „Катам” (1893). 27% – у вірші
В. Cамійленка „Возсоєдиненний Ґалічанін” (1890), 29% – у чотиристоповиках з
однаковою назвою „Пророк” І. Стешенка та П. Грабовського.
До третьої групи назвемо такі твори: В. Cамійленка – „Поет, Греція й держави” (1897) – 30%, О. Кониського – „Не тямлю сам: чому мені...” (1891) – 33,4%,
М. Чернявського – „Я не кохав ще анікого...” (1890) – 35,7%, П. Грабовського –
„До Б. С-го” (90-і) – 37,5%, М. Кузьменка – „Нудьга” – 41,7% та „Дівчині” (90-і) –
45%, Б. Грінченка – „Українець” (1892) – 45,8%.
Найменшу різницю між ІІ та І стопами – 1%, фіксуємо у творах К. Білиловського „Переселенці” (1896) і „Признання” (надр. у 1897). Названі чотиристоповики перебувають на межі „традиційного” та „архаїчного” ритмів. Найбільша
різниця – 50% характерна для поезій М. Чернявського „Черниця” (1891) і П. Грабовського „На спогад” (90-і).
Наведемо початок твору В. Cамійленка – „Поет, Греція й держави”, в якому
наявний аналізований вид ритму:
Що бачу я? В Європі знов 
Панують хижі, дикі сили! 
І Кандію скропляє кров, 
Як окропила Термопіли  [Самійленко 1990, 87].
Усереднені дані щодо наголошуваності стоп в оригінальних творах східноукраїнських авторів з альтернуючим ритмом мають такий вигляд:
І

ІІ

ІІІ

ІV

76

94,7

37,7

100

Середня різниця між сильнішою ІІ та слабшою І стопами становить 18,7%.
У 90-і роки східноукраїнський чотиристоповик значно поступився „архаїчністю” від Я4 попереднього десятиліття. Частка творів, укладених чотиристоповим
ямбом з „архаїчним” видом ритму, становить лише 9,7%, що на 10,2% менше від
Я4 80-х років [Любімова 2012].
Різниця між наголошеністю сильнішої І і слабшої ІІ стопи у чотиристоповиках коливається в межах 5,4-25%. Так, у „Загадках й відгадках” (1890) Л. Глібова
ця різниця становить 5,4%, у вірші К. Білиловського – „Останній день” (надр.
у 1897) – 6,3%, у сонеті М. Чернявського – „Шекспір” (1893) – 7,2%, у творах
Г. Кернеренка – „Та як же я її кохав!...” (90-і) – 14% і „Ранок 28 марта 1891 р.”
(Експромт, 1891) – 18,7%. Найменшу різницю фіксуємо у поезії К. Білиловського – „Остання весна”(надр. у 1897) – 4%, найбільшу – у творі Я. Жарка – „Рябко”
(1899) – 50%.
Середня акцентуація стоп у творах з „архаїчною” ритмічною структурою виглядає так:
І

ІІ

ІІІ

ІV

77,2

64

45

100
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Різниця між І та ІІ стопами у творах з „архаїчним” ритмом становить 13,2%.
Загальна картина наголошуваності стоп усіх оригінальних творів 90-х років
ХІХ століття, витриманих у річищі 4-стопового ямба, така:
І

ІІ

ІІІ

ІV

76,6

79,4

41,4

100

Середня різниця між ІІ та І стопами складає 2,8%.
Отже, в окреслене десятиліття домінує „традиційний” вид ритму. Середній
процент повнонаголошених рядків у творах з „традиційною” та „архаїчною”
структурою становить 21,5 і 26 відповідно. Частка рядків із понадсхемними наголосами у творах, написаних Я4, сягає 3%.
Здебільшого поезії з ритмом Я4 характеризуються „чистотою” розміру, іншометричні рядки з’являються на тлі чотиристоповика вкрай рідко. Так, у творах
М. Чернявського „Мов хвилі в морі, повлягались...” (1896) та Л. Глібова „У лісі
загадка...” (1891) серед ритму Я4 фіксуємо по одному рядку, витриманому Я3.
П’ятистоповий ямб утримує другу позицію після чотиристоповика і становить
23% від ямбових і 11,6% від усіх силабо-тонічних творів цього періоду. До нього
зверталися І. Стешенко (86,6% від усіх ямбів поета означеного десятиліття), Леся
Українка (67%), В. Cамійленко (40%), М. Старицький (33,3%), П. Куліш (29%),
П. Грабовський (9,5%), М. Чернявський (4,2%), Л. Глібов (2%).
П’ятистопові ямбічні структури 90-х років за видами ритму розподіляються
так: 1) з альтернуючим ритмом (44,4%), із висхідним ритмом (32%) та зі спадним
ритмом (23,6%).
У східноукраїнському 5-стоповику окресленого десятиліття домінують структури з альтернуючим ритмом (сильними, часто наголошуваними є І, ІІІ і V стопи) – 44,4% від усіх Я5. Найчастіше названий вид ритму застосовували у 5-стоповиках М. Старицький, П. Куліш та Леся Українка. За даними Б. Бунчука, він
властивий для 75% усіх Я5 М. Старицького, для 57% усіх 5-стоповиків П. Куліша та 36% Я5 Лесі Українки. Неодноразово звертався до альтернуючого ритму у
своїх сонетах, укладених Я5, І. Стешенко (55,2% від усіх Я5 поета). У більшості
творів, витриманих у річищі Я5, спостерігаємо дотримання поетами цезурового
поділу, найчастіше після другої стопи.
Процитуємо перший катрен сонета І. Стешенка „Коли в тобі з розвагою тяжкою... ”:
Коли в тобі з розвагою тяжкою 
Замруть в душі надламані чуття, 
І темна ніч зловисного покою 
Пов’є твоє знесилене життя  [Стешенко 1899, 9].
Усереднена схема акцентуації стоп в усіх оригінальних творах з альтернуючим ритмом має такий вигляд:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

87,5

70,2

89,5

46

100

231
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Частка повнонаголошених рядків у віршах із тривершинним ритмом становить 15,6%.
П’ятистоповики з висхідним ритмом фіксуємо у 32% від усіх Я5. Цей вид ритму найбільше характерний для поезій К. Білиловського (50% від усіх Я5 автора),
П. Грабовського (33,3%), Лесі Українки (32%) та І. Стешенка (27,6%).
Середні показники наголошуваності стоп у поезіях із висхідним ритмом такі:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

76,3

83,5

70,5

50,6

100

Частка повнонаголошених рядків у віршах зі зростаючим ритмом становить в
середньому 18%.
23,6% усіх п’ятистоповиків характеризуються спадним ритмом. Він властивий творам В. Cамійленка (66,6% від усіх поетових Я5), П. Грабовського (50%),
Б. Грінченка (50%), П. Куліша (36%), Лесі Українки (32%), І. Стешенка (17,2%).
Загальна картина наголошеності стоп у творах східноукраїнських поетів зі
спадним ритмом має такий вигляд:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

80,5

86,7

81

50,2

100

Середній показник повнонаголошених рядків у таких поезіях – 8,6 %.
Усереднена схема наголошуваності стоп у творах східноукраїнських авторів
90-х років, укладених 5-стоповиком, така:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

81,4

80

80,3

49

100

Частка рядків із понадсхемними наголосами у поезіях з ритмом Я5 становить
1,7%, кількість повнонаголошених рядків – 14%.
Щодо „чистоти” розміру творів, написаних Я5, то вона переважно витримана.
Винятком є 5-стоповики Лесі Українки, у яких лише 18% усіх Я5 характеризуються „чистим” розміром. У решті поезій, написаних 5-стоповиком, наявні рядки
Я6, рідше – Я1, Я2, Я3, Х4, Ан1.
Шестистоповим ямбом укладено 8% від ямбічних і 4% від усіх силабо-тонічних структур періоду. Названий розмір фіксуємо у поетичному активі П. Куліша
(51% від усіх ямбових творів поета), М. Вороного (50%), Г. Кернеренка (11%),
В. Cамійленка (6,6%), М. Чернявського (5,6%), І. Стешенка (4,4%), Я. Щоголіва
(4%), Л. Глібова (1,3%).
У східноукраїнського Я6ц „левова” частка припадає на симетричний двочленний ритм – 85%. Шестистоповики з несиметричним альтернуючим ритмом
становлять лише 5% (найчастіше у віршах Г. Кернеренка – 100%, М. Вороного –
75%). 2,5% від усіх Я6ц – проміжна форма (у М. Чернявського).
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Різниця між відсотком наголошуваності ІІ та ІІІ стопи у творах, витриманих
Я6ц із симетричним ритмом коливається в межах 20 – 56,2%. Найбільша різниця у сонеті М. Чернявського – „Смерть” (1898) – 57%, найменша – 11% у вірші
Л. Глібова – „Дідок і вітряки (1891). У шестистоповиках з несиметричним ритмом ця різниця варіюється в діапазоні 6 – 15%. Найбільшу різницю фіксуємо у
поезії І. Стешенка – „Музика сфер” (1898) – 31%, найменшу – у вірші М. Чернявського – „О, як хотів би я тебе вітати, море...” (1892) – 2,5%:
О, як хотів би я тебе вітати, море, п/сх
Під гомін хвиль слідить хід вільних кораблів, 
Глядіти з скель німих, як човен хвилю боре 
І плине в далечінь по гребенях валів  [Чернявський
1959, 122].
Усереднена акцентна схема Я6ц із симетричним ритмом має такий вигляд:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

78,3

52,5

85,6

83,6

45,2

100

Різниця між наголошеністю ІІ і ІІІ стопи становить в середньому 33%.
Наголошеність стіп у Я6ц із несиметричним альтернуючим ритмом така:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

83,6

72

58,6

89

32,5

100

Різниця між наголошеністю ІІ і ІІІ стопи складає 13,4%.
У творі М. Чернявського „Коло груби” (1898) фіксуємо так звану проміжну
форму ритму – ІІ і ІІІ стопи однаково наголошені – 85,8%.
Загальна картина акцентуації стоп у творах східноукраїнських поетів 90-х років з ритмом Я6ц має такий склад:
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

81

62,3

72

86,3

38,9

100

Усереднена різниця між наголошеністю ІІ і ІІІ стопи – 9,7%. Процент рядків із
понадсхемними наголосами у поезіях, написаних Я6ц, становить 1,3.
Твори, укладені Я6ц, переважно не мають „вклинення” іншорозмірних версів,
фіксуємо лише один рядок Я3 (останній) у поезії В. Cамійленка „Не вмре поезія”
(1891), що не перевищує 4% від усіх версів твору, у вірші М. Чернявського „О, як
хотів би я тебе вітати, море...” (1892) 25-й рядок витриманий Я5 (2,5%).
30,8% усіх ямбічних структур становлять різностоповики, серед них на врегульовані – припадає 30,5%. В останнє десятиліття ХІХ віку східноукраїнські
поети використали великий пласт різностопових ямбів. Автори зверталися до
„німецької” традиції (чергування 3- та 4-стопових рядків). Так, розміром Я4343
витримано 27,4% від усіх впорядкованих різностоповиків. До нього вдалися Леся
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Українка, П. Куліш, П. Грабовський, Я. Щоголів, А. Кримський, М. Кузьменко,
Б. Грінченко, Л. Глібов, М. Чернявський.
Розмір Я43443 властивий творові П. Грабовського – „Сумні співи” (90-і), а
розмір Я434443 характерний для його поезії – „Весна, весна... Надворі май...”
(90-і). Розміром Я4443 укладено вірш Г. Кернеренка „На все своя пора” (90-і).
„Французьку” традицію – поєднання 4- та 6-стопових рядків – застосував
В. Cамійленко. Так, розмір Я6464 характерний для поетових творів „Невже для
нас”, „26 лютого” (обидва – 1890), „Сон”, „До поета” (Пам’яті Л. І. Глібова), (обидва – 1893).
Розмір Я446446 властивий поезії В. Cамійленка „Думка” (На смерть Трохима
Зіньківського) (1891).
До цікавих ямбових схем – чергування 5-и і 3-стоповиків вдалися Леся Українка та П. Куліш. Для відомого твору поетеси „І все-таки до тебе думка лине...”
(1895) характерний розмір Я5535. Така будова наявна у І-ій та ІІІ-ій строфах вірша. П. Куліш у творі „Панам-добродіям” апробував розмір Я5353.
Неврегульованими різностоповими ямбами укладено 21,4% від усіх ямбічних текстів періоду. До цього розміру вдалися Я. Жарко, Л. Глібов, Б. Грінченко,
П. Куліш, Леся Українка, М. Кононенко, М. Чернявський, М. Вороний. Традиційно таку форму вірша переважно використовували у байках (Я. Жарко (89,3% від
усіх ямбічних структур поета), Л. Глібов (69,7%) та Б. Грінченко (56%).
Отже, в означене десятиріччя поети апробовували значний масив силабо-тонічних розмірів, серед яких домінували двоскладові. У сегменті двоскладовиків
превалював Я4. Автори зверталися й до Я2, Я3, Я5, Я6ц, а також до впорядкованих та невпорядкованих різностоповиків.
Результати нашого дослідження розширюють знання про українські метроритмічні форми окресленого періоду, увиразнюють та конкретизують загальну
картину особливостей віршових форм та додають чимало нового до оцінки національної версифікації окресленого часового відтинку. Одержані дані можуть
слугувати зручним матеріалом для зіставлення з подібними віршознавчими дослідженнями інших літературних періодів.
Любимова О.В., канд. филол. наук, ассист.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Ямб в творчестве восточноукраинских поэтов 90-х годов ХІХ века
В статье рассмотрена восточноукраинская поэзия с точки зрения метрики и ритмики. В данном десятилетии поэты апробировали значительный массив силлабо-тонических размеров, среди которых преобладали двухсложные произведения. Среди двухсложных размеров преобладал четырехстопный ямб. В сегменте ямбических размеров употребляемыми были двустопные,
трехстопные, пятистопные, шестистопные цезурированные ямбы, а также урегулированные и
неурегулированные ямбические разносложные структуры.
Ключевые слова: стихосложение; силлабо-тоника; метрика; ритмика; стихотворный размер;
сдвиг ударения; внесхемное ударение; цезура; ямб.
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Iamb in Works of East Ukrainian Poets of 1890-s.
The article explores East Ukrainian poetry in terms of meter and rhythm. Over the mentioned decade
the poets tested a vast array of accentual-syllabic metres, dominated by disyllables. Among disyllables,
iambic tetrameters was most widely used. Among iambic metres, dimetres, trimetres, pentameter, caesured
iambic hexameter, as well as fixed and unfixed iambic structures of different kinds are used.
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БОКС-ДІАГРАМА ЯК МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНИХ РЕЧЕНЬ
Ситар Ганна Василівна
канд. філол. наук, доц., докторант
Донецький національний університет
МОН України (м. Вінниця)
Визначено принципи побудови бокс-діаграми як основного формального методу конструкційної граматики, який покликаний не тільки втілити форму конструкції, але й відобразити особливості її семантики, прагматики та просодики, що загалом відбиває теоретичне положення конструкційної граматики про взаємовплив мовних рівнів. Фразеологізовані речення кваліфіковано як
один із різновидів конструкцій, релевантні властивості яких можуть бути передані за допомогою
бокс-діаграм.
Ключові слова: бокс-діаграма; конструкція; конструкційна граматика; синтаксичний фразеологізм; фразеологізоване речення.

Пропоноване дослідження виконуємо в межах такого напряму сучасної
лінгвістики, як конструкційна граматика (Construction Grammar, скорочено
CG), з позицій якої фразеологізовані речення1 можуть бути потрактовані як
один із різновидів конструкцій – конвенційних і некомпозиційних мовних знаків, форма та значення яких не можуть бути пояснені тільки за допомогою
поєднання форми та значення їхніх компонентів [Fillmore 1988; Fillmor, Kay,
O’Connor 1988; Goldberg 1995; Kay, Fillmore 1997; Goldberg 2003; Fried 2010;
Fried 2015 та ін.]. Адель Голдберг (Adele E. Goldberg) у монографії «Конструкції: погляд на аргументну структуру з позиції конструкційної граматики» сформулювала визначення конструкції так: «Фразові зразки вважаються
конструкціями, якщо дещо про їхню форму або значення не є чітко передбачуваним властивостями їхніх компонентних частин або іншими конструкціями» [Goldberg 1995, 4]. При цьому конструкція кваліфікується як така, що
має власне значення (значення конструкції), яке безпосередньо не залежить
від слів, що її наповнюють [Goldberg 1995, 1]. Некомпозиційність конструкції
та відсутність протиставлення ядерних і периферійних граматичних одиниць,
важливість усіх без винятку мовних явищ для повного опису граматичного
Фразеологізоване речення (в іншій термінології – синтаксичний фразеологізм, нестандартна
синтаксична конструкція) – це особливий тип речення, у якому фіксовано постійний і змінний компоненти, пов’язані ідіоматично, a граматичні зв’язки і прямі лексичні значення слів послаблені або
втрачені на сучасному етапі розвитку мови; такі речення є впливовим засобом вираження ставлення мовця до висловлюваного, характерним для розмовного мовлення, текстів художнього та
публіцистичного стилів [Балобанова 2004; Величко 1996; Всеволодова, Лим Су 2002; Русская грамматика 1980; Шмелёв 2006 та ін.]: Що за дитина! Чим не подарунок! Оце так друг! Війна є війна.
Яке там встигли! Відмовила так відмовила. Виступ як виступ (докладно про ознаки та статус
синтаксичних фразеологізмів у системі фразеологічних одиниць див. у праці [Ситар 2011]).
1
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ладу певної мови є засадничими положеннями конструкційної граматики (докладніше див. [Ситар 2015]).
У дослідженнях з конструкційної граматики застосовують кілька спеціальних
методів аналізу мовних одиниць:
1) формальний метод побудови бокс-діаграми (Box Diagram), або box-style
notation (запис у бокс-стилі, запис у боксовому стилі) [Fillmore 1988; Goldberg
1995; Kay, Fillmore 1997; Goldberg 2003; Brett 2005; Fried 2015];
2) статистичні методи аналізу конструкцій – колексемний аналіз, розмежувальний колексемний аналіз, коваріацію лексем та ін. [Gries, Stefanowitsch 2004;
Stefanowitsch, Gries 2004; Stefanowitsch, Gries 2005].
На матеріалі української мови положення граматики конструкцій поки що
не перевірялися, а пропоновані методи в україністиці не застосовувалися, що
мотивує наукову новизну дослідження. Для фразеологізованих речень застосування бокс-діаграм вважаємо цікавим та перспективним, оскільки традиційно
застосовувані для моделювання речення у радянській (Наталя Шведова, Віра
Бєлошапкова, Галина Золотова, Світлана Кокорина та ін.) та українській (Анатолій Загнітко, Іларіон Слинько, Каленик Шульжук, Ірина Арібжанова та ін.)
лінгвістиці структурні схеми не дають змогу вповні втілити властивості фразеологізованих конструкцій через відтворення тільки структурних (суто граматичних) ознак.
Структурні схеми кваліфікуємо як синтагматичну символьну модель речення,
у якій подано основні реченнєвотвірні компоненти-носії предикативності – підмет і присудок для двоскладного речення, головний член – для односкладного
(тоді це мінімальна структурна схема) та другорядні (обов’язкові валентно зумовлені) компоненти, необхідні для розуміння семантики речення, забезпечення
його інформаційної достатності (тоді розширена структурна схема). Структурні
схеми речення є одним із можливих способів репрезентації формальної будови
фразеологізованого речення, перевагою якого лаконічність та однозначність інтерпретації, тому ми застосовуємо їх у наших дослідженнях для стислого позначення відповідної моделі (наприклад, Оце так N1 Copf, Що за N1 Copf, Теж мені N1
Copf , N1 Copf так N1 , Де там Inf, Inf не можна Inf і под.). Водночас символьний
запис структури речення не виключає можливості й доцільності спроб побудови
моделей іншого, інтегрованого, типу, до яких зараховуємо бокс-діаграми.
Предметом дослідження є бокс-діаграма як метод моделювання, а об’єктом –
принципи побудови та компоненти бокс-діаграми.
Мета статті – схарактеризувати сутність бокс-діаграми як формального методу аналізу конструкцій і з’ясувати можливості, які надає цей метод для вивчення
фразеологізованих речень. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання
таких завдань: 1) визначити принципи побудови бокс-діаграми як основного
формального методу конструкційної граматики; 2) виділити аспекти (рівні) та параметри аналізу конструкцій і фразеологізованих речень відповідно; 3) побудувати зразки бокс-діаграм для фразеологізованих речень української мови.
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Бокс-діаграма є методом формалізації (моделювання) відношень між компонентами конструкції. Як слушно зауважує Вікторія Жуковська, «Бокс-діаграми
(рамкові діаграми) гніздового типу стали найбільш характерною та впізнаваною
рисою репрезентацій в ГК [граматиці конструкцій – Г. С.]» [Жуковська 2014,
14]. Спираючись на теоретичні положення, викладені у дослідженнях Чарльза
Філлмора (Charles Fillmore), Адель Голдберг (Adele E. Goldberg), Мір’ям Фрайд
(Mirjam Fried), Пола Кея (Paul Kay) та A. C. Brett, та на наведені в них зразки боксдіаграм, можна сформулювати такі основні принципи побудови бокс-діаграми як
основного формального методу конструкційної граматики.
1. Загальне влаштування конструкції можна подати формалізовано, що втілено у вигляді бокс-діаграм, які побудовано за принципом «бокси в боксах», що
відображають відношення включеності її складників та порядок їхнього розташування. Бокс-діаграма «складається з кількох вкладених прямокутників, кожен
із яких позначений ярликом категорії. […] Ярлик певного боксу співвідноситься з
заголовком списку, а бокс або бокси всередині цього боксу співвідносяться з поняттями, що утворюють тіло списку. Наприклад, NP-бокс, що включає бокси А та
N, відповідає списку [NP, [A, nice], [N, dogs]]. Ярлик боксу NP є заголовком списку, а бокси A та N всередині боксу NP співвідносяться зі списками [A, nice] та [N,
dogs] відповідно та утворюють тіло списку із заголовком NP. Отже, бокс-діаграма
може фактично розглядатися як графічна репрезентація відповідного вкладеного
списку» [Brett 2005] (див. малюнок 1).

Малюнок 1
Бокс-діаграма англійського речення Nice dogs like cats
(укр. Хороші собаки люблять котів)
За Мір’ям Фрайд, бокс-діаграма – це «більш розроблена версія гніздових дужок» [Fried 2015, 16], створена для відображення мовних одиниць із складною
внутрішньою організацією.
2. Бокс-діаграми охоплюють зовнішні та внутрішні властивості конструкцій, розмежування яких обґрунтував Чарльз Філлмор: «Говорячи про зовнішній
синтаксис конструкції, ми звертаємося до властивостей конструкції як цілого,
так би мовити, чогось, що відомо мовцям про конструкцію, тобто релевантного
щодо більших синтаксичних контекстів, в яких воно припустиме. Під внутрішнім
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синтаксисом конструкції ми розуміємо опис конструкційної структури» [Fillmore
1988, 36]. Таке протиставлення ознак конструкцій підтримано й іншими представниками конструкційної граматики. Зокрема, Мір’ям Фрайд вважає, що зовнішні ознаки включають наявні обмеження на співвідношення конструкції з
більшим синтагматичним контекстом, а внутрішня структура конструкції описується через обмеження, що стосуються її складників [Fried 2015, 16]. У межах
бокс-діаграм властивості першого типу входять до складу зовнішнього боксу, а
ознаки другого типу – до внутрішніх боксів.
3. Схеми боксового типу відрізняються від інших (структурних схем,
дерев залежності, аналізу за безпосередніми складниками та ін.) прагненням
подати вичерпний аналіз конструкції з урахуванням не тільки її форми, але й
семантики, прагматики та просодики, врахувати тісний взаємозв’язок та взаємовплив мовних рівнів. Від часу виходу статті Чарльза Філлмора, Пола Кея та
Мері Кетрін О’Коннор «Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions:
The Case of Let Alone», у якій проаналізовано англійський вираз let alone (український частковий еквівалент – не говорячи вже про) у єдності трьох аспектів –
синтаксичного, семантичного та прагматичного [Fillmore, Kay, O’Connor 1988],
дослідники виходять із потреби одночасного аналізу кількох рівнів конструкцій та визначення їхніх взаємовпливів. Зокрема, Мір’ям Фрайд наголошує, що
складність організації більшості граматичних конструкцій потребує «репрезентацій, обтяжених відсиланням до додаткових шарів інформації (семантичної, прагматичної тощо)» [Fried 2015, 16]. Тому будь-яка конструкція має бути
проаналізована в чотирьох аспектах, які включають сукупність компонентів,
поданих у таблиці 1 [Fried 2015, 18] (формулювання та термінологію авторки
збережено – Г.С.).
Таблиця 1
Приклади атрибутів та їхніх значень
Домен
Синтаксичний

Атрибут
лексична категорія
фінітність
граматична функція

Значення
n, adj, v, p …
+/subj, obj, obl …

Семантичний

число
визначеність
семантична роль

однина, двоїна, множина
…
+/агенс, пацієнс, мета …

Просодичний

просодичний конституент
інтонація
наголос

слово, фраза, клітик…
спадна, висхідна…
первинний, вторинний,
нульовий
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Прагматичний

включеність у дискурс
регістр
мовленнєвий акт
жанр
дискурсивна роль
зсув у топіку

активна, доступна, нульова
формальний,
неформальний
питання, прохання…
інформаційний,
аргументативний…
тема, рема
так / ні

Для фразеологізованих речень урахування не тільки формальних, але й семантичних, прагматичних та інтонаційних критеріїв є принципово важливим,
оскільки дає змогу пояснити сутність їхньої організації, відмежувати від традиційних (нефразеологізованих) речень, які мають формально тотожну або подібну будову, пор.:
– Вчора до нас приходила дівчина.
– Що за дівчина? (питальне нефразеологізоване речення) і
Що за дівчина! Красива, розумна, весела! Просто ідеальна! (фразеологізоване речення з позитивним оцінним значенням);
Писар. Істина. Я всегда так думав і так поступав, що це ви так збентежені?
Яке там діло? Мабуть, круте?
Старшина. Многосложне діло, Омельяне Григоровичу, але як і виграємо, то
й могорич буде!..
Писар. Многосложний?
Старшина. Он який! (Іван Карпенко-Карий. Бурлака) (питальне нефразеологізоване речення) і
«А чи додержить слово?» – спитала Мотря, котрої прихильність була на стороні короля Станіслава.
Чуйкевич похитав головою: «Яке там у політиці слово. Роблять те, що мусять. Август дає слово, а його сторонники в Любліні зговорюються з Петром»
(Богдан Лепкий. Мазепа) (фразеологізоване речення зі значенням заперечення).
Саме через прагнення поєднати різні рівні аналізу конструкцій виникли так
звані «box-in-box» («бокс у боксі»): загальний бокс конструкції утворено шляхом
поєднання окремих боксів, кожен із яких відповідає окремому рівню аналізу конструкції. Компонентний склад бокс-діаграми подано на малюнку 2.
Мір’ям Фрайд пояснює сутність структури бокс-діаграми так: «Зовнішній бокс
презентує цілу конструкцію, яка в цьому випадку має два структурні відгалуження
(внутрішні бокси); основа передує своїм залежним; символ «Кіні плюс», що розташований за правим відгалуженням, показує, що основа передбачає одного або
двох залежних. Кожен бокс (зовнішній або внутрішній) буде містити різноманітні
підмножини типів властивостей, перерахованих тут загалом: синтаксичних, прагматичних, семантичних, валентнісних тощо. У зовнішньому боксі знаходяться зовнішні риси, релевантні щодо специфікації конструкції; всередині боксів – риси,
асоційовані з індивідуальними конституентами (внутрішні риси)» [Fried 2015, 17].
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Малюнок 2
Структура конструкційної репрезентації за Мір’ям Фрайд
Аналіз запропонованих у працях представників конструкційної граматики
зразків бокс-діаграм дає змогу зробити такі висновки.
1. Багаторівневість бокс-діаграми є водночас і перевагою, і недоліком цього
методу, оскільки, з одного боку, бокс-діаграма відбиває весь комплекс ознак конструкції – структурних, семантичних, прагматичних, просодичних; з іншого боку,
робить побудовану модель досить розгалуженою, складною для сприйняття.
2. За умови передачі в бокс-діаграмі різних рівнів речення та відповідних компонентів у складі цих рівнів мова йде, очевидно, не про моделювання речення, а
про моделювання нашого уявлення про це речення, іншими словами, бокс-діаграма
становить формальну репрезентацію не безпосередньо речення, а результатів його
аналізу. Підтвердження цього положення знаходимо у праці A.C. Brett: «Боксдіаграма може таким чином розглядатися як така, що демонструє модель ментальних процесів аналізу речення [підкреслення наше – Г.С.], що ґрунтується на припущенні, що когнітивна система розпізнає наступні послідовності слів як такі, що
поступово утворюють більш складні та інклюзивні конституенти» [Brett 2005].
3. Метод моделювання можуть застосовувати до різних мовних об’єктів,
відповідно запропоновані бокс-діаграми передбачають різний ступінь деталізації та узагальнення даних. У проаналізованих працях бокс-діаграми будують для
таких обʼєктів:
а) окремої конструкції, наприклад, для англійської конструкції The What’s X
doing Y? (укр. Що Х робить Y? (мова йде про речення типу Що ця подряпина
робить на столі? Що твоє ім’я робить у моїй книжці?) [Kay, Fillmore 1997, 24]:
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Малюнок 3
Бокс-діаграма англійської конструкції The What’s X doing Y?
б) певного «конструкта» – висловлення, мовленнєвої реалізації певної конструкції), наприклад, бокс-діаграма, запропонована Полом Кеєм для англійського
речення Sid sat (укр. Сід сів) [Каy 2002, 4]:

Малюнок 4
Бокс-діаграма англійського речення Sid sat
в) семантичних і валентних параметрів певного дієслова (у термінології конструкційної граматики Minimal Lexical Entry – мінімального лексичного входу), наприклад, для англійського дієслова arrive (укр. прибути) [Kay, Fillmore 1997, 13]:
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Малюнок 5
Мінімальний лексичний вхід для англійського дієслова arrive
4. Дослідники використовують два способи запису бокс-діаграм, при цьому
обидва варіанти можуть бути використані у працях тих самих авторів (див., зокрема, [Kay, Fillmore 1997]): а) власне бокс-діаграми, які мають вигляд прямокутників, усередині яких містяться інші прямокутники; б) рамкові діаграми, які
становлять прямокутник, у якому всередині є фігурні і/або квадратні дужки (див.
малюнки, подані вище).
5. Серед проаналізованих бокс-діаграм прикладів простих фразеологогізованих речень нами не виявлено. Моделювання цих специфічних одиниць, що перебувають на межі синтаксису і фразеології, очевидно, матиме деякі особливості
порівняно з традиційними реченнями. Передусім варто зазначити, що стрижневий (незмінний) компонент фразеологізованого речення має становити один
вузол, оскільки його розщеплення на складники зруйнує значення конструкції.
Наприклад, бокс-діаграма для фразеологізованих речень, побудованих за структурною схемою Що за N1 Copf, матиме такий вигляд:
syn [ɓɨ ɡɚ N1 Copf]
prag [ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ,
ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɣ/ ɜɨɥɸɧɬɢɜɧɢɣ,
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜ]
sem [ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ/ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ]
phon [ɨɤɥɢɱɧɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ]

ɪɨɥɶ ɨɫɧɨɜɚ ɳɨ ɡɚ

ɪɨɥɶ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ N

ɪɨɥɶ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ Cop

syn [Particla ĸ Pron Prep]

syn N1

syn Copf

val {N1 }

val {ɚɬɪɢɛɭɬ}

+

phon (ɳɨ ɥɨɝ. ɧɚɝɨɥɨɫ)

Малюнок 6
Бокс-діаграма українських фразеологізованих речень, побудованих за структурною схемою Що за N1 Copf
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По-друге, досить складно відобразити статус основного компонента фразеологізованого речення, оскільки первинний частиномовний статус (у цьому випадку –
займенник і прийменник) часто не збігається із сучасною кваліфікацією (складена
частка), що символьно передаємо як Particla ← Pron Prep. По-третє, залишається
дискусійним питання про доцільність введення до складу бокс-діаграми для багатьох фразеологізованих іменникових речень дієслівної зв’язки, формально не вираженої у формі теперішнього часу, але експлікованої в минулому або майбутньому
часі (Що за дитина була золота! Оце так виступ буде! і под.). По-четверте, через
скісну риску подаємо варіантні реалізації відповідних параметрів. Так, речення наведеної на малюнку 5 моделі може вживатися в неформальному спілкуванні в реактивному або рідше волюнтивному регістрах, передавати позитивну або негативну
оцінку мовцем реалії або ситуації загалом тощо.
Перспективи подальших досліджень бачимо у практичному застосуванні методів конструкційної граматики для аналізу структурних, семантичних і прагматичних властивостей фразеологізованих речень української мови.
Ситарь А.В., канд. филол. наук, доц., докторант
Донецкий национальный университет МОН Украины (г. Винница)
Бокс-диаграмма как метод моделирования фразеологизированных предложений
Определены принципы построения бокс-диаграммы как основного формального метода грамматики конструкций, призванного не только воплотить форму конструкции, но и отобразить особенности семантики, прагматики и просодики, что в целом отражает теоретическое положение
грамматики конструкций о взаимовлиянии языковых уровней. Фразеологизированные предложения квалифицированы как один из типов конструкций, релевантные признаки которых могут быть
переданы с помощью бокс-диаграмм.
Ключевые слова: бокс-диаграмма; конструкция; грамматика конструкций; синтаксический фразеологизм; фразеологизированное предложение.
Sytar H.V., PhD of Philology, Assosiate Professor, Doctoral Student
Donetsk National University (Vinnytsya)
Box-diagram as a Method of Modeling of Sentences with Phraseological Structures
The principles of box-diagram plotting were considered as a main formal method of Construction
Grammar that aims to not only implement the construction form, but also to show semantic, pragmatic and
prosodic properties that in general corresponds to the Construction Grammar theoretical point regarding
the interference of language levels. Sentences with phraseological structures were identified as one of the
types of constructions, relevant properties of which could be conveyed with the box-diagrams.
Key words: box-diagram; construction; construction grammar; syntactic idiom; sentence with
phraseological structure.
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УДК 811. 111
КАТЕГОРІЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В АСПЕКТІ
КАТЕГОРІЇ КІЛЬКОСТІ
Бедрич Ярослава Вадимівна
асп.
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
Робота присвячена аналізу дискурсивних особливостей мовних одиниць категорії кількості як
експліцитного засобу вираження категорії інклюзивності на матеріалі англо-американських статей
у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Виділяються такі типи мовних одиниць кількості в аспекті інклюзивності: визначена кількість (з підтипами зазначення однієї частини та зазначення точної кількості); невизначена кількість (з підтипами зазначення кількості за допомогою
еквівалентів числівників, апроксимативної кількості – великої та малої, зазначення кількості за
допомогою займенників інклюзивної семантики) та їх комбінація. Кількісні відношення в аспекті
інклюзивності передаються експліцитно або імпліцитно.
Ключові слова: науковий дискурс; інклюзивність; кількість; точна та невизначена кількість;
апроксиматор; інклюзивний квантифікатор.

Статтю присвячено дослідженню експліцитних та імпліцитних засобів вираження категорії інклюзивності в сучасному науковому дискурсі, що становить
об’єкт нашої наукової праці. Предметом даної роботи є мовні одиниці категорії
кількості в аспекті когнітивно-дискурсивної категорії “інклюзивність”. Науковою новизною дослідження є висвітлення мовних одиниць кількісної семантики
в поєднанні з мовними одиницями інклюзивної семантики як засобу вираження категорії інклюзивності. Мета роботи – аналіз дискурсивних особливостей
мовних одиниць кількісної семантики у сенсі інклюзивності на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. В
якості емпіричного матеріалу ми розглядали наукові журнали в даній галузі, а
саме: IEEE Communications Magazine, The International Journal on Advances in
Intelligent Systems, The International Journal on Advances in Internet Technology, The
International Journal on Advances in Networks and Services.
Питання когніції та категоризації докладно висвітлювала Елеонора Рош у своїй теорії прототипів [Rosh 1978]. Категорії – у найширшому сенсі – допомагають
нам краще зрозуміти світ та зробити важливі узагальнення [Smith 1981].
Категорія інклюзивності, як і категорія кількості, а також категорія особи,
за Джозефом Гарольдом Грінбергом, є мовними універсаліями, яким властива
значна варіативність у конкретних мовах, позаяк вони отримують різне втілення у різних мовах [Greenberg 1978, 178]. Як когнітивна категорія, інклюзивність
(inclusiveness) досліджувалася у психолінгвістиці як засіб структурування та розуміння когніції, як спосіб ментального опанування нової інформації. Дослідники
Марк Борнстайн та Марта Артербері наголошують на різних аспектах категоризації: специфіці обробки інформації та структурі [Bornstein 2010]. Останній підхід акцентує увагу на ієрархічному включенні (інклюзивності) та таксономічній
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організації [Collins 1969, Murphy 2002]. Категорія ієрархічної інклюзивності репрезентує різні рівні реальності [Berlin 1992].
Дотепер мовна категорія інклюзивності в аспекті “частина”-“ціле” не була
предметом окремого лінгвістичного дослідження. Побіжно інклюзивність згадується у науковому доробку професора С.О. Жаботинської – в контексті інклюзивність-посесивність [Жаботинська 2013]. Крім цього, на важливості інклюзивності в аспекті наукової мови наголошують і вчені з США (K. Frels, Е.Онвагбазі,
Д.Слейт), котрі провели дослідження типології дієслів у науковому писемному
дискурсі. Вони стверджують, що дієслова є найважливішим засобом наукової комунікації, позаяк читач може адекватно зрозуміти смисл висловлення лише при
використанні правильного дієслова. Автори статті розрізняють дієслова, що виражають ствердження (statement), пізнання (cognition), знання (knowledge) або дію
(action). До дієслів, що передають ствердження, належать експліцитні (explicit),
імпліцитні (implicit) та інклюзивні (inclusive) дієслова, останні використовуються
для опису зв’язку між елементами цілого [Frels 2010]. Про виключну важливість
мовних одиниць інклюзивної семантики у мові науки свідчать і сучасні корпусні
дослідження: так, у корпусі COCA Аcademic vocabulary lists of English, Corpus of
Contemporary American English (120 млн. слів наукових текстів) до найбільш часто уживаних належать такі слова інклюзивної семантики як group, system, include,
involve (зокрема перші три входять до двадцятки найуживаніших) [Davies 2012].
Усе це свідчить про актуальність розвідок у даній царині.
Ми розглядаємо інклюзивність як когнітивно-дискурсивну категорію, що виконує низку дискурсивних функцій та втілюється у функціональних типах [див.
напр. Бедрич 2014б], які імплікуються або експлікуються в писемному англо-американському науковому дискурсі. Категорію інклюзивності як невід’ємну частину наукового дискурсу ми висвітлюємо з точки зору філософії [Бедрич 2013] та
досліджуємо її лінгвальні аспекти (у тому числі, й гендерні особливості, зокрема
так звану інклюзивну мову) [Бедрич 2014а]. Для всебічного висвітлення категорії
інклюзивності в писемному науковому дискурсі ми досліджуємо закономірності
функціонування мовних одиниць інклюзивної семантики з огляду на специфіку
англійської мови науки.
Категорія кількості є однією з найбільш широких і багатогранних категорій мислення людини. Вивчення категорії кількості привертало увагу таких вчених як: В.В.
Акуленко [1990], О.Й. Букрєєва [1990], Г.Г. Галич [2002], С.О. Жаботинська [1992],
М.А. Кумахов [1969], Г.О. Меновщіков [1970], Л.Д. Чеснокова [1992], С.О. Швачко
[1990]. За словами В.З. Панфілова, кількісна визначеність – це величина наявності
чого-небудь, яка в результаті порівняння (включаючи лік, вимір, обчислення) може
виражатись приблизно (в формулах зі значенням “набагато більше”, “більше”,
“приблизно рівно”, “менше”, “набагато менше”) або практично точно (в числах,
рівностях) [переклад наш – Бедрич Я.В.] [Панфілов 1977, 158-159].
В нашому дослідженні ми спираємося на базову класифікацію функціональних
типів категорії кількості, яку подають В.В. Акуленко зі співавторами в монографії
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“Категорія кількості в сучасних європейських мовах” [1990]. Описуючи структуру категорії кількості, дослідники розрізняють: визначену кількість (з підтипами нумеральності та одиничності (сингулярності) та невизначену кількість (з
підтипами множинності (плюральності) та оцінки невизначеної кількості, останній, в свою чергу, стосується невизначено великої кількості (мультипліцитності)
та невизначено малої кількості (паукальності). Автори вказують на те, що дана
структурація не є остаточною, позаяк різні підтипи взаємодіють і частково переходять один в одного [Акуленко, Швачко, Букрєєва 1990, 17-18].
Творчо застосувавши наведений підхід до аналізу категорії кількості та опрацювавши наявний емпіричний матеріал, ми встановили такі дискурсивні особливості
вживання мовних одиниць категорії кількості в аспекті категорії інклюзивності.
І. ВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ.
1. Зазначення однієї частини, з якої складається ціле, наприклад:
The beamforming vectors comprise a beamforming matrix at the transmitter [IEEE
Communications Magazine, June 2009, 102].
Наочно це можна представити моделлю: ЦІЛЕ + складається з, включає (дієслово інклюзивної семантики) + ЧАСТИНА, (інклюзивне дієслово вжите в активному стані).
Розглянемо інший приклад:
In fact, MIMO is included in advanced LTE [IEEE Communications Magazine,
June 2009, 73].
Такий випадок наочно можна представити моделлю: ЧАСТИНА + входить до
складу (дієслово інклюзивної семантики) + ЦІЛЕ, (інклюзивне дієслово вжите в
активному стані).
2. Зазначення точної кількості.
 точна кількість частин. Тут ідеться про точну кількість частин (виражена кількісними числівниками), що входять до складу цілого, або з яких складається ціле, наприклад:
In the UH Kukui Cups, the Power Meter reflects the power use of a team consisting
of 54 residents [Journal of Intelligent Systems, №3-4 2013, 192].
It contains three static (two of which are Internet-sharing) nodes and two wireless
mobile network nodes [The International Journal on Advances in Networks and
Services, № 1-2 2014, 33].
Як бачимо, тут наводиться перелік частин, з яких складається ціле, із зазначенням їх точної кількості (кількісний перелік).
ІІ. НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ.
 Зазначення кількості частин, що є елементами цілого за допомогою еквівалентів числівників із значенням “група”, “клас”, “об’єднання”, що маркується зокрема, за допомогою таких мовних одиниць: а collection of, а cooperation of,
а group of, а list of (all), a mix of, a mixture of, a series of, an array of, the combination
of, the complex of, the family of, the set of, sets of. Наприклад :
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Our initial deployment at the museum of contemporary art, Fortaleza São Tiago,
has served as a proof-of-concept and consisted of a small group of wireless nodes
capturing environmental data continuously [The International Journal on Advances in
Networks and Services, № 1-2 2010, 116].
More specifically, the CFM consists of several general patterns, e.g., the Job
Arrival Pattern and the Job Complete Pattern, as well as a set of algorithms, e.g.,
the Job Orchestrating Algorithm (JOA), the Resource Orchestrating Algorithm (ROA),
and the Community Scheduling Algorithm (CSA), in order to serve future scheduling
and collaboration behaviors well with obtained metadata within the scope of extended
topology [The International Journal of Intelligent Systems, № 1-2 2010, 32].
Останній випадок рясніє мовними одиницями кількісної семантики. Тут, поперше, використовується детермінатор several для зазначення певної кількості
частин, а поруч наводиться перелік цих частин за допомогою маркера екземпліфікації e.g. По-друге, вживається еквівалент числівника зі значенням “група” a
set of , для наведення кількості частин, що входять до складу цілого. Власне, тут
спостерігається межа між множинністю та одиничністю.
В наведеному нижче випадку, кількість цілих, що формуються частинами,
виражається за допомогою еквівалента числівника a list of, в значенні “список,
перелік”:
The pre- and post-actions of the bindings constitute a list of additional
transformations on individual messages [The International Journal of Intelligent
Systems, № 1-2 2012, 53].
 Апроксимативний перелік, який передається за допомогою мовних одиниць апроксимативної семантики + зазначення частин (виражене кількісними
числівниками). Наприклад:
It’s usually applied in the so-called band AMC zone, where the whole bandwidth is
divided into subbands each containing about 400 kHz of contiguous subcarriers [IEEE
Communications Magazine, June 2009, 103].
Yet this constitutes already approximately 30 percent of the overall commercial
flight traffic in Europe, where EUROCONTROL records 25,000–30,000 flights per day
depending on the time of year [IEEE Communications Magazine, May 2014, 118]
В даному дискурсивному фрагменті автор зазначає і приблизну кількість
частин в цілому (approximately 30 percent of the overall commercial flight traffic) і
“кількісний інтервал” (25,000–30,000 flights).
 Невизначено велика кількість маркується за допомогою апроксиматорів кількості (субстантивні фразеологічні одиниці), таких як: several, (different)
number of, a lot of, lots of, numerous, many, plenty of, large number of, large numbers
of, a high amount of , high number of, a very large number of, great number of, a great
deal of, huge number of, huge amount of, a sizeable amount of, sufficient amount of,
the largest number of. В даному полі можна прослідкувати збільшення кількості
частин за допомогою вживання відповідної фразеологічної одиниці, наприклад:
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It is composed of several wireless sensors distributed on an area and some wireless
IP cameras [The International Journal on Advances in Networks and Services, № 1-2
2010, 175].
В наведеному випадку подається кількість частин, що виражається за допомогою детермінатора several та неозначеного займенника some, які набувають значення “незначної кількості”.
Розглянемо інший приклад:
This is the case with storage, where a large number of inexpensive unreliable disks
can be used to make up large reliable storage [IEEE Communications Magazine,
January 2013, 28].
На відміну від попереднього, в цьому випадку зазначається велика кількість
частин (a large number of inexpensive unreliable disks), що формують ціле.
Інші схожі випадки:
Enterprises involve a great deal of data, which constitute an important economic
resource and have to be maintained carefully [The International Journal of Intelligent
Systems, № 3-4 2014, 468].
Although one needs to crawl as many blogs a possible to obtain good results, the
blogosphere contains huge amount of data [International Journal on Advances in
Internet Technology, № 3-4 2010, 236].
У наведених прикладах велика кількість частин, які входять до складу цілого,
передається за допомогою фразеологічних одиниць a great deal of та huge amount
of. До них наближаються і так звані гіперболічні апроксиматори емоційно-експресивної семантики [Ільченко, 165] типу an enormous number, наприклад:
Net Logo also contains an enormous number of code samples and examples [IEEE
Communications Magazine, March 2009, 169].
 Невизначено мала кількість, що передається за допомогою апроксиматорів: small amount of, smaller number of, the minimum number of, few, наприклад:
For example, the MAC header and trailer of 802.11 data frames occupy a total of
34 bytes, which represents a significant overhead given that the payload generated by
sensor applications is normally composed of few bytes [The International Journal on
Advances in Networks and Services, № 1-2 2010, 70].
У наведеному вище реченні квантифікатор few (в значенні мало, невелика кількість) не має оцінного значення, а просто факт наявності невеликої кількості, що
демонструє, зокрема, специфіку квантифікації в англійській мові науки. Якщо у
загальнонародній мові few передає здебільшого негативне оцінне значення, а a
few – позитивне (порівняймо: I know few places VS. I know a few places), то в англійській мові науки, залежно від контексту, можливе або нейтральне, в оцінному сенсі, вживання квантифікатора few, або ж наявність негативних конотацій. У
випадку a few, підкреслюємо, у мові науки, можливі як позитивні, такі негативні
конотації, особливо у поєднанні з маркерами емфази типу just, only:
An interesting issue with configuration was raised while the tests of the multiple
unit configurations were executed. In single unit mode, there were no problems, the
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configuration was updated, the device was reset and after some seconds, network
operation was restored. The same happened if multiple units were configured in an
office-like topology (equalized tree), where only a few levels of switches were involved
and the longest path was 3-4 hops [The International Journal on Advances in Networks
and Services, № 3-4 2013, 205].
Зважаючи на контекст, спостерігається позитивна конотація квантифікатора a few,
позаяк в попередньому дискурсивному фрагменті спостерігаємо позитивну оцінку,
яка маркується за допомогою розгорнутої оцінної номінації there were no problems
(the configuration was updated, the device was reset, network operation was restored).
 Зазначення кількості частин за допомогою займенників інклюзивної
семантики both та all. Ми виділяємо ці два займенники в окрему групу, позаяк
вони відносяться як до категорії кількості (в аспекті визначеної кількості (both) та
невизначеної кількості (all), так і до категорії інклюзивності (all є займенником
всеохоплюючої інклюзивної семантики [Бедрич 2014 б, 29], власне both – це інклюзивний квантифікатор [Шаля 2011, 68]). Тут можливі такі варіанти:
 Зазначення кількості цілих, з яких складаються частини, як-от:
Both CAMs and DENs contain information that is potentially interesting for all the
surrounding vehicles [IEEE Communications Magazine, May 2012, 194].
For example, all messages contain a header identifying it as an OPC UA message
[International Journal on Advances in Internet Technology, № 1-2 2013, 29].
 Зазначення кількості частин, що формують ціле або входять до складу
цілого. Наприклад:
This is especially evident if the specimen temperature is close to solidus line when
the body consists of both solid and semi-solid regions [The International Journal of
Intelligent Systems, № 1-2 2013, 156].
Among all the nodes, three of them form a commander group positioned in an area
of 4 km × 4km at the center of the field [IEEE Communications Magazine, February
2012, 191].
Причому в останньому випадку, частини all the nodes також виступають в ролі
цілого стосовно кількості частин (three of them), які формують інше ціле, у нашому прикладі, це – a commander group.
 В англійській мові науки може використовуватися комбінований перелік як поєднання приблизного та точного кількісних вимірів, як-от в наступному
прикладі:
The combination of RANaaS and one or several RAPs forms a virtual eNB
(veNB), which is the functional equivalent of an eNB in the 3GPP architecture [IEEE
Communications Magazine, May 2014, 75].
У даному випадку, кількість виражається за допомогою еквівалента числівника ”група” the combination of, числа частин one та детермінатора неозначеної
кількості several. Розглянемо інший приклад:
In both cases, we considered DBPedia as a source of semantic information, utilizing
a subset of it comprising about 4120 military conflicts, 1660 military persons, 4270
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locations and, of course, the relations between them (conflicts with locations, conflicts
with persons, etc.) [The International Journal of Intelligent Systems, № 3-4 2013, 182].
Тут також використовується комбінований перелік в якому зазначається і
приблизна кількість частин about 4120 military conflicts, і точний кількісний перелік частин 1660 military persons, 4270 locations та кількість частин, що подається
в вигляді неозначеного перелічення.
Кількісні відношення в аспекті інклюзивності можуть передаватися експліцитно або імпліцитно. Імпліцитно кількість може виражатися за допомогою
дискурсивних маркерів:
 екземпліфікації, зокрема слів та словосполучень for example, e.g., such
as, as, like, наприклад:
Within the wireless community, we believe the PHY definition should be
formally broadened to concern the transmission of bits from transmitters to
receivers, encompassing, e.g., multiuser, multicell, and relay configurations [IEEE
Communications Magazine, April 2011, 159].
More sophisticated models, that involve other information like the mouse clicks,
eye movements, or other stress indicators, could also be used here [The International
Journal of Intelligent Systems, № 3-4 2011, 364].
 неозначеного перелічення, зокрема вирази etc, so on, наприклад:
Typically, this may involve bandwidth-intensive applications or large files (data,
movies, games, HD videoconferencing, etc.) and may use a significant fraction of
the available bandwidth along a network path [International Journal on Advances in
Internet Technology, №1-2 2010, 104].
В останньому випадку натрапляємо на імпліцитний маркер кількісних відношень в аспекті неозначеності typically (implication: in most cases, but not always;
not 100 percent).
Отже, дослідивши дискурсивні особливості мовних одиниць категорії кількості можна зробити висновок про те, що категорія інклюзивності існує поруч із
категорією кількості, позаяк завжди ціле або певна кількість цілих включає частину або певну кількість частин. Ми доходимо висновку про наявність таких функціональних підтипів категорії кількості в аспекті інклюзивності, як: визначена
кількість (стосується зазначення однієї частини; зазначення точної нумеральної
кількості); невизначена кількість (з підтипами зазначення кількості за допомогою
еквівалентів числівників, апроксимативної кількості – великої та малої, зазначення кількості за допомогою займенників інклюзивної семантики) та комбінації визначеної та невизначеної кількості. Кількісні відношення в аспекті інклюзивності
передаються експліцитно або імпліцитно.
У майбутньому планується встановити зв’язок категорії інклюзивності з іншими категоріями, зокрема посесивності та ввічливості.
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Категория инклюзивности в аспекте категории количества
Работа посвящена анализу дискурсивных особенностей языковых единиц категории количества как эксплицитного способа выражения категории инклюзивности на материале англо-американских статей в области информационно-коммуникационных технологий. Выделяются такие
типы языковых единиц количества в аспекте инклюзивности: определенное количество (с подтипами указание одной части и указание точного количества); неопределенное количество (с подтипами указание количества с помощью эквивалентов числительных, аппроксимативного количества –
большого и малого, указание количества с помощью местоимений инклюзивной семантики), а также их комбинация. Количественные отношения в аспекте инклюзивности передаются эксплицитно
или имплицитно.
Ключевые слова: научный дискурс; инклюзивность; количество; определенное и неопределенное количество; инклюзивный квантификатор.
Bedrych Ya.V., Postgraduate student
Center for Research and Teaching of Foreign Languages NAS of Ukraine
The Category of Inclusiveness in the Light of the Category of Quantity
The paper deals with the analysis of the language units discourse features of the category of quantity
as the explicit way of conveying the category of inclusiveness in the Anglo-American articles in the field
of information and communication technologies. There are the following types of quantitative language
units in the light of inclusiveness: definite quantity (subtypes of one part indication and exact quantity;
indefinite quantity (subtypes of quantity indication by means of numerals’ equivalents, approximately
large quantity and approximately small quantity, quantity indication by means of inclusive pronouns) as
well as their combinations. Quantitative relations through the prism of inclusiveness can be expressed
explicitly or implicitly.
Key words: scientific discourse; inclusiveness, quantity; definite and indefinite quantity; approximator;
inclusive quantifier.
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СУБ’ЄКТНИЙ ФОКУС У «ЗАПИСКАХ» П. МОГИЛИ
Олешко Юлія Леонідівна
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті проаналізовано суб’єктний фокус у «Записках» П. Могили. Суб’єктний фокус розглядається як фіксована позиція мовця, з якої відбувається текстотворення, і яка маркується дейктичними (просторовими і часовими), оцінними і метатекстовими елементами.
Ключові слова: суб’єктний фокус, просторовий/часовий дейксис, оцінка, метатекст, староукраїнська літературна мова XVII ст., «Записки» П. Могили.

«Записки» П. Могили – одні з найперших приватних записів, які збереглися
до сьогодні. Вивчення цього тексту проводилося за різними аспектами: функціонування абстрактної лексики [Тома 2010], виявлення структурних параметрів
«тексту в тексті» [Денисенко 2010], окреслення філософських поглядів автора
[Нічик 1997]. Вагомий внесок у дослідження цієї писемної пам’ятки зробила
І. Жиленко, яка опублікувала «Записки» П. Могили з передмовою, описом і фотокопіями текстів [Записки 2011]. Менше уваги приділено таким науковим проблемам, як комунікативно-когнітивні параметри текстотворення у староукраїнській
мові, мовна атрибуція суб’єктивних виявів мовця в тексті.
Актуальність дослідження визначається необхідністю застосування новітніх
лінгвістичних методів для вивчення писемних пам’яток як результату мовленнєвої
діяльності, вербалізації суб’єктивності автора відповідно до комунікативно-когнітивних зумовленостей синхронічного зрізу першої половини XVII ст. Об’єктом
вивчення є сукупність засобів вербалізації суб’єктного фокусу у «Записках»
П. Могили, тоді як особливості реалізації суб’єктивних значень (віддаленість/наближеність до об’єкта мовлення у часі і просторі, ставлення до об’єкта мовлення і
тексту), які охоплюють суб’єктний фокус, становлять предмет дослідження.
Проблема суб’єктного фокусу окреслена в дисертації І. Смущинської, в якій
науковець розуміє суб’єктний фокус як «концентрацію уваги автора-мовця на певному фрагменті реальності, зайняття відносно нього певної ідеологічно-оцінної
позиції і проекування цього об’єкта під визначеним кутом зору з певної просторової позиції на художній універсум» [Смущинська 2003, 124-125]. Суб’єктний
фокус близький до категорії антропоцентричності, яку розглядають в колі текстово-дискурсивних категорій О. Селіванова [2002], Т. Єщенко [2009] та ін. Явище
суб’єктного фокусу також безпосередньо пов’язане з ідеями про фокалізацію, висловлюваними наратологами Ж. Пуйоном, Цв. Тодоровим, Ж. Женнетом та ін., і
розгорнуте у вивченні суб’єктивної модальності.
У цьому дослідженні ми вважаємо, що суб’єктний фокус – це точка відліку, з якої здійснюється фокалізація об’єктів навколишнього світу і перетворення їх у суб’єктивовану дійсність, фіксована позиція мовця, з якої відбувається
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текстотворення. Суб’єктний фокус формується між онтологічною реальністю і
віртуальним світом тексту. Так, мовець виступає інтерпретатором дійсності, який
прагне у процесі комунікації модифікувати когнітивне середовище реципієнта. У
цьому дослідженні ми маємо на меті розглянути особливості суб’єктного фокусу у «Записках» П. Могили. Джерельною основою дослідження є передрук цього
тексту, здійснений в «Архиве Юго-Западной России» (М. Зап.). Публікація ХІХ ст.
зіставлялася з оригіналом, який зберігається у рукописі першої половини XVII ст.
Наявність особистих записів священнослужителів, як зазначає І. Жиленко,
є доволі рідкісним явищем, однак «Записки» П. Могили не є автобіографічним
письмом [Записки 2011, 28]. Записи велися впродовж 1628-1632 років, тобто в
період перебування П. Могили на посаді архімандрита Києво-Печерської лаври.
Більшість записів зроблено святителем, деякі – ймовірно, його помічником, що
досить важко встановити, оскільки текст має численні правки. Ця особливість пояснюється активним користуванням записником, тематика частини записів (чуда,
пов’язані з православними святинями, та церковні канони і молитви) натякає на
те, що, ймовірно, архімандрит готував рукописні тексти до друку.
Записи П. Могили про чудесні явища в православній церкві є виразно авторськими текстами. Майже кожен з них має інформацію про час, місце й особу, від
якої записаний. Відносно оповідуваного мовець фіксує свою позицію ззовні, відсторонюючись, вказує на надійність і достовірність джерела, але водночас і привласнює цей текст собі: Се же отъ многихъ достовhрныхъ мужей благородныхъ,
самовидцевъ сему бывшихъ, слышавъ, написахъ въ плъзу правовhрныхъ, въ посрамленіе же зловhрныхъ (М. Зап., 61).
Мовець акцентує увагу на джерелі інформації; імена, які він вказує, є відомими й авторитетними, на чому базується впливовість текстів: Се же написано прочтохъ въ мултанскомъ лhтописцh, и отъ многихъ самовидецъ
достовhрныхъ слышавъ, изрядніе же отъ папы Вистярника тогда бывшаго…
и отъ Драгомира великаго питаря Угровлахійскія земля (М. Зап., 84).
Примітно, що просторова позиція мовця не є сталою. На початку і наприкінці
він коментує оповідувану історію, виступаючи в ролі спостерігача: Азъ написалъ
сіа въ увhреніе всhмъ къ святымъ пещерамъ приходящимъ на пересторогу и въ
блюденіе (М. Зап., 51). Однак, переповідаючи історію, мовець потрапляє всередину, бере в ній безпосередню участь. Знання, які мовець отримав від когось стороннього, він інтеріоризує та вже відтворює, як іманентні: Федко грhшникъ рече:
«… послушайте же мене мужа грhшника (всегда бо имhяше обычай себе грhшника
именовати)» (М. Зап., 52). Парентетична конструкція, яка уточнює висловлювання,
створює враження про мовця, як свідка і знавця оповідуваної ситуації.
В суб’єктивний ракурс бачення людини вводиться об’єкт її уваги з онтологічного об’єктивного буття [Смущинська 2003, 133], який відображається в її свідомості, трансформується і вербалізується, репрезентуючи ті смисли, які мовець
йому надає. У нашому випадку об’єкти зображення є виразними, експресивно забарвленими і контрастними: Церковъ ст҃аго архистратига [му]рованая, которую
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гды зъ мhсца своего до села перенесено и поставено, тоей жъ ночи добудовавши
ей, сама ся Бжіею силою знову на старое мhсце перенесла… Татаринъ одинъ до
цментаря конемъ впалъ, заразъ и самъ и конь, падши, здехли, а другіе то обачивши, страхомъ обнятыи, поутекали и церковъ вцалh зостала. Птакъ жадетъ не
сидитъ на ней никгды (М. Зап., 49).
Часова дистанція між подією, її сприйняттям і відтворенням також варіюється. Більшість оповідуваних історій належать до недалекого минулого, тобто їхніми очевидцями були сучасники П. Могили. Переповідний минулий час превалює,
але також мовець іноді вдається до актуалізації, використовуючи теперішній історичний час: Евангеліе напрестолное, на мемвранахъ писаное, отъ великаго Володимера Олгердовича, князя руского, поданое. Есть же в немъ написаное сицево
(М. Зап., 59); ибо въ Левитику глаголетъ (М. Зап., 98).
Прагнення мовця досягти інтерактивності і відсутність саморефлексії також
свідчать на користь того, що святитель планував видати друком оповідання про
чуда, пов’язані з православними святинями: Видите убо, братіе, каково зло есть
сребролюбіе и како тяжкій грhхъ естъ святотатство, якъ же Ананіи и Сампфир (М. Зап., 79).
В «Записках» чітко простежується ідеологічна позиція мовця. Він споглядає дійсність крізь призму церкви, що віддаляє цей текст від автокомунікації і наближає до
полеміки з віртуальним опонентом. Перспектива бачення мовцем світу виходить із
точки «старовhчное наше благочестіе», яке протиставляється «новоумышленій унії»,
а також католицизму, кальвінізму, іудейству: Въ лhто ҂а҃х егда въ Россіи попущеніемъ
Божіимъ злочестивое отступство, глаголемое унія, множитися нача, епископство … нhкоему отступнику дано бысть отъ царя (М. Зап., 61). Конфесійна приналежність і соціальний статус особи, про яку йде мова, як правило, фіксується. Мовець
зосереджує на цьому увагу, оскільки ці номінації самі по собі є значущими для нього,
тобто мають оцінне ядро і визначають напрямок думки: Нhкто отъ благородныхъ…
калвианскіа ереси (М. Зап., 68). Вказівка на шляхетне походження людини, яка сповідує віру, відмінну від мовця, натякає на те, що врешті вона прийде до правильного,
на думку П. Могили, рішення – перейде у православ’я.
Взагалі, сценарій, якого дотримується мовець, типовий для всіх історій, тому
очікування реципієнта лишаються виправданими. В кожному тексті є пікова точка (оле предивному чудеси! (М. Зап., 55), на якій фокусує мовець і після якої рух
оповіді змінює напрямок.
В кожній історії мовець локалізує себе всередині, створюючи ілюзію епістемічної влади, хоча відсутність дрібних деталей розвінчує враження про мовця,
як учасника подій. Його мові властива егоцентричність; мовець репрезентує себе
перед адресатом, отже, бере на себе відповідальність: Азъ же Петръ Могила,
великій Архимандритъ святыя великія чудотворныя Лавры печерскіа Кіевскіа,
написалъ cіа (М. Зап., 51), князь же мнh се повода (М. Зап., 121).
Для мовця характерна категоричність і однозначність. Він зображує
об’єкти в двох ракурсах: позитивному і негативному. Позитивний ракурс
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викладу співвіднесений із традиційною епістемою: …юноша Стефанъ, … кравецъ
художествомъ, смhренъ, чистъ, благоговhйнъ, и никогда же правила церковнаго, якъ же инокъ, оставляше (М. Зап., 84). Натомість, передбачувано, що
уніатський єпископ Афанасій Пакостъ зображений, як «суровъ и немилостивъ».
Відповідно, його смерть мовець змальовує жорстоко й натуралізовано, що, безперечно, впливає на перцепцію: …испроверзаше скверную и немилостивую душу
свою, страшно и немилостивно бhсы хулную его главу съ выею отъ нечистаго и
богомерзкаго тhла его насиліемъ невидимо исторгоша (М. Зап., 115-116).
Цікаво, що мовець вкладає оцінні характеристики у саме прізвище єпископа,
видозмінюючи його так, як вигідно для контексту: …сей вышереченный Пакость,
по имени его бысть и житіе его (М. Зап., 114). Завдяки вказівці на те, що про цю
особу вже йшлося раніше, реципієнт має змогу зрозуміти мовну гру і ставлення
автора до об’єкта.
За допомогою метатекстових операторів автор відчужується від свого тексту,
дивиться на нього, як на власний продукт [Смущинська 2003, 129], суб’єктний
фокус переміщується в надтекстову площину: Азъ же написалъ сіа отъ
вышеименованного Яна Пиглавского повhствуема слышавъ (М. Зап., 51); той
же Варлааамъ іеромонахъ повhда намъ (М. Зап., 78). Обидва приклади мають
ретроспективне відсилання до інших історій і вже згаданих осіб.
Федко…нача глаголати молитву Господню, се есть, Отче нашъ (М. Зап.,
52). У цьому випадку мовець організовує свій текст, встановлюючи еквівалентні
зв’язки між об’єктами зображення.
У «Записках» П. Могили призма, крізь яку сприймаються події, – церква, тому
приватні записки близькі до полеміки з віртуальним опонентом. Суб’єктний фокус, що є відправною точкою для формування і реалізації комунікативних інтенцій, визначається ідеєю зміцнення православної віри, що видавалось архімандриту
важливим завданням. Чинник, що визначає суб’єктивне ставлення спостерігача до
особи або явища, – співвіднесеність із собою (напр., конфесійна приналежність).
Позиція мовця у тексті відображає егоцентричність викладу і прагнення переконати адресата. Просторовий фокус контамінований – локалізується ззовні (коли на
початку і наприкінці «історії» мовець відсторонюється від неї і позиціонує себе
як спостерігач і коментатор) і всередині (коли мовець вживається в «історію» як
безпосередній свідок і навіть учасник подій). Часовий фокус також варіюється: в
теперішньому часі мовець постає учасником подій, а в минулому – спостерігачем.
Олешко Юлия Леонидовна, асп.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Субъектный фокус в «Записках» П. Могилы.
В статье проанализирован субъектный фокус в «Записках» П. Могилы. Субъектный фокус
рассматривается как фиксированная позиция говорящего, под углом которой происходит текстотворение и которая маркируется дейктическими (пространственными и временными), оценочными
и метатекстовыми элементами.
Ключевые слова: субъектный фокус; пространственный/временной дейксис; оценка; метатекст;
староукраинский литературный язык XVII в.; «Записки» П. Могилы.
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Subjective Focus in the “Notes” by P. Mohyla
The article analyzes subjective focus in the “Notes” by P. Mohyla. It considers subjective focus as a
speaker’s fixed position, which is the main point of text creation being marked by deictic (temporal and
spatial), evaluative, and metatextual elements.
Key words: subjective focus; spatial / temporal deixis; deictics; evaluation; metatext; Old Ukrainian
literary language of the 17th century; “Notes” by P. Mohyla.
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Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов
НАН України
Розглянуто сучасні тенденції англомовного наукового дискурсу. Сучасний науковий дискурс
схильний до індивідуалізації, візуалізації та зазвичай містить емоційну складову, що уособлюється
у наукових наративах. Виокремлено різні види наративів та створено типологію наративів у мові
науки. Увагу зосереджено на структурних наративах та аргументаційних наративах, котрі сприяють
поліпшенню ефективності наукової комунікації.
Ключові слова: науковий дискурс; науковий наратив; структурний наратив; аргументаційний
наратив; згорнутий наратив; розгорнутий наратив; тотальний наратив; фокалізація.

Нині ми є свідками бурхливої динаміки наукового дискурсу як особливого
роду дискурсу і можемо передбачити деякі перспективи його подальшого розвитку. Науковий дискурс – це поширення наукового досвіду, результат цілеспрямованої соціальної дії, фокус дій мовних і мовленнєвих у сукупності соціокультурних і прагматичних, когнітивних і психологічних факторів. Саме загальна
глобалізація, зокрема соціальна глобалізація, культурні, прагматичні, когнітивні і
особливо психологічні фактори спричинили його варіативність.
Мова – явище динамічне і змінюється залежно від потреб суспільства. Дослідники відзначають динамізм та нівелювання жорсткої стандартизації лексичного
складу, відмову від уживання традиційних наукових кліше, сміливіше вживання
засобів експресивності [Скрипак 2008, 50].
Об’єктом даного дослідження є науковий англомовний дискурс. Предметом
дослідження даної роботи є науковий наратив. Поява наукового наративу – логічна відповідь на потреби сучасної епохи. Завдяки наративам науковий дискурс
набуває експресивності та емоційності, а отже привертає увагу адресата та спрощує процес переконання в істинності повідомлення завдяки різним засобам аргументації. Сучасний науковий дискурс схильний до індивідуалізації, візуалізації
та зазвичай містить емоційну складову. Один із засобів вираження функції персоналізації викладу, візуалізації та самопромоційності є застосування наративів
у науковому дискурсі. Ми визначаємо наратив як певний ансамбль лінгвістичних
та психологічних структур, що виражені культурно-історично, обмежені рівнем
майстерності кожного індивіду у поєднані з його або її соціально-комунікативними здібностями та лінгвістичною майстерністю. Науковий наратив – це інтенціональний, послідовний, зв’язаний, подієвий дискурс, що містить логічну креативність та інтригу, а також надає якісну інформацію, яка вочевидь перебільшує
кількісні факти.
Отже, ознаками наративності можуть бути такі характеристики: описовий
інструментарій; впевненість автора; якісна інформація перебільшує кількісні
262

Шелковнікова З. Б.

факти; наративна інтенціональність; факти набувають подієвого статусу; зрозумілість; доступність; креативність; логіка; інтрига; естетичність; фікціональність. Дані ознаки притаманні наративності наукового дискурсу, але не завжди
є обов’язковими. Ми вважаємо, що наявність хоча б декількох з них є підставою
для розгляду наукового дискурсу з точки зору наративності. Зазвичай наявність
подієвості у зв’язці з естетичністю вже суттєво відрізняють наративний науковий
дискурс від звичних схем побудови наукового дискурсу. Чим більше ознак є в наявності – тим більш очевидний наратив у мові науки.
Мета даної статті – виокремити різні види наукових наративів та створити типологію наративів у мові науки. Ми вважаємо, що таким чином, ми окреслюємо
функціональність наративів в аспектах структури й композиції та аргументативного потенціалу сучасного наукового дискурсу.
На підставі проведеного аналізу в англійській мові науки ми виділяємо два
основні типи наративів – структурно-композиційні та аргументативні.
До структурно-композиційних належать:
 наратив-анонсування (флешфорвард)
 наратив-флешбек
 наратив-дигресія
 наратив-підсумовування
1. Наратив-анонсування (флешфорвард), наприклад:
“Introspection and linguistics. Should we trust our own intuition?” [Gibbs, 2006, 135]
Наратив-анонсування міститься у назві статті. Тут наратив-анонсування виражений риторичним питанням, що в даному випадку є основною наративною
ознакою, яка передає емоційність, а також внутрішню фокалізацію (“погляд разом”) та міметичний виклад наративу. Проте анонсування може мати вигляд твердження, як-от у розповідному реченні (констативі) типу:
“This book has three purposes”[Connor 1996, 6]
2. Наратив-флешбек.
Типовим прикладом наративу-флешбеку є подяка (acknowledgement), як-от:
“To my parents, who gave me the determination to seek out the truth, and the sense
of humour necessary to deal with it when I found it.” [Cargill 1989, 2]
Подяка – це вираз почуттів, що і є ознакою емоційності, а отже, і наративності. В даному наративі міститься нульова фокалізація та виклад у формі дієгезису.
3. Наратив-дигресія.
Наратив-дигресія (відхилення від основної думки) зазвичай поетичний, а
тому наративний. Тут спостерігаємо внутрішню фокалізацію та виклад у формі
дієгезису. Експліцитним маркером такого типу є фраза But I digress.
“As a teacher of communications, both written and oral, one of my primary
objectives with students is to teach them the importance and methodology of adding
ethos-credibility, logos-logic and facts, and pathos-emotional appeal into their
communications. I marvel at the fact that ideas conceptualized by Aristotle still apply
to twenty first century discourse. But how do these principles apply to computer-based
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learning and communication? Here, I visualize Aristotle standing in a toga/ a la
«Animal House» staring perplexed at the intricacies of a computer, and asking me,»
How do I do this Libby?» But I digress. What I’m trying to point out here is that there is
an obvious need for ethos and pathos in online instruction and learning. Technological
discourse is a medium of discourse that necessitates its own form of ethos and pathos.”
[Teaching Aristotle New Tricks: Building Ethos and Pathos--Audience Appeal into
Web-Based Instruction]
Наступний приклад поетичний:
“For example, at one point, Gloucester in despair says, As flies to wanton boys are
we to the gods, They kill us for their sport.” [Abbot 2012, 63]
4. Наратив-підсумовування.
Розглянемо такий приклад:
“If our thinking is saturated with the many languages of narrative from our
earliest years, what is it that leaks in from the unmediated world of feelings, actions,
and consequences? Where does the balance lie between the world at large and our
constructions of it?
In one form or another, these questions have followed the heady invigorating wind
of post-structuralist thought from the moment it blew through the humanities. I want
to end with them for they are still very much alive – as alive as the perception that
narrative is always and forever full of gaps that we must fill, and that closure, however
much narrative may seem to invite it, finally something only we can confirm, and only
if we choose to do so [Abbot 2012, 21].
Наративом є лише підкреслений текст, але, щоб зрозуміти всю значущість
функції підсумовування в даному прикладі, необхідно прочитати наведений текст
цілком. Даний наратив виражений у риторичних питаннях з використанням метафор. Наратив має дієгетичний виклад та внутрішню фокалізацію.
Наведені вище приклади є невеликими за обсягом, тому, ми пропонуємо називати їх згорнутими наративами. Згорнуті наративи-флешфорвард вживаються
в заголовках, вступах та передмовах, а також в анотаціях. При цьому часто використовується внутрішня фокалізація, щоб зробити адресата частиною процесу
і, таким чином, ще більш зацікавити та переконати його (імплікація: “адже ми на
одному боці, займаємось спільною справою”). Для цього використовуютьcя вирази shall we; should we; let us; why don’t we; наказовий спосіб дієслова; риторичні
питання, на які адресат знає відповідь.
Згорнуті наративи-флешбек використовують в елементах анотацій, в оглядах
історії питання, у висновках та передусім у подяках. Часто застосовується прийом зовнішньої фокалізації (“погляд ззовні”), що опосередковано доводить зацікавленість широкої аудиторії та свідчить про важливість доробку, що, в свою
чергу, також сприяє переконанню адресата та створює позитивний імідж автора.
Згорнуті наративи-підсумовування є одним із засобів лінеарності, яка “виявляється у характерній чіткій структурі наукового дискурсу, підпорядкованості мікропозицій макропозиціям, компресованості, уникненні відхилень від основної
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теми, й передається через ряд метадискурсивних мовних одиниць та риторичних
фігур, що допомагають адресату краще орієнтуватися у науковому текст [Ільченко 2002, 5] Такі наративи допомагають чітко структурувати дискурс. Для привертання уваги та логічного виділення наративу використовують логічні конектори
підсумовування: to sum up, in summary, summing it (all) up, in sum, to summarize,
to conclude, in conclusion, on the whole, all in all, in general, generally speaking, in
brief, briefly, in short, in a word. Нульова фокалізація від всезнаючого автора переконує у коректності висновків адресанта.
Згорнуті наративи-дигресії вводяться до основного ходу наукового повідомлення, немов ззовні, часто міметично, неначе розігрують спектакль. Зовнішня
фокалізація дигресії є наративною ознакою, яка переконує адресата у актуальності. Певна особа (зазвичай авторитетна інстанція) зацікавлена даним науковим
доробком, імплікуючи “отже, мене це також стосується, і мене це переконує”.
Часто дигресії виділяються візуальними засобами (інший шрифт та його розмір,
нахил, лапки, пропуски).
Якщо мова йде про більш розлогі фрагменти тексту, маємо справу з розгорнутими наративами. Розглянемо приклад розгорнутого наративу-дигресії, який
викладено після основної частини теоретичного матеріалу, як матеріал для додаткового читання:
“Further secondary reading.
The story of Solomon’s wise decision can be found in the Old Testament in 1 Kings
3: 16-28. The most famous version of the story of Oedipus can be found in two plays
by Sophocles, Oedipus the King and Oedipus at Colonus (fifth century BC)/ For many
of the variants on this continually fascinating story, you can consult two good books:
Lowell Edmunds and Alan Dundes (eds.), Oedipus: a Folklore Casebook (New York:
Garland, 1983) and Lowell Edmunds, Oedipus: The Ancient Legend and Its Later
Analogues.
In thinking about narrative as thinking, it may help to consider Stanley Fish’s
distinction, In his Self-Consuming Artifacts: The experience of Seventeenth Century
Literature, between a “rhetorical text” that satisfies the needs of its readers” by
mirroring “the opinions its readers already hold” and a “dialectical text” that “is
disturbing, for it requires of its readers a searching and rigorous scrutiny of everything
they believe in and live by. Of all the works on narrative, the one that for me best
features the capacity of narrative to find new understanding through the working out of
the story is Paul Ricoeur’s magisterial three-volume work “Time and Narrative”. His
writing can be little dry, but it is well worth the effort.” [Abbot 2012, 212].
В даному наративі-дигресіїї передається додаткова інформація. Автор надає
уточнення та роз’яснення, наводить авторитетні посилання, що спрощує завдання
переконання читача. Описовий інструментарій, інтрига, наративна інтенціональність, використання ідіоми “dry reading” є наративними ознаками даного фрагмента. Нульова фокалізація (всезнаючий автор) поступово перетворюється на
внутрішню (“погляд разом”), яка виражена імпліцитним імперативом (настанова
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автора – прочитаємо), а згодом і на зовнішню фокалізацію (“погляд ззовні”), коли
наратив розглядається з точки зору інших авторів. Таким чином, завдяки розгорнутості наративу маємо можливість розглянути питання з різних точок зору, що також
буде ознакою наративності, позаяк це додає естетичності дискурсу у цілому.
Науковий дискурс завжди передбачає аргументацію, адже основна мета наукового дискурсу – переконання. Британський науковець Стівен Еделстон Тулмін
створив теорію аргументації, яка мала “виправити” недоліки формальної логіки, та
визначив структуру аргументів. За моделлю Тулміна, аргументація – це обґрунтування судження, відповідно, аргумент – це засіб обґрунтування. Перший елемент
аргументації “твердження” (claim) – висловлення точки зору в формі обстоювання
поглядів або критики. Твердження – це основна теза (це може бути умови, висновок,
думка тощо, власне, це те, що автор намагається довести). Другий елемент – “дані”
(data), для підтримки “твердження” та для протидії можливим сумнівам і закидам. Дані – це конкретні факти, статистика, свідчення, приклади, думки експертів.
Власне, це засоби доказу. Засоби обґрунтування та правомірності – це “підґрунтя”
(warrant) [Toulmin 1958, 15]. Підгрунтя – це обґрунтування твердження. Зазначені
три елементи є обов’язковими для кожного аргумента. В розширеній моделі учений зазначає ще три можливі додаткові складники “підтримка” (backing) або додаткові дані задля більшої переконливості (персуазивності), “контраргумент та застереження” (rebuttal), які можуть стосуватися як твердження, так і даних та підґрунтя;
та “маркер достовірності” – категоричної (типу “завжди”, “ніколи”, “обов’язково”)
або некатегоричної (на зразок “можливо”, “ймовірно”, “іноді”) (qualifier). За Тулміном, мета аргументації – максимально наблизитися до істини, що повністю збігається з доконечною метою наукового пошуку. [Toulmin, 1958, 28] Як зазначає науковець А.Белова, “функція аргументації передбачає реалізацію функцій мовних
висловлювань в тексті і слугує базою для інтерпретації іллокутивних функцій, які
оперують у ньому. У процесі аргументування мовець реалізує себе як мовна особистість, демонструючи свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію”
[Белова 1997, 5]. Задля доведення власної позиції адресат використовує свої особисті можливості. Таким чином, науковий дискурс набуває персоналізованості.
Проявом такої авторської позиції є наукові наративи, зокрема аргументативні.
До аргументативних наративів належать:
 наративи екземпліфікації
 наративи пояснення та уточнення
 наративи каузації
 наративи посилань на авторитети
Розглянемо їхню специфіку у порядку наведення.
Екземпліфікація стосується “логосу” (за Аристотелем) та “даних” (за
Тулміном). Розглянемо приклад наративу-екземпліфікації:
“Consider a few simple examples of ordinary introspective reasoning.
Imagine sitting still in a chair. As you sit, you decide to raise your arm within
the next few seconds, and then you actually do so. Your introspective analysis of this
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situation suggests that your conscious decision to raise your arm, and when to do so,
provides the causal force for making your arm move in the way and time that it did. But
is this intuition, which arises from your introspective analysis of your own actions and
the reasons for them, accurate? Might your arm movement be due to reasons other than
your conscious decision to raise your arm?” [Gibbs 2006, 135].
Наведений приклад наративу містить низку подій, причинно-наслідковий
зв’язок, як стверджувальні, так і питальні речення, елементи опису. Даний наратив є прикладом мімезису – драматичної імітації. Автор малює емоційно-експресивну картину в уяві адресата, ніби він актор і грає цю дію на сцені. Такий ефект
досягається завдяки використанню дієслів в імперативі: consider, imagine, decide;
а також розгалуженого описового інструментарію. Внутрішня фокалізація (“погляд разом”) також сприяє відтворенню міметичного характеру викладу наративу.
Таким чином, розгорнутий наратив має більше засобів для виконання основної
функції наукового дискурсу – переконання, насамперед, через свій обсяг. За допомогою згорнутих наративів складніше реалізувати екземпліфікацію.
Наративи пояснення та уточнення надають додаткову інформацію,
роз’яснюють, а іноді і розважають. За моделлю Тулміна вони стосуються “даних”
та “підтримки”. До “розважальних” наративів пояснення можна віднести поетичні вислови, представлені в епіграфах:
“ In front, the sun climbs slow, how slowly,
But westward, look, the land is bright!
Say not the struggle naught availeth.
Arthur Hugh Clough
Nearly all the writings on standards of which I am aware have been based on
a distinct standard or have been focused on a particular standards area…It is not
surprising that writers prefer to study the unfamiliar subject…” [Cargill 1989, 25].
Автор Карл Карджил у такий поетичний спосіб порівнює комп’ютерну стандартизацію з прекрасним, однак пояснює та уточнює, що це нелегка справа (боротьба).
Наративи пояснення та уточнення містяться як у власне науковому тексті,
так і у виносках або примітках. У таких випадках, вони виділені візуально. Наведемо приклад наративу пояснення та уточнення:
“It is curious that 58 percent of the references in Silvia’s (1993)” review article on
ESL and native speaker contrasts are in the form of dissertations and research reports,
unpublished in major books and journals” [Connor 1996, 34]
Даний приклад наративу пояснення та уточнення введений виразом it is curious
that, що слугує привертанню уваги.
Наративи каузації – найпоширеніші види наративів, адже вони відповідають важливому завданню наукового дискурсу – переконати. Причини, підстави,
мотиви, наслідки, результати виражають наративи каузації, що суттєво спрощують аргументацію. За Тулміном, вони стосуються “підґрунтя” та “маркерів
достовірності”.
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Учений Вольф Шмід зауважує, що деякі науковці висувають каузальність, як
умову наративності. Однак він вважає, що в мінімальну дефініцію наративності
каузальність включати не варто [Шмід 2008, 16, 17]. І все ж, ми вважаємо, що
каузальність в наративах – розповсюджене явище, хоча вона часто-густо виражена не експліцитно, а імпліцитно. Особливо це стосується наукових наративів.
Експліцитно наративи каузації можуть вводитись за допомогою таких виразів:
because, since, for, for the reason that, in that, thanks to, due to, owing to, because of,
on account of, so, to result in, to have as a result, to cause, to end in, to lead to, thus,
hence, therefore, as a consequence, consequently, as a result, for this reason, from this
it follows тощо.
Приклад наративу каузації:
“Even trained experts often fail to recognize the real reasons for their beliefs and
actions. The simple fact is that our ability to introspect upon many cognitive processes
is extremely limited” [Gibbs 2006, 136]
У даному випадку спостерігаємо згорнуту експліцитну каузацію. Звичайно,
імпліцитно ми прослідковуємо каузацію і в згорнутих наративах (зазвичай завдяки імплікаціям), проте розгорнута експліцитна каузація значно полегшує сприйняття наукового доробку.
Наративи посилань на авторитети додають значущості та вагомості науковому доробку, що звичайно допомагає в аргументації та переконанні адресата.
Вони стосуються “етосу” (за Аристотелем) та “даних” і “підтримки” за моделлю
Телміна. При цьому, не завжди є експліцитне посилання на конкретних осіб. Наприклад:
“Much work in contemporary cognitive science suggests that people’s introspections
about their beliefs, feelings, and the reasons for their actions are quite inaccurate”
[Gibbs 2006, 136]
Ознакою наративу посилань на авторитети в даному прикладі є вирази much
work, contemporary science. Крім цих висловів, наративи посилань на авторитети можуть застосовувати такий інструментарій: famous, outstanding, well-known,
popular, prominent, eminent, renowne, celebrated scientist, scholar, authority тощо.
Сучасний науковий дискурс схильний до загальної наративізації, особливо,
якщо мова йде про історичні або філологічні дисципліни. Часто-густо стаття
або навіть ціла книга створюються в наративному стилі. В такому випадку мова
йде про тотальний наратив. У стилі тотального наративу, створено, зокрема,
такі наукові доробки: Gottschall Jonathan “The Storytelling Animal: How Stories
Make Us Human” [Gottschall 2013]; H. Porter Abbot “The Cambridge Introduction to
Narrative” [Abbot, 2008].
Отже, ми розглянули наукові наративи та узагальнили їхню типологію в аспектах структури та аргументації. Обидва типи наративів – структурні та аргументативні – можуть бути згорнуті та розгорнуті. Незважаючи на різноманіття
наративів, їхній міметичний або дієтетичний характер, різну фокалізацію, всі
вони слугують доконечній меті – поліпшенню ефективності наукової комунікації.
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“Science is not only a discipline of reason but, also, one of romance and passion”
(“Наука – це не лише дисципліна міркування, а й також пристрасть та романтика.” – переклад наш – З.Ш.) – дані рядки належать видатному британському
фізику Стівену Гокінгу, який попри важкий параліч веде активний спосіб життя
та “насолоджується” активною, у тому числі і науковою діяльністю (у 2007 р.
здійснив політ у невагомості на спеціальному літаку).
Ми закликаємо до романтики та пристрасті у науці за допомогою наративів.
Шелковникова З.Б., аспирантка
Центр научных исследований и преподавания иностранных языков НАН Украины
Типология нарративов в языке науки.
Рассмотрены современные тенденции англоязычного научного дискурса. Современный
научный дискурс склонен к индивидуализации, визуализации и, как правило, имеет эмоциональную
составляющую, что воплощается в научных нарративах. Выделены различные виды нарративов, а
также создана типология нарративов в языке науки. Внимание сконцентрировано на структурных
нарративах и аргументативных нарративах, которые способствуют улучшению эффективности научной коммуникации.
Ключевые слова: научный дискурс; научный нарратив; структурный нарратив; аргументативный
нарратив; свернутый нарратив; развернутый нарратив; тотальный нарратив; фокализация.
Shelkovnikova Zinaida, Postgraduate student
National Academy of Sciences of Ukraine, Research and Educational Center for Foreign Languages
The Typology of Narratives in the Language of Science.
The present paper addresses some novel scientific discourse trends. Modern scientific discourse is
prone to individualization, visualization and usually conveys emotional component expressed through
narratives. Different types of narratives were singled out and classified. Special attention is paid to the
structural narratives and argumentation narratives which improve scientific communication efficiency.
Key words: scientific discourse; scientific narrative; structural narrative; argumentation narrative;
contracted narrative; expanded narrative; total narrative; focalization.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Література:
Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации / А.Д. Белова. – К. : Астрея, 1997. – 311 с.
Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу: Монографія / О. М. Ільченко. – К. :
ІВЦ «Політехніка», 2002. – 288 с.
Ільченко О. М. Англійська для науковців : НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання
інозем. мов = The language of science / Olga Ilchenko : підручник. – Вид. 3-тє, доопрац. – The
Language of Science – К. : Едельвейс, 2013. – 301 с.
Скрипак И.А. Языковое выражение экспрессивности как способа речового воздействия в современном научном дискурсе: на матери але статей лингвистического профеля на русаком и
английском язиках: диссертация кандидата филологических наук: 10.02.19 / И.А. Скрипак. –
Ставрополь, 2008. – 199 с.
Шмид В. Нарратология / В.Шмид //2е изд., испр. и доп. – М.:Языки славянской культуры,
2008. – 304 с.
Cargill, Carl F.Information Technology Standardization. Theary, Process, and Technology / Carl
F.Cargill. // Digital Press, 1989 – 252 p.
Gottschall J. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human / Gottschall Jonathan. – USA,
2013 – 233 p.
Porter Abbott H. The Cambridge Introduction to Narrative / Porter Abbot H. // Cambridge University
Press, 2012 – 252 p.
269

Studia Linguistica. Випуск 9/2016
9.

Annual Review of Cognitive Linguistics/ volume 4// 2006 – John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam / Philadelphia – 187 p.
10. Roeger L.. Teaching Aristotle New Tricks: Building Ethos and Pathos – Audience Appeal into WebBased Instruction: http://tcc.kcc.hawaii.edu/previous/TCC%202000/paper/paper_roegerl.html
11. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory/ Edited by David Herman, Manfred Jahn and MarieLaure Ryan // Routledge Taylor and Francis Group. London and New York, 2008. – 718 p.
12. Toulmin S. The Uses of Argument / Stephen Edelston Toulmin // Cambridge University Press, 1958 –
241 p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список джерел ілюстративного матеріалу:
Annual Review of Cognitive Linguistics/ volume 4// 2006 – John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam / Philadelphia – 187 p.
Cargill, Carl F.Information Technology Standardization. Theary, Process, and Technology / Carl
F.Cargill. // Digital Press, 1989. – 252 p.
Gottschall, Jonathan The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human / Gottschall Jonathan –
USA, 2013. – 233 p.
Porter Abbott H. The Cambridge Introduction to Narrative / Porter Abbot H. // Cambridge University
Press, 2012. – 252p.
Roeger, Libby. Teaching Aristotle New Tricks: Building Ethos and Pathos – Audience Appeal into
Web-Based Instruction: http://tcc.kcc.hawaii.edu/previous/TCC%202000/paper/paper_roegerl.html
Ulla Connor Contrastive Rhetoric / Ulla Connor // Cambridge University Press, 1996. – 201p.
Стаття надійшла до редакції 22.11.2015

270

УДК 811.111
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА НЕОЛОГІКА В МАС-МЕДІА
(НА МАТЕРІАЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)
Журавель Мар’яна Мирославівна
студ.
Національний університет «Львівська політехніка»
У статті досліджено особливості творення та функціонування комп’ютерних термінів-неологізмів, простежено їх використання в мас-медіа та виявлено шляхи добору відповідників під час запозичання термінів, зокрема, з англійської мови. Аналіз здійснено на матеріалі текстів засобів масової
інформації. Виявлено активні способи творення термінів, як-от: афіксація, композиція (осново- та
словоскладання), абревіація, транслітерація/транскрипція.
Ключові слова: неологізм; спосіб творення; перекладацькі трансформації.

Сучасна українська термінологія активно поповнюється новими одиницями –
переважно запозиченнями з англійської мови. Незважаючи на те, що українська
мова частково асимілює чужі слова, однак велика кількість англіцизмів створює
загрозу для національної терміносистеми й часто негативно впливає на комунікацію. Дослідники зауважують, що «протягом останніх десятиліть створено спеціальні центри неології, зокрема англійської, німецької, французької, російської
тощо, де фіксують і досліджують нові слова та їхні значення, аналізують причини
їхньої появи, вивчають моделі їхнього утворення, здійснюють їхню лексикографічну розробку» [Колоїз 2009, 57-58]. Ж. В. Колоїз стверджує, що «наприкінці
ХХ – початку ХХІ століття українські мовознавці посилили увагу як до теоретичного осмислення, так і до практичного опрацювання неологічного матеріалу
української мови: активізовано дослідження процесу появи нових слів, удосконалено методику їхньої систематизації та нормативної оцінки, збагачено практику
фіксування нових слів і нових значень» [Колоїз 2009, 58].
Різні проблеми неології досліджувало чимало українських вчених, зокрема
Л. М. Пашинська систематизувала й усебічно описала різні типи фразеологічних неологізмів в українській мові [Пашинська 2011], Ю. К. Островська дослідила оцінні неологізми в англійській та українській мовах [Островська 2011],
М. О. Жулінська провела концептуальний аналіз англійських лексичних інновацій сфери інформаційних технологій та типологізувала їх [Жулінська 2011],
О. А. Стишов виявив тенденції змін словникового складу української літературної
мови, схарактеризував інтенсивність поповнення неологізмами тематичних груп
лексики [Стишов 2003]. Внесок у дослідження неології зробили й такі українські
вчені, як Д. В. Мазурик [Мазурик 2002], Л. В. Струганець [Струганець 2002],
Б. М. Ажнюк [Ажнюк 1999].
Однак сьогодні ще недостатньо дослідженими залишаються особливості творення та функціонування комп’ютерної термінології, зокрема в мас-медійному
дискурсі, що зумовлює новизну й актуальність теми дослідження.
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Мета цієї праці – дослідити особливості творення та функціонування
комп’ютерних термінів-неологізмів на матеріалі текстів засобів масової інформації, зокрема простежити їх використання та виявити шляхи добору відповідників
під час запозичання термінів з англійської мови.
Предмет дослідження – нова комп’ютерна термінологія в мас-медіа.
Об’єкт дослідження – специфіка творення та функціонування комп’ютерної
термінології в текстах засобів масової інформації.
Існує низка підходів до визначення поняття неологізм. Так, А. І. Гальперін дає
таке визначення термінові: будь-які нові словникові та фразеологічні одиниці, що
з’явилися в мові в результаті розвитку науки й техніки, нових умов життя, соціально-політичних змін і т. ін. або ті, що передають новими словами вже наявні поняття [Гальперін 1953, 77]. В енциклопедії «Українська мова» подано докладніше
тлумачення терміна неологізм: «слово, а також його окреме значення, вислів, які
з’явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюються мовцями (загальномовні неологізми) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення,
тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми)» [Українська мова. Енциклопедія 2000, 180].
На сьогодні відомо багато різних підходів до вивчення неологізмів. Як стверджує І. С. Грицай, більшість наукових праць і досліджень ґрунтуються на класичному підході – структурно-семантичному [28]. Згаданий дослідник, звертає увагу
на те, що «вивчення неологізмів в межах цього підходу дає змогу описувати нові
факти і явища мови й мовлення, досліджувати їх структуру й семантику, способи
творення й особливості вживання тощо» [30]. Виокремлюють також порівняно
нові підходи до вивчення нової лексики, серед яких називають соціолінгвістичний, когнітивний, функціональний та прагматичний [30].
Дослідження неологізмів на матеріалі англійської мови показують, що нова
лексика утворюється переважно з власного матеріалу шляхом словотворчих операцій та переосмисленням вже наявних одиниць [Зацний 1997, 3]. Однак цей висновок не можна поширити на комп’ютерну терміносистему української мови.
За даними І. Ментинської, яка проаналізувала 2500 одиниць, «18% становлять
питомі українські назви, 58% – чужомовні запозичення (з них 25% – давні запозичення, 33% – нові чужомовні запозичення), 24% – номінації змішаного типу»
[Ментинська 2014, 71].
Ю. А. Зацний пропонує поділяти неологізми на: «лексичні (нові слова); фразеологічні (нові стійкі словосполучення); семантичні (нові лексико- семантичні
варіанти слів або стійких словосполучень). В окрему категорію виділяють також
словотворчі інновації, що матеріально втілюються у нових словотворчих елементах» [Зацний 1997, 6]. Згідно з класифікацією О. Сербенської, неологізми сучасної української мови можна поділити на такі групи: новотвори, запозичення;
перерозподіл значень у жанрах і видах мовлення; відродження слів і висловів з
минулого [Сербенська 2001, 108]. О. А. Стишов називає низку чинників позамовного характеру, які активно діють як у мові новітніх мас-медіа, так і переважно в
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усній сучасній українській мові: демократизація всіх галузей суспільного життя;
істотне послаблення (а то й припинення) цензури й самоцензури; офіційний статус української мови; зміни в структурі українського суспільства; необхідність,
доцільність, практичні потреби мовців; мода на слова – естетичні смаки певної
доби; пошуки нових засобів вираження [Стишов 2003]. Тенденцією в лексиці
друкованих ЗМІ аналізованого періоду є кількісне поповнення її складу словами
іншомовного походження [Шаповалова 2003].
Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що в комп’ютерній термінології, використовуваній у медіатекстах, продуктивними є такі способи словотворення:
- суфіксація (Будинок британського комп’ютерника почав вести мікроблог
[33]; Деякі виробники комп’ютерів не в захваті від нової “операційки” [40]; Під
кришкою у «ґаджета» – 8-ядерний процесор та два «гіга» оперативки [45]);
- префіксація (Але головним є те, що антивірус самостійно визначає, що є вірусом, а що є звичайною програмою… [32]; Кіберсаботаж і кібертероризм – дві
головні загрози сучасному інтернету, на думку Касперського [35]);
- композиція (осново- та словоскладання) (Але також можна побачити роботу інтерфейсу нового веб-оглядача [41]; Творці нового сервісу інтернет-спілкування поки що не гарантують стовідсоткової анонімності своїм користувачам
[44]); Найбільш затребуваними послугами на ринку інтернет-маркетингу сьогодні є SEO пошукова реклама [22] Samsung офіційно представила нове покоління
смарт-годинника Gear S2 [42]);
- абревіація (Свої навички майбутні комп’ютерні генії розвивають на шкільних ЕОМ [48]; Даний файл містить три бази даних гарвардського університету,
одна з яких є БД системи публікації [49]: Потенційно винахід може призвести до
появи масових ЦП [50]);
- транслітерація/транскрипція (Гідною тимчасовою заміною може стати месенджер «Фейсбуку» [37]; Компанія Apple готує презентацію нових
моделей смартфонів [39]; Будь-який акаунт Facebook тепер можна легко зламати [38]; Новий навігатор Apple, яким замінили якісні Google карти, не може знайти цілі міста [36]; На вихід девайсу вже почали збирати гроші на Kickstarter [20]; Апдейт з індексом 5.6.1 вийшов мінорним
[47]; …Невдовзі збільшаться продажі смартфонів та фаблетів з великим екраном [23]; MiniLock можна буде встановити як безкоштовний відкритий плагін
для браузера… [24]; У нових моделях Mozilla Corp. буде використовувати дешеві
чипсети компанії Spreadtrum Communications Inc [25]).
Сьогодні у творенні термінів часто використовують поєднання абревіатури англійською мовою і слова українською мовою, тобто спостерігаємо процес
скорочення і словоскладання, який дає в підсумку термін-варваризм (Таким чином, ускладнюється можливість визначити IP-адресу і місце розташування
людини, яка відправила повідомлення) [44]; Мікрокомп’ютер отримує дані з
GPS-датчика [34]; Гаджет відноситься до пристроїв середнього рівня – телефон оснащений 4,7-дюймовим HD-дисплеєм [26]; У додатку можна вибрати
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пристрій, наприклад кільце з NFC-модулем, і прив’язати до нього будь-яку зі
своїх платіжних карт [21]; Це ціла система з програмним забезпеченням, підтримуваним різними VR-гарнітурами [43]; Компанія випустила два цифрових
фотоапарата, один з яких схожий на калейдоскоп вартістю 400-500 доларів, а
інший – на DSLR-камеру [43]). На цю тенденцію звернули увагу Н. Ф. Клименко,
Є. А. Карпіловська та Л. П. Кислюк, зазначивши: «Як різновид вкраплень розглядаємо і дедалі активніші в сучасній мовній практиці мас-медіа і реклами гібридні композити, перша основа яких становить іншомовну лексему в неадаптованій
формі, переважно в іншомовній графіці, пор.: …Якщо ви – абонент SIM-SIM,
відправте SMS-повідомлення за номером 104000 (Діалог: Новини для абонентів
UMC, 06. 2006)...» [Клименко, Карпіловська, Кислюк 2008, 14].
Натомість у перекладознавстві визначають такі головні види перекладацьких
трансформацій, що можуть використовуватися в роботі з інноваціями: 1) еквівалент або близьке до нього; 2) транскрипція; 3) транскрипція у поєднанні з описовим перекладом; 4) буквальний переклад, 5) калькування; 6) описовий переклад;
7) формування нового терміна або надання нового значення вже наявним [Макаренко, Матковська 2012, 70]. У межах комп’ютерної термінології найактивнішими видами трансформацій є використання: еквівалента або близького до нього
слово (default – звичайний, links – посилання, application – додаток, hard drive –
жорсткий диск, space – пробіл, double click – подвійне натискання [29]); транскрипції (gamepad – геймпад, emoticon – емотикон, VJ – віджей, widget – віджет,
joystick – джойстик [27]) та описового перекладу (application software – аплікація,
застосунок, by default – за замовчуванням, hard disk drive – накопичувач, opensource software – відкритий, usability – зручність користування, web-application –
веб-застосунок [31], Google juice – людина, яка проводить більшу частину часу у
пошуковому сервері; wikiality (wikipedia + reality) – дійсність, визначена партнерською домовленістю [Касаткіна-Кубишкіна, Курята 2012, 50]). Дослідники звертають увагу на те, що останнім часом спостерігається тенденція використовувати
під час перекладу англійські терміни в українській транслітерації чи транскрипції [Макаренко, Матковська 2012], яку не можна вважати корисною для розвитку
власне української мови. На жаль, окремі науковці переконані, що «перевагою
транслітерації/транскрипції у якості способу перекладу є їх надійність. Перекладаючи таким чином малознайоме, не досить вивчене поняття, перекладач, по суті,
передає лише його звукову оболонку. А змістовна сторона цього поняття стає зрозумілою через контекст, і є змога уникнути пояснення та інтерпретації його особливих характеристик на мові перекладу» [Грицькова 2013].
Отже, найпродуктивнішими способами творення комп’ютерних неологізмів
є афіксація, композиція (осново- та словоскладання), абревіація, транслітерація/
транскрипція. На жаль, фахівці (як комп’ютерники, так і журналісти) не докладають зусиль, щоб створити термін на питомій основі. Належить зазначити, що
українська комп’ютерна терміносистема ще не усталена, тому низка одиниць у
ній має кілька варіантів вимови та написання. Автори медіатекстів, відчуваючи
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чужорідність таких, переважно транскрибованих чи транслітерованих термінів,
подекуди використовують лапки, вводячи терміни-неологізми в текст. Вважаємо,
що в подальшому необхідно дослідити способи творення комп’ютерних термінів
на питомій основі.
Журавель М.М., студентка
Национальный университет «Львовская политехника»
Глобализационные процессы и неологика в масс-медиа (на материале компьютерной терминологии)
В статье исследованы особенности образования и функционирования компьютерных терминов-неологизмов, прослежено их использование в СМИ и выявлены пути подбора соответствий
при заимствовании терминов, в частности, из английского языка. Анализ осуществлен на материале текстов средств массовой информации. Выявлены активные способы образования терминов,
такие как: аффиксация, композиция (осново- и словосложение), аббревиация, транслитерация /
транскрипция.
Ключевые слова: неологизм; способ образования; переводческие трансформации.
Zhuravel M.M., student
Lviv Polytechnic National University
Globalization Processes and Neology in the Mass media (based on computer terminology).
Features of formation and functioning of computer terms-neologisms are researched in the article, their
usage in media is traced and ways of equivalent selection while borrowing terms are revealed, in particular
from the English language. Analysis is carried out on the material of media texts. Active methods of terms’
formation are shown, such as affixation, composition (word compounding), abbreviation, transliteration /
transcription.
Key words: neologism; method of formation; translation transformation.
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49. http://ua.korrespondent.net/tech/379519-sajt-garvarda-atakuvav-haker
50. http://ua.korrespondent.net/tech/291012-amerikanci-stvorili-centralnij-procesor-nezvichajnoyiarhitekturi
Стаття надійшла до редакції 14. 11. 2015.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ,
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ,
ЛІНГВОКОМУНІКАТИВІСТИКИ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ
УДК 81:39
KONWERSATORIUM EUROJOS:
PROGRAM PORÓWNAWCZYCH BADAŃ
AKSJOLINGWISTYCZNYCH
Jerzy Bartmiński
profesor doktor habilitowany
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
(Lublin)
EUROJOS (Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym) –
projekt badawczy, celem którego jest dokonanie paralelnych analiz semantycznych na materiale
wszystkich języków słowiańskich (a także niektórych innych), z intencją dokonywania porównań
międzyjęzykowych i międzykulturowych. Wyróżnionym przedmiotem badań jest rozumienie pojęć
aksjologicznych (konceptów), które odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie, jak WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, PRACA, DOM itp. Podstawę materiałową analiz stanowią dane systemowe,
tekstowe oraz ankietowe.
Słowa kluczowe: aksjologia; аksjolingwistyka; koncept; program EUROJOS; językowy obraz świata;
„Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów”.

1. Aksjologia czyli nauka o wartościach ma w filozofii długą tradycję (choć sam
termin wprowadził dopiero Paul Lapie w roku 1902), ale jej nurt językoznawczy, pod
nazwą aksjolingwistyki, wyodrębnił się stosunkowo niedawno. Nie trafił jeszcze do
słowników ogólnych języka polskiego, używa go jednak inicjatorka polskich badań
nazw nazwami wartości, Jadwiga Puzynina1. Aksjolingwistyka cieszy się rosnąca popularnością w Polsce i w krajach słowiańskich.
Celem tego artykułu jest przedstawienie założeń programu badań aksjologicznych prowadzonych aktualnie w ramach międzynarodowego konwersatorium EUROJOS2. Założeniem programu jest metodyczna analiza i opis wybranych konceptów
(traktowanych jako fragmenty językowo-kulturowego obrazu świata) na tle porównawczym3. Intencją EUROJOS było szukanie jedności w wielości i różnorodności,
1
M. in. w przedmowie do książki Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków
2013.
2
Konwersatorium powstało w roku 2001, aktualnie jest afiliowane w Instytucie Slawistyki PAN
w Warszawie i przy Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów; działa
w porozumieniu z Instytutem Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Więcej o Konwersatorium zob.
Bartmiński, Bielińska-Gardziel, 2016 (w druku).
3
Więcej o tym zob.: Abramowicz, Bartmiński, Chlebda, 2009, s. 341-342; wcześniej: Bartmiński 2005,
s. 259-280; Bartmiński, Chlebda, 2008, s. 11-27.
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w skali ponadnarodowej. W roku 2015 ukończono pierwszy etap prac poświęcony
przygotowaniu Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, przygotowano
analizy i opisy konceptów DOM, EUROPA, PRACA, WOLNOŚĆ i HONOR4; tom
poświęcony DOMOWI ukazał się drukiem w roku 20155. Kolejne tomy (o których
dalej) zaplanowano do wydania na rok 2016.
2. Badania konceptologiczne porównywalne ze wspomnianym Leksykonem aksjologicznym są dziś prowadzone równolegle w wielu europejskich ośrodkach naukowych. Przykładowo można wymienić angielską serię poświęconąkluczowym ideom6,
niemiecki słownik pojęć społecznych7, francuski słownik słów „nieprzetłumaczalnych”8, publikacje rosyjskie zwłaszcza składające się na serię Logičeskij analiz jazyka9,
publikacje autorów ukraińskich10 i polskich11, serbski leksykon wartości12.
Program EUROJOS wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowy, ale ma zarazem swoją specyfikę zarówno w płaszczyźnie teorii i metodologii, jak też pod względem rozwiązań dotyczących samej komparacji: w pierwszej kolejności podjęto opisy
paralelne „tych samych” (w założeniu) konceptów w różnych językach, uwzględniające wspólne parametry (zapewniające porównywalność, respektujące zasadę tertium
comparationis), w drugiej kolejności przewidziano porównania wielostronne, różnokierunkowe, w znacznej mierze pozostawiając ten etap czytelnikom i użytkownikom
Leksykonu (podejmowaneprzez redaktorów poszczególnych tomów próby wielostronnych komparacji nie mają charakteru ostatecznego).
3. Specyfiką tych prac prowadzonych w ramach konwersatorium EUROJOS jest:
 po pierwsze – wypracowanie w miarę ujednoliconego systemu narzędzi pojęciowych i wspólnejterminologii;
 po drugie – przyjęcie podobnych sposobów definiowania znaczeń;
 po trzecie – oparcie opisów na porównywalnym zestawie źródeł.
Za podstawę teoretyczną analiz w LASiS przyjęto teorię językowego obrazu świata
(JOS), stereotypów (rozumianych w duchu W. Lippmanna i H. Putnama) jako składników JOS, a za narzędzie opisu semantycznego i eksplikacji – definicję kognitywną i
profilowanie. Wykorzystano w szerokim zakresie doświadczenia Słownika stereotypów
4
Koncepty wybrano kierując się ich wagą kulturową: dom i europę, bo mówimy o Europie jako
„wspólnym domu”, w którym mieszkamy i w którym chcielibyśmy czuć się „u siebie”; pracę, bo od
niej zależą sukcesy i klęski życiowe młodych ludzi; wolność, bo jest sztandarową wartością naszej
części świata; godność i honor, bo sięgają źródeł kultury europejskiej, antycznej Grecji, i są wpisane do
Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku.
5
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1. DOM. Red. Jerzy Bartminski, Iwona BielińskaGardziel, Beata Żywicka, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, s. 501.
6
Key Concepts (na język polski tłumaczono m.in. tomy Nacjonalizm, Władza, Demokracja, Etniczność,
Prawa człowieka, Lud, Bieda, Liberalizm, Kultura, Zdrowie, Sprawiedliwość i inne).
7
Brunner, Conze, Koselleck, 1972–1997; Bartmiński, Lühr (red.), 2009.
8
Cassin Barbara (ed.), 2014.
9
Seria Logičeskij analiz jazyka pod red. Niny Arutjunowej; por. też: Sedakova 2011,Stefanskij
(red.)2011,Stepanov 1997;Tolstaja 2015.
10
Kononenko 2004; Żajworonok 2006.
11
Bartmiński (red.) 1993a; Wierzbicka Anna 1997.
12
Ajdacić (red.) 2015.

279

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

i symboli ludowych (SSiSL)1 i koncepcje wypracowane w ramach polskiej etnolingwistyki kognitywnej2.
3.1. Kluczowe pojęcie językowego obrazu świata oznacza „zawartą w języku interpretację rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą
to być sądy bądź to utrwalone w samym języku, w jego formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych tekstach (np. przysłów), bądź to przez formy i teksty języka
implikowane” [Bartmiński 1990, 110].
Termin językowy obraz świata składa się z trzech członów, z których każdy odsyła
do innej sfery: pierwszy – do języka, trzeci – do obiektywnie istniejącej rzeczywistości, do świata, środkowy (obraz) – do pośredniczącej między nimi sfery pojęciowej/
wyobrażeniowej. Sfera pojęciowa/wyobrażeniowa, określona umownie jako obraz i
postawiona na miejscu centralnym, jako trzon grupy nominalnej, jest zarazem najtrudniejsza do zdefiniowania. O ile potrafimy dość zgodnie mówić, czym jest język i potrafimy w przybliżeniu określić (nawet niekiedy pokazać), czym jest świat (nie wchodzę
tu w filozoficzne pytania o ontologiczny status „świata”), o tyle centralny człon jest
niejednoznaczny, silnie podatny na subiektywne interpretacje.
Relacje między trzema składnikami terminu JOS można przybliżyć odwołując się
do trójkąta semiotycznego (znanego jako trójkąt Ogdena-Richardsa).

Przyjmuję, że termin językowy obraz świata odwzorowuje trójkąt semiotyczny, czyli że trzy człony terminu: językowy + obraz + świata odnoszą się do trzech
wierzchołków tego trójkąta: do symbolu (znaku) językowego, do desygnatu w
realnym lub wirtualnym świecie i do obrazu czyli – mówiąc ogólnie – „semantycznego
korelatu” stojącego między symbolem językowym a desygnatem. Korelat ten jest
różnie nazywany: znaczenie, pojęcie, wyobrażenie, stereotyp, koncept, idea3. Takie
ujęcie istoty JOS uzasadnia stosowanie w jego opisie dwóch komplementarnych procedur badawczych, zarówno semazjologicznej, wychodzącej od znaku (nazwy językowej, leksemu) w kierunku jego znaczenia i oznaczanego przedmiotu, jak też
onomazjologicznej, wychodzącej od przedmiotu w kierunku jego nazwy i wyobrażenia. Możemy więc równie dobrze pytać o znaczenie (konotację w szerokim, Millowskim sensie słowa) wyrazów słońce, księżyc, gwiazdy, jak o sposoby nazywania ‘naj1
2
3

Zob. SSiSL 1996-2012.
Zob. Nepop-Ajdaczyć 2007; Głaz, Danaher, Łozowski, (eds.), 2013.
Szerzej o tym zob. Bartmiński 2008: 23-24; por. też Gryshkova 2014.
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większego dziennego światła na niebie’, ‘największego nocnego światła na niebie’,
‘małych świateł na niebie widocznych nocą’ itp. Podejścia te są niesprzeczne, oba są
praktykowane we wspomnianym SSiSL.
3.2. Stereotypy przyjęto rozumieć w duchu kognitywistycznym (za Walterem Lippmannem, Hilarym Putnamem i J. Bartmińskim) jakowyobrażenie przedmiotu uformowane w pewnej społecznej ramie doświadczeniowej i określające, czym przedmiot
jest, jak wygląda, jak działa, jak jest traktowany przez człowieka itp., zarazem wyobrażenie utrwalone w języku, dostępne poprzez język i przynależne do wspólnotowej
wiedzy o świecie [Bartmiński 2007].
3.3. Jeśli idzie o sposób definiowania, zastosowano nowy typ definicji określanej
jako „definicja kognitywna”, która „za cel główny przyjmuje zdanie sprawy ze sposobu pojmowania przedmiotu przez mówiących danym językiem”, tj. z „utrwalonej
społecznie i dającej się poznać poprzez język i użycie języka wiedzy o świecie, kategoryzacji jego zjawisk, ich charakterystyki i wartościowania” [Bartmiński 1988, 169170]. Definicja kognitywna odwołuje się do wiedzy potocznej, która daje się opisać się
za pomocą stereotypowych (tzn. społecznie utrwalonych) sądów o przedmiocie.
3.4. Profilowanie rozumiane w duchu lingwistyki kognitywnej, jako kreowanie
wariantówbazowego wyobrażenia, pozostające w związku z przyjmowanym przez
mówiących punktem widzenia i celami, do których dążą jako uczestnicy komunikacji, a także z przyjętym przez mówiących systemem wartości i ukierunkowaniem ideologicznym dyskursu. Profile są kształtowane przez mówiących poprzezdobór faset,
ich uporządkowanie według reguł implikacji i ich wypełnienie treścią stosownie do
przyjętej wiedzy o świecie [Bartmiński 1993b; Bartmiński, Niebrzegowska 1998, 217].
Profilowanie jest operacją subiektywną, którego opis nastręcza najwięcej trudności (o
czym zob. [Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska 2015]).
Bliższe omówienie terminów i pojęć oraz przykłady ich operacjonalizacji można
znaleźć w najnowszych publikacjach4.
4. We wspomnianym pierwszym tomie Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, poświęconym DOMOWI, który chcę teraz w kolejności krótko zaprezentować,
znalazły się paralelne opisy tego konceptu w 18 językach. Uwzględniono języki: polski i
czeski, rosyjski, białoruski i mikrojęzyk łemkowski (nie udało się umówić autora dla języka
ukraińskiego), trzech południowo-słowiańskich – bułgarski, serbski i chorwacki – a także
10 niesłowiańskich, w tym zarówno sąsiadów Słowian bliskich (litewski), jak dalszych
(grecki, angielski, francuski i portugalski). Dodatkowo uwzględniono język japoński i trzy
języki afrykańskie: suahili, tamaszek i hausa. Spojrzenie z daleka na dom słowiański i europejski niesie wiele korzyści, bo pozwala uniknąć europejskiego etnocentryzmu.
4
Zob. zwłaszcza tom 25. „Etnolingwistyki” oraz tomy 30, 31 i 33 lubelskiej „czerwonej serii”: Wartości
w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów1, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, I.
Bielińska-Gardziel, Lublin. 2012; Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów
2. Wokół europejskiej aksjosfery, red. J. Bartminski, I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska,
Lublin 2014; Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3. Problemy
eksplikowania i profilowania pojęć, red. I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura,
Lublin 2014. Aktualne informacje są dostępne w witrynie internetowej: ethnolinguistica-slavica.org.
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Wybór DOMU jako pierwszego hasła do Leksykonu aksjologicznego tłumaczy się
jego wyjątkową pozycją we wszystkich językach i kulturach. Dom ma dla człowieka
fundamentalną wartość bytową jako miejsce schronienia i zarazem wartość społeczno-kulturową, jako „gniazdo rodzinne” i szkoła życia. W systemach mitologicznych jest
pojmowany jako centrum i obraz całego kosmosu, imago mundi1, także analogon ludzkiego ciała2, czemu towarzyszy przekonanie, że „ciało użycza duszy schronienia”3. „W
swoim domu każdy czuje się, jakby się znajdował w środku świata” – napisał historyk
religii4. Jurij Łotman umieszcza dom – obok drogi i chleba – wśród słów-kluczy każdej
kultury5. W Mitologii słowiańskiej podkreśla się, że dom to „wspólnota nie tylko żywych,
ale i przodków”6. Budowanie domu jest traktowane jako powtórzenie stwarzania świata,
z towarzyszącymi rytuałami wyboru miejsca, zakładzin i zasiedlin, stanowienia granic7.
Opisy konceptu DOM w poszczególnych językach zostały zbudowane wedle jednego, uzgodnionego modelu, przyjętego przez większość (jednak nie wszystkich) autorów, są więc one w miarę (jednak nie do końca) porównywalne. Po ogólnym wprowadzenie i przedstawieniu stanu badań, zestawiane są:
-- dane systemowe (S): definicje słownikowe nazw domu; hiperonim, synonimy;
opposita; derywaty; kolekcje i kompleksy; kolokacje luźne i utarte frazemy; metafory
domu;
-- dane ankietowe (A), odpowiedzi na pytanie „Co wg Ciebie stanowi o istocie
prawdziwego domu?” zadawane 100-osobowym grupom studentów;
-- dane tekstowe (T), czerpane głównie (choć nie wyłącznie) z prasy wysokonakładowej oraz korpusów narodowych.
Większość autorów zmierzała do zbudowania holistycznej definicji kognitywnej
konceptu DOM w wybranym języku, stosując układ fasetowy, z uwzględnieniem
aspektów materialnego, społecznego i funkcjonalnego. Opisy te wykazały wiele podobieństw i zbieżności. Po zarysowaniu konturów wyobrażenia bazowego podejmowano
próby pokazania, jak wyobrażenie to jest uobecniane na poziomie dyskursów, jak jest
profilowanie. W tej części opracowań ujawniły się najdalej idące różnice między poszczególnymi autorami.
5. W artykule wstępnym do całego tomu, pt. DOM – koncept uniwersalny i specyficzny kulturowo, omówiłem syntetycznie zawartość tomu i podjąłem próbę wydobycia
z zarysowanych obrazów narodowych cech wspólnych, drugoplanowo też – specyficznych. Zdam tu krótko sprawę z tego opracowania.
Na wstępie wypada podkreślić, że w rekonstrukcji obrazu domu w różnych językach chodziło przede wszystkim o aspekt kulturowy, nie architektoniczny, o mentalne
Eliade 1988, s. 32; Kopaliński 1990, s. 69; Chevalier, Gheerbrant 1969, t. 3, s.172; HeinzMohr 1991, s. 137.
2
Cirlot 2012, s. 112.
3
Herder Leksykon symboli 1992, s. 32; idea ciała jako mieszkania duszy tkwi korzeniami w
Biblii (Hi 4,19; 2 Kor 5,1).
4
Lurker 1989,s. 42.
5
Łotman 1978, s. 46.
1

6

Toporkov 1995, s. 168.

7

Kowalski 1998, s. 84-89.
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wyobrażenia domu, rozumienie jego roli w życiu człowieka, więc o „ideę” domu traktowaną w ścisłym powiązaniu ze sposobami jej konceptualizacji i językowego wyrażania. Witold Rybczyński w książce “Dom. Krótka historia idei” podsumowując doświadczenie domu w kulturze zachodniej Europy, podkreślał, że wartością nadrzędną
domu mieszczańskiego jest komfort, wygoda, przyjemność, swojskość i prywatność8.
Głębszy sens egzystencjalny – osobisty, ale też społeczny i kulturowy – przypisał domowi Wacław Havel, czeski pisarz i filozof, który pisał: „Dla każdego człowieka dom
(czes. domov) – jest jednym z głównych doświadczeń egzystencjalnych. To, co człowiek
uważa za swój dom (w filozoficznym sensie tego słowa) można porównać do układu
koncentrycznych kręgów, w których centrum stoi nasze własne „ja”. […] Mój dom
(domov) to ten budynek (dům), w którym żyję, zamieszkały punkt lub miasto, w którym
się urodziłem lub aktualnie żyję, dom (domov) dla mnie to i moja rodzina, świat moich
przyjaciół, przestrzeń społeczna i duchowa, w której istnieję, mój zawód i miejsce pracy. Mój dom (domov) – to oczywiście kraj, w którym mieszkam, język, którym mówię,
atmosfera duchowa mojego kraju przekazywana poprzez język, którego się tu używa.
[…] Prócz tego moim domem (domov) jest też Europa i moje poczucie że jestem Europejczykiem, i nasza planeta, jej współczesna cywilizacja, i nawet cały świat (cytat za:
[Vañková 2012, 61], tłum. J. B.).
Próba oderwania domu od rodziny i prywatności, przekształcenia domu w tzw. komunałkę, lansowana w Związku Radzieckim, nie sprawdziła się, raczej zaowocowała
„wewnętrzną emigracją” na dacze, do oazy prywatności (jak pokazały w swoim opracowaniu Ludmiła Fiodorowa i Dorota Pazio-Wlazłowska). Idea domu – jako oazy bezpieczeństwa – okazała się atrakcyjna nawet dla polityków, skoro sięgnął po nią nawet
pierwszy sekretarz KC KPZR Michaił Gorbaczow, który w roku 1987 wystąpił z inicjatywą budowy „wspólnego europejskiego domu”9. Ideę Europy jako domu i ojczyzny
duchowej pozytywnie komentował także papież Benedykt XVI10, w Polsce znalazła ona
silny oddźwięk w Polsce, została jednak zinterpretowana w duchu wolnościowym; filozof i teolog, Józef Tischner, pisał: „Europa ma być ‘wspólnym domem Europejczyków’.
Metafora ‘wspólnego domu’ jest metaforą wolności. Oznacza ona, że nowa europejska
wolność ma być podobna do tej, jaką człowiek ma we własnym domu, gdzie czuje się
‘sobą u siebie’” [Tischner 1998].
Rybczyński 1986/2015, s. 331.
Koncepcję „wspólnego europejskiego domu”Michaił Gorbaczow ogłosił publicznie w czasie swojej
wizyty w Czechosłowacji w 1987. Miała kontekst polityczny, głosiła budowę wspólnej przestrzeni
europejskiej współpracy, pozbawionej konfrontacji, przy jednoczesnym zachowaniu różnic ustrojowych,
zakładała stopniowe wypieranie wpływów USA z Europy. Koncepcję tę poparł kanclerz Niemiec Helmut
Kohl, powołując się na słowa Charles`a de Gaulle`a o Europie od Atlantyku po Ural.
10
,,Europa to więcej niż kontynent. To dom! Zaś wolność znajduje swój najgłębszy sens w byciu
duchową ojczyzną. Zachowując pełne poszanowanie dla rozróżnienia między sferą polityki i religii,
które rzeczywiście zabezpiecza wolność obywateli do wyrażania wiary religijnej i zgodnego z nią życia –
pragnę podkreślić niezastępowalną rolę chrześcijaństwa dla kształtowania sumień każdego pokolenia
oraz krzewienia głębokiego konsensusu etycznego, który służy każdej osobie, któraten kontynent nazywa
«domem»! (Duchową ojczyzną Europy i Czech jest chrześcijaństwo– homilia papieża Benedykta XVI,
„Nasz |Dziennik” 2009, nr 227).
8
9
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Poddane analizie porównawczej sposoby definiowania w słownikach narodowych
nazw DOMU – takich jak grec. οίκος, litew. namai i namas, pol. i ros. dom, brus. chata,
łemk. chyża, czes. dům i domov, bułg. kyšča, serb. i chorw. kuća; franc. maison, port. i
hiszp. casa, ang. home, także – ujawniły daleko idące różnice, ale też cechy wspólne.
We wszystkich badanych 18 językach nazwy DOMU są polisemiczne, ale w definicjach powtarzają się dwa składniki: miejsce i ludzie.
Co łączy te dwa wymiary, przestrzenny i ludzki? To, że w budynku się mieszka.
Pojęcie mieszkania jest dla idei DOMU kluczowe. Wyobrażenie bazowe DOMU ma
charakter zdarzeniowy, a nie lokatywny, Najistotniejsza jest funkcja domu, zamieszkiwanie. Podstawowy model pojęciowy DOMU jest oparty na konfiguracji czterech
faset1, tworzących uporządkowaną całość (gestalt)2:
{[PODMIOT] + [ZDARZENIE] + [LOCUM] + [FUNKCJA]}.
Ktoś mieszka gdzieś i tu zaspokaja swoje potrzeby. Podmioty i miejsca mogą być
różne, funkcje są takie same.
Możemy kluczowemu predykatowi mieszkać – będącemu leksykalnym wykładnikiem fasety [FUNKCJA]-przypisać następując komponenty semantyczne:
1. ‘znajdować się gdzieś długo / stale’,
2. ‘u siebie, w miejscu oswojonym’,
3. ‘w oddzieleniu od otoczenia i zamknięciu’;
4. ‘po to, żeby zaspokajać potrzeby’ takie, jak:
 snu i odpoczynku;
 ochrony od zimna;
 poczucia bezpieczeństwa;
 bycia z innymi ludźmi, w tym zwłaszcza opieki nad dziećmi (pielęgnowania,
wychowania);
 zwykle też: zaspokajania głodu;
 zwykle też: higieny osobistej (mycia się / kąpieli; wydalania);
 zwykle też: przekazywania wzorów kulturowych: mowy, wierzeń i przekonań,
norm i wartości;
 niekiedy także: nauki zawodu; wykonywania pracy zarobkowej.
Sposób konceptualizacji domu przybliża etymologia jego nazw. Wszyscy autorzy
omawiali etymologię nazw domu, szukając ich motywacji. Jeśli idzie o najczęstszą
nazwę słowiańską, dom, pozostaje ona w związku z grec. dómos i z czasownikiem
gr. demo ‘buduję’ (stąd gr. dēmiourgós ‘budowniczy’), że zatem dom ma w swoim
pierwotnym, ukrytym znaczeniu składnik semantyczny ‘budowanie’. Ten element semantyczny – ‘budowanie, tworzenie’ – jest do dziś obecny w języku angielskim, w którym – jak stwierdzają Joanna Popielska-Grzybowska i John Harper – ,,bardzo ważne
jest odnawianie/ <tworzenie> DOMU: doing up the home, DIY” [Do-It-Yourself ‘zrób
to sam’].W kulturze litewskiej – jak pisze Kristina Rutkovska – na specjalną nazwę
1
Termin „faseta” jest zaczerpnięty ze słownika informacji naukowej w znaczeniu ‘podkategorii
semantycznej’, jest znaczeniowo bliski „aspektowi”, „wymiarowi” i Langackerowskiej
„domenie”, wygodny ze względu na znaczną elastyczność i pojemność znaczeniową.
2
Terminu „gestalt” używam w takim sensie jak kognitywiści, por. Lakoff, Johnson, 1980/1988, s. 96.
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namakuris zasłużył osobnik, który zainicjował powstanie domu. W Biblii ,,budować
dom – to znaczy nie tylko wznosić jego mury; to znaczy stworzyć rodzinę, zrodzić
potomstwo, przekazać mu pouczenia religijne i przykłady cnót”3.
Kto, jaki [PODMIOT] zamieszkuje w DOMU? We wszystkich językach słowiańskich,
jest utrwalona idea domu rodzinnego.
Wyróżnianym „podmiotem” DOMU jest kobieta, w polskiej koncepcji DOMU wyróżniana jest matka, w profilu patriotycznym – Matka-Polka. Najdalej w utożsamianiu
domu z kobieta idą języki afrykańskie: w suahili jednym słowem nyumba oznacza się
dom mieszkalny i żonę.
W domu mieszkają też duchy domowe, opiekuńcze i złośliwe, o których obszernie
informują slawistyczne prace etnografów i folklorystów4. Ten składni pojęcia domu w
nowszych konceptualizacjach zdecydowanie zanika – może poza językiem rosyjskim,
w którym zachowuje się słowo domowoj ‘duch domowy’.
Faseta [MIEJSCE] i jej leksykalne wypełnienie jest w poszczególnych artykułach do
tomu LASiS prezentowana szczegółowo i na wiele sposobów. Do przestrzennego, fizycznego wymiaru DOMU, jego wyglądu, struktury, materiałów, z których może być
budowany itd., odnosi się bogate słownictwo, obficie cytowane w artykułach i tam
odpowiednio sklasyfikowane.
Zwraca uwagę to, że w niektórych językach słowiańskich i zachodnich wymiar czysto
przestrzenny (fizykalny) DOMU bywa wyraziście kontrastowany i leksykalnie odróżniany od podmiotowego. Tak jest w języku czeskim: dům i domov,w chorwackim i serbskim:
kuća i dom (można kupiti / prodati kuću, ale nie kupiti / prodati dom. Jest to rozróżnienie
znane też w języku angielskim: house i home oraz w niemieckim: Haus i heim.
Istotnym aspektem opisu konceptu DOMU jest przypisywane mu wartościowanie.
We wszystkich językach eksponowana jest relewantna dla aksjologii DOMU opozycja
swój / obcy, bliski / daleki, wewnętrzny / zewnętrzny. DOM znajduje się po stronie tego, co swoje (swojskie), bliskie i wewnętrzne, co nadaje mu wysoce pozytywne
wartościowanie. Funkcjonuje przeciwstawienie domu i świata.
Pojęcie DOMU we wszystkich badanych językach podlega procesowi metaforyzacji. Godne uwagi są dwa przeciwstawne kierunki metaforycznego rozszerzania podstawowychnazw domu w różnych językach.
A. Pierwsze rozszerzenie polega na przeniesieniu nazwy domu na najbliższą okolice, na kraj i ojczyznę narodową.
B. Nazywanie domem Europy było przez Gorbaczowa wiązane z ideą bezpieczeństwa, przez Tischnera z ideą wolności.
C. Nazywanie domem całego świata, kosmosu, wywodzi się z głębokiej przeszłości5, jest znane Biblii, obecne w kulturze polskiej (zwłaszcza ludowej), także w rosyjskiej (Наш общий дом ‒ Земля).
E. Ciało człowieka jako DOM zna język portugalski, litewski, polski, także tradycja
antyczna (biblijna).
3
4
5

Léon-Dufour (red.), 1985.
Zob. np.Vinogradova i Levijevskaja 1999.
Według Eliadego (1988, s. 32) z czasów neolitu.
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Godne uwagi są kulturowe narracje o DOMU. W europejskiej przestrzeni komunikacyjnej funkcjonuje cały wspólny repertuar „narratywów”, przekazujących pewne typowe
prawdy i powtarzalne scenariusze zachowań związanych z DOMEM. Modelują one w
szczególności praktyki budowania domu, ruch do/oddomu, bycie doma /w domu, opuszczanie, wychodzenie (też wypędzanie) z domu, powrotu do DOMU. W bajkach i narracjach
bohater wraca po latach doświadczonym, mądrzejszym, przynosi „świat” do domu.
Autorzy piszący w tomie DOM podejmowali próby uchwycenia sposobów profilowania bazowego wyobrażenia DOMU w różnychdyskursach i gatunkach mowy. Nie
będę w to wchodził, powiem tylko, że w polskim dyskursie publicznym wyróżniono
profile DOMU przez odniesienie ich do dyskursów aksjologicznych i ideologicznych:
─ materialny (nastawiony na aspekt fizykalny domu, bez uwzględnienia jego „ideologii”);
─ wspólnotowy – DOM jako „gniazdo rodzinne”;
─ „dom polski” jako twierdza narodowej tożsamości (z matką-Polką w roli głównej);
─ lewicowy (dom i rodzina podporządkowane społeczności);
─ feministyczny (“dom-klatka”, kobieta-matka i żona jako “kura domowa”, niezgoda na “przemoc domową”);
─ dom „ruchomy’: emigrancki (poczucie oderwania od ojczyzny, nostalgia), nomadyczny (odrzucenie idei stabilnego domu);
─ liberalny (dom otwarty);
─ religijny: DOM w niebie u Boga Ojca.
6. Kolejne tomy Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, poświęcone
konceptom EUROPA, PRACA, WOLNOŚĆ i HONOR, ukażą się w najbliższym czasie. Obejmą takie języki, dla których udało się znaleźć autorów kompetentnych i zainteresowanych wspólną pracą.
W tomie EUROPA (red. Wojciech Chlebda) znajdzie się m.in. artykuły dotyczące 9 języków: starogreckiego (Kazimierz Korusa) i litewskiego (Mariusa Smetony),
polskiego (Jerzego Bartmińskiego i Wojciecha Chlebdy), rosyjskiego (Olgi Frołowej)
i ukraińskiego (Galiny Jaworskiej), chorwackiego (Macieja Czerwińskiego) i bułgarskiego (Natalii Długosz), także niemieckiego (Dominiki Zawadzkiej-Koch) i chińskiego (Mariarosarii Gianninoto).
W tomie PRACA (red. J. Bartmiński, M. Brzozowska., S. Niebrzegowska-Bartmińska) artykuły z 14 języków: greckiego (Kazimierz Korus), litewskiego (Kristina
Rutkovka), polskiego (Jerzy Bartmiński i Małgorzata Brzozowska), czeskiego (Alicja
Leix) i słowackiego (Natália Korina, Katarína Dudova), rosyjskiego (Marina Jeremina), białoruskiego (Ałła Kożynowa) i ukraińskiego (Swietłana Martinek), bułgarskiego (Mariana Witanowa), serbskiego (Marija Stefanović), oraz niemieckiego (Jolanta
Knieja), włskiego (Sylwia Skuza) i hiszpanskjiego (Martna Sońta).
W tomie WOLNOŚĆ: (red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński) artykuły z 9
języków: polskiego (Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska), rosyjskiego (Valentina Kul’pina), białoruskiego (Alena Rudenka), bułgarskiego (Kalina
Mičeva-Pejčeva), chorwackiego (Amir Kapetanović, Irena Miloš), także niemieckiego
286

Bartmiński J.

(Jolanta Janoszczyk), francuskiego (Maciej Abramowicz) oraz angielskiego (Agnieszka Gicala) i angloamerykańskiego (Alena Rudenka).
W tomie HONOR /CZEŚĆ (red. Dejan Ajdaczić i Petar Sotirov) artykuły z
11 języków: starogreckiego (Kazimierz Korus) i nowogreckiego (Iliana Genev-Puchaleva, Evelina Мineva), litewskiego (Irena Smetonienė), polskiego (Monika Grzeszczak), rosyjskiego (Ludmiła Fiodorowa, Ewa Białek), białoruskiego (Nadieżda Kochnowicz) i ukraińskiego (Weronika Jarmak), bułgarskiego (Petar Sotirov, Iliana Genev-Puchaleva), serbskiego (Dejan Ajdačić) i chorwackiego (Amir Kapetanović, Irena Miloš),
nadto węgierskiego (Krisztina Kiss). W tomie znajdzie sie też stadium porównawcze
Swietłany Tołstojowej Russkaja čest’ i polski honor.
Przyjmując podobną bazę materiałową opisów i zakładając wspólną podstawę teoretyczną i metodyczną, otwieramy w ten sposób drogę do otwartej, wielokierunkowej
komparacji: możemy porównywać każdy język z każdym, ukierunkowywać perspektywę oglądu, śledzić podobieństwa i różnice.
Na XI konferencji EUROJOS, zorganizowanej w Warszawie 13 X 2015, po podsumowaniu wyników grantu NPRH pod nazwą Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych, realizowanego w Instytucie Slawistyki
PAN, wielu współpracowników zgłosiło gotowość kontynuacji tak pomyślanych prac
porównawczych. Przygotowania kolejnego etapu pod nazwą EUROJOS-2 (albo ETNOEUROJOS) podjęli się Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.
Powstający zespół jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Бартмінський Є., д-р філол. наук, проф.
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)
Проект EUROJOS: програма порівняльних аксіолінгвістичних досліджень
EUROJOS (Порівняння мовно-культурного образу світу слов’ян та їх сусідів) – це дослідницький проект, завдання якого полягає у здійсненні паралельного семантичного аналізу даних всіх
слов’янських мов (а також деяких інших) з метою міжмовного та міжкультурного зіставлення.
Основним об’єктом дослідження є ті концепти, які відіграють важливу роль в сучасному світі –
СВОБОДА, ГІДНІСТЬ, РОБОТА, ДІМ тощо. Дослідження здійснюються на основі аналізу мовних
систем, текстів, експериментів і т.ін.
Ключові слова: аксіологія; аксіолінгвістика; концепт; проект EUROJOS; мовна картина світу,
„Лексикон аксіологічний слов’ян та їх сусідів”.
Бартминский Е., д-р филол. наук, проф.
Университет им. Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша)
Проект EUROJOS: программа сравнительных аксиолингвистических исследований
EUROJOS (Сравнение культурно-языкового образа мира славян и их соседей) – это исследовательский проект, задача которого заключается в осуществлении параллельного семантического
анализа данных всех славянских языков (а также некоторых других) с целью межъязыкового и
межкультурного сопоставления. Основным объектом исследования являются те концепты, которые
играют важную роль в современном мире – СВОБОДА, ДОСТОИНСТВО, РАБОТА, ДОМ и т.п.
Исследования осуществляются на основе анализа языковых систем, текстов, экспериментов.
Ключевые слова: аксиология; аксиолингвистика; концепт; проект EUROJOS; языковая картина
мира; „Лексикон аксиологический славян и их соседей”.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС
ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНСТРУЮВАННЯ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ
Голубовська Ірина Олександрівна
д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології
У рамках статті надається характеристика політичному дискурсу сучасного інформаційного
суспільства як симулякра дійсності, спрямованого на створення гіперреальності, координати якої
задаються владними інститутами соціуму через мас-медіа. Політичний дискурс сьогодення, тісно
взаємодіючи з дискурсом ЗМІ, розглядається у широкому значенні «політичного наративу», включаючи і первинний дискурс політиків, і вторинний дискурс суспільного реагування на ті чи ті політичні події. Витоки політичного дискурсу сучасності можна вбачати в античному ораторському
мистецтві, оскільки ритори античності також вдавалися до певних методів і прийомів мовленнєвого
впливу на полісну громаду. Порівняння характеру і модусу цього впливу в античності і в сучасному
суспільстві становитиме перспективу цього дослідження.
Ключові слова: політичний дискурс, маніпуляція, симулякр, мем, гіперреальність, інформаційне суспільство, мас-медіа, античне красномовство.

Згідно концепції відомого дослідника політичної реальності Якоба Торфінга,
теорія дискурсу у своєму розвитку пройшла три основні фази усвідомлення (three
generations of discourse theory), які, розвиваючи ідеї вченого, можна означити в такий спосіб: 1) дискурс як усний або писемний текст з його семантичними особливостями (поняття дискурсу практично збігається тут із поняттям усного / письмового тексту); 2) дискурс як набір дискурсивних практик, які обмежуються тими
чи тими умовами своєї реалізації («rules of formation»), які й регулюють увесь хід
комунікації (Н. Феркло, М. Фуко, Ю. Хабермас); 3) дискурс як реляційна система практик означування, яка заангажована історично, технологічно, економічно
і політично та має ексклюзивне право встановлювати через конструювання дискурсу будь-який соціальний порядок, у рамках котрого і встановлюється «істина»
(Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Крістєва, Ж. Лакан, Е. Лакло, Ш. Муфф) [Torfing 2005,
5-13]. У дусі ідей постструктуралізму поняття дискурс трактується як синонім
практики соціального конструювання, сутність якої лаконічно сформульовано у
вислові Жака Дерріда (1930-2004) «все є дискурс». Основним завданням дискурсаналізу при такому розумінні дискурсу стає відстеження того, як мова конструює
феномени, а не як вона їх відображає. За визначенням вище цитованого Якоба
Торфінга, “дискурс є результатом гегемоністських артикуляцій, ціллю яких виступає встановлення як політичного, так і морально-інтелектуального лідерства
в суспільстві” [Цит за: Левшенко 2012, 105].
Існують різні типології дискурсу, запропоновані свого часу різними вітчизняними та зарубіжними вченими (Т.ван Дейк, А.О. Загнітко, Г.Г. Почепцов
(мол.), Ю.Є.Прохоров, Ю.В. Рождественський та ін.), проте найбільшої популярності набула типологія російського вченого В.І.Карасика, який на основі
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соціолінгвістичного підходу виділяє два основних типи дискурсу: персональний
(особистісно-орієнтований) та інституціональний (статусно-орієнтований) [Карасик 2002, 278]. У першому випадку мовець виступає як окрема особистість зі
своїм індивідуальним мисленням, світосприйняттям і світорозумінням, у другому випадку – як представник певної соціальної інституції з усталеними для неї
уявленнями, розуміннями, способами взаємодії з навколишнім соціальним середовищем, стереотипами поведінки, ідейними настановами. Таким чином, інституціональний дискурс завжди орієнтований на спілкування, мовну взаємодію представників соціальних груп або інституцій в межах певних заданих апріорі рамках
статусно-рольових відносин, які є характерними для цих інституцій. Інституціональний дискурс конституюють дві системоутворюючі ознаки: цілі та учасники
спілкування. На підставі їх застосування, на думку В.І. Карасика, стосовно сучасного соціуму можливо виділення таких видів інституціонального дискурсу:
політичного, дипломатичного, адміністративного, юридичного, військового, педагогічного, релігійного, містичного, медичного, ділового, рекламного, спортивного, наукового, сценічного та масово-інформаційного [Карасик 2000, 10]. Щоправда, для детального опису того чи того типу інституціонального дискурсу варто застосовувати ширший набір диференційних ознак: 1) учасники; 2) хронотоп;
3) цілі; 4) цінності; 5) стратегії; 6) матеріал (тематика); 7) різновиди і жанри;
8) прецедентні (культурогенні) тексти; 9) дискурсивні формули [Карасик 2000, 11].
Мету політичного дискурсу можна визначити як завоювання і утримання влади шляхом поширення певної системи ідеологічних поглядів, що може бути реалізовано завдяки комунікативному впливові (експліцитному і імпліцитному) на
когнітивну сферу цільової аудиторії (електорату). Наразі сформувалося два підходи до розуміння змістового наповнення терміна «політичний дискурс»: вузьке
і широке. Згідно першого, політичний інституціональний дискурс охоплює промови політиків, урядові документи, партійні програми, тексти парламентських та
передвиборчих дебатів, агітаційні матеріали [Дейк 1989, 26]. Широке розуміння
політичного дискурсу імплікує включення до корпусу вище зазначених текстів
«дискурсу реагування»: аналітичних статей журналістів, політологів, громадських активістів, пересічних громадян у соцмережах на ту чи ту подію політичного життя суспільства, «розмови про політику» (риторика О. Шейгал) в різних
ракурсах – побутовому, художньому, публіцистичному, які можна уподібнити
«…своєрідним струмочкам, які живлять ріку політичної боротьби, оскільки вони
… роблять внесок у формування політичної свідомості, у створення суспільної
думки, що врешті-решт може вплинути на хід політичного процесу» [Шейгал
2004, 23]. Таким чином, у дусі ідей М.М. Бахтіна можна констатувати існування у
рамках політичного дискурсу жанрів первинного і вторинного спілкування [Бахтин 1986, 279], тих дискурсних утворень різножанрової належності, які й утворюють те, що О.І. Шейгал називає «політичним наративом», в основі якого завжди
присутня певна прототипова політична подія, навколо котрої виформовується
політично заангажований коментар численних інтерпретаторів, переповідачів,
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носіїв різних ідейних переконань [Шейгал 2004, 269]. Тому не можна не погоджуватися з тими дослідниками, які твердять про зрощення політичного дискурсу з
медіа-дискурсом, «чистого» дискурсу політиків з «дискурсом реагування» [Цит
за: Перельгут, Сухоцкая 2013], адже саме політик виступає своєрідним «архітектором» дискурсу реагування, задає його тематичну специфіку, розставляє основні
змістові орієнтири і смислові акценти. Окрім того, границі дискурсу є прозорими,
що призводить до «…накладання характеристик різних видів дискурсу в одному
тексті …, наприклад, інтерв’ю з політологом поєднує елементи мас-медіа, наукового і політичного дискурсу» [Шейгал 2004, 24].
У сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві медіа-дискурс
виконує роль посередника між владою і народом, а журналіст здебільшого стає рупором того чи того політика, оприлюднюючи, як правило, заангажоване ставлення
до певних політичних подій і ситуацій. ЗМІ перетворюються на головний інструмент для поширення повідомлень, покликаних впливати на суспільну свідомість,
відбувається процес медіації, «створення новин» у медіа, який спрямований на таке
перероблення фактів політичного життя суспільства, яке передбачає, на жаль, маніпулятивний вплив на цільову аудиторію, формування такої концептуальної картини
світу, яка б забезпечувала потреби існуючої політичної системи. Як справедливо зауважують автори культової книги «Чотири теорії преси» американські професори
Фред Сіберт, Теодор Петерсон та Уілбур Шрамм, преса завжди отримує форму і
забарвлення тих соціальних і політичних структур, у межах яких вона функціонує [Сиберт, Петерсон, Шрамм 1998, 15-16]. Саме завдяки медіа-дискурсу владні
політичні еліти отримують доступ до особистісної сфери споживача інформації,
впливають на духовну сферу суспільства, нав’язують останньому часто-густо перекручені моральні норми і критерії, неадекватні соціальні стереотипи і установки,
помилкові цінності. По суті ЗМІ стають своєрідним фільтром для ідей, підвищуючи цінність однієї, знецінюючи другу і замовчуючи третю. На реципієнта за допомогою вербальних і невербальних засобів здійснюється маніпулятивний вплив,
йому нав’язується така система думок, поглядів, розумінь, способів поведінки, яку
навіть сам адресант може вважати неправдивою, проте вигідною для втілення своїх
цілей і потреб [Маслова 2008, 44]. Основним принципом маніпулятивного впливу
виступає створення ілюзорної дійсності на основі зниження критичного сприйняття з боку адресата повідомлення. Реальний, суперечливий, складний світ замінюється яскравою картинкою, у котрій вже наявні готові шаблони розв’язання проблем і надання оцінок політичним і соціальним подіям. Хаотизація значень, підміна смислів і фрагментизація досвіду деформує свідомість адресата інформації,
робить неможливим генерування адекватної картини дійсності.
Ефективним інструментом маніпулювання свідомістю через медіасферу виступає медіавірус (термін Д. Рашкоффа1), який подібно до справжнього вірусу
відшуковує слабкі місця у свідомості (людські фобії) або у когнітивній сфері
1
Американський вчений Дуглас Рашкофф вперше застосував термін «медіавірус» у своїі книзі
«Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture» (1994), рос. переклад «Медиавирус. Тайные послания в популярной культуре» (2003).

293

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

(соціальні, політичні, лінгвістичні, ідеологічні знання) адресатів, вводячи власний «генетичний код» у вигляді елементарних інформативних кодів (мемів, термін Р. Докінза1), через які адресант отримує можливість маніпулювання свідомістю адресата. На думку Р. Докінза, меми, подібно до генів, є реплікатори (англ.
replicators), тобто такими об’єктами, які з метою розмноження копіюють самі
себе. По суті, меми – це одиниці культурної інформації: будь-які ідеї, символи,
образи, способи дії, які здатні свідомо чи несвідомо передаватися від людини
до людини за допомогою мови, ритуалів, жестів і т. д., набираючи при цьому
власних поведінкових характеристик. У сучасній інфосфері меми фактично є інструментами створення медіаподій, які можуть призводити до карколомних соціальних перетворень.
Прикладами мемів останнього часу можна вважати «вкиди» інформації
про смерть відомого українського олігарха І. Коломойського ( Режим доступу:
www.buzina.org/forum.html?func=view&catid=9&id=32663;); смерть кандидата від республіканської партії Х. Клінтон під час виборчих президентських перегонів у США (http://en.mediamass.net/people/hillary-clinton/deathhoax.html;
www.mcclatchydc.com/news/nation/article101553692.html ); смерть президента
Росії В. Путіна (http://censoru.net/2542-putin-umer-eto-deystvitelno-ne-shutki-foto.
html) смерть президента України П. Порошенка (novosti-tchasa.com/poroshenkoubit-560.html). Приклади можна множити. Їх фаховий аналіз продемонструє,
яким політичним силам (адже саме вони є власниками або контролерами тих чи
тих інформаційних ресурсів) вигідно поширювати фейки такого роду.
Методологічним підґрунтям феномену мемів виступає теорія симулякрів
(франц. simulacres від лат. simulatio – ‘удавання’) – свідоме відтворення фантазму.
Визначний французький філософ нашої сучасності Жан Бодріяр (1929-2007)2
свого часу зазначав: “Сьогодні вся система схиляється до недетермінованості, будь-яка реальність поглинається гіперреальністтю коду і симуляції. Власне
принцип симуляції керує нами сьогодні замість колишнього принципу реальності. Цільові установки зникли, тепер нас породжують моделі. Більше немає ідеології, залишилися самі симулякри” [Бодрийяр 2000, 44]. І далі, продовжуючи
висловлену думку: «всюди йде одне і те ж “породження симулякрів”: взаємні підстановки красивого і потворного у моді, лівих і правих у політиці, правди і брехні
у всіх повідомленнях мас-медіа, корисного і некорисного у побутових речах, природи і культури на всіх рівнях значення. У нашій системі образів і знаків зникаКонцепція мема і сам термін були запропоновані еволюційним біологом Річард Докінзом у його
книзі «The Selfish Gene» (1976), рос. переклад «Эгоистичный ген» (1993). Цікаво, що В.М. Бехтерєв
у своїй статті «Роль навіювання в суспільному житті» (1898 р.) запропонував концепцію «ментальних мікробів», які подібно до справжніх фізичних мікробів є всепроникними і можуть передаються
через слова і жести людей, через книги, газети тощо.
2
Є автором концепції симулякру, який виступає головним інструментом «тотальної симуляції». У
просторі останньої (книги «L’échange symbolique et la mort» – 1976, укр. пер. «Символічний обмін
і смерть» – 2004; «De la séduction» – 1979, рос. пер.«Соблазн» – 2000; «Simulacres et simulation» –
1981, укр. пер. «Симулякри і симуляція» – 2004; «La Transparence du Mal» – 1990, рос. пер. «Прозрачность зла» – 2006) реальність зникає, натомість виникає її імітація – гіперреальність.
1
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ють усі основні гуманістичні критерії, цінності, які визначають вікову культуру
моральних, естетичних, практичних суджень» [Бодрийар 2000, 55]. Таким чином,
нічим не обмежений процес семіозису симулякрів в епоху постмодернізму, створюючи єдиний простір «фейкової реальності» (гіперреальності) прирікає людину
жити саме в ньому, не надаючи їй жодного вибору (згадаймо у зв’язку з цим культовий фільм братів Вачовскі «Матриця» (1999)). При цьому основним засобом
і інструментом підтримання «ілюзії про дійсність» виступають ЗМІ, які, поширюючи свою інтерпретацію подій в реальному часі, підміняють справжню подію
своєю розповіддю про неї.3 Ж. Бодріяр вважав медійну сферу наймасштабнішим
середовищем породження симулякрів і тому – найнебезпечнішим для людського соціуму, зануреного «у світ псевдоподій, псевдоісторії, псевдокультури [...] за
допомогою елементів коду і технічної маніпуляції… Подія, яку призначили для
споживання, фільтрується, дробиться, переробляється цілим індустріальним конвеєром виробництва» [Цит. за Печенкина 2013, 13-14]. Як зазначає дослідниця
творчості Ж. Бодріяра О.А. Самарська: «Річ не в тому, що фальсифікується подія,
сам зміст послання. Річ у тому, що події знищуються, а реальність замінюється
псевдореальністю, яка створена виходячи із коду медіума, і має свій ритм життя,
свої цілі та функції [Самарская 2006, 260].
Заміна реальності на псевдореальність здійснюється за рахунок використання
маніпулятивних інформаційних технологій («вкиди» інфологем-мемів, ініціювання «інформаційних хвиль» з посиланнями на «достовірні джерела», встановлення «порядку денного», перемішування брехні і правди, закладання імпліцитної семантики), що врешті-решт призводить до повної дезорієнтації реципієнта
в інформаційному просторі та створенню на основі цього міфологізованої, заснованої на запропонованих маніпуляторами стереотипах, ірраціональної картини політичного життя суспільства. Таким чином, маніпулювання як неусвідомлюваний об’єктом маніпуляції прихований вплив на свідомість і підсвідомість,
який передбачає сплановане маніпулятором викривлення руху когніції та картини
світу реципієнта є «досягненням» ХХ століття, феномен якого став предметом
масштабного вивчення в лінгвістиці після виходу у світ книг Джорджа Орвелла
«1984» (Nineteen Eighty-Four, 1949) і Віктора Клемперера «Язык Третьего рейха:
Записная книжка филолога» (LTI. Notizbuch eines Philologen, 1968).
З огляду на такий доволі негативний стан речей у сучасній інформаційній сфері, варто було б озирнутися назад, звернутися до практики античних риторів, які у
ті далекі часи фактично виконували функції сучасних ЗМІ. За канонами античної
риторики промова античного оратора мала відповідати трьом основним принципам: docere – дати інформацію, навчити новому, сформувати світогляд; delectare –
задовольнити естетичне почуття слухача, спонукаючи його до емоційного співпереживання; movere – зворушити його через вплив на волю та спонукати до дій).
3
У цьому плані дуже показовими є три короткі есеї Жана Бодріяра «Війни в Затоці не було» (фр.
«La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu»), спершу опубліковані у французькій газеті «Libération» і в
британській «The Guardian» між січнем і березнем 1991 року.
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Як бачимо раціональна аргументація, переконання на основі наведення логічних
аргументів (docere) посідає перше місце у цій тріаді.
Античне ораторське мистецтво мало найвищий статус і було «найпрекраснішою з усіх людських справ», «найвеличнішим для людей благом», спроможним
надавати останнім як свободу, так і владу над іншими людьми, як зазначається
у діалозі Платона «Горгій. Про риторику» (390-385 рр. до н.е.). У цьому діалозі
красномовство устами Сократа визначається як «майстер переконання, який навіює віру у справедливе і несправедливе, а не повчає, що справедливо, а що – ні»;
ознакою ж самого ритора є глибинне розуміння «справедливого» і «несправедливого»; його діяльність мала спрямовуватися на досягнення суцільного суспільного блага [Диалоги Платона, «Горгий. Про риторику», Γοργίας ἢ περὶ ῥητορικῆς.
Режим доступу: http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/gorgi.htm].
Таким чином, політичний дискурс сучасного постіндустріального інформаційного суспільства можна охарактеризувати як такий, що спрямований на створення гіперреальності, котра симулює дійсність. Координати подібного дискурсу
задаються владними інститутами соціуму, яким підпорядковані мас-медіа.
Політичний дискурс сьогодення невідривний від дискурсу ЗМІ і має розглядатися у широкому значенні «політичного наративу», включаючи і первинний дискурс
політиків, і вторинний дискурс суспільного реагування на ті чи ті політичні події.
Перспективи цього дослідження можна вбачати у зіставному аналізі характеру
маніпулювання свідомістю у часи ранньої античності в рамках ораторського дискурсу (презумпційно орієнтація на переконування словом, апеляція до ratio, естетичного почуття слухачів, переважно експліцитний характер впливу) та способів
і втілень маніпуляцій в рамках політичного постмодерного дискурсу, націленого
на переважно імпліцитні впливи, апеляцію до сфери «нижніх поверхів свідомості
та підсвідомості», дефрагментацію дійсності та створення врешті-решт викривленого, неадекватного образу світу.
Голубовская И.А., д-р филол. наук, проф.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт филологии
Политический дискурс как инструмент конструирования гиперреальности
В рамках статьи характеризуется политический дискурс современного информационного общества в терминах симулякра действительности, направленного на создание гиперреальности,
координаты которой задаются социально-политическими институтами социума через масс-медиа.
Современный политический дискурс, будучи тесно связанным с дискурсом СМИ, рассматривается
нами в широком смысле «политического нарратива», который включает и первичный дискурс политиков, и вторичный дискурс общественного реагирования на те или иные политические события.
Истоком политического дискурса можно считать античное ораторское искусство, поскольку риторы
античности также прибегали к определенным методам и приемам речевого воздействия на граждан
Древней Греции и Рима. Сравнение характера и модуса этого влияния в античности и в современном обществе составит перспективу этого исследования.
Ключові слова: политический дискурс, манипуляция, симулякр, мем, гиперреальность, информационное общество, СМИ, античное красноречие.
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Political Discourse as an Instrument of Hyperreality Construction
Within the article the political discourse of the modern information society is characterized in terms
of the simulacrum of reality, aimed at the creation of hyperreality, the coordinates of which are determined
by social and political institutions of the society through the media. The modern political discourse, being
closely linked to the discourse of the media, is considered here in the broad sense of “political narrative”,
which includes the primary discourse of politicians and secondary public discourse as a response to this
or other political event. The source of political discourse might be considered in antique oratory art because the rhetoricians of antiquity also practiced certain methods and techniques of speech influence on
the citizens of Ancient Greek and Rome republic. Comparison of the nature and mode of this influence in
antiquity and in modern society makes the prospective of this research.
Key words: political discourse, manipulation, simulacrum, meme, hyperreality, information society,
media, antique eloquence.
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ
МЕРОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У МОВІ
Материнська Олена Валеріївна
д-р філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено дослідженню семантичного та словотворчого потенціалу меронімів (найменувань частин цілого) на прикладі соматизмів. Розглядаються структурні моделі соматизмів,
корелятивні відношення між їх структурною та семантичною організацією. Висвітлено роль антропоморфної метафори у процесі розвитку полісемії досліджуваних лексичних одиниць та реалізації
їх словотворчого потенціалу.
Ключові слова: антропоцентризм; антропоморфна метафора; полісемія; меронімія; соматизми;
структурна модель; семантичний та словотворчий потенціал.

1. Врахування особливостей національно-культурної специфіки, виявлення
етнокультурного коду, принципів формування мовної картини світу певного етносу в лінгвістичних дослідженнях є важливим з погляду антропоцентричності людського світогляду. Встановлення будь-яких семантичних закономірностей
неможливе без паралельного соціокогнітивного аналізу лінгвістичного та культурного ареалу, в якому здійснюється дослідження. Важливим джерелом нового
знання про антропоцентричний принцип організації лексичної системи мови є
висвітлення реалізації меронімічних відношень (тобто відношень між частиною
та цілим) у мові. Увагу лінгвістів меронімічна лексика привернула у 80-90х роках
XX століття [Andersen 1978; Iris 1988; Rosch 1977; Tversky 1990; Winston 1987],
здобутки формальної логіки у висвітленні логічних принципів розбудови системи
меронімів (найменувань частин цілого) [Ridder 2002] були продовжені психолінгвістичними розвідками, студіями, присвяченими моделюванню семантичних відношень у мові [Brown 2002].
1.1. Дослідження відношень меронімії є актуальним з точки зору комплексного дослідження лексичної системи мови, оскільки цей тип семантичних та
логічних відношень визначається, з одного боку, загальними логічними принципами організації знання людини про навколишній світ, з іншого боку, може слугувати моделлю лінгвістичної концепції організації понятійної системи у свідомості людини, сприятиме глибшому розумінню особливостей функціонування,
семантичного розвитку лексичних одиниць, їх ієрархічної організації у лексичній
системі мови та встановленню внутрішніх корелятивних відношень між ними.
Наукова новизна цього дослідження полягає в тому, що вперше комплексно
розглянуто один з основних типів семантичних відношень у лексичній системі
мови – відношення між частиною та цілим (меронімію) на матеріалі двох германських мов, німецької та англійської, встановлено кореляції між їхнім словотворчим та семантичним потенціалом.
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1.2. Метою цієї статті є виявлення семантичного та словотворчого потенціалів
меронімів на матеріалі німецької та англійської мов, встановлення особливостей
реалізації антропоморфної метафори у системі меронімів, яка свідчить про антропоцентричний принцип її організації. Отже, предметом дослідження у цій
розвідці є структурні та семантичні особливості меронімів, які дозволяють констатувати наявність в них значного семантичного та словотворчого потенціалу та
вказують на їх інтегрувальну функцію у лексичній системі мови.
У цій статті увагу сконцентровано на одній із тематичних груп меронімів, яка
є джерелом виникнення численних антропоморфних метафор у мові та яка може
бути еталонною для вивчення меронімічного типу семантичного зв’язку в лексиці, а саме на соматизмах (найменуваннях частин тіла, далі також НЧТ), які виступають об’єктом дослідження.
1.3. Матеріал дослідження складають 4730 лексичних одиниць (6098 ЛСВ) у
німецькій мові та 1888 лексичних одиниць (6091 ЛСВ) у англійській мові., дібраних шляхом суцільної вибірки із репрезентативних тлумачних словників. Загальна кількість проаналізованих у цьому дослідженні соматизмів складає 653 лексичні одиниці (1015 ЛСВ) у німецькій мові та 274 лексичні одиниці (1320 ЛСВ)
у англійській мові [Материнська 2012, 2013; Materynska 2012]. Тематична група
найменувань частин тіла людини характеризується утворенням системи так званої «наївної анатомії» [Материнська 2009, 46; Материнська 2012, 101; Materynska
2012; 43; Materynska 2014, 358; Witkowski 1985; Wierzbicka 1996], коли найменування матеріальних органів тіла людини набувають ознак нематеріальних сутностей: органу почуття, відчуттів, коли у тілі людини локалізуються так сутності як
душа, емоції, певні частини тіла пов’язуються з можливістю психічного осягнення світу (нім. jemdm. das Herz gebrochen wird ‘комусь розбито серце’, англ. kind
heart ‘добре серце’).
Способи номінації окремих частин тіла людини та тварини у німецькій та англійській мовах не завжди збігаються, кореневій лексемі у німецькій мові може
відповідати описове словосполучення в англійській мові. Описовому словосполученню, кореневій лексемі, лексичній одиниці, утвореній за допомогою афіксації, в
англійській мові може відповідати композит у німецькій мові та навпаки. Цей факт
зумовлює розбіжності в кількості аналізованих соматизмів у двох досліджуваних
мовах, наприклад, нім. Stirn – англ. forehead ‘чоло’; нім. Kinnlade – англ. jaw ‘щелепа’; нім. Bauchdecke – англ. abdominal wall ‘черевна порожнина’, нім. Nasenspitze –
англ. tip of the nose ‘кінчик носа’ тощо. Мотиваційна основа номінації частини тіла
людини або тварини також може не збігатися у досліджуваних мовах, наприклад,
нім. Lüngenflügel (букв. ‘легені + крило’) ‘доля легенів’ – англ. lobe oft he lung букв.
‘доля легенів’. З-поміж тих випадків, у яких спостерігається збіг мотиваційної
основи номінації, наприклад, нім. Brustbein, англ. breastbone ‘грудина’.
В англійській мові анатомічні позначення часто є запозиченими з латинської,
грецької, французької мов, у німецькій мові таким лексемам, як правило, відповідає власне німецька незапозичена лексична одиниця, наприклад, нім. Großhirn
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букв. ‘великий + мозок’ – англ. cerebrum (запозичене з латини) ‘мозок’, нім.
Ringmuskel ‘кільчастий м’яз’– англ. sphincter (запозичене з грецької) ‘сфінктер,
кільчастий м’яз’.
1.4. Структурні моделі, за якими формуються дво- та трикомпонентні детермінативні композити – НЧТ, у німецькій мові є досить різноманітними, найбільш продуктивними виявилися моделі утворення двокомпонентних композитів зі сполучення іменників переважно без з’єднувального елемента: N+N→N
Armgelenk ‘плечовий суглоб’ (283 ЛО) або ж рідше зі з’єднувальним елементом: N+(e)n+N→N Lendenwirbel ‘поперековий хребець’ (66 ЛО); N+(e)s+N→N
Gesichtsmuskel ‘м’яз обличчя’ (24 ЛО); N+e+N→N Gänsefeder ‘гусяче пір’я’ (8
ЛО); N+er+N→N Blättermagen ‘книжка (відділ шлунка жуйних тварин’ (3 ЛО),
хоча їх кількість є значно меншою. Фіксуються також інші моделі: Adj+N→N
Großhirn ‘великий головний мозок’ (25 ЛО); V+N→N Schneidezahn ‘зуб-різець’
(38 ЛО). В англійській мові двокомпонентні детермінативні композити – соматизми утворюються без з’єднувального елемента, наприклад, англ. anklebone
‘таранна кістка’, spinebone ‘спинна кістка’. Трикомпонентні детермінативні
композити – НЧТ у німецькій мові представлені лише 15 прикладами, з-поміж
яких переважають трикомпонентні композити з лівобічним розгалуженням без
з’єднувального елемента: (N+N)+N→N Ellbogengelenk ‘ліктьовий суглоб’ (5 ЛО);
(V+N)+N→N Gebärmutterhals ‘шийка матки’, Gebärmuttermund ‘зів матки’ (2
ЛО); (Num+N)+N→N Zwölffingerdarm ‘дванадцятипала кишка’; (Adj+N)+N→N
Mittelfußknochen ‘плеснова кістка’ (2 ЛО) та зі з’єднувальним елементом.
4.1. НЧТ людини, які є детермінативними дво- та трикомпонентними композитами у німецькій мові та двокомпонентними детермінативними композитами в англійській мові, у якості компонентів А та В у багатьох випадках містять комбінацію
з найбільш частотних соматизмів, наприклад, нім. Gehirnhaut ‘мозкова оболонка’,
нім. Hüftknochen, англ. thighbone ‘здухвинна кістка’, англ. backbone ‘хребет’.
1.4.2. НЧТ як людини, так і тварини можуть містити у своєму складі у якості
компонента А чи В мероніми з інших тематичних груп: найменування частин
артефактів (нім. Flügeldecke ‘надкрилля жука’, Herzklappe ‘серцевий клапан’,
нім. Schädeldach, англ. skullcap ‘кришка черепа’); найменування поняття «частина» (нім. Gesichtshälfte, -partie ‘половина обличчя’); локативні мероніми:
нім. Schwanzende, Schwanzspitze ‘кінець хвоста’, англ. sidebone ‘клубова кістка’, wingtip ‘кінчик крила’); найменування частин рослин (нім. Schulterblatt
‘лопатка’); найменування частин споруд (нім. Magenwand ‘стінка шлунка’,
Wirbelsäule ‘хребетний стовп’); найменування різних предметів, які є цілим
(нім. Backentasche ‘защічний мішок’, Schultergürtel ‘плечовий пояс’, Bauchknopf
‘пупок’); привативів (назв відсутності певної субстанції) (нім. Schulterhöhle,
англ. armpit ‘пахва’ від arm ‘рука від кисті до плеча’+ pit ‘діра’, англ. nostril ‘ніздря’ від дангл. nosu ‘ніс’+thyrl ‘діра’ і под).
2. Наведені приклади підтверджують тезу про тісний асоціативний зв’язок між
живою та неживою природою у свідомості людини та про те, що вона схильна
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порівнювати «ландшафт» свого тіла із навколишнім середовищем, що безпосередньо відбивається на номінації її частин тіла, формуванні антропоморфної метафори. Людина існує у просторово-часових координатах, у яких існує довкілля,
саме через осягнення людиною цих зв’язків виникають регулярні типи семантичних переносів, асоціативних відношень, а їхня реалізація мовними засобами
залежить від способу сегментації людиною навколишнього світу, її ментальності
[Materynska 2012а, 162]. Належність системи меронімів до базового лексикону
відкриває широкі можливості їхнього використання для поповнення інших тематичних груп іменникової лексики, але також класу прикметників, дієслів тощо.
2.1. За допомогою соматизмів внаслідок імпліцитної деривації або ж безафіксного словотвору утворюються відіменникові дієслова за структурною моделлю
N → V, наприклад, нім. kopfen ‘формувати головку (суцвіття), наприклад, капусти’, англ. head ‘голова’ → head ‘керувати’ Соматизм у такому випадку виконує
функцію інструмента, за допомогою якого здійснюється певна дія або ж афікованого об’єкта, на який спрямована дія за семантичною формулою «X впливає
на об’єкт Y / виконує певну дію над об’єктом Y». Можливим є також переосмислення основи, яка підлягає процесу конверсії. Дієслова, утворені від іменниківсоматизмів, різняться за фонологічним складом, можуть характеризуватися відмінностями у їхньому значенні, суфікс -en не виконує словотворчої функції та є
лише граматичним покажчиком: нім. äugen (від іменника Auge ‘око’) ‘обережно
споглядати’, brüsten (від іменника Brust ‘грудна клітина, груди’) ‘пишатися, вихвалятися чимось’, fingern (від іменника Finger ‘палець’) ‘перебирати пальцями,
розм. хитрувати’, haaren ‘линяти’ (від іменника Haar ‘волос’). Як видно з наведених прикладів під час конверсії реалізується не тільки значення соматизма
на позначення фізіологічних властивостей, параметрів тіла людини і відповідно
певних фізичних дій, але й зафіксовані у системі «наївної» анатомії значення,
пов’язані із духовним, нематеріальним світом, а саме здібностями, якостями, внутрішнім світом людини.
В англійській мові перехід відбувається від іменника (сипмлекса) до дієслова
за допомогою імпліцитної деривації без будь-яких фонетичних змін: англ. arm
‘рука від кисті до передпліччя’ → arm ‘обіймати, вести попід руки’, brain ‘мозок’
→ brain ‘розтрощити голову комусь’, knee ‘коліно’ → knee ‘вставати на коліна,
вдаряти коня колінами під час їзди верхи’, finger ‘палець’ → finger ‘торкатися,
грати на музичному інструменті, перебираючи пальцями’, lip ‘губа’ → lip ‘торкатися губами, цілувати’, mouth ‘рот’ → mouth ‘промовляти’, nose ‘ніс’→ nose
‘нюхати, відчувати запах’ тощо. У німецькій мові фіксується дієслова, в яких соматизм відіграє роль першого компонента та є наслідком універбації сталого словосполучення: нім. kopfstehen ‘стояти на голові’, nasfühern ‘обманювати, водити
за ніс’, ohrfeigen ‘вдарити по щоці, дати ляпаса’.
2.2. У німецькій та англійській мовах фіксуються такі моделі утворення іменників за допомогою мотиваційних основ-соматизмів:
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2.2.1. «частина тіла (людини чи тварини)» → «хвороба цієї частини тіла», наприклад: нім. Armbruch ‘перелом руки’, Beinbruch ‘перелом ноги’, Augenschwäche
‘зорова недостатність’, Fingerentzündung ‘панарицій’, Fußleiden ‘захворювання
стоп’, Fußmykose ‘мікоз ніг’, Fußpilzinfektion ‘грибкова інфекція ніг’, Herzanfall
‘серцевий напад’, Herzinfarkt ‘інфаркт міокарда’, Kopfgrippe ‘енцефаліт’,
Zahnkaries ‘карієс зубів’; англ. foot-and-mouth (disease) ‘ящур (хвороба тварин,
худоби)’, heartache ‘біль у серці’, earache ‘біль у вухах’, toothache ‘зубний біль’,
headache ‘головний біль’ тощо. Частотним компонентом у таких комбінаціях є
основа -ache ‘біль’;
2.2.2. утворення іменників на позначення різних предметів, які локативно
пов’язані із соматизмом, зазвичай за моделлю:
2.2.2.1. «найменування частини тіла» → «позначення одягу, який носиться на цій частині тіла, покриває цю часину тіла»: нім. Handschuh ‘рукавиця’,
Halskragen ‘комір (сорочки)’, Hüftgürtel ‘пояс’, Kniestrumpf ‘панчоха до коліна,
гольф’, англ. headpiece ‘шолом, каска’, kneecap ‘наколінник (первинне значення
колінна чашка)’;
2.2.2.2. «найменування частини тіла» → «позначення прикрас, призначених
для цієї частини тіла»: нім. Halskette ‘ланцюжок’, Ohrschmuck ‘прикраса для вух,
сережка’, англ. necklace ‘намисто’;
2.2.2.3. «найменування частини тіла» → «позначення предметів гігієни для
цієї частини тіла»: нім. Haarbürste ‘гребінець для волосся’;
2.2.2.4. «найменування частини тіла» → «позначення предметів, пов’язаних з
певною частиною тіла»: нім. Armbrust ‘арбалет’, англ. headboard ‘підголовник’;
2.2.3. утворення екзоцентричних композитів-іменників з абстрактним значенням та затемненою мотивацією, яка стає зрозумілою тільки після відтворення семантики такого іменника шляхом трансформації та розгортання ситуації, у якій,
як правило, цьому іменнику відповідає стале словосполучення або складне синтаксичне ціле: нім. Ellbogentaktik ‘тактика просування вперед через жорстку конкуренцію, проштовхування’, Fingerzeig ‘вказівка, знак, натяк, порада’, Handgeld
‘завдаток, перша виручка’, Mundart ‘діалект’, Ohrfeige ‘ляпас’; англ. brainwash
‘промивка мозку, ідеологічна пропаганда чогось’, haircut ‘зачіска’, brain-teaser
‘проблема, загадка’, brain-twister ‘проблема, що є складною для вирішення’. Зафіксовані також іменники зі значенням вільного простору для рухів у німецькій
мові: нім. Arm-, Bein-, Ellbogenfreiheit ‘вільний простір для рук, ніг, ліктів’.
2.2.4. Окремо слід виокремити екзоцентричні композити на позначення людини за її певними характеристиками (характером, зовнішністю, інтелектом тощо),
наприклад: нім. Kopfarbeiter ‘той, хто працює мозком, використовує свій інтелект
для вирішення поставлених завдань’, Armleuchter (букв. ‘бра, канделябр’) ‘йолуп’, Ellbogenmensch ‘безсоромна людина, яка для досягнення успіху готова вжити будь-яких засобів’; англ. knucklehead ‘йолуп, бовван’, blockhead ‘йолуп’. Продуктивним є утворення іменників на позначення агенса, як правило, лікаря, який
лікує захворювання певної частини тіла або ж представника іншої професії, яка
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пов’язана з певною частиною тіла (наприклад, перукар): нім. Augenarzt ‘окуліст’,
Haarkünstler ‘стиліст, перукар’, Ohrenarzt ‘отіатр’, Handarbeiter ‘той, хто працює
фізично, робітник’, Hals-Nasen-Ohren-Arzt ‘оториноларинголог’, нім. Kopfjäger,
англ. head-hunter ‘мисливець за головами, у сучасному світі спеціаліст, який шукає працівників-професіоналів та переконує їх працевлаштуватися до певної організації’; англ. hairdresser ‘перукар’, toe-dancer ‘балетний танцівник’.
2.2.5. За участю соматизмів утворюються композити-іменники на позначення
дії пов’язаної з певною частиною тіла (у спорті, музиці тощо): нім. Armbewegung
‘рух рукою’, Fersenlandung ‘приземлення на п’ятки (спорт)’, Fersenschlaf (Joga)
‘поза в йозі, спочивання на п’ятках’, Fersenstoß ‘відштовхування п’ятками’,
Fingerwechsel ‘зміна пальців під час гри на музичному інструменті’, Kopf-anKopf-Rennnen ‘перегони голова у голову’, Mund-in-Mund-Beatmung ‘штучне дихання рот у рот’; англ. heel-and-toe (trace walk) ‘спортивна хода з п’ятки на носок’,
foot-race ‘змагання у спортивній ході’, lip-reading ‘читання по губам (особливо як
метод навчання глухонімих)’, toe-tapping ‘танцювання на пальцях, постукування,
відбивання такту’.
2.2.6. Соматизми входять до складу іменників-композитів на позначення тварин, рослин, у яких соматизм є, як правило, першим компонентом: нім.
Ohrensteißfuß ‘вушаста поганка’, Zahnlilie ‘кандик, собачий зуб’, Fingerkraut
‘лапчатка’; англ. mouth-breeder ‘риба, що виношує молодняк у роті’, nose-herb
‘лікарська рослина для нюхання’.
2.3. За участю НЧТ утворюється значна кількість прикметників у німецькій та
англійській мовах, які надають образної характеристики описуваній ними людині
чи певному предмету.
2.3.1. Продуктивними є такі моделі:
а) основа іменника (соматизм) + полусуфікс, наприклад, -los ‘позбавлений чогось’, який вказує на відсутність певної ознаки під час характеристики людини
(нім. haarlos, англ. hairless ‘позбавлений волосся’, нім. kopflos, англ. brainless
(букв. ‘без голови, без розуму’) ‘дурний’);
б) основа іменника (соматизм) + складний суфікс, який має конкретну семантику, наприклад, у німецькій мові: -förmig ‘певної форми’, -ähnlich ‘схожий
на щось, подібний до чогось’, -artig ‘певного ґатунку’, які виражають значення
певної ознаки, подібності та у поєднанні з предметним іменником утворюють
прикметники зі значенням подібності, зіставлення за визначеними параметрами,
формою з певним об’єктом: нім. fingerförmig ‘подібний за формою до пальця’,
haarähnlich ‘подібний до волосинки’, haarartig ‘подібний за формою до волосу’,
handförmig ‘подібний за формою до кисті руки (наприклад, про форму листя)’. В
англійській мові цим полусуфіксам відповідає полусуфікс -like ‘схожий на щось,
подібний до чогось’, за допомогою якого утворюються прикметники зі значенням
подібності, зіставлення з певним об’єктом: англ. hairlike ‘подібний за формою до
волосу’, fingerlike ‘подібний за формою до пальця’, earlike ‘подібний за формою
до вуха’, toothlike ‘подібний за формою до зуба’.
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У таких прикметників словотворчий формант реалізує одну з основних ознак
соматизмів: семантичну ознаку «форми», тобто формування зазначених прикметників відбувається за аналогією до розвитку їх полісемії, для якого метафорична
модель переносу з соматизма на позначення певного предмета за подібністю форми є однією з домінуючих. Можна чітко простежити залежність словотворчих
процесів під час формування лексичних одиниць за участю соматизмів, які відбуваються шляхом експліцитної та імпліцитної деривації, від структури прямого
значення соматизмів та набору базових семантичних ознак у ньому. Таким чином, наприклад, утворюються від основи іменника (соматизма) похідні прикметники за допомогою суфіксів -ig та -lich у німецькій мові та -y, -ish – в англійській
мові, які мають значення певної характеристики (фізичної, за зовнішністю, за
станом, характером, формою), виражають ознаку подібності під час зіставлення: нім. blauäugig ‘синьоокий’, blondhaarig ‘білявий’, diklippig ‘з товстими губами’, haarig ‘з великою кількістю волосся’, hohlwangig ‘з впалими щоками’; англ.
brainish ‘впертий’, brainy ‘розумний’, hairy ‘волосатий’. Соматизми є одним з
основних шарів лексики для опису зовнішності людини, отже такі прикметники
є численними та частотними.
Фіксуються у дослідженому матеріалі також складні прикметники, утворені за
моделлю «соматизм» + «основа прикметника зі значенням певної характеристики,
розміру, зовнішності тощо»: нім. armlang ‘завдовжки з руку’, ellenlang ‘завдовжки
з лікоть’, hüftlang ‘довжиною до стегон’, armdick ‘завтовшки з руку’, fingerdick
‘завтовшки з палець’, haarbreit ‘завтовшки з волос’, fußkrank ‘з хворими ногами’,
fußlahm ‘кульгавий’, haardünn ‘завтовшки з волос’, haarfein ‘тонкий як волос’,
haarklein ‘дуже детальний’, haarscharf ‘дуже гострий’, haargenau ‘дуже точний’
(у останніх випадках перший компонент, яким є соматизм haar отримує також додаткову семантичну ознаку інтенсифікатора поняття, вираженого у другому компоненті, може розглядатися як полупрефікс); англ. knee-deep ‘завдовжки по коліно’,
knee-high ‘висотою по коліно’, knee-length ‘завдовжки по коліно’, finger-tight ‘затягнутий міцно руками’, lip-deep ‘поверховий, не дуже відвертий, нещирий’. Прикметники на позначення певних параметрів, вимірів корелюють із іменниками на
позначення одиниць виміру за допомогою соматизмів. Давня метрична система
використовувала саме параметри тіла людини для вимірювання та відмірювання.
Залишки цієї прототипічної системи, в якій частини тіла слугували еталоном міри,
спостерігаються і в утворенні та значенні наведених прикметників.
2.3. Утворення ад’єктивованих дієприкметників, в яких перший компонент
є соматизмом характеризується частотністю: нім. handgearbeitet ‘зроблений, виготовлений руками’, handgeknüpft ‘виготовлений руками’, handgestickt ‘вишитий
руками’, herzgeliebt ‘улюблений, до серця і до душі’, hirnverbrannt ‘навіжений’,
herzerfreuend ‘радісний (для серця)’, herzerhebend ‘надихаючий’, herzerquickend
‘що прискорює биття серця’, herzergreifend ‘зворушливий’. В англійській мові
їм відповідають прикметники, в яких другим компонентом є герундій: англ.
brainstorming ‘що є атакою для мозку, приводом для швидкого, прискореного
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пошуку вирішення певного складного завдання’, heart-breaking ‘нестямний, сумний’; складнопохідні прикметники: англ. lefthanded ‘той, хто є лівшою’, braindamaged ‘з певними розумовим розладом’ тощо.
2.4. Визначено також випадки утворення дієприслівників від основи простих
або складних іменників: нім. augenblicks ‘миттєво’, kopfüber ‘стрімко’, kopfvoran
‘попереду’. В англійській мові їм відповідають дієприслівники, утворені як безпосередньо від соматизмів, так і від прикметників, які утворилися від найменувань частин тіла або ж від складнопохідних прикметників: англ. brainlessly ‘нерозумно’, heartfully ‘щиро’, heartbreakingly ‘несамовито’.
3. Здійснене дослідження дозволяє дійти таких висновків:
3.1. Розглянутий емпіричний матеріал демонструє функціонування соматизмів як значної частини щоденного лексикону людини, вказує на зв’язок із лексикою, що описує її фізичну діяльність (також творчу, розумову діяльність), її
зовнішність, фізичні параметри, поповнює медичну термінологію. Розмаїття
структурних моделей, за якими реалізується словотворчий потенціал соматизмів,
ще раз підтверджує їх інтегрувальну функцію у меронімічній лексиці та у лексичній системі загалом, вказують на антропоцентричний характер мисленнєвої
діяльності людини.
3.2. Досліджений матеріал дозволяє також підтвердити тезу про дію принципу
економії у мові, оскільки на прикладі соматизмів стає очевидним домінування
шляхів семантичного розвитку цієї тематичної групи за рахунок полісемії, коли
одна і та сама за формою лексична одиниця використовується на позначення різних понять. Відбувається компенсація меншої розвиненості композитних моделей у англійській мові засобами розвитку полісемії, з іншого боку нижчий рівень
полісемії лексем у німецькій мові перекривається їхньою активністю у словотворчих процесах, в яких найбільш продуктивні лексеми стають основами нових
слів – композитних утворень, а також за рахунок десемантизації поповнюють арсенал полупрефіксів та полусуфіксів.
3.3. Досліджена у цій роботі частина лексичного запасу німецької та англійської
мов становить ядро багатьох словотворчих гнізд, отже виявлені закономірності семантичного та словотворчого розвитку меронімів можна переносити на загальні
особливості функціонування та розвитку лексики у цих мовах. Найбільш продуктивними основами є базові соматизми, які належать до давньої за походженням
індоєвропейської лексики, такі як: нога, рука, око, зуб, серце, вухо, рот) тощо.
3.4. Під час словотворчих процесів, які відбуваються за рахунок композиції,
а також експліцитної та імпліцитної деривації спостерігається певний консерватизм у застосування обмеженого набору типів та моделей, які притаманні як
меронімічній лексиці загалом, так і зазначеній тематичній групі зокрема. Це також сприяє каталогізації вказаних моделей їхнього структурного та семантичного
розвитку, що існують у межах регулярних зв’язків у системі меронімів.
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Anthropocentrism as the Basic Principal of the Meronymic Relations Development in Language
The paper is devoted to the research of the semantic and word formative potential of the meronyms
(nouns denoting parts of wholes) on the material of somatisms. The structural models of the somatisms
have been traced, a correlative type of the relation between their structural and semantic organization has
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lexical units under analysis as well as in the realization of their word formative potential is highlighted.
Key words: anthropocentrism; anthropomorphic metaphor; polysemy; meronymy; somatisms;
structural model; semantic and word formative potential.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Література:
Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : [монографія] / О. В. Материнська. –
Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 5).
Материнська О. В. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов:
[монографія] / О. В. Материнська. – Донецьк : Всеукраїнське держ. багатопрофільне видавництво Донбас, 2012. – 360 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – Т. 8.).
Материнська О. В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови /
О.В. Материнська // Мовознавство. Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім.
О.О. Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України. – Київ : Видавничий
дім «Академперіодика» НАН України, 2013. – № 6 (273). – С. 58–67.
Andersen E. Lexical Universals of Body–Part Terminology / Elaine Andersen / Universals of human
languages [Ed. by J.H. Greenberg]. – Vol. 3. Word structure. – Stanford, California : Stanford
University Press, 1978. – P. 335–368.
Brown C. H. Paradigmatic relations of inclusion and identity II: Meronymy / Cecil Brown //
Lexicology: an international handbook on the nature and structure of words and vocabularies: in 2
volumes / Ed. by D. A. Cruse, F. Hundsnurscher, P. R. Lutzeier. – Vol. 1. – Berlin; New York: Walter
de Gruyter, 2002. – P. 480-485.
Iris M. A. Problems of the part-whole relation / Madelyn A. Iris, Bonnie E. Litovitz, Martha Evens
// Relational model of the lexicon. Representing knowledge in semantic networks (Studies in natural
language processing). – Cambridge ; New-York ; New Rochelle ; Melbourne ; Sydney : Cambridge
University Press, 1988. – P. 261-287.
Materynska O. Typologie der Körperteilbenennungen : (Monographie / (Hgg. Andrzej Kątny,
Katarzyna Lukas, Czesława Schatte) / Olena Materynska. – Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ;
Bruxelles ; New-York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, 2012. – 246 S. (Danziger Beiträge
zur Germanistik. – Bd. 41.).
Materynska O. Typologische Verallgemeinerungen im Bereich der Meronymie / Olena Materynska //
Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit : XII. IVG Kongress, 30.07–07.08.2010: Akten des XII.
internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010. Interkulturelles Verstehen und Kontrastives
307

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Vergleichen. Band 13 : Formen literarischer und interkultureller Zusammenarbeit. – Frankfurt am
Main u.a.: Peter Lang, 2012a. – S. 161–168.
Materynska O. Teil-Ganzes Beziehungen im interkulturellen Vergleich // [Festschrift für Prof.
Andrzej Kątny zum 65. Geburtstag/ [Hgg. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Czesława Schatte] /
Olena Materynska. –– Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa,
Wien : Peter Lang, 2014. – S. 357-369 (Danziger Beiträge zur Germanistik. – Bd. 48.).
Ridder L. Mereologie. Ein Beitrag zur Ontologie und Erkentnisstheorie / Lothar Ridder. – Frankfurt
am Main : Vittorio Klostermann, 2002. – 513 S.
Rosch E. Classification of real world objects: origins and representations in cognition / Eleanor Rosch
/ Thinking readings in cognitive science. – Cambridge ; London ; New-York ; Melbourne : Cambridge
University Press, 1977. – P. 212-222.
Tversky B. Where partonomies and taxonomies meet / Barbara Tversky // Meanings and Prototypes.
Studies in linguistic categorisation [S. L. Tsohatzidis (Edit.)], 1990. – London ; New York : Routledge.
P. 334-344.
Wierzbicka A. Semantic primes and universals / Anna Wierzbicka. – Oxford ; New York : Oxford
University Press, 1996. – 500 p.
Winston M. E., Chaffin R., Herrmann D. A taxonomy of part-whole relations / M. E. Winston,
R. Chaffin, D. Herrmann // Cognitive Science: a multidisciplinary journal. – 1987. – Vol. 11. –
P. 417 – 444.
Witkowski S. R. Climate, clothing and body-part nomenclature / Stanley R. Witkowski, Cecil H.
Brown // Ethnology. – 1985. – Vol. XXIV (3). – P. 197–214.
Стаття надійшла до редакції 14.11.2015.

308

УДК 801. 6:811.111’42:168.522:1
КОННОТАТИВНЫЙ ФОН ИНТОНАЦИИ ВОПРОШАНИЯ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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В статье идет речь о когнитивной рационализации ментального пространства вопрошания
в англоязычном поэтическом дискурсе в терминах «схемы» (И. Кант) и «семиотического стиля»
(А.Ж. Греймас и Ж. Фонтаний).
Ключевые слова: ментальное пространство вопрошания; «квестив»; «схема»; «семиотический
стиль»; «квестив»-симулякр, лингвистический концепт.

«…. страсти присущи не только субъектам
(субъекту), но и дискурсу в целом, и они
исходят от дискурсивных структур
как эффект «семиотического стиля».
А.Ж. Греймас, Ж. Фонтаний

Цель предлагаемого ниже исследования состоит в изучении семантических
эффектов интонации вопрошания в поэтическом дискурсе. Поиск ответа на вопрос о том, каким образом концептуализируется интонация вопрошания в лингвистической системе поэтической речи предполагает изучение особенностей взаимосвязи нескольких параметров поэтического высказывания, а именно структурного (базовая синтаксически определяемая форма вопросительного предложения), прагматического (речевое действие «квестив»), семантического («о чём»
речи) и когнитивного («целостная» ориентация). При этом главной проблемой
является поиск ответа на вопрос о том, насколько может измениться интонация
вопрошания, оставаясь воплощенной в структурно-смысловой модели вопросительного предложения.
Определяя прагматику, вслед за Ю.С.Степановым, как «семиотическую дисциплину, предметом которой является текст в его динамике, дискурс, соотнесенный
с главным субъектом, с «Эго» творящего текст человека» [Степанов 2001, 35],
полагаем вполне логичным вести поиск ответа на сформулированный выше вопрос путем выделения «семиотических стилей» [Греймас, Фонтаний 2007, 185]
интонации вопрошания.
Языковые элементы поэтического произведения, к которым относится, в частности, речевое действие «квестив», – «это смысловые факторы: сами по себе,
они, разумеется, не связаны предметным отношением с какой-то определенной
вещью, но … заключают в себе потенциальную смысловую энергию, которая,
излучаясь из произведения как целого, создает определенное отношение к миру
309

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

действительности» [Мукаржевский 1994, 108]. Проблема эстетического не ограничивается, по Яну Мукаржевскому, языковой сферой: эстетическое полностью
коренится в человеке и заключено в отношении, которое человек обретает к
вещам, созерцая или создавая их [Мукаржевский 1994, 138], а явление, применительно к которому мы занимаем эстетическую позицию, становится знаком,
поскольку указывает на него вне самого себя [Мукаржевский 1994, 125]. Таким
образом, проблема эстетического переносится в сферу семиотики.
Семиотика 80-х годов стремилась сенсибилизировать формы снаружи, однако
реальная «задача»… состоит в том, чтобы формализировать чувственное изнутри, представить его «хладнокровно», как последовательность изменений, подлежащих изучению [Греймас, Фонтаний 2007, 18].
Формализация чувственного изнутри непосредственным образом связана
с проблемой субъективности человеческого субъекта, которая была сформулирована И. Кантом в его трансцендентальном учении о способности суждения,
т.е. подведении предмета под понятие, применение категорий к явлениям. При
этом чистые рассудочные понятия (категории), продолжает Кант, совершенно
неоднородны с эмпирическими (и вообще чувственными) созерцаниями, и их никогда нельзя встретить ни в одном созерцании [Кант 2007, 130].
Обращает на себя внимание тезис Канта о том, что единственный способ, каким предметы могут быть нам даны, есть модификация нашей чувственности
и, наконец, что чисто априорные понятия, кроме функции рассудка, в категории
apriori должны содержать еще формальные условия чувственности. Это формальное и чистое условие чувственности, которым рассудочное понятие ограничивается в своем применении, Кант называет схемой этого рассудочного понятия,
которую нельзя привести к какому-либо образу [Кант 2007, 131]. Образ фиксирует вид единичного, в то время как схема имеет «целью» единство всеобщего правила многообразно возможных наглядных представлений [Хайдеггер 1997, 56].
Кант излагает схемы чистых рассудочных понятий, исходя из принципов
трансцендентальной эстетики, согласно которым пространство и время суть
условия возможности всех вещей как явлений. Так, чистый образ всех величин
(quantrum) для внешнего чувства есть пространство, а чистый образ всех предметов чувств вообще есть время [Кант 2007, 136].
Трансцендентальные схемы чистых рассудочных понятий как априорные
определения времени изложены Кантом согласно порядку категорий: схема количества (категория «временной ряд»), т.е. порождение (синтез) самого времени в
последовательном схватывании предмета; схема качества (категория «содержание
времени»), т.е. синтез ощущения (восприятия) с представлением о времени, т.е. наполнение времени; схема отношения (категория «порядок времени»), т.е. отношение восприятий между собой во всякое время; схема модальности (категории («возможность», «действительность» и «необходимость») содержит и дает возможность
представлять само время как коррелят определения предмета в смысле того, принадлежит ли он времени и как он ему принадлежит [Кант 2007, 134].
310

Неборсіна Н. П.

Следует подчеркнуть, что категории, по Канту, в их чистом значении, без всяких условий чувственности, должны быть приложимы к вещам вообще как они
есть, а их схемы представляют вещи только так, как они являются [Кант 2007,
134-135]. Важным представляется и то, что явления должны быть подведены не
прямо под категории, а только под их схемы [Кант 2007, 152].
В очерке, посвященном концептуальной траектории понятия схематизации,
Х.Русроф рассматривает язык как мост между перцепцией и формализацией, как
третье пространство, в котором иконичность и абстракция принимает участие в
схематизации [Ruthrof 2011, 111].
Анализируя теорию концептуального блендинга, Х. Русроф формулирует
ряд вопросов, в частности, как мы определяем концептуальное значение? Какое количество перцептуального материала сохраняется в концептах? Играет ли
ментальный иконический материал какую-либо роль в ментальных трансформациях перцепции, обусловленные нейронной системой связей и культурой?
[Ruthrof 2011, 113].
В результате анализа работ И. Канта, Ч. Пирса, М. Джонсона, Э. Кассирера,
Л. Выготского и Э. Гуссерля, Х. Русроф приходит к выводу о том, что в естественном языке между чувственным восприятием и ментальными трансфомациями
важную роль должны играть отношения сходства, т.е. виды и степени схематизации иконических отношений. При этом схематизированные отношения сходства
не могут быть обнаружены в произвольном или конвенциональном означающим,
но существенны для определения означаемого. Мы должны признать статус означаемого как мотивированного в силу того, что означаемое несет перцептуальные
и квази-перцептуальные отношения сходства, санкционированные речевым сообществом. Как таковое мотивированное означаемое должно быть определено
как состоящее из двух отдельных компонентов – иконического ментального материала (знака) и его концептуальной схематизации. Схематизации подлежит весь
чувственно воспринимаемый мир. Внимание должно быть уделено виду и количеству иконического материала, который остается в различных схематизациях,
а также направленности (внешней и внутренней), о которой сообщает мотивированное означаемое. Центральным моментом в теории схематизации является
степень (конкретное – абстрактное), в соответствии с которой схематизируется
иконический ментальный материал в определенных лингвистических контекстах. При этом чем более разработанной является сеть означающих для любой
ситуации, тем более структурированы наши концептуальные схематизации иконического ментального материала [Ruthrof 2011, 123-124 ].
На основе вышеизложенных положений Х. Русроф определяет лингвистический концепт как регулятор мотивированного означаемого: концепт управляет иконическим ментальным материалом в терминах направленности, вида,
количества и степени схематизации [Ruthrof 2011, 124].
Так, «квестив» как иконический знак характеризуется отношением сходства между произвольным означающим, в качестве которого выступает
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вопросительное предложение, и мотивированным означаемым, представляющим
собой иконический ментальный материал, т.е. отношение сходства между общим
представлением о вопросе и его ментальной трансформацией в реальном речепроизводстве, которая регулируется «о чём» речи («о чёмтостью»).
Другими словами, речевое действие «квестив» содержит один и тот же вид
репрезентации (вопрос), а репрезентируемая им «о чёмтость» речи образует ментальное пространство, которое трансформирует чистое представление о вопросе.
Трансформация чистого представления о вопросе тесным образом связана с
понятием стиля. «Стиль» – это чувствующий субъект, заявляющий о своих правах
с помощью застывшей и потенциализированной напряженной модуляции [Греймас, Фонтаний 2007, 164-165]. Для человеческого мира напряженность – это одна
из основных особенностей внутреннего пространства, которое А.Ж. Греймас и
Ж. Фонтаний [2007, 29-30] определяют как наложение естественного мира на
субъект, с целью построения собственного способа семиотического существования. В дискурсивном процессе напряженности всегда присутствуют постепенно
меняющаяся сенсибилизация, которая появляется как прерывность, как трещина
в дискурсе, создавая таким образом напряжение, но вместе с тем однородное семиотическое пространство.
В основу эпистемологического дискурса для дискурсивного анализа А.Ж. Греймас и Ж. Фонтаний [2007, 47-49] положили три процесса – модуляцию, модализацию и аспектуализацию. Три модуляции становления значения («открывающая»,
«закрывающая» и «бегущая») в семио-нарративном мире превращаются согласно модальной категоризации в открывающую, бегущую и точечную модуляцию,
а в дискурсивном процессе они выражаются как «аспекты» («начинательный»,
«продолжительный» и «заключительный»). Для обозначения ставших стереотипами модуляций напряжения посредством традицииА.Ж. Греймас и Ж. Фонтаний
[2007; 185, 92, 325, 140] ввели понятие «семиотического стиля», определив его как
результат равновесия и нарушения равновесия; как результат выбора направления.
Предварительный анализ поэтического дискурса показывает, что фактором,
определяющим «семиотический стиль» интонации вопрошания в том или ином
тексте, является концептуальная схематизация отношения сходства направленностью схематизации либо на внешний, либо на внутренний порядок проблем и
их характеризацию, а также направленностью схематизации от внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему.
Греймас и Фонатний [2007, 151] предлагают называть симулякрами разные
позиции субъекта в воображаемом им пути. Поэтому в дальнейшем мы будем различать между собственно «квестивом», в котором субъект соединен с
объектом, и «квестивом»-симулякром, когда субъект проецирует симулированную интонацию в воображаемое пространство. Однако, уже сейчас необходимо
констатировать: поверхностность обращения собственно «квестива» и глубина
самораскрытия «квестива»-симулякра образуют онтологическую структуру интонации вопрошания.
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Завершая изложение теоретических основ понимания роли интонации вопрошания в поэтическом дискурсе, обратим внимание на то, что «квестивы» встречаются не только в виде отдельных вкраплений, но и определенных нагромождений, поэтому и возникает необходимость во введении понятия «дискурсивизация» (термин [Греймас, Фонтаний 2007]) интонации в значении дискурсивной
организации «квестивов».
Анализ дискурсивной организации «квестивов» начнём с текстов, в которых
они представлены в виде констеляций. Последние в большей степени поддаются
концептуализации их ментального содержания.
Рассмотрим, например, стихотворение Джона Апдайка “Thoughts While
Driving Home”.
Was I clever enough? Was I charming?
Did I make at least one good pun?
Was I disconcerting? Disarming?
Was I wise? Was I wan? Was I fun?
Did I answer that girl with white shoulders
Correctly, or should I have said
(Engagingly), “Kierkegaard smolders,
But Eliot’s ashes are dead?”
And did I, while being a smarty,
Yet some wry reserve slyly keep,
So they murmured, when I’d left the party,
“He’s deep. He’s deep. He’s deep”?
В рассматриваемом тексте лирическое «Я» перебирает в уме элементы коммуникативного события, которым предположительно является вечеринка, имевшая место накануне. Ретроспекция направлена на собственную коммуникативную компетенцию и предстает в виде аккумуляции «квестивов». Иконический
ментальный материал, содержащийся в речевых действиях «квестива» характеризуется отношением сходства между понятием мысли и его предметным
экспериенциально-оценочным содержанием. Последнее концептуализируется
схемой качества, на которую указывает, в частности, аккумуляция оценочных
предикатов (clever, charming, disconcerting, disarming, wise, wan, fun, smarty, deep),
а также наречий (correctly, engagingly, slyly).
Общей для всех трех катренов является концептуализация оценочного содержания схемой модальности. При этом оценочное содержание представлено как
принадлежащее не только к совокупности реального времени (Was I…? Did I…?),
но и возможного времени (or should I have said…?).
Обращает на себя внимание прерывистость дискурсивной организации «квестивов». Так, в первой строфе открывающая модуляция первой строки, а именно модализация состояния (Was I clever enough? Was I charming?) прерывается
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модализацией делания (Did I make at least one good pun?), за которой следует, но
теперь уже «бегущая», модализация состояния (Was I disconcerting? Disarming?...).
Во второй строфе открывающая модуляция вводит модализацию делания (Did I
answer that girl…?), а в третьей строфе – модализацию состояния (And did I, … keep,),
которая прерывается модализацией делания (So they murmured, when I’d left the
party). Закрывающая модуляция становления дискурсивности вводит модализацию
состояния (“He’s deep. He’s deep. He’s deep?”). Интересным представляется употребление здесь вопросительного знака. Если следовать логике вещей, т.е. структуре
вопросительного предложения, то знак вопроса следовало бы поместить во второй
строке (Yet some wry reserve slyly keep?). Перемещая знак вопроса в закрывающую
модуляцию становления дискурса в целом, автор как-будто стремится нейтрализовать оппозицию “I” vs. “they” с целью либо подчеркнуть совпадение взглядов, либо
выразить ироническое отношение ко внутреннему «Эго» лирического «Я». Двойная интерпретация модуляции завершающего аспекта становления дискурса на
самом деле оставляет рассматриваемый текст открытым. Следует обратить внимание на то, что «квестивы» в рассматриваемом тексте являются симулированными,
поскольку субъект соединен сам с собою. Рефлексибильному, направленному на
себя, довольно специфическому восприятию мира, можно противопоставить рефлексивную, весьма абстрактную перцепцию мира, которую находим в стихотворении Мэри Оливер “Some Questions You Might Ask”.
Внешнюю направленность схематизации иконического материала определяет напряженный поиск субъектом “І” элементов, концептуализирующих понятие
“soul” («душа»):
Is the soul solid, like iron?
Or is it tender and breakable, like
the wings of a moth in the beak of the owl?
Who has it, and who doesn’t?
I keep looking around me.
В приведенном выше фрагменте стихотворения понятие души представлено тактильной перцепцией (solid, tender, breakable), которой вторят поэтические
образы (like iron, like the wings of a moth…).
От начинательной тактильной перцепции души поэт переходит к визуальному
иконическому ментальному материалу:
The face of the moon is as sad
as the face of Jesus.
The swan opens her white wings slowly.
In the fall, the black bear carries leaves into the darkness.
One question leads to another.
Концептуализация понятия души в приведенном выше фрагменте осуществляется схемой субстанции (themoon, Jesus, theswan, the black bear). Перечисленным
референтам «соответствует в явлении неизменное в существовании» (Кант).
314

Неборсіна Н. П.

Заметим, что М. Хайдеггер трактует субстанцию как категорию «отношения»
между самостоятельностью и принадлежностью [Хайдеггер 1997, 61]. Исходя из
этого определения субстанции, можно предположить, что поэт пытается создать
напряжение между перечисленными выше референтами и их принадлежностью
к darkness – к чему-то непросветленному и таинственному.
В следующем фрагменте поэт продолжает концептуализировать иконический
ментальный материал визуализацией субъективных источников знания о душе,
прибегая к схеме количества:
Does it have a shape? Like an iceberg?
Like the eye of a humming bird?
Does it have one lung, like the snake and the scallop?
Рассматриваемое стихотворение заканчивается концептуализацией иконического ментального материала схемой причинности:
Why should I have it, and not the anteater
who loves her children?
Why should I have it, and not the camel?
Come to think of it, what about the maple trees?
What about the blue iris?
What about all the little stones, sitting alone in the moonlight?
What about roses, and lemons, and their shining leaves?
What about the grass?
Согласно И. Канту, схема причины и причинности вещи вообще есть реальное, за которым, когда бы его ни полагали, всегда следует нечто другое. Стало
быть, эта схема состоит в последовательном многообразии» [Кант 2007, 133]. За
эпическим «Я» (Why should I have it) поэт располагает весь действительный мир
(the anteater, the camel, the maple trees, the blue iris, the little stones, roses, lemons,
the grass), создавая тем самым призрачный образ мировой души, который становится возможным благодаря «чистой способности воображения apriori».
Интересным представляется сопряженность слов – начинательного “soul”
(душа) и заключительного “grass” (трава). Интертекстуальность последнего
вполне очевидна. Автор текста не скрывает свою причастность к поэтическому
космосу Уолта Уитмена, в поэзии которого нашло представление о сущности
живого явления как потенции, а не субстанции. При этом символом энергии
становления (метаморфоз) выступает «лист» травы (universal hieroglyphic). Уитмен считал Поэта провозвестником нового метода постижения жизни. Называя
поэта «Отвечателем» (the Answerer), Уитмен оговаривает: дело не в том, что он
знает ответы на все вопросы, а втом, что показывает, как их искать [Венедиктова 1994, 109, 115-117].
Своеобразным расширением дискурсивного пространства рассматриваемого
текста является стихотворение Элизабет Слизер “Reading a collection of poems
marked by a previous reader”.
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Angrily I take out the soft honey-coloured rubber
and leave crumbs on the pages where
rhymes are circled and margin comments
and, once, an inferior, imitating poem.
Who has needed to explain these poems
with underlinings? Not Mary Oliver
who wrote them, taking into account
the spaces and the space around the spaces.1
Автор текста выступает в роли «Отвечателя», используя речевое действие
«квестив» (Who has needed to explain these poems / with underlinings?) как знак
спонтанной реакции на поэтическое творчество коллеги по цеху Mary Oliver.
Экспериенциально-оценочное содержание «квестива» концептуализируется
схемой действительности, которая содержит время как коррелят определения
субъекта “Who”. Направленность вперед напряженного субъекта “I” порождает отношение недоверия к поэтическому сборнику, прочитанному предыдущим
читателем. На основе модуляции становления недоверия возникает негативная оценка стихотворения (an inferior, imitating poem), которая порождает
экзистенциональный симулякр (семиотическую форму человеческого воображения). Проекция субъектом “I” речевого действия «квестив» в воображаемое пространство открывается модальностью (has needed to explain).
Примером направленности схематизации на внешний порядок проблем может
служить стихотворение Элизабет Слизер “A Friendship Through Books”.
Through books over the years we spoke to each other.
One might seek out an explanation for
a dissatisfaction she could not quite finger
or the other praise like a souring lark
something that had touched her heart.
Both hearts were oddly in it, even when we disagreed.
Was the plot too thin, the heroine unlikely?
Did anything indicate time and its lack of mercy?
Are you well? We seemed to be asking each other.
How is your life and how are you living it?
1

Со злостью беру я цвета мёда резинку
и оставляю следы на страницах, где
рифмы кружочком обведены, а поля комментируют
еще одну неудавшуюся имитацию.
Кому нужно было пояснять эти стихи
пометками? Не Мэри Оливер
которая их написала, имея в виду
пространства и пространство вокруг пространств. [Перевод мой. – Н.Н.]
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В первой строфе автор описывает коммуникативную ситуацию «обсуждение
прочитанных книг», в которой одна из коммуникантов (she) могла ожидать от
другой (she) объяснения своей неудовлетворенности прочитанным, а другая превозносить до небес (like a souring lark) нечто, затронувшее ее сердце.
Вторая строфа, начинающаяся констатацией того, что их сердца странным
образом объединялись даже в случаях «разночтения», содержит аккумуляцию
«квестивов», в которых эксперинциально-оценочное содержание «разночтения»
концептуализируется следующим образом. Так, вречевом действии Was the plot
too thin, the heroine unlikely? понятие разночтения концептуализируется схемой качества оценочными предикатами too и unlikely, а в речевом действии Did
anything indicate time and its lack of mercy? схемой модальности, в которой отсутствует ощущение времени (Did anything indicate time), а также схемой качества с
помощью семантической негации, которая актуализирует понятие безжалостного
времени (its lack of mercy).
На этом дискурсивная организация рассматриваемой строфы перцептивно
прерывается путем графической выделенности «квестивов» (Are you well? / How
is your life and how are you living it?). Этим, как нам представляется, автор наделяет «квестивы» метазнаковой функцией: проецируемые в воображаемое пространство (We seemed to be asking each other) «квестивы» теряют иллокутивную
силу и превращаются в «экзистенциональные симулякры». Как таковые они служат конститутивными элементами предложенного автором концепта дружбы, заявленного заголовком стихотворения, а именно вовлечение друг друга в ментальное пространство прочитываемых книг.
Итак, теоретической основой исследования дискурсивизации ментального
пространства вопрошания является представление о «квестиве» как лингвистическом концепте, т.е. иконическом знаке, онтологическую структуру которого
образует собственно «квестив» и «квестив»-симулякр с рассеянной коммуникативной направленностью. В случае аккумуляции «квестивов» возникает необходимость в привлечении трёх модуляций становления дискурса вопрошания.
Когнитивная рационализация предметного экспериенциально-оценочного содержания «квестива» осуществляется путем его схематизации. Направленность схематизации формирует «семиотический стиль» интонации вопрошания, который
свидетельствует о её методологической неоднородности.
Поэтический дискурс находится в постоянном движении. В разные эпохи и в
различных культурах поэты воспринимают и осознают мир по-своему, создавая
свою особую, исторически обусловленную картину мира. Предложенная Мишелем Фуко [1996] методология изучения дискурсивных формаций предполагает
выделение определенного исторического архива, рассматривая дискурс одновременно в терминах стабильности и видоизменения, линейности и фрагментарности. «В ряде художественных систем, – пишет С. Вайман, – настроение приобретает универсальный, орудийный, методологический характер – становится ключом
к жизненному материалу, инструментом эстетического освоения его, – идет ли
317

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

речь о творческой индивидуальности (во всём её объеме) или в одном каком-либо
симптоматичном её проявлении» [Вайман 2001, 108]. Непосредственную связь с
исторически обусловленными поэтическими дискурсами имеют «семиотические
стили» дискурса вопрошания, а также онтологические разновидности «квестива». Создавая широкий спектр настроений, они образуют некий коннотативный
фон, предвосхищающий культуру.
Неборсіна Н.П., д-р філол. наук, доц.
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ДОМІНАНТНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СКЛАДІ ДИСКУРСУ
АМЕРИКАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКА
Славова Людмила Леонардівна
д-р філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті схарактеризовано домінантні мовленнєві акти у складі дискурсу американського та
українського політика. Виокремлено моноакти, комплексні та заміщені мовленнєві акти. Під останніми розуміємо мовленнєвий акт, який у політичному дискурсі демонструє вербальні маркери актів
одного типу, проте виконує функції актів іншого типу.
Ключові слова: мовленнєвий акт; моноакти; комплексні мовленнєві акти; заміщені мовленнєві
акти; віртуальна мовна особистість.

Постановка проблеми. Важливість сучасної теорії мовленнєвих актів підтверджується численними дослідженнями у межах комунікативної та когнітивної
лінгвістики [Богданов 1990; Падучева 1985; Сусов 1989 та ін.]. Комунікативна
інтенція визначає і організовує зміст комунікативного акту, без цього компонента
спілкування не може існувати, оскільки у ньому не було би потреби. Від комунікативних намірів мовця залежить мовна структура акту спілкування. Для вивчення цієї проблематики велике значення має теорія мовленнєвих актів, що була
започаткована Дж. Остіном та Дж. Серлем. Останній увів до наукового обігу такі
поняття, як мета мовленнєвого акту, його направленість, психічний стан мовця
[Серль 1986]. Дж. Остін виділяє таке поняття, як ілокутивна сила, яка втілює комунікативний намір мовця. Автор пропонує розрізняти три явища: локутивний
акт – використання мовних засобів у процесі мовленнєвого акту; ілокутивна сила,
тобто мета мовленнєвого акту, яка втілює намір мовця, значущість мовленнєвого
акту для певого мовця, в цьому комунікативному акті, в цій конситуації, наприклад прохання, запитання, повідомлення і т.п. [див. Остин 1986, 29]; перлокуція –
немовленнєві результати мовленнєвого акту (за проханням може слідувати його
виконання або вербальна реакція згоди/незгоди виконати його). Дж. Остін зазначає, що для того, «щоб визначити, який самий ілокутивний акт … здійснюється,
ми повинні визначити, яким чином ми використовуємо дану локуцію: запитуючи чи відповідаючи на запитання, інформуючи, завіряючи або попереджуючи,
виголошуючи намір чи рішення, оголошуючи вирок, признаючи, благаючи або
критикуючи, ототожнюючи або описуючи тощо» [Остин 1986, 86]. Інструментом
мовленнєвого акту слугує висловлювання, яке враховує комунікативну ситуацію,
пресупозицію відправника інформації та знання слухача. Дж. Остін сформулював
ідею, згідно якої побудова складових частин комунікації супроводжується виконанням декількох мовних та когнітивних операцій, зокрема, створення граматично вірного речення з певним смислом та референцією, надання висловлюванню
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певної комунікативної спрямованості (ілокуції), і вплив на свідомість чи поведінку адресата (перлокутивний ефект).
Враховуючи ілокутивну силу відправника та його ментальний стан, Дж. Остін
виділив п’ять мовленнєвих актів [Остин 1986]:
1) репрезентативи, метою яких є судження про певний стан речей;
2) директиви, метою яких є створення тиску на адресата, спонукання його до
певних дій;
3) комісиви, метою яких є формулювання зобов’язань перед адресатом;
4) експресиви, метою яких є демонстрація психологічного стану мовця;
5) декларативи, метою яких є вплив на соціальні відношення людей.
Вживання певних мовленнєвих актів у висловлюваннях політиків може бути
спрямоване як на підвищення статусу мовця (ін’юнктиви, менасиви), так і на
підвищення статусу слухача (реквестиви, промісиви, непрямі директиви)
[Борисенко 2003]. Зробимо деякі уточнення щодо вжитих термінів. Директив є
прагматичним типом речення, який виражає пряме спонукання до дії. Видами
директивних речень є ін’юнктив та реквеситив. Коли мовці мають відмінний
соціальний статус, здебільшого вживаються ін’юнктиви, які є обов’язкові для
виконання, вони звучать як наказ. Використання реквестивів характерно для
мовців з однаковим соціальним статусом, спонукання до дії звучить як прохання.
Згідно класифікації Г. Г. Почепцова [Почепцов 1981], виділяються такі мовленнєві акти, як промісиви, директиви, менасиви, констативи та перформативи у
висловлюваннях політиків та коментарях про політичну діяльність лідерів.
Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю лінгводискурсології та
лінгвоперсонології на вивчення взаємозв’язку мови і дискурсивної свідомості,
що увиразнює портрет мовної особистості в певному типі дискурсу, у даному разі
портрет американського й українського політиків. Застосування зіставно-типологічного підходу до реконструкції узагальненого образу мовної особистості, створеного в сучасному американському й українському політичному дискурсі, дало
змогу розкрити механізми моделювання дискурсивного портрету американського
й українського політиків як віртуальних мовних особистостей.
Мета – визначити домінантні мовленнєві акти у складі дискурсу американського та українського політика. Об’єкт – мовна особистість як категорія зіставної політичної лінгвоперсонології. Предмет – процедура реконструкції дискурсивного портрету мовної особистості політиків, змодельованого у сучасній американській та українській лінгвокультурах.
Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні процедури прагматичного аналізу мовленнєвих актів шляхом визначення нового поняття, яким є заміщений мовленнєвий акт (мовленнєвий акт, який у політичному дискурсі демонструє
вербальні маркери актів одного типу, проте виконує функції актів іншого типу)
Віртуальний образ мовної особистості політиків реконструйовано на основі
аналізу моноактів, комплексних і заміщених мовленнєвих актів, які розрізняються
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за роллю у процесі комунікації та використовуються в різних жанрових формах
політичного дискурсу.
Моноактами називаємо мовленнєві акти, які в межах одного дискурсу виконують лише одну, притаманну їхній природі, комунікативну функцію.
Спільними моноактами є: констативи, директиви, експресиви, промісиви,
квеситиви.
Сучасні дослідники зазначають, що типовою прагматичною одиницею вираження раціонально-оцінювального змісту, яка належить до основних функціональних типів висловлення про події / явища об’єктивної дійсності, є констатив.
Відповідно до ступеня іллокутивної сили констативного висловлення виокремлюються його функціональні варіанти – інформатив (подання мовцем фактуальної інформації), декларатив (подання інформації з істиннісною оцінкою) та супозитив (подання інформації з імовірнісною оцінкою) [Борисенко 2003, 5]. Констативи характерні як для монологічних, так і для діалогічних жанрових форм
політичного дискурсу:
англ. There are people here I’ve known all my life, and people here I met in the
course of running for president, and people here who are here because they worked in
this administration and they believed in what we were doing [Інтернет-ресурс];
укр. Сьогодні, я думаю, правильне рішення прийняте, […]. І я не вважаю, що
в меморандумі МВФ повинен бути перелік законів з чітким указанням, що нам
робити. Я вважаю, що це неправильно, і думаю, що в даному випадку […] [Інтернет-ресурс].
Мовними засобами реалізації директивів є використання слів із модальною
семантикою та форм спонукального способу:
англ. So stand up with me, my friends. Stand up and fight for America, for her
strength, her ideals, and her future. Contest begins tonight [Інтернет-ресурс];
укр. Керівники цих органів повинні посилити вимогливість до своїх підлеглих
[…]. У разі потреби – вирішуйте питання щодо їх заміни на більш професійних
та відповідальних фахівців [Інтернет-ресурс];
Директиви-спонукання можуть бути явні/ приховані, категоричні/ некатегоричні, обумовлені/ необумовлені. Реквеситив може бути формальний/ змістовний, простий/ підсилений. Ін’юктиви – прямі/ непрямі, м’які/ жорсткі.
Мета експресивів як ілокутивного акту – відобразити психологічний або емоційний стан мовця. Цей тип прагматичних речень використовується здебільшого
в діалогічних жанрових формах політичного дискурсу як реакція на репліку іншого політичного лідера або журналіста. Експресиви також відіграють важливу
роль у підтриманні контакту зі співрозмовником, що налаштовує на кооперативне
спілкування:
англ. Thank you. It’s an honor to stand with a courageous leader of a free Ukraine
[Інтернет-ресурс];
укр. Насамперед я хотів би висловити щиру подяку вельмишановному пану
[…] [Інтернет-ресурс].
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У світлі теорії мовленнєвих актів експресивність як мовна категорія пов’язана
з інтенсифікацією комунікативного наміру мовця. Експресиви емоції можуть
бути відкриті/ приховані, стримані/ нестримані, позитивні/ негативні, образно/
необразно висловлені. У зазначених прикладах експресиви є позитивними, відкритими та стриманими.
Промісиви мають завжди форму розповідного речення, дієслівний час в них
завжди в майбутньому. Зазначений вид комунікативного акту є характерним для
жанру промов, особливо для інавгураційних:
англ. And we’ll do something more. Over the objections of powerful voices in both
parties, we’ll ensure that our laws shine a bright light […] [Інтерет-ресурс].
укр. […] буде запропоновано склад уряду, який представлять керівникам
фракцій. І якщо будуть якісь відводи, або категоричні протести, будуть внесені
корективи. […] Якщо ця процедура буде дотримана, то, я думаю, Україна зробить великий крок до демократії […]» [Інтернет-ресурс];
Реалізація промісиву сприяє зміцненню статусного положення адресата. Опозиції, виокремленні у межах комунікативного акту промісиву, включають: реальні – нереальні, конкретні – абстрактні, жорсткі – вірогідні, від свого імені – від
імені партії, строки чіткі – розмиті.
Квеситиви (здебільшого в діалогічних жанрових формах політичного дискурсу) є мовленнєвими актами, які спрямовані на отримання вербальної реакції
адресата висловлювання. Квеситив спонукає адресата до мовленнєвих дій:
англ. When will we hear from the State Department? [Інтернет-ресурс].
укр. А якісні зміни конституційні які повинні бути? [Інтернет-ресурс].
До зони розбіжності належать менасиви в українському політичному дискурсі:
[…] ми мусимо діяти по відношенню до опозиції теж чесно і послідовно, бо
інакше вони будуть діяти до нас нечесно і непослідовно [Інтернет-ресурс].
Мовленнєвий акт менасиву спрямований на висловлення погрози. Менасив
як комунікативний акт забезпечує виконання дії внаслідок погрози з іншої сторони. Реалізація менасиву як статусно маркованого мовленнєвого акту [Борисенко
2003] має на меті управління поведінкою співрозмовника, що призводить до зміцнення статусу мовця. Менасиви можуть бути м’які (попередження) та жорсткі
(погрози).
Під заміщеним мовленнєвим актом розуміємо мовленнєві акти, які в дискурсі демонструють ознаки (вербальні маркери) актів одного типу, проте виконують функції актів іншого типу. Уживання констатива у функції директива
також виникає з неоднаковості взаємних ієрархічних статусів адресанта й адресата. На думку Г. Г. Почепцова, форма речення при ін’юнктивному вживанні неін’юнктива сама по собі є недостатньою для вираження розпорядження, наказу
і т.п. [Почепцов 1981, 280]. Констатив у функції директива повідомляє лише про
наявність певного дискомфорту. Адресат, таким чином, одержує можливість реагувати як на прямий, так і на заміщений (або переносний) мовленнєвий акт:
До зони збігу належить констатив у функції квеситива:
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англ. KURTZ: You’re suggesting that journalists like to sort of claw at those who
seem to be doing well?
MYERS: I would suggest exactly that [Інтернет-ресурс].
укр. […] як діяти в таких умовах опозиції – коли ми бачимо, що владу дефакто узурповано [Інтернет-ресурс].
До зони розбіжності належать констативи у функції директивів в українському політичному дискурсі:
І можливо, тоді ви не будете в меншості. А ви будете впливати на ухвалення
цих рішень [Інтернет-ресурс].
Теорія складних мовленнєвих актів [Карабан 1989] отримала певне висвітлення у сучасних лінгвістичних розвідках. Комплексними називаємо мовленнєві
акти, які в межах одного дискурсу виконують дві й більше комунікативні функції,
одна з яких є первинною, притаманною їхній природі, а решта – додатковими.
Комплексні мовленнєві акти в американському політичному дискурсі належать
до зони розбіжностей:
Промісиви політика можуть супроводжуватися директивами:
[…] if you will give the Palestinians a state in the West Bank and Gaza, with
appropriate compromises – essentially, what I proposed in 2000 that Israel accepted
then – we will strongly support it. We will urge the Palestinians to sign it. We will help
them succeed economically. We will relocate them [Інтернет-ресурс].
Промісив політика може супроводжуватися констативами:
I will bring this war to an end when I’m president of the United States of America
[Інтернет-ресурс].
Висновки. Прагматичні типи речень (констативи (речення-твердження); промісиви й менасиви (речення-обіцянки та речення-погрози); директиви (реченняспонукання адресата до дії); квеситиви (питальне речення в його традиційному
розумінні) є адресатно-орієнтованими.
Зонами збігу у використанні домінантних комунікативних актів американського та українського політичного дискурсу є моноакти: констативи, директиви
(ін’юнктиви й реквестиви), експресиви, промісиви, квеситиви (переважно в діалогічних формах спілкування); до зони розбіжності належать менасиви в українському політичному дискурсі; зоною збігу у використанні заміщених мовленнєвих актів є констатив у функції квеситива, а зоною розбіжності – констативи у
функції директивів в українському політичному дискурсі. Комплексні мовленнєві
акти наявні лише в американському політичному дискурсі.
Перспектива дослідження вбачається в подальшому вивченні віртуальної
мовної особистості у межах зіставної політичної лінгвоперсонології.
Славова Л. Л., д-р филол. наук, доц.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Доминантные речевые акты в составе дискурса американского и украинского политика
В статье охарактеризованы доминантные речевые акты в составе дискурса американского и
украинского политика. Выделены моноакты, комплексные и замещенные речевые акты. Под
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последними понимаем речевой акт, который в политическом дискурсе демонстрирует вербальные
маркеры актов одного типа, однако выполняет функции актов другого типа.
Ключевые слова: речевой акт; моноакты; комплексные речевые акты; замещенные речевые
акты; виртуальная языковая личность.
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Taras Shevchenko National University of Kyiv
Dominant Speech Acts in the Discourse of American and Ukrainian Politicians
The article considers dominant speech acts as a part of the discourse of American and Ukrainian
politicians. Monoacts, complex and substituted speech acts are singled out. The latter is understood as a
speech act, which demonstrates verbal markers of acts of one type, but performs the functions of acts of
the other type in the political discourse.
Key words: speech act; monoacts; complex speech acts; substituted speech acts; virtual linguistic
personality.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ Я-ІНТЕНЦІЙ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Шабат-Савка Світлана Тарасівна
д-р філол. наук, доц.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
У статті розглянуто епістолярний дискурс як один із релевантних засобів вербалізації авторських інтенцій. У контексті письменницького епістолярію визначено основні типологічні вияви
я-інтенцій (комунікативно-модальні, суб’єктивно-модальні, емотивно-аксіологічні та метакомунікативні інтенції), що відображають розлогий пласт індивідуальних одкровень автора епістолярної
комунікації. Синтаксичні конструкції (питальні та непитальні висловлення, вокативні та вставні
синтаксеми, фразеологізовані кліше) увиразнюють співвідношення вербальної та невербальної
комунікації, слугують важливими репрезентантами інтенційного простору мовної особистості в
епістолярному дискурсі.
Ключові слова: комунікативна інтенція; я-інтенція; автор; епістолярний дискурс; висловлення;
вербальна і невербальна комунікація.

Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження епістолярного дискурсу перебуває в річищі одного із засадничих напрямів мовознавчої науки ХХІ ст. – антрополінгвістики, що дає змогу виявити складні взаємозв’язки
між мисленнєво-поняттєвими категорійними величинами та мовними засобами
їхньої репрезентації в різних дискурсивно-жанрових формах української мови.
За такого підходу постала потреба переглянути лінгвістичні концепції і віднайти
ті категорії, які б увиразнювали антропоцентричний характер мовних одиниць і
релевантність їх для процесу спілкування. На нашу думку, таким універсальним
параметром є комунікативна інтенція, що вербалізує інтенційні горизонти мовця
в текстовій чи уснорозмовній комунікації, слугує засобом зв’язку між мовою і
мисленням, мовою і свідомістю.
Комунікативна інтенція – це міжрівнева категорія, особливий лінгвістичний
феномен із притаманним йому планом змісту, який виформовує інтенційні потреби мовця, та планом форми, вербалізованої різноранговими мовними одиницями синтаксичного, морфологічного та лексичного рівнів. Входження мовних
одиниць до системи засобів вираження комунікативної інтенції зумовлене їхньою
здатністю експлікувати позицію адресанта, різнобічно відображати інтенційні горизонти комунікантів. Серед засобів вербалізації комунікативних інтенцій розглядаємо не тільки модально-інтенційні висловлення, реченнєві еквіваленти, а й
дискурс – особливу синергетичну систему, що “є сукупністю процесу й результату і охоплює як позалінгвальний, так і власне лінгвальний аспект” [Шевченко
2005, 105-106]. Зрозуміло, що дискурс ширший у потенційній здатності реалізувати комунікативні потреби мовців, адже допускає можливість зважати на екстралінгвальні чинники процесу генерації певного мовленнєвого витвору, а зокрема
й епістолярію, у контексті аналізу якого важливе місце для правильної експлікації тих чи тих інтенцій має світогляд письменника, факти біографії, конкретні
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соціально-історичні умови творчості, суспільна ідеологія, “модель читача” [Крупа 2005, 51].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Епістолярій виформовує предмет
аналізу багатьох наукових студій із філософії, історії, культурології, педагогіки і
психології, літературознавства. У лінгвістиці його вивчають як окремий функціональний стиль, що має своє призначення і сферу застосування (П. Дудик, К. Ленець, Л. Мацько, В. Передрієнко, М. Пилинський та ін.), проте релевантною для
нашого дослідження є думка тих мовознавців, які розглядають епістолярний стиль
як одну з дискурсивно-жанрових форм, окремий різновид комунікації. Так, приміром, Ф. Бацевич витлумачує епістолярний дискурс як мовленнєвий жанр [Бацевич
2004, 167]. А. Приходько розглядає епістолярій як окремий тип “письмової комунікації” [Приходько 2008, 42]. Т. Радзієвська виокремлює мотиваційні чинники, що
впливають на організацію ділового й регулятивного типів епістолярної комунікації
[Радзієвська 1998, 116]. Однак не розв’язаною залишається проблема визначення
епістолярної комунікації як оптимального середовища вербалізації інтенцій автора, як цілком прийнятного дистантного адресантно-адресатного континууму, важливого для глибшого пізнання не тільки мовостилю й індивідуально-авторського
почерку письменника, а й національної історії, тієї історичної доби, у якій він жив
і працював. Епістолярний дискурс дає змогу ознайомитися дослідникові з емоційно-почуттєвим станом автора, його прагненнями, бажаннями, а отже – з інтенціями, що слугували імпульсом для написання листів. В. Кузьменко зазначає: “Лист
письменника – твір літературного та історіографічного жанру, позначений яскраво
вираженою психологічною інтроспекцією та особистісним ставленням автора до
дійсності й конкретного адресата, написаний з урахуванням специфіки кореспонденції певної історичної доби” [Кузьменко 1997, 13].
Мета статті – визначити типологічні вияви авторських інтенцій в епістолярній комунікації, схарактеризувати засоби вербалізації я-інтенцій і з’ясувати співвідношення вербальної та невербальної комунікації в контексті листа як одного із
жанрових виявів епістолярного дискурсу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження. Як відомо, епістолярний дискурс репрезентують листи, щоденники, мемуари, записники різних осіб, у яких здійснено самопрезентацію індивідуально-авторської картини світу, відображено світовідчуття автора, його
ціннісні орієнтири. У цьому дискурсі представлено широкий інтенційний діапазон, проте реалізація певної інтенції детермінована формою, композиційною
структурою, специфікою жанру листування. П. Дудик зауважує, що створюючи
тексти епістолярного стилю, мовці послуговуються всенародною мовою, використовуючи епістоляризми – особливі слова і сполучення слів, синтаксичні
конструкції, які й репрезентують неповторну мовленнєву індивідуальність цього стилю [Дудик 2005, 99].
Епістолярій відображає певний фрагмент дійсності, становить вербальний
продукт, зафіксований на письмі, що передає дистантну інтеракцію, розірвану і
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в часі, і в просторі, особливий адресантно-адресатний континуум взаємодії двох
комунікантів. Для такої інтеракції визначальним є “діалогічний характер її організації, тобто наявність експліцитного адресата, що зумовлює прогностичний
характер інтенційної програми адресанта” [Шевель 2009, 129]. Утім, як зауважує
Ю. Шерех, епістолярій відображає ще й “замаскований внутрішній діалог автора
з власною совістю” [Шерех 1993, 63].
Комунікативна інтенція в епістолярному дискурсі виражає апеляцію адресанта до адресата з метою поінформувати його про щось, увести в коло певних
подій, передати емоційний стан, особистісне переживання, оцінне ставлення до
дійсності тощо. На наше переконання, до глобальних інтенцій епістолярної комунікації належить я-інтенція, оскільки саме вона репрезентує суб’єктивний пласт
індивідуальних одкровень адресанта, його думки, прагнення, певну позицію.
Як один із функціональних різновидів літературної мови епістолярний стиль
представлений переважно в листуванні, яке, відповідно до теми й мети послання, сформованих традицій, взаємин кореспондентів, особистості автора, його настрою в момент написання, поділяють на родинно-побутове, інтимно-товариське,
приватно-ділове [Ленець 2000, 160]. Кожен лист розгортається за певним сценарієм: є початок (звертання до адресата); основна частина (репрезентує глобальну інтенцію адресанта); кінцівка (підсумок написаного, прощання, іноді постскриптум). Звичайно лист починають із звертання – вокативної синтаксеми, що
встановлює або завершує акт епістолярної комунікації, віддзеркалює особливий
(дистантний) плин інтеракції, активізуючи та зосереджуючи увагу адресата на
важливій інформації.
Епістолярні звертання створюють тональність листа і можуть бути родинними: Найдорожча родино! (Б. Лепкий); Любий мій дядьку! (Леся Українка); титулованими: Високоповажний Пане Докторе! (Б. Лепкий); Ексцелєнціє, наш
улюблений пастирю і проповіднику! (В. Стефаник); Високодостойний Пане Совітнику! (Б. Лепкий); товариськими: Друже мій любий! (Іван Багряний); Дорогі
й шановні товариші мої! (О. Довженко); емоційно-оцінними (люб’язними, жартівливими, гумористичними), напр.: Дорога моя, люба моя, сонце ти моє єдине!
(Остап Вишня); Дорогі мої, любі мої, милі мої! Варюша моя! Мура любенька!
(Остап Вишня); Мацьопочко моя! (О. Кобилянська).
Для епістолярного дискурсу характерне широке використання грамеми кличного відмінка, яку найчастіше виражають власні назви: Дорога Мевочко моя!
(О. Кобилянська) та загальні назви: Дорога моя сива голубонько мати і сестро
моя дорогенька! (О. Довженко). Дуже часто звертання поширює прикметник,
який указує на ставлення адресанта до адресата, або зменшено-пестлива форма
іменника, або субстантивований прикметник: Дорогий Юрко! Одержав я Вашого
листа і вельми сміявся (О. Довженко); Дорогий друже і брате мій Юрій і дорога
і люба Олено! Безмежно вдячний Вам за телеграму (О. Довженко); Моя єдина!
Найдорожча й найлютіша моя! Починаю цього листа сьогодні (Остап Вишня).
Займенники ти, ви, тобі, вам, ваш у звертаннях до однієї особи пишуть з великої
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літери, що засвідчує вихованість, індивідуальну мовленнєву культуру адресанта:
Не мали Ви чого за наше приятельство побоюватись, бо не такої Ви вдачі, щоби
могли прикрості робити (О. Кобилянська); Спасибі Вам, щире спасибі за Вашу
поміч та уважність до мене! (Леся Українка).
Поєднання ознак художнього, публіцистичного та розмовного стилів сприяють виробленню індивідуально-авторського образу в листах-інформаціях, у
яких передано певну інформацію (Попереджаю – подарунка не привезу. Живу
страшенно бідно, не знаю, як і доїду (О. Довженко); листах-сповідях, що містять
глибокі емоційні переживання (Лиш здоров’я в мене нема, то хто знає, як то
буде. А праці страх скільки ще якраз тепер передо мною. Дуже тяжко жити.
Спокою мені треба і безжурності, а я якраз того не маю (О. Кобилянська); листах-освідченнях, у яких автор демонструє прихильність, повагу та любов до
адресата (Я дуже щасливий, мамо, що ви в мене є десь, що Ви живі, що у Вас
ще ясна пам’ять (О. Довженко); Бажаю щастя, успіху, здоровля. Люблю тебе й
мрію бути вкупі. Жах, як скучаю (Остап Вишня).
Інтенції розповідності, зреалізовані розповідними висловленнями, передають
оповіді як побутового (про здоров’я, родичів, знайомих), так і суспільно-політичного, громадського характеру: Страшенно грошей потрібую – страшенно!
(Б. Лепкий); Радий сповістити Вас про закінчення сценарію “Поеми про море”.
Я часто хворів, тому, на жаль, робота затяглася (О. Довженко); Гуси до нас
прилетіли, качки, лебеді… Вони ж через Україну летіли, і на крилах у них, напевно ж, іще залишилися шматочки сонця українського! (Остап Вишня).
З-поміж інтенцій спонукання для епістолярного дискурсу найбільш релевантними вважаємо реквестивні інтенції, спрямовані на експлікацію прохальної
семантики (напишіть, скажи, зроби щось): Напишіть мені листа, хоч невеликого,
але розбірливим почерком (О. Довженко); Прошу уклінно і я, і все товариство
редакційне відповісти мені найскоріше – з першою поштою (Леся Українка);
Прошу Вас, як рідного брата, простежте особисто, аби все подане було передруковано старанно і таким чином, щоб я міг одержати на руки два примірники
(О. Довженко). Інтенція прохання експлікується і в листуванні, що має офіційний
характер: Вертатись хочу на Вкраїну. Президіє! Допоможи мені житлом: давно
колись його одібрано в мене (О. Довженко). Важливе місце в цьому дискурсі посідають й інтенції заклику: Не хиляймо вниз прапора! (Б. Лепкий).
Інтенції запиту представлені переважно у вигляді складнопідрядних речень
з’ясувального типу (непрямого запитання): Я хтіла Вас спитати, чи се справді річ неможлива, щоб “Буковина” платила за надсилані їй повісті, і платила,
примір[ом], і мені? (О. Кобилянська); Врешті, коли для Вас мотиви зайві, то я
можу прислати самий текст пісень, тільки хотіла б знати, якої правописі хочете ви триматись при записах етнографічних – так званої фонетики чи так
званої правописі радикальної (йотованої)? (Леся Українка); Напиши, що робиш,
що робите всі? Що робить сестра? Я ще щодо неї напишу до тебе. Дай адресу
Мартовича і повідом, що діє? (В. Стефаник). Зрідка епістолярний дискурс має
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діалогічний характер, що зближує його з розмовним дискурсом: Ну що ж, голубко моя, далі? Як нам бути, як нам жити, як нам горю пособити? (Остап Вишня);
Будьте ласкаві помістити нотатку “До русинок” в “Буковині”, але не зміняти
нічого – добре? (О. Кобилянська). Власне-питальні висловлення виражають запит про часткову інформацію, яка має стосунок до певних предметів, осіб, їхніх
ознак, просторових та часових меж, пор.: Що буде з Вами? Чи справді мусите
іти з Чернів[ців]? (О. Кобилянська); Що Ви тепер за повість пишете? З якого
життя? (О. Кобилянська).
Епістолярну комунікацію детермінують суб’єктивно-модальні інтенції, зреалізовані я-висловленнями та вставними синтаксемами: Сподіваюсь, що то не
буде вам надто прикро (Леся Українка); Маю в Бога надію, що я ще не зараз
Байроном стану і ніхто не прийде видирати у мене силоміць біографічних матеріалів…(Леся Українка); На жаль, не можу нічого, хоч би і дрібного, до першої
книжки вислати, не маю нічого і мушу якнайскорше свого “Апостола черні” закінчувати (О. Кобилянська), а також емотивно-аксіологічні інтенції, що передають емоції та оцінки автора: Гарний ваш лист я одержав і тішуся ним і буду
тішитися з мамов (В. Стефаник); Своїм письмом Ви мене ущасливили (В. Стефаник); Дуже радий, що Ви так доброзичливо поставились до моєї статті про
малярство, властиво, про мистецтво. Я люблю живопис (О. Довженко); Мені
лиш страшно і тісно на душі, як Ви так довго-довго мовчите! (О. Кобилянська);
Лист сей пишу майже в розпуці (Б. Лепкий).
Інтенції метакомунікативного вияву передають національне мовомислення
автора й охоплюють: інтенції-поздоровлення: Я посилаю Вам, мамо, свій сердечний привіт і поздоровлення з празником паски (О. Довженко); Поздоровляю Тебе
при нагоді Твого дипльому докторського (Б. Лепкий); інтенції-побажання: Бажаю
тобі, сестро, і тобі, Коля-брате, щастя і добра (О. Довженко); Дай же, Боже,
вам кріпкого здоровля, доброї думки, щирого завзяття та тої солодкої підмоги з
щасливого родинного життя, яка Вам досі Ваші труди золотила. Христос Воскрес! (Б. Лепкий); інтенції-подяки: Дякую сердечно за те, що я остався в Кракові. Дякую за друк оповідань (Б. Лепкий); Велике Вам спасибі за надіслані рецензії
та лист. Се не то що велика ґречність, се більш ніж ґречність, бо небагато є
людей, щоб так старалися про втіху чужої, незнайомої людини (Леся Українка);
Висловлюю Вам щиру подяку за всі критичні зауваження до “Зачарованої Десни”
(О. Довженко); інтенції-вибачення: Даруй, що не відписував так довго (Б. Лепкий); Вибачайте, що лист вийшов на клаптях, се так якось “нечаянно”, другий
раз напишу докладніше (Леся Українка); Пробач, що так мало написав. Розберуся, пророблю дещо і напишу більше (О. Довженко); інтенції-прощання: Ну, мушу
кінчати тут, хоч се і проти моєї натури. Цілую міцно всіх вас. До побачення
(Леся Українка); Бувайте здорові, міцно стискаю Вашу руку! (Леся Українка);
З великою повагою, і шанобою, і припилом – назавсіди (Леся Українка); Будьте
здорові і благополучні. Обнімаю і цілую Вас (О. Довженко). Форма прощання в
листі так само залежить від взаємин його автора з адресатом: Кланяюсь низько і
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з найбільшим поважаннєм Богдан Лепкий. Прошу приняти мій глубокий поклін і
слова найвисшого поважання (Б. Лепкий); Па! Веселих свят і щасливого Нового
Року (Б. Лепкий).
У постскриптумі автор зазначає якесь принагідне зауваження, доповнення,
додаткову інформацію: P.S. За кілька годин я посилав сей лист і дивувався. Як
можна комусь так голову морочити, як Вам. Уважаю, що-м повинен Вам долучити відшкодованє за очи (В. Стефаник); В справах літературних напишу опісля,
бо тепер я занадто збентежений (Б. Лепкий). Як бачимо, епістолярний дискурс
фактографічно віддзеркалює як реальний стан внутрішнього світ автора, так зовнішні умови його буття.
Стильова неповторність епістолярного дискурсу увиразнюється й невербальною комунікацією: гаптичними й кінематичними компонентами, найвиразнішими з-поміж яких є поцілунки, рукостискання, обійми, поклони. Пор.: Цілую тебе,
пташко. Цілую море, і сонце, і руку твоєї доброї неньки (О. Кобилянська); Щиро
цілую Вас в чоло і діточок Ваших, і стискаю руку (О. Кобилянська); Низько кланяюсь Вам, моя рідна, і цілую Ваші руки, що такі прекрасні, незабутні паски випікали для нас, дітей (О. Довженко). Деякі дослідники уважають типовими для
епістолярного прощання такі моделі: 1) вербальна формула + гаптичні компоненти, найчастотнішими з-поміж яких є поцілунки, орієнтовані на одного, кількох,
багатьох адресатів або адресатів узагальненого типу, рукостискання, обійми, характерні, зокрема, для родинного, рідше – товариського спілкування; 2) вербальна
формула + кінема (поклони), властиві передусім для опосередкованої невербальної
комунікації [Богдан 2009, 524]. Пор.: Цілую і стискаю Вас, а Вашому приятелеві
(шанов[ному] мужеві) кланяюся красненько. Ваше мацьопочке поцьомайте і до
свого серця скажіть собі при тім, що то від Кобилянської (О. Кобилянська); Цілую Вас і щиро стискаю Вашу приятельську руку. Вашому приятелеві кланяюся,
а маленькій складаю поцілунок на “чоленьку” (О. Кобилянська); Здоровлю щиро
і кланяюсь панству (О. Кобилянська); Пересилаю глибокий поклін і слова найвисшого поважання та вдяки, а Пані Совітниковій руки цілую (Б. Лепкий).
Авторські розділові знаки увиразнюють внутрішній емоційний стан автора листа, декодують спектр його почуттів, емоцій, вказують на незавершеність
думки, схвильованість, напр.: Згадуй мене ти, біла моя Мево, згадуй. Там над
морем. Я так все хтіла бачити його ціле своє життя … і бачу з жалем в душі,
що ніколи не побачу (О. Кобилянська); Часом я би хтіла заглянути Вам в лице…
(О. Кобилянська); Може, зайдете, нім я поїду… зайдіть, зайдіть. Страх, як
давно не були!!! (О. Кобилянська). Курсив, розрідження написаного увиразнює
семантично вагомі лексеми (Я не можу б і л ь ш е п и с а т и – все мені обридло
(О. Кобилянська).
До епістолярного дискурсу належить і щоденник – унікальний вид мемуарів
та спогадів, у яких зафіксовано з документальною точністю (час і місце) життєві реалії адресанта. Його ведуть переважно творчі люди, письменники. “Щоденниковий дискурс” має актуалізований чи потенційний діалогічний характер
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функціонування і виступає елементом комунікативної діяльності мовців; результатом такої діяльності є вербальний продукт (зафіксований на письмі текст чи
відносно завершений фрагмент мовлення) [Шевель 2009, 128].
У щоденнику занотовують особисте життя, напр.: Сьогодні записав од матері
десять чудесних колядок і п’ять нових старих пісень. Так було приємно записувати (О. Довженко); Я ніколи не був метким. У дні диспутів, якими таке рясне
було моє життя, я знаходжу потрібні слова не зразу, а вже після бою, десь на
самоті, встромивши голову в подушку. Отоді я знаходжу для свого противника
найсильніші аргументи (О. Довженко), а також ставлення до певних подій історії,
до окремих людей, розмірковування про національну гідність тощо, пор.: Хоч яке
слово спадає на думку – все ж воно буде бліде, безбарвне, невиразне, занадто слабе, щоб охарактеризувати безмежну підлоту і режим, і тих, хто йому кориться.
Можна бути рабом, коли обставини дужчі за тебе, коли груба сила схопила тебе
за карк і втиснула в ярмо. Але бути лакеєм – це треба мати вже душу лакейську.
Правда, що кожен народ вартий свого уряду. Та й уряд вартий цих лакеїв – “мільйона свинопасів”, як казав Шевченко, серед яких не то одного козака не знайшлося, а навіть просто чесної людини, що вміє помовчати, як протестувати несила
(С. Єфремов). Вивчення щоденникового дискурсу має дуже важливе значення для
пізнання того, як формувався емоційний та інтелектуальний світ письменника.
У щоденниках я-інтенції передано здебільшого розповідними висловленнями,
що мають оповідний характер: Був і на Шевченковій могилі. Мерзость запустенія й
гидотности. Замість чудового простого хреста, що так пасував до наокружного
ландшафта та й далеко білів на фоні зелених дерев – чорний незграбний стовпець,
а на ньому паршивенький бюст, з якого видно саму шапку (С. Єфремов). Характерна особливість цих записів – їхня хронологічність, дотримання плану подій (часом
із перервами), а також суб’єктивність (мовлення від першої особи, а тема оповіді
залежить від інтенцій та зацікавлень мовця). Записи здійснюють обдумано, розраховуючи на публічне сприйняття, авторські нотатки глибоко особистісні, зумовлені
інтимними моментами, виклад схожий на доповідні записки, чітко документовані місце події, дата перебування, учасники, деталізовані портретні описи, оцінки,
вчинки та характер комунікантів. Напр.: Я не можу писати статей. У мене в голові
ніби обірвались усі абсолютно проводи, і жодна думка не може вилетіти з неї, не
може ширяти, не може линути на крилах до читача. Що сталося зі мною? (О. Довженко); Доповідь моя на пленумі Академії архітектури відбулася досить влучно.
Народ прийняв мене гарно. Тільки я захворів. Тиснення пішло знову вгору. Перебуваю в гнітючому моральному стані (О. Довженко).
Нормою в жанрі щоденника є уривчастість, фрагментарність, парцеляція та
сегментація висловлень, стилістична незавершеність фрази, напр.: А дехто ходить у славі, вскочив у ту славу, як сірко в дерть, – вона вже сама з його осипається, а він хапає її й тулить до себе, проріхи затуляє… Обсиплеться... Нічого
не зробиш! Нічого! (Остап Вишня); Ніколи не був у літературі спекулянтом! Ніколи! І не буду! (Остап Вишня).
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. Для епістолярного
стилю характерна невимушеність у доборі мовних засобів, які здатні передати
суб’єктивність мовлення й вербалізувати інтенційний простір мовної особистості.
Комунікативні інтенції в епістолярному дискурсі репрезентують індивідуальноавторський тип мовленнєвої діяльності, відображають глибоко особистісні світовідчуття письменника, його ціннісні орієнтири, розлогий пласт індивідуальних
одкровень. Я-інтенцію визначаємо як глобальну авторську настанову в епістолярній комунікації. До її типологічних виявів належать комунікативно-модальні
(розповідності, запиту, спонукання) та суб’єктивно-модальні інтенції, емотивноаксіологічні та метакомунікативні інтенції. Актуалізація синтаксичних одиниць у
межах епістолярного дискурсу тісно пов’язана з реалізацією авторського світобачення і названих мовленнєвих інтенцій. Синтаксичні конструкції (питальні та непитальні висловлення, вокативні та вставні синтаксеми, фразеологізовані кліше)
увиразнюють співвідношення вербальної та невербальної комунікації, слугують
важливими репрезентантами авторських інтенцій в епістолярному дискурсі, що
його представляють різножанрові вияви: крім листів, це ще й щоденники, записки, мемуари, комунікативно-прагматичний аналіз яких виформовує предмет наших подальших наукових студій.
Шабат-Савка С. Т., д-р филол. наук, доц.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Вербализация я-интенций в эпистолярной коммуникации
В статье рассматривается эпистолярный дискурс как одно из релевантных средств вербализации авторских интенций. В контексте писательского эпистолярия определяются основные типы
я-интенций (коммуникативно-модальные, субъективно-модальные, эмотивно-аксиологические и
метакоммуникативные интенции), которые отображают широкий пласт индивидуальных откровений автора эпистолярной коммуникации. Синтаксические конструкции (вопросительные и
невопросительные высказывания, вокативные и вставные синтаксемы, фразеологизированные клише) подчеркивают соотношение вербальной и невербальной коммуникации, выступают важными
репрезентантами интенционального пространства языковой личности в эпистолярном дискурсе.
Ключевые слова: коммуникативная интенция; я-интенция; автор; эпистолярный дискурс;
высказывание; вербальная и невербальная коммуникация.
Shabat-Savka S. T., Ph.D in Philology, Assoсiate Professor
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Verbalization of I-intentions in Epistolary Communication
The article describes the epistolary discourse as one of the relevant means of verbalization of
the author’s intention. The basic typological manifestations of I-intentions (communicative-modal,
modal-subjective, emotive-axiological metacommunicative intentions), which fully reflect the vast
layer of the individual revelations of the author of epistolary communication, are identified in the
context of the writer’s epistolary. The syntactic constructions (interrogative and non-interrogative
utterances, vocative and expletive syntaxemes, sustainable clichés) emphasize the correlation of
verbal and non-verbal communication and represent the intentional space of the language personality
within the epistolary discourse.
Key words: communicative intention; I-intention; the author; epistolary discourse; utterances; verbal
and nonverbal communication.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ
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Актуальность интерпретации и репрезентации многоуровневой семантики дискурса обусловлена динамичным развитием сферы коммуникации. Использование интердисциплинарных возможностей современной науки позволяет создавать дискурсивные модели коммуникации, в том числе,
в контексте социолингвистической парадигматики. Референтными моделями могут описываться
как частные коммуникационные ситуации на метаязыковом уровне, так и широкий круг коммуникационной проблематики на металингвистическом уровне.
Ключевые слова: моделирование; методология; парадигма; коммуникация; дискурс; социолингвистика; метаязык.

Вопросы моделирования коммуникации традиционно привлекают внимание исследователей. Возможности компьютерной обработки текстов сделали
подобные вопросы чрезвычайно актуальными и востребованными: формализация речевой практики в обеспеченной компьютерными средствами сфере коммуникации требует корректной многоуровневой репрезентации референтной семантики. При этом первичный уровень кодирования компьютерного дискурса – бинарная статистическая модель, и любая индискретность тут просто невозможна в
принципе [Gabor 1952]. Важной проблематикой в этой связи, безусловно, является создание корректных метаописаний более высокого уровня – метаязыковых и
металингвистических [Баркович 2015]. Последовательная реализация подобной
исследовательской стратегии делает реальными возможности репрезентации
существенных характеристик коммуникации, моделирование не только текстовой, но и контекстной семантики коммуникации.
Приоритет в теоретическом обосновании данного подхода принадлежит Марвину Минскому – автору „теории фреймов” [Minsky 1997]. Его концепция, предопределившая вектор дальнейших поисков, создала своеобразный формат интердисциплинарной практики – поиск „универсальной” модели коммуникации. О
создании подобной модели по-прежнему сложно рассуждать предметно, но, возможно, наиболее перспективными здесь оказываются исследования в дискурсивном контексте: „Функциональность современной речевой практики целесообразно рассматривать в аспекте дискурсивности по многим причинам. При всей дискуссионности дискурсивной методологии ее содержание объективно отражает
важнейшую феноменологическую черту языка: взаимосвязь языковой системы
и речевой практики. Дискурс как речевая деятельность, развернутая во времени и пространстве, обусловлена широким экстралингвистическим контекстом и
коммуникационной спецификой” [Баркович 2015, 37]. Реализация возможностей
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первичного моделирования коммуникации, создание ряда „простых” моделей позволяет перейти к формированию модели обобщенного типа – дискурсивной гипермодели. Какова же парадигматическая база и феноменологические ориентиры
референтной практики метаописаний?
В контексте продуктивной, хотя и зачастую противоречивой практики
метаязыкового описания коммуникации ее значимость для интерпретации и презентации семантики текста, пожалуй, неоспорима [Баркович 2015]. Наверно,
любые, даже не всегда удачные попытки найти формат, „фрейм” (англ. frame –
‘рамка’), для описания частных случаев реализации тех или иных дискурсивных
отношений вполне могут быть проанализированы на этапе метаописания модели более высокого уровня. Именно при первичной структуризации коммуникации могут быть идентифицированы характерные особенности репрезентации
семантики. При их обобщении, выявлении прототипического и существенного
содержания, реальной оказывается задача агрегирования „гипермодели”.
Дискурсивная парадигма предоставляет собой эффективный инструментарий
для разного рода исследований гуманитарного профиля. Одним из важнейших
векторов новейшей общегуманитарной парадигматики является разработка интердисциплинарной проблематики, и совсем не случайно поиски универсального формата дискурсивных исследований ведутся на стыке лингвистики и социологии. Рассмотрение проблемной области современной коммуникации в
социолингвистическом контексте – результативно, как показывает практика:
„… именно дискурс может быть признан тем решающим идентификационным
маркером, который повышает шансы сделать академические исследования
понятными или доступными людям, которые не работают в сфере социологии”
[Baker, McEnery2015, 4]. Но при всей синкретичности научного сопровождения
коммуникационной практики, несомненно, приоритетной в данном контексте является лингвистическая методология.
Рассмотрим особенности репрезентации дискурсивных отношений на примере создания частных моделей. Показательным является, например, развитие
метаописаний такого популярного, но сложного социокультурного феномена,
как игра. При всей психологической обусловленности игра представляет собой
коммуникационно, а, следовательно, и дискурсивно релевантную социальную
практику, „один из важнейших феноменов человеческого существования” [Философский энциклопедический словарь 1983]. При этом, любая дискурсивно
обусловленная социальная практика характеризуется не только стереотипными
социальными обстоятельствами, релевантность „игровой” практики сфере коммуникации предопределяет ее динамику и существенную функциональную
специфику: создание ситуаций, персонажей, обстоятельств и т. д. Рассмотрение
подобной специфики само по себе может быть продуктивным, позволяя дифференцировать идентичность современной «игровой» коммуникации: например,
в рамках компьютерно-опосредованного дискурса вполне может быть выделен
новый тип дискурса – компьютерно-игровой [Часовский 2012 и др.].
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Создание первичных метаописаний игры, как правило, сопровождается детализацией той или иной частной практики, но оставляет вне рамок исследования
сущностные дискурсивные черты коммуникации. Примером подобного „специализированного” подхода в рамках дискурсивной парадигмы может быть признана следующая модель:
1) цель игры (purpose or raison d’être);
2) порядок действий и процедур (procedures for action);
3) правила, принципы и стандарты поведения (rules governing action);
4) количество необходимых участников, status quo (number of required players);
5) роли участников, их функции и статус (roles of participant);
6) условия окончания игры (results or pay-off);
7) образцы взаимодействия участников (participant interaction patterns)
[Avedon 1981, 14].
Явная ориентация данной модели на известные командные виды спорта, возможно, футбол, воллейбол, баскетбол и др. обусловила как отдельные достоинства данной схемы, так и ее некоторую ограниченность, оставившую за рамками
„фрейма” понятийно-концептуальную семантику игры в широком смысле слова.
Так, толковые словари фиксируют множество узуально-типичных семантических
реализаций лексемы игра [см., например, Ефремова 2000]. Очевидно, что в рассматриваемой ситуации речь может идти об успешном создании метаязыкового
образа не столько игры, как таковой, сколько о моделировании, например командной игры. При этом, автор данной модели предвидел недостатки подобной
„комбинации математического и бихевиористского подходов”, справедливо отмечая, что стратегии такого рода недостаточно результативны при метаописании
структуры базового понятия. Впрочем, хотя автору данной схемы, Э. Эвдону, были
очевидны недостатки представленной модели, продолжение размышлений оказалось не очень результативным. Так, было предложено назвать более объективную
схему лингвистической, синтаксической и добавить синтаксиса:
1) цель игры (purpose of the game; aim or goal, intent, the raison d’être);
2) порядок действий и процедур (procedure for action; specific operations,
required courses of action, method of play);
3) правила, принципы и стандарты поведения (rules governing action; fixed
principles that determine conduct and standards for behavior);
4) количество необходимых участников, status quo (number of required
participants; stated minimum or maximum number of persons needed for action to take
place);
5) роли участников, функции и статус (roles of participants; indicated functions
and status);
6) условия окончания (results or pay-off; values assigned to the outcome of the
action);
7) умения и навыки (abilities and skills required for action; aspects of the three
behavioral domains utilized in a given activity);
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8) образцы взаимодействия (interaction patterns);
9) физические установки и требования среды (physical setting and environmental
requirements);
10) необходимое оборудование (required equipment) [Avedon 1981, 14].
Функции „лингвистики” здесь, видимо, выполнили добавленные во втором
варианте пункты 7, 9 и 10. Вместе с тем, появившиеся в схеме элементы, носят, скорее, декларативный характер. Можно отметить, что без надежного методологического базиса искусственная „лингвистичность” и феноменологическая
эклектичность представленных вариантов „игровой” модели не решили задач
адекватной репрезентации коммуникации. Так, при всем стремлении Э. Эвдона
выйти за рамки социальной специфики представленной модели, лингвистическая
(„синтаксическая”) составляющая подхода осталась нереализованной, не позволяя преодолеть экстралингвистический „барьер”.
Хотя попытка систематизации характерных особенностей того или иного
дискурса с лингвистических позиций более чем обоснованна, на данном примере можно убедиться в несовершенстве „независимой” от базовой методологии попытки метаязыкового моделирования. При этом неидентифицированными
остались существенные элементы „игровой” семантики, в первую очередь,
речевые. Кроме того, автор не дифференцировал ни объективные / субъективные,
ни стратегические / тактические свойства игрового дискурса коммуникации. С
презентации таких оппозиций, безусловно, целесообразно было бы начать моделирование данного типа [Баркович 2015].
Уже при выяснении объективно / субъективно релевантных обстоятельств
коммуникации, между тем, оказывается сложно проигнорировать важную роль
собственно языкового оформления ситуаций и поведенческих стратегий, соотносящих понимание модели „с ролью личных представлений о реальных или
абстрактных ситуациях в процессе порождения или понимания речи” [Дейк ван
1989, 68]. Неслучайно Т. ван Дейк обратил внимание на субъективно-релевантное
содержание ситуационной модели как „формы представления личного опыта”,
релевантной для „интерпретации дискурса” [Дейк ван 1989, 78]. Ситуация, «денотат текста», здесь – „сложное сплетение” предметов или людей, их свойств и
отношений, событий или действий как определенный фрагмент действительности [Дейк ван 1989, 69]. Однако детализация коммуникационной реальности не заслонила от Т. ван Дейка обобщенного лингвистического значения референтного
дискурса, позволяя создавать полноценные метаязыковые описания.
Ван Дейк, разумеется, не мог проигнорировать когнитивный коррелят ситуации: „… что происходит в уме человека, когда он является наблюдателем или
участником ситуации, когда он слышит или читает о ней”, – ясно осознавая при
этом недостатки такого моделирования: типичную фрагментарность и неполноту когнитивных моделей, а, также, их «личностность, то есть субъективность»
[Дейк ван 1989, 82]. Описания субботних покупок у Т. ван Дейка – как и комнаты
у М. Минского – в разумной мере схематичны: „… мы не дали подробной
338

Баркович А. А.

характеристики стратегическим процессам формирования, преобразования и использования моделей” [Дейк ван 1989, 74]. Тем не менее, не сделав следующий
шаг – к металингвистическому описанию полученных результатов, – Т. ван
Дейк не смог четко дифференцировать эпизодическую, ситуационную и когнитивную модели, которые по очереди и в разной последовательности послужили
обозначениями разнотипных когнитивных структур в его исследованиях.
Значительно более аргументированной у Т. ван Дейка получилась попытка
охарактеризовать контекстную модель: „Контекстные модели, по определению,
носят частный характер: они являются моделями данной специфической коммуникативной ситуации... Поскольку определённый дискурс составляет часть коммуникативного контекста, мы можем предположить, что репрезентация текста
является частью контекстной модели. На самом деле, в некоторых случаях мы
можем вспомнить не только то, что было сказано (то есть базу текста), но и то,
когда, кем и как это было сказано” [Дейк ван 1989, 95]. Тем не менее, исследователь „то, что было сказано (т. е. базу текста)” неожиданно относит к ситуационной модели коммуникации, а „то, когда, кем и как это было сказано”– к контекстной модели; тут же дискурс объявляется „неотъемлемой частью контекста”
[Дейк ван 1989, 96].
На этот счет можно предложить несколько соображений. Во-первых, дискурс
является более широким понятием, чем контекст, включая в себя, в простейшим
представлении, и текст [Баркович 2015, 26]. Во-вторых, как раз контекстная
модель должна содержать и интра-, и экстралингвистические обстоятельства
функционирования текста. В-третьих, то, что Т. ван Дейк называет „ситуационной моделью”– целесообразно было бы определить всё-таки – с лингвистической
точки зрения – как семантическую модель. Именно понятийные рамки семантической модели позволяют целенаправленно описывать содержание текста, его
элементов, смысловые связи между ними и их иерархию.
Подход Т. ван Дейка к дискурсивному моделированию коммуникации отчетливо перекликается с идеями Ф. Н. Джонсона-Лэрда, в частности, при описании
последним ментальной модели. Феноменологическая сущность ментальной модели Ф. Н. Джонсоном-Лэрдом была представлена следующим образом: „Модель
[ментальная] представляет положение вещей и, соответственно, ее структура не
произвольная, напоминая структуру пропозициональной презентации, а играет роль непосредственного отображения или аналогии. Её структура содержит
существенные аспекты соответствующей ситуации реального мира” [JohnsonLaird 1980, 98]. В Джонсоне-Лэрде ван Дейк видел единомышленника в интерпретации семантики сверхтекстовых единств – теперь они часто называются
гипертекстовыми: „И для ментальных моделей, и для ситуационных моделей
важно то, что они отличаются от семантической подачи предложения или текста” [Дейк ван 1989, 78]. Сегодня очевидно, что ментальная модель в понимании Джонсона-Лэрда – метафора, на самом деле, она не описывает сознательную
деятельность по интерпретации человеком семантики коммуникациии, в общих
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чертах, похожа на так называемую ситуационную модель Т. ван Дейка. Тем не
менее, благодаря социолингвистической корректности данные экспликации
метаязыковой специфики дискурса стали значимыми событиями в практике дискурсивного моделирования.
Взгляды Т. ван Дейка, при некоторой противоречивости его попыток моделирования коммуникации, заслуживают признания за „общую гипотезу” семантической интерпретации текста с помощью специфических моделей, способных
„играть важную роль в таких действиях, как формулирование выводов, создание образов, припоминание и узнавание” [Дейк ван 1989, 79]. Социолингвистическая релевантность ситуационных моделей, – или, если пользоваться более
корректным термином Т. ван Дейка, эпизодических моделей – подтверждается соответствующей исследовательской практикой.
Не менее существенными являются выводы Т. ван Дейка об активной роли
дискурса в формировании социальной ситуации, „существенных изменений в
социальных отношениях и социальных ситуациях” [Дейк ван 1989, 96]. Пример
рассмотрения возможностей социолингвистического моделирования юридического дискурса не оставляет сомнений в парадигматической корректности сделанных
обобщений: „Судебное разбирательство, например, в значительной степени состоит из обусловленных ситуацией речевых действий, таких, как обвинение
(обвинительные заключения), иски, показания, допросы и предложения, которые в
своей совокупности могут иметь важные социальные последствия” [Там же].
Итак, анализ частных коммуникационных ситуаций подразумевает, прежде
всего, корректное представление сущностных характеристик той или иной коммуникационной ситуации в социолингвистической системе координат. Подобная
исследовательская стратегия позволяет, в свою очередь, объективно идентифицировать искомые элементы модели, релевантные той или иной коммуникационной ситуации. Например, Д. Дж. и Дж. Д. Беннеты составили список таких
элементов, компонентов или измерений любой ситуации (англ. – scene), разделив
их на две группы и отметив приоритет первых трёх показателей:
1) контейнер – стабильная внешняя оболочка человеческого взаимодействия;
2) реквизит – физические объекты, которые сопровождают человека в ограниченном пространстве, или сами являются ограничениями, в том числе, одежду и
мебель;
3) актёры – лица, которые непосредственно действуют, находятся на втором
плане, являются свидетелями действий, которые происходят в отграниченном
пространстве.
4) модификаторы – элементы света, звука, цвета, текстуры, аромата,
температуры и влажности, которые воздействуют на эмоциональный тон или
настроение взаимодействия;
5) продолжительность – объективное время в сопоставимых единицах (минутах, часах и т. д.), в течение которого происходит взаимодействие, а также планируемая продолжительность, необходимая для взаимодействия;
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6) прогрессия – последовательность событий, которые предшествуют или
происходят или ожидаются в будущем в связи с взаимодействием и могут повлиять на него [Bennett, Bennett 1981, 20].
В метаязыковой интерпретации приложений ситуационного анализа специалистов из Оксфордского университета М. Эрджайла, Э. Фарнхэма и
Дж. Э. Грэхэма – семь параметров: структура цели; репертуар; правила; роли;
набор элементов и оборудование среды; концепты; последовательность [Argyle,
Furnham, Graham 1981, 377].
Безусловно, полезной следует признать оппозиционную модель «аспектов»
ситуации известного исследователя Л. Первина, где аспекты определены как:
– дружественный / недружественный (friendly / ballasting);
– напряжённый / уравновешенный (tense / calm);
– интересный / неинтересный (interesting / dull);
– ограниченный / свободный (constrained / free) [Pervin 1981, 47].
Размышляя о сути и стратегии „измерений, которые используются лицами для разъяснения ситуации”, Л. Первин обнаружил существенность измерений субъективного рода – „дружественный / недружественный” и „интересный /
неинтересный” и объективного рода – „напряжённый / спокойный” и „ограниченный
/ свободный” [Pervin 1981, 47]. В таком ракурсе, действительно, можно наблюдать
черты комплексного и дискурсивного подхода к моделированию коммуникации:
„… понятия, которые составляют модель – не произвольны, они отражают социально значимую интерпретацию ситуаций”[Дейк ван 1989, 95].
Итак, учет социолингвистической специфики коммуникации позволяет наметить рамки ее универсальной дискуривной модели. Дискурс является референтной для моделирования коммуникационной субстанцией, на базе которой
могут быть идентифицированы как частные модели (например, контекстная,
семантическая, оппозиционная и др.), так и единая дискурсивная гипермодель
коммуникации. Металингвистическое моделирование дискурса может отражать,
как минимум, три метаязыковых измерения: структурное, ситуационное и речевое. В структурном аспекте в дискурсивной гипермодели существенны: состав,
системность и интерактивность элементов. В ситуационном аспекте целесообразно выделить: текстуально-контекстуальный, интро-экстралингвистический
и стратегическо-тактический элементы. В речевом аспекте важны следующие
элементы гипермодели: языковой, речевой и технический.
Таким образом, выявление возможностей моделирования, формализации
квалитативных показателей коммуникации – задача важная, но и нетривиальная. Анализ современной коммуникации пока зачастую представляет собой
фрагментарные и противоречивые метаописания. Вместе с тем, референтные модели могут описывать как частные коммуникационные ситуации на метаязыковом
уровне, так и широкий круг референтной проблематики на металингвистическом уровне. Целесообразность социолингвистического подхода к интерпретации коммуникации обусловлена необходимостью единообразной трактовки
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дискурсивных отношений речевой практики. Основополагающим ориентиром
здесь, как показывает проведенное исследование, должна быть дискурсивная
организация коммуникации. Универсальность метаязыковых обобщений в целях объективной репрезентации коммуникации может быть обеспечена интердисциплинарностью современной науки, развитием таких синкретичных парадигм, как социолингвистическая. Практика моделирования коммуникации в
социолингвистическом ключе подтверждает потенциал референтного научного
инструментария. При этом, лингвистическая ориентация соответствующего научного сопровождения остается его методологической доминантой, способствуя
созданию выверенных метаописаний. Интерпретация и репрезентация коммуникации с помощью дискурсивных моделей в социолингвистическом ключе обладает существенным научно-практическим потенциалом.
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КОМПОЗИЦІЙНІ ФОРМИ ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ
СМС-ПОВІДОМЛЕНЬ
Беззубова Олена Олександрівна
канд. філол. наук, доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Смс-повідомлення як форма електронної комунікації слугують забезпеченню комунікативної
діяльності сучасного суспільства. Спілкування в просторі смс-комунікації відбувається за посередництвом тексту смс-повідомлення в монологічній та діалогічній формах мовлення. Кожний текст
смс-повідомлення є певною мірою монологічним та за певних об’єктивно-суб’єктивних обставин
може стати ланкою діалогічного акту.
Ключові слова: смс-комунікація; німецькомовне смс-повідомлення; текст смс-повідомлення;
композиція; монолог; діалог.

Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується багатоаспектним дослідженням електронної комунікації, яка змінила формат, вимір часу
та простору соціальних комунікацій. В інформаційну епоху роль електронної
комунікації та комунікаційних технологій надзвичайно зростає. Інформаційнокомунікативна діяльність соціуму поступово переходить у простір електронної
комунікації, функціонування якої забезпечують новітні засоби спілкування. На
початку нового тисячоліття мобільний телефон, який поєднує функції телефонування та обміну смс-повідомленнями, виявився одним з головних засобів технічно-опосередкованого спілкування. Сервіс СМС швидко набув популярності, а
смс-повідомлення перетворилися на явище масової культури та дзеркало складних технологічних, суспільних та мовних процесів.
Смс-повідомлення як комунікативне та мовне явище стали об’єктом лінгвістичних розвідок таких вітчизняних та зарубіжних учених, як М. А. Аакус,
Ю. Є. Венедиктова, У. Гюнтер, В. І. Земзерева, Т. Зівел, Д. Крістал, А. В. Палкова,
Є. О. Савельєв, К. Турлоу, Т. О. Хейлик та інших. Серед німецьких учених варто
згадати роботи Я. К. Андротсополоса, Н. Дерінг, П. Шлобінські та Г. Шмідт.
Актуальність дослідження визначається важливою роллю смс-повідомлень
у забезпеченні комунікативної діяльності соціуму XXI століття. Смс-комунікація
дозволяє здійснити комунікативний акт в будь-який час і в будь-якому місці та
максимально ефективно досягти комунікативної цілі.
Метою є розкриття композиційних характеристик німецькомовних смсповідомлень.
Об’єктом є приватні німецькомовні смс-повідомлення як невід’ємна складова
електронної комунікації.
Предмет становлять композиційні форми приватних німецькомовних смсповідомлень.
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Наукова новизна полягає у виявленні ознак монологічного та діалогічного
мовлення в просторі німецькомовної смс-комунікації, що перебувають у тісному
взаємозв’язку та залежності від обставин комунікативного акту.
Комунікативний підхід у дослідженні німецькомовних смс-повідомлень дозволяє інтерпретувати смс-повідомлення як цілеспрямований процес, діяльність, одним із засобів якого є мова, а знаковою цілісною формою організації – текст [Селиванова 2004, 34]. Як продукт текстової діяльності текст направлений на організацію
смислової інформації для спілкування [Брандес 1988, 15]. У тексті автор ділиться
отриманою в результаті пізнавальної діяльності інформацією з читачем [Богуславская 2008, 48]. Основоположною формою репрезентації мовця в німецькомовній
смс-комунікації є монолог, який утворюється в результаті активної мовленнєвої діяльності смс-комунікантів, розрахованої на пасивне та опосередковане сприйняття
[Винокур 1990, 310]. Наприклад: Hey xxx, dt wolltest mir doch eine email schicken,
wann ich schreiben soll. Meine adresse ist Anja.dsc@gmail.com
Смисл інформативного смс-повідомлення не примушує адресата вступати з
ним в акт смс-комунікації, але текстом смс-повідомлення адресант зосереджує
увагу реципієнта і спонукає його до експліцитно зазначеної дії – написання електронного листа.
Смс-повідомлення, які не вимагають негайного надходження текстової реакції адресата і протікають незалежно від реакції реципієнта [Хализев, 96], визначаємо як первинно монологічні. Наприклад: Hi, wenn du nicht in den nächsten 5 min
erscheinst, dann isst alles aufgegessen. Ich kann die leute nicht aufhalten;) bis später
Адресант у формі стверджувального викладу тексту смс-повідомлення експліцитно зображує очевидне розгортання актуальної ситуації та її подальші наслідки для адресата. Комунікативною ціллю адресата є попередити адресата і
спонукати його до дії.
Монолог є оформленим мовленням, що звернене до самого себе чи інших [Ахманова, 239; Трошева, 230]. У приватній німецькомовній смс-комунікації монолог, тобто монологічний текст смс-повідомлення, завжди звернений до співрозмовника, представляє собою так званий звернений монолог [Хализев, 96]. Наприклад: Und so landete ich perfekt geschminkt, geil angezogen und gut riechend vor dem
Fernseher. Danke -.Адресантка звертається до адресата з позиції Ich, залучаючи його вигуком подяки та смайлом наприкінці тексту до розмірковування над ситуацією та імпліцитно дорікаючи за невдалий вечір.
Кожний уривок монологічного мовлення є «діалогізованим», містить прагнення мовця підвищити активність адресата [Винокур 1990, 310]. Діалогічність
є фундаментальною властивістю будь-якого мовлення, що проявляється в його
орієнтованості на адресата (в міжперсональній смс-комунікації явного-безпосереднього) [Стельмашук 1993, 23]. Наприклад:
[19:00] Schatz, sei Stolz auf mich, Ich hab grad gekocht und Ich hab nichts Kaputt
gemacht, es schmeckt und die Küche steht nicht unter Wasser :DDD
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[19:30] Vergiss die sms von grad eben, die Pfanne brannte -.Адресант в першому тексті смс-повідомлення описує результат приготування
їжі, бажаючи продемонструвати свою майстерність на кухні. Надсилання другого поспіль смс-повідомлення зумовлено зміною ситуації. Ненадходження реакції адресата необхідно розглядати як повне мовчазне сприйняття ним отриманої
інформації. Негативним аспектом такого типу сприйняття інформації є те, що
його ефективність та результативність залишаються для адресанта невідомими
до вступу адресата в акт комунікації.
Фактичний матеріал дослідження свідчить, що в приватній німецькомовній
смс-комунікації побутують смс-повідомлення, які передбачають надходження
текстової реакції, проте на які з певних об’єктивно-суб’єктивних причин – від
неможливості до небажання адресата вступити в комунікативний акт – реакція
у формі тексту смс-повідомлення не надходить, що зумовлює їхню вторинну
монологічність. Наприклад: Ich hab auf chefkoch.de ein obstsalat rezept gefunden.
Brauchst du das noch?
Текст смс-повідомлення, який має питально-розповідне оформлення, що
передбачає надходження реакції реципієнта, є первинно діалогічним, але залишається монологічним. Важливим є зауваження, що мовлення не завершується
пустотою, а очікуванням відповіді, ефекту і т. д. [Бахтин, 212]. Будь-яка розмова
здійснюється посеред мовчання. Мовчання є комунікативною одиницею та частиною діалогу, монологу чи полілогу. Проте функції мовчання змінюються [Бовсунівська 2010, 161]. Наприклад: Ich komme nie wieder pünktlich …!!! Wo seid ihr?!
Текст у оклично-питальній формі містить імпліцитний докір адресанта за запізнення адресата і несе в собі конфліктний підтекст. Мовленнєво-текстове ігнорування адресанта – ненадходження від адресата реакційного смс-повідомлення
розглядаємо як спробу останнього невербально улагодити конфліктну ситуацію.
У відповідь на питання чи прохання мовчання може стати елементом відмови або
небажання виконувати те, про що просять [Бовсунівська 2010].
Монолог смс-комунікації є більш широким явищем, ніж монологічне мовлення в традиційному його розумінні – в тексті приватного смс-повідомлення наявні
діалогічна спрямованість, конкретний адресат/ адресати та стимул для діалогічного спілкування. Причому монолог є автосемантичною одиницею, що не втрачає своєї комунікативної повнозначності при відриві від мовного та ситуативного
контексту [Гельгардт, 145]. Наприклад: Ich denke morgen an dich! Schagga! Du
schaffst das! Lg julia.
Функціонування отриманого смс-повідомлення як монологічного акту чи
репліки діалогічного акту смс-комунікації вирішує адресат. Технічні параметри
мобільного зв’язку надають користувачу право вибору в здійсненні комунікативного акту – відреагувати на смс-повідомлення або залишити його без реакційної відповіді.
Формальна зміна адресанта і адресата реалізує діалогічність смс-комунікації.
Специфічну мовленнєву взаємодію смс-комунікантів відтворює діалог, що
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складається з обміну репліками, на мовний склад яких впливає безпосереднє
сприйняття, що активізує роль адресата в мовленнєвій діяльності адресанта [Винокур 1990, 135]. Діалог є формою мовлення, при якій кожне висловлювання прямо адресується співрозмовнику та виявляється обмеженим безпосередньою тематикою розмови [Ахманова 2007, 132]. При реагуванні учасників смс-комунікації з
певною технічною затримкою виникають смс-діалоги, що співвідносяться у часі
та тематиці [Döring 2002, 97]. Наприклад:
– [18:20] Juhu…Er hat mich endlich nach nem Date gefragt…Nach ewigen
Monaten warten… *freu*
– [18:25] Freut mich mega für dich!!! Wann und Wo trefft ihr?
– [18:26] Hab abgesagt…hab nen Pickel :/
До типових характеристик діалогу належать реплікування, спонтанність текстових реакцій адресанта і адресата, залежність репліки від висловлювання партнера по комунікації та ситуації спілкування. Письмовий діалог формує структури, які не існували раніше в жодному іншому жанрі [Капанадзе 2001, 109]. Діалог є найважливішим компонентом соціальної взаємодії, оскільки спілкування
включає в себе конструювання міжособистісних відносин, а також актуалізацію
соціальних відносин в комунікативно-пізнавальній діяльності. Тільки діалогічне
мовлення в повній мірі реалізує специфіку мовленнєвого спілкування як соціальної взаємодії [Высоцкая 2010, 91].
Діалог має мінімально двокомпонентну структуру [Синиця 2004, 42] – два послідовні смс-повідомлення адресанта і адресата. За ознакою діалогічності смсповідомлення слід поділити на ініціююче або початкове смс-повідомлення, що
відкриває акт комунікації та зобов’язує адресата до текстової реакції в формі реакційного смс-повідомлення або повідомлення-відповіді. Наприклад:
– [10:02] Wo bist du?
– [10:03] Bus verpasst und keine Lust mitm Fahrrad zu fahren…
– [10:03] Also «krank» ;)
Надходження реакції – реакційного смс-повідомлення продиктоване законами узгодження мовленнєвих актів: питальна форма тексту ініціюючого смсповідомлення спонукає адресата до відповіді, а також релевантними для смскомунікації факторами – можливістю та бажанням адресата спілкуватися. Незважаючи на наближеність смс-повідомлень до медіальної усності, в них відсутня
одночасність продукування та рецепції тексту [Dürscheid 2009, 5].
Стимулів для реалізації діалогічної взаємодії в смс-комунікації є велика кількість – адресант ставить питання, які потребують відповіді; надає інформацію,
що викликає реакцію, і т. д. В результаті реакції адресата на текст ініціюючого
смс-повідомлення виникає «мінімальний діалог», яким позначають структуру,
що представляє послідовність питання – відповіді, пропозиції – реакції, привітання/ побажання – подяки або привітання/ побажання – зустрічного привітання/
побажання і т. д. [Schmidt 2006, 322]. Наприклад, діалогічний акт, що демонструє
двосторонній обмін новорічними поздоровленнями:
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– Hallo Annette ich wünsche dir ein frohes Jahr viele Grüße von der Noa und der
Nele
– Danke. Ich euch natürlich auch,und auch noch eine schöne letzte ferien woche.
Адресантка в тексті ініціюючого смс-повідомлення вітає адресатку – подругу
з Новим роком, яка в тексті реакційного смс-повідомлення дякує за привітання
та зустрічно вітає співрозмовницю. Надходження реакційного смс-повідомлення
засвідчує дружні відносини співрозмовниць та бажання підтримувати їх надалі.
При невпевненості смс-комуніканта в отриманні реципієнтом смсповідомлення або ненадходженні реакції користувачі дублюють тексти смсповідомлень, намагаючись у такий спосіб збільшити шанс текстової реакції. Наприклад:
– [23:01] Bin daheim :*
– [23:03] Bin daheim :*
– [23:05] Ok :) nach 2 sms habs ich dann au kapiert ;) schlaf gut :*
Повторне відправлення смс-повідомлення більш інтенсивно спонукає адресата до відповіді. Адресант наступного акту смс-комунікації повтором тексту
ініціюючого смс-повідомленням намагається вплинути на свідомість адресата,
прийняття ним рішення та здійснення певної дії – прийти на вечірку, на якій присутні всі, окрім нього:
– [00:16] Wan kommst du????!?… Die party is schon voll am laufen! Sind alles
(auser mir) schon zimlich voll… warten nur noch auf dich! Wan kommst du also????
– [00:18] Wie offt willst du mir diese SMS noch schicken?!?
– [00:20] Wan kommst du????!?… Die party is schon voll am laufen! Sind alles
(auser mir) schon zimlich voll… warten nur noch auf dich! Wan kommst du also????
Адресант застосовує в тексті стилістичний прийом – анафору – повтор питального речення, виділеного численними знаками питання та знаком оклику, на початку та наприкінці тексту, підсилюючи питальний характер смсповідомлення та прагнучи дізнатися, коли адресат прийде на вечірку. Текст
реакційного смс-повідомлення є імпліцитним проханням адресата у вигляді
питання залишити його в спокої, яке він виділяє пунктуаційно – поєднанням
знаку питання та оклику.
Текст повторного смс-повідомлення, який організовує більш довгий діалог та
має потенціал стати заключним смс-повідомленням діалогічного акту, може бути
продовженням тексту ініціюючого смс-повідомлення або вербальним коментарем тексту реакційного смс-повідомлення. Наприклад:
– Ich bin wieder single. Habe Schluß gemacht mit ihm, jetzt bin ich mir sicher, dass
er mir fremd geht :(
– Wieso, was ist denn los kleines? Erzähls mir.. :*
– Er ist vorhin erst von seiner Partynacht gekommen, ich habe ihn gefragt wo er die
Nacht geschlafen hat. Er sagt nur, bei einem Kumpel. Daraufhin habe ich seine besten
Kumpels durchtelefoniert und 3 haben gesagt, dass er bei dem jeweiligen geschlafen
hat und bei den anderen beiden schläft er noch.. Alles klar! -.348
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Проголошення адресанткою про її розрив відносин із об’єктом розмови в ініціюючому смс-повідомленні визвало вербальну зацікавленість адресата, що призвело до надсилання ще одного смс-повідомлення, в якому адресантка продовжує
тему та детально причину розриву.
В численних діалогічних актах приватної німецькомовної смс-комунікації
текст повторного смс-повідомлення містить фатичну інформацію. Передача такої інформації відбувається за допомогою фатичних емотивів, загальною прагматичною функцією яких є надати оцінку особі, предмету або ситуації та виразити
певний емоційний стан. При цьому загальна прагматична функція охоплює дві
конкретні прагматичні функції: надати позитивну оцінку та передати позитивні
емоції або надати негативну оцінку та відповідно передати негативні емоції [Самойленко 2010, 14]. Наприклад:
– Hi süsser, letzten samstag war richtig geil mit dir. Würde ich gerne mal
wiederholen…;)
– Du willst mich? Dann schick einfach eine sms mit Wort «Lust» an die 6565 und
die Melodie «Träum weiter» kommt direkt auf dein Handy…
– Arschloch
Висловлене адресанткою бажання зустрітися із адресатом нього роздратування і написання ним тексту реакційного смс-повідомлення у формі саркастичного
смс-афоризму, яке засвідчує незацікавленість адресата в продовженні відносин із
адресанткою. Така зневажлива відповідь адресата зумовила негативну емоційнооцінну реакцію адресантки: вона в тексті повторного смс-повідомлення називає
співрозмовника лайливим словом Arschloch, що показує змінене ставлення до
нього – від süsser до Arschloch.
В приватній німецькомовній смс-комунікації домінують фатичні діалоги на
особистісно-побутову, нейтрально-абстрактну тематику, які підпорядковуються підтриманню соціального контакту. Типовий діалог приватної німецькомовної
смс-комунікації будується з двох та трьох смс-повідомлень. Текст реакційного смсповідомлення або повторного смс-повідомлення надходить на смс-повідомлення
різних типів – питальні, стверджувальні, окличні та спонукальні. Наприклад:
– Ich koch heute abend was leckeres…Im Ernst!
– Gott schütze uns und unser Heim!
Смисл повідомленої адресантом інформації та спільна апперцепційна база співрозмовників призвели до іронічно-жартівливої реакції адресата. Молитвою, що
створює ефект комічності, адресат висловлює критично-негативну оцінку вмінь
адресанта готувати. Саме в діалозі проявляється новий вид текстової зв’язності –
прагматична зв’язність, в яку включається мовленнєвий акт з його умовами успішності, його учасниками, презумпціями цих учасників, з природніми законами сполучуваності мовленнєвих актів один з одним [Падучева 1982, 306].
В приватній німецькомовній смс-комунікації наявні діалоги, що містять чотири та більше реплік-смс-повідомлень – п’ять, шість та одинадцять, які наслідують принципи розмовного мовлення на письмі. Наприклад:
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– Hi Schatz, komme gleich nach Hause. Kannst du was zu essen machen??? Kuss
– was möchtest du denn essen???
– Was ist denn im Kühlschrank?
– Licht und Senf
Текст заключного смс-повідомлення, що остаточно реалізує прагматичний намір комунікантів, вирізняється чіткістю та образністю. Адресат марковано констатує повну відсутність вдома продуктів харчування. Стилістичний ефект тексту
виникає внаслідок використання адресатом стилістичної фігури – зевгми – вільного контекстуального поєднання двох понятійно протилежних слів Licht та Senf.
Смс-повідомлення діалогічного акту, будучи лексично, інтонаційно та комунікативно взаємообумовленими, містять смислову співвіднесеність із загальним
змістом. Поза мовленнєвим ланцюгом текст смс-повідомлення діалогу існує як
ізольований сегмент, який втрачає смисловий зв’язок з іншими репліками – текстами смс-повідомлень, зберігаючи при цьому свою інформаційну цінність. Кожна репліка є в певній мірі монологічною [Бахтин 1996, 209].
Таким чином, спілкування в смс-комунікації втілюється в монологічній та
діалогічній формах мовлення, що забезпечують комунікативну діяльність смскомунікантів. Монолог не розрахований на безпосередню мовленнєву реакцію
реципієнта, однак передбачає рецепцію інформації зі сторони останнього та має
потенції стати приводом для формування діалогічного акту та відповідно ланкою
цілого ланцюга. Спільною ознакою монологічного та діалогічного мовлення в
смс-комунікації є наявність двох учасників комунікації – адресанта і адресата.
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Композиционные формы текстов немецкоязычных смс-сообщений
Смс-сообщения как форма электронной коммуникации служат обеспечению коммуникативной
деятельности современного общества. Общение в пространстве смс-коммуникации осуществляется
посредством текста смс-сообщения в монологической и диалогической формах речи. Каждый текст
смс-сообщения является в определенной мере монологическим и при определенных объективносубъективных обстоятельствах может стать звеном диалогического акта.
Ключевые слова: смс-коммуникация; немецкоязычное смс-сообщение; текст смс-сообщения;
композиция; монолог; диалог.
Bezzubova O.O., Ph.D, Accosiate Professor
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
Compositional Forms of German SMS Messages Texts
SMS messages as a form of electronic communication contribute to securing communication activity
of modern society. Interaction in the area of SMS communication occurs via electronic written texts both
in monologue and dialogue forms of speech. Every SMS text is a monologue to a certain extent and under
certain objective and subjective circumstances might become an essential part of dialogue act.
Key words: SMS communication; German SMS message; text of SMS message; composition;
monologue; dialogue.
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ЗООМОРФНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ВОРОГА
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ 1941-1945 РР.
Коротич Катерина Володимирівна
канд. філол. наук, доц.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
У статті на матеріалі української радянської, пронімецької та націоналістичної преси часів Другої світової війни з’ясовано особливості вияву та прагматичного навантаження зооморфних метафор на позначення ворога. Виявлено, що зооморфні метафори були універсальним засобом створення образу ворога в радянському, пронімецькому, націоналістичному дискурсах, їхні лінгвальні
репрезентації є подібними й мають лише окремі відмінності.
Ключові слова: дискурс української преси; фрейм; слот; зооморфна метафора; конотація.

Дослідження метафори для виявлення того, як сприймають та інтерпретують
світ мовці, є надзвичайно цікавим і важливим. У філософії мови вважають, що
метафора – це “маленький міф, тобто особливий образ екзистенційної життєдіяльності (особливий тип світосприйняття та світорозуміння)” [Жоль 1984, 106].
У когнітивній лінгвістиці метафору визначають як основну ментальну операцію,
спосіб пізнання, категоризації, концептуалізації, оцінки та пояснення світу [Будаев 2006, 40], адже “вибір того чи іншого образу-мотиву метафори пов’язаний
не просто із суб’єктивною інтенцією творця метафори, але ще й із тим чи іншим
його світорозумінням і сумірністю із системою стереотипних образів та еталонів,
належних його картині світу” [Постовалова 1988, 189]. Через це використання
метафор є дуже важливим інструментом у пропаганді та контрпропаганді для накидання потрібної інтерпретаційної моделі певних явищ аудиторії, на яку впливають. Одним із основних засобів транслювання пропаганди та контрпропаганди за
часів Другої світової війни була преса, за матеріалами якої й написано цю розвідку. У мові української періодики 1941-1945 рр. важливе місце належить зооморфній метафорі, цілеспрямовано використовуваній для створення образу ворога,
адже образ звіра, передусім хижого, викликає потужні асоціації з небезпекою.
Цей матеріал ще малодосліджений в українському мовознавстві, оскільки зооморфну метафору розглядають переважно на матеріалі преси незалежної України
(роботи Х. Дацишин [Дацишин 2005], Л. Павлюк [Павлюк 2007], Н. Рождественської [Рождественская 2008], О. Чадюк [Чадюк 2005]) або використовують для
аналізу своєрідності певної національної лінгвокультури чи в порівняльному аспекті (праці І. Голубовської [Голубовська, 2004], В. Кононенка [Кононенко, 1996]
та ін.). Безсумнівною є актуальність студій із особливостей функціонування та
прагматики метафори, зважаючи на потребу розуміти механізми справляння мовленнєвого впливу на аудиторію в ЗМІ та протистояння йому, а також важливість
вивчення мови преси попередніх періодів для заповнення лакун і розуміння тенденцій її розвитку. Тому мета цієї статті полягає в тому, щоб порівняти зооморфні
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метафори на позначення ворога, з’ясувавши специфіку їх вияву та прагматичного
навантаження, у радянському, пронімецькому й націоналістичному типах дискурсу української преси радянсько-німецької війни. Об’єктом дослідження є мова
української періодики за часів Другої світової війни, а предметом – особливості
вияву та прагматичного навантаження зооморфних метафор у цій пресі.
Отже, розгляньмо, як репрезентовано зооморфну метафору в радянському,
пронімецькому та націоналістичному типах дискурсу, котрі виявлялися в аналізований період в українській пресі. Так, у радянському дискурсі назви тварин
традиційно вживалися для називання ворогів, причому перлокутивний ефект метафоричних номенів досягався наголошуванням на позбавленні ворога людських
рис, акцентуванням “знелюднення” об’єкта номінації (за висловом Е. Лассан
[Лассан 1995, 132]).
Джерелами метафоричних номенів, які йменували ворога – німецьких нацистів, італійських та японських фашистів і українських націоналістів – за часів
Другої світової війни, у радянському дискурсі були передусім негативно-оцінні
слова та вислови, що позначають тварин, а саме:
 диких звірів (тигри, вовки, кривавий шакал);
 диких птахів (німецькі фашистські стервятники1, фашистські чорні круки);
 тварин, які мешкають поблизу людських осель (коричневі щури);
 свійських тварин (фашистська свиня, фашистські собаки, пси-фашисти,
фашистський пес, собака-Гітлер; цепні пси німецьких загарбників);
 земноводних і плазунів (фашистська гадина, гад ненажерний – фашист);
 хижих риб (акула);
 тварин загалом, без диференціації, але з акцентуванням їх хижості (кровожерний звір) чи з указівкою на людську подобу, проте зі звірячою сутністю (двоногі звірі, фашист-звір; звірі без роду-племені й честі);
 угруповання звірів (фашистське кодло гадюче, чорна хижа скажена зграя);
 крім того, у радянському дискурсі існувало уподібнення німецьких нацистів
до міфологічних небезпечних істот, що мають ознаки тварин (гітлерівська гідра).
Згідно зі структурою каузального фрейму, запропонованою В. Акімовим,
А. Барановим і В. Сергєєвим [Акимов 1990] та успішно використаною Е. Лассан
для опису внутрішнього ворога на матеріалі радянських публіцистичних текстів
1960-х рр. [Лассан 1995, 51], фрейм ворог має в спрощеному вигляді 5 слотів.
Перший слот містить характеристику суб’єкта, другий слот характеризує цілі /
цінності суб’єкта, третій слот подає характеристику обставин, четвертий слот
присвячений характеристикам дій суб’єкта, п’ятий слот об’єднує характеристики
результату дій суб’єкта.
Перший слот характеристика суб’єкта фрейму ворог у радянському дискурсі
об’єктивували зооморфні метафори, що являли собою субстантивно-ад’єктивні
словосполучення, які складалися з одного або двох прикметникових компонентів, що насамперед акцентували належність до народу (німецький), ідеології
1

Цитати та приклади наводимо відповідно до правопису оригіналу.
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(фашистський), меншою мірою вказували на суспільний лад крізь призму тодішньої ідеології (імперіалістичний) і певні негативні риси (кровожерний), та іменника – власне назви тварини (наприклад, японський імперіалістичний звір, фашистські собаки). Атрибутивним компонентом могли бути й прикметники-кольоративи
чорний, коричневий, які символізували або власне німецьких нацистів (коричневі
щури), або темряву, зло, смерть та ін. [Потапенко 1997, 72] (фашистські чорні круки). Крім того, крука традиційно символізовано як віщуна недоброго, провозвісника горя, страждань, смерті. На думку В. Кононенка, “показово, що постійний
епітет чорний не несе прямого номінативного навантаження (адже ворони чорні), а
підкреслює зловісність, страхітливість образу” [Кононенко 1996, 138-139].
Другою поширеною моделлю творення зооморфних метафор, що
об’єктивували слот характеристика суб’єкта, стала прикладка – непоширена (пси-фашисти, фашист-звір) чи поширена (гад ненажерний – фашист). І
субстантивно-ад’єктивні словосполучення, і прикладкові сполуки були наділені
пейоративними конотаціями різного типу, що виникали на основі асоціативного зв’язку з певними символічними зооморфними образами. Наприклад, вовк є
символом зла, жадібності, жорстокості, кровожерності [Кононенко 1996, 156; Потапенко 1997, 28]; свиня – символом бруду, жадібності, нахабства, зажерливості
[Потапенко 1997, 109]; собака є амбівалентним символом, у радянській пресі за
часів Другої світової війни було актуалізовано його негативний полюс: пес як
символ злодійкуватого ненаситника [Потапенко 1997, 120].
Третім поширеним типом уподібнення ворога до звіра було порівняння, яке,
згідно з наявним у когнітивній лінгвістиці підходом, ми розглядаємо як метафору в широкому розумінні. Воно більшою мірою об’єктивувало четвертий слот
характеристики дій суб’єкта. Скажімо, у висловлюванні “Починали, як тигри...
...а скінчили, як зайці” [Перець 1943, № 18, 4] порівняння як тигри водночас і
символізує силу та хижість німецької армії відсиланням до образу цього хижака, і
обігрує назву типу німецьких танків. Проте зіставлення в контексті з образом зайця, що символізує полохливість, боягузтво та втечу від ворога, нівелює конотації
сили й могутності німецької армії та покликане дискредитувати супротивника й
переконати аудиторію в його неминучій поразці.
З переходом військ СРСР у контрнаступ українська радянська преса почала
активно експлуатувати метафоричні вислови, які уподібнювали ворога до знесиленого дикого звіра (поранений фашистський звір, смертельно поранений фашистський звір, підбитий і зацькований фашистський звір та ін.), акцентуючи
ослаблення сил противника й уводячи водночас нову метафору – мисливця та
його жертви. Цей метафоричний сценарій знов-таки служить засобом репрезентації тактики переконування в неминучій поразці ворога. Цікаво, що зооморфна
метафора зовнішнього ворога є надзвичайно подібною в 1944-1945 рр. до мовних
засобів, якими описували у 30-х рр. XX ст. одного з внутрішніх ворогів (куркуля), засвідчуючи схожість мовних засобів, використовуваних для знищення ворога в радянський період: “Фашистський звір тяжко поранений, але він ще не
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добитий” [Дніпро 1944, № 4, 7] (пор.: “Куркулі розбиті, але вони далеко ще не
добиті” [Аґітатор для села 1933, № 2, 88]).
Пронімецький дискурс творить образ ворога, яким виступають переважно радянські війська, партизани та євреї, за подібними моделями з деякими варіаціями.
Зооморфні метафори на позначення осіб, які чинили озброєний спротив, є менш
різноманітними й розгалуженими, вони зосереджені на тваринах загалом (лісові
звірі – про партизанів) і диких звірах (радянський вовк), а також їх сукупностях
(кривава зграя): “За час війни конаючий більшовизм остаточно озвірів. Його, так
би мовити, “квінтесенцією”, є партизани, що бродять зараз по лісах і яругах, вишукуючи собі жертв. ‹...› Яка ж політика цих “вояків”? Вона була й залишається
руїнницькою, людиноненависницькою. Підкрастися по-вовчому до села, спалити
хати старости й охоронників, не забувши переорати їхні засіяні городи (це факт, а
не вигадки). Повбивати 15-16-ти річну молодь за те, що не хоче йти з ними в ліс.
Повбивати всіх, хто так або інакше причетний “до роботи на німців”. ‹...› Хай лісові
звірі не сподіваються на підтримку” [Голос Новгород-Сіверщини 1942, № 13, 1].
Новою метафорою, порівняно з радянським дискурсом, в українській легальній пронімецькій пресі є одиниця бестії (буквально позначає диких звірів, походить від лат. bestia або, можливо, що відразу в цьому випадку від нім. die Bestie),
яка радше характерна для автономінації в німецькому дискурсі, порівняймо сталий німецький вислів Ф. Ніцше die blonde Bestie – білява бестія на позначення
німця – гарячого послідовника теорії про вищість арійської раси. У німецькому
дискурсі die blonde Bestie наділено конотаціями хижості зі знаком “+”, у пронімецькому зі зміною денотата змінюється й оцінка на негативну, тобто маємо
явище енантіоконотемії.
Цікаво, що в пронімецькому дискурсі ще раніше від радянського почала вживатися метафора загнаного звіра на позначення ворога (“За час війни конаючий
більшовизм остаточно озвірів” [Голос Новгород-Сіверщини 1942, № 13, 1]). Як
бачимо, тут ця метафора застосовується під час наступу німецької армії та відступу радянської, а в комуністичному дискурсі вона використовується тоді, коли
баланс сил змінився (1943-1945 рр.).
Своєрідним варіантом зооморфної метафори, яка описує в пронімецькому
дискурсі приховану небезпеку, оскільки ґрунтується на фреймі потаємний ворог
і його фразеологічному репрезентантові вовк в овечій шкурі, є така: “Радянський
вовк одягається в овечу шкуру [заголовок – К.К.]. Але вся Європа ще досить прекрасно пам’ятає минуле і з жахом пригадує ті криваві трагедії, що розігрались
при більшовицькому пануванні в Угорщині, Іспанії, Прибалтиці, Буковині й на
Україні. Європа добре вивчила постійну підривну роботу Комінтерну й знає, що
єдиною його метою була світова революція, яка повинна була при активній підтримці Москви розповсюдити кривавий радянський хаос на ввесь світ. Саме через
це об’єдналась вся Європа, щоб остаточно знищити криваве радянське страхіття
і всіх підлих кремлівських убивць-змовників, які намагаються зараз одягнути на
себе шкуру невинного ягняти” [Відбудова 1942, № 15, 2].
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Змальованим у максимально темних барвах у пронімецькому дискурсі є образ
євреїв, оскільки пронімецька преса, що виходила за часів окупації на українських
теренах, маніпулювала свідомістю населення, осмислюючи цей народ крізь призму надзвичайно непривабливих негативно-оцінних метафоричних моделей,
чільне місце серед яких було відведено зооморфній. Крізь її призму євреїв інтерпретовано як небезпечних, потворних, відразливих тварин, хижаків і паразитів:
“наче ті щури”, “як кровожерні гієни” [Нова Україна 1942, № 69, 3]; “Кінець
цієї війни принесе цілковите знешкодження жидівського народу, що загніздився
на живому тілі інших народів” [Нова Україна 1942, № 8, 1]. Частина цих метафор
має в основі ідеологічно зумовлений прототекст – «Mein Kampf» А. Гітлера.
Продуктивним типом перенесення на позначення німецької армії та її дій у
націоналістичному дискурсі так само є зооморфна метафора (гітлерівські собаки, скажені шакали, озвірілі чекісти, большевицька зграя та ін.). Ця традиційна
продуктивна метафорична модель застосовувалась у націоналістичному дискурсі
й раніше для висвітлення певних рис більшовиків. За нашими спостереженнями, в основі номінації німецьких солдатів у націоналістичному дискурсі лежать
ті самі мотиви, що й у радянському. Аналогічно до комуністичного дискурсу в
націоналістичному також уживається метафора дикого звіра, що наголошує на
“знелюдненні” ворога (“Гітлерівські горлорізи, стоючи над смертною ямою, втрачаючи своїх ошуканих “союзників”, щораз більше ошкирують зуби, показують
своє звіряче нутро” [За самостійну Україну, 24.10, 4]).
Отже, зважаючи на проведені спостереження, можемо стверджувати, що зооморфні метафори були універсальним засобом створення образу ворога в трьох
типах дискурсу, наявних в українській пресі за часів радянсько-німецької війни,
їхні мовні репрезентації є подібними й мають лише окремі відмінності. Фактично
змінювався лише денотат (ворогом виступала то німецька, то радянська сторона,
то українські націоналісти), лінгвальні ж засоби залишалися практично однаковими. Зооморфні метафори дозволяють створити мовний образ ворога, позначений конотаціями жорстокості, люті й агресивності, та успішно застосовувати
його в тактиках дискредитації супротивника й переконування читацької аудиторії
в неминучій поразці ворога. Перспективним у цьому контексті є розгляд інших
метафоричних моделей на позначення ворога в різних типах української преси за
часів Другої світової війни.
Коротич Е. В., канд. филол. наук, доц.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Зооморфная метафора как средство создания образа врага в украинской прессе 1941-1945 гг.
В статье на материале украинской советской, пронемецкой и националистической прессы времен Второй мировой войны автор характеризует особенности проявления и прагматической нагрузки зооморфных метафор, обозначающих врага. Установлено, что зооморфные метафоры выступали
универсальным средством создания образа врага в советском, пронемецком и националистическом
дискурсах, их лингвальные репрезентации имеют много общего на фоне лишь некоторых отличий.
Ключевые слова: дискурс украинской прессы; фрейм; слот; зооморфная метафора; коннотация.
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ОБРАЗНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
СЕМЮЄЛА ТЕЙЛОРА КОЛЬРІДЖА
Романишин Наталія Іванівна
канд. філол. наук, доц.,
Національний університет «Львівська політехніка»
У статті здійснено аналіз особливостей вербалізації концептів, що становлять сутність буття
людини у поетичному дискурсі англійського поета-романтика Семюела Тейлора Кольріджа шляхом
визначення домінантної поетичної тематики, декодування вербальних образів, мотивів, символів,
стилістичних засобів творення словесно-пластичної канви поетичного дискурсу, одиниць поетичного лексикону автора, у принципах структурування якого зафіксована ієрархія релевантних для
поета смислів.
Ключові слова: поетичний дискурс; англійська література; художній концепт.

Творчість кожного iз майстрів слова підпорядковується певним художнім засадам, виходячи з яких митець окреслює релевантну ціннісну парадигму, в межах
якої мовно-естетичними засобами кодуються ключові домінанти буття, твориться
неповторний текстосвіт національною мовою, у котрій першорядного значення
набуває її образний ресурс, її символічність. Поет вибудовує власний поетичний
світ відповідно до своїх етноментальних характеристик, психологічних основ,
креативності мислення, переживання буттєвих цінностей. «Кожна естетична програма має свою парадигму буттєвих пріоритетів, у яких актуалізовані ті буттєві
цінності, що визначають світоглядний і культурно-історичний формат епохи…»
[Маленко 2010, 70-71].
Постать англійського поета-романтика Семюела Тейлора Кольріджа майже
одностайно вважається однією із найунікальніших і найсуперечливіших, а відгомін його поезії відчутний у творчості символістів та представників інших художніх напрямів ХХ століття.
Дослідники творчості Кольріджа наголошують на домінуванні у його поезії
мотивів підсвідомих, глибинних порухів людської душі, проводять паралель між
міфопоетикою Кольріджа та вченням Карла Густава Юнга про архетипи свідомості та міф як втілення колективного позасвідомого, неоплатонізмом. Піднімають питання значимості морально-етичного та релігійного струменя англійського
романтизму, зачинателем якого вважають Кольріджа. Дискутують з приводу амбівалентності авторських інтенцій у багатьох знакових творах як взаємодії яскравої
чуттєвості та крайнього відчуження та індивідуалізму, втручання у хід історії та
подій надприродного, нестерпного душевного страждання, спричиненого самонавіюванням та відчуттям людської гріховності. Вказують на можливість впливу
творчості Кольріджа, його філософських та літературно-критичних праць на екзистенціалізм та сюрреалізм ХХ століття. По-різному підходять до розв’язання
у його поезії та есеїстиці складного вузла проблем динаміки політичних,
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соціальних, громадянських переконань, сприйняття поетом дійсних історичних
закономірностей. У критичних працях дослідників творчості Кольріджа лейтмотивом звучить теза про креативну силу «істинно романтичної фантазії поета»,
багатозначність і складність його образів [Наливайко 1997; Дьяконова 1978; Елистратова 1960].
Специфіка поетичного тексту Кольріджа полягає в особливому способі конструювання складних моделей-знаків для надскладних явищ-денотатів – людини
та проявів її духовного буття. При цьому зв’язок поетичного образу і антропоцентричного денотативного позамовного простору складний і неоднозначний,
характеризується наявністю символічних, міфологічних, алегоричних ознак, на
яких ґрунтується естетична значущість образу.
Метою запропонованої роботи є аналіз лінгво-естетичної специфіки відображення у поетичній картині світу Семюела Тейлора Кольріджа парадигми буттєвих
цінностей – людина та її життя – шляхом визначення поетичної тематики, декодування вербальних образів, мотивів, тропеїстичних засобів творення словесно-пластичної канви поетичного дискурсу, одиниць поетичного лексикону автора, у принципах структурування якого зафіксована ієрархія релевантних для поета смислів.
Аналізуючи творчу спадщину поета, науковці акцентують увагу на домінантності ідеалістичного, релігійного, інтуїтивно-ірраціонального світовідчуття,
основою якого є тричленна модель «Людина – Природа – Бог». Його причини, як
правило, шукають у запереченні матеріалістичного погляду на природу та людину, сповідуванні поетом погляду на мистецтво як посередника між людиною та
природою, як образне вираження філософії, ідеального відображення світу думки і чуття, як форму прояву божественного, усвідомлення недосконалості світу,
що постійно перебуває у стані боротьби добра зі злом, де «митцю належить важлива місія нести світову скорботу високо і гідно, апелюючи до ідеалів та ідеального» [Маленко 2010, 185]. І хоча сам Кольрідж у вірші Sigh заявляв “sorrow had
proclaim’d me man”, печаль і меланхолія у його поезії – не результат трагічного,
песимістичного світовідчуття, а активне, чуттєве реагування на дійсність (And all
misfortunes were but as the stuff / Whence Fancy made me dream so happiness : /For
hope grew round me, like the twining vine), що продукує широкий спектр буттєвих
проблем, які можуть бути вирішенні шляхом поетичної рефлексії над сутністю
людини. Поетичне кредо митця, таким чином, висловлене рядками поезії Ode to
Tranquility: The feeling heart, the searching soul / To thee I dedicate the whole!/ And
while within myself I trace / The greatness of some future race. /Aloof with hermit-eye
I scan / The present works of present man – (Ode toTranquility), що зображають поета-самітника з серцем, яке відчуває, й душею, яка знаходиться у пошукові відповідей на питання буття, в основі яких лежить архетипове конструювання світу, де
«все у нас і поза нами»: O the one life within us and abroad / Which meets all molion
and becomes its soul…(The Eolian Harp).
Особливе місце у концептуальній структурі ліричної поезії Кольріджа належить концепту ЖИТТЯ. Людське буття і людина як цілісність стає об’єктом
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художнього аналізу і відтворення, матеріалізуючись у поетичному тексті у формі
співіснування словесних образів ідеального (думки, почуття, стану, ідеї, бога),
що існують поза часом, є незмінними та вічними, та реального, індивідуально
неповторного, своєрідного, змінного (вчинків та дій, фізичних проявів, явищ природи). Вербальна парадигма образів, що актуалізують загальну, всеохоплюючу,
недиференційовану сутність життя і людини у ліричній поезії Кольріджа архетипові за своєю природою. Вони зумовлені чуттєвим, психоемоційним сприйняттям дійсності, яке є первинним порівняно до свідомого, раціонального.
Своє бачення суперечливої природи земного людського життя Кольрідж висловив у поезії Human life, On the Denial of Immortality. Ідея миттєвості життя
виражена традиційними метафорами life’s brief flash, if the Breath be Life itself;
хронологічний аспект швидкоплинності життя – у порівнянні земного існування
до пориву вітру: we fare/ As summer-gusts, of sudden birth and doom.
Художнє відображення смерті побудоване на психологічному явищі евфемізування смерті у вигляді темряви та активізації архетипової дієсхеми проковтування смертю своєї жертви у метафоричному виразі if total gloom / Swallow up
life’s brief flash for aye. А сама людина мислиться як особливе творіння природи.
Амбівалентність авторської оцінки людини як творіння природи розкрита крізь
метафору «людина – незавершена ваза», «людина – випадкове/несвідоме творіння природи», на яке вона споглядає безпристрасно і відсторонено.
Традиційним метафоричним уподібненням людини до судна, що не має визначеної мети руху (O Man ! thou vessel, purposeless, unmeant), людського соціуму до вулику трутнів (Yet drone-hive strange of phantom purposes!), людського
життя до тіні (costless shadows of thy shadowy self), відображення відображення
(Image of image, Ghost of Ghostly Elf), поет маніфестує зорієнтованість на ідеальному як протиставленню реальному та запереченню повсякденності, звичності, усталеності.
Буття людини у його психоментальній специфіці складає підґрунтя аперцептивного тла всього словесно-образного комплексу поезії Кольріджа та одночасно
стає джерелом подальших аспектів сприйняття та усвідомлення багатьох лінгво-художніх (символічних, алегоричних) моделей, продукованих художнім контекстом упродовж подальшого розвитку національного словесного мистецтва.
Так, поезія The Suicide’s Argument яскраво маніфестує дидактичність змісту та
форми поетичного твору, а своєю «сюжетною оболонкою» становить своєрідний
перегук з просвітницькою європейською та, можливо, бароковою українською
поетичною традицією, яка характеризувалась загостренням прагнення творчої
самореалізації особистості, самовираження в акті творення власного буттєвого
локусу, характеризувалася тенденцією до відбиття суперечливого, стрімкого руху
духовного розвитку людства, смисл якого прихований у безмежній різноманітності речей [Іваньо 1987, 179], пропагуванні активної діяльності свідомості, маніфестації багатовимірності життя, сутність якого розкривається лише за активної
діяльності розуму суб’єкта та роботі почуттів.
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Метафоричне усвідомлення життя як питання, на яке людина повинна знайти
відповідь, задає сюжетне розгортання аналізованої поезії (the life was the question,
a thing sent to try) та є одним з проявів прототипової метафоричної схеми: «життя – інформація», що відзначаються високою частотністю на всіх етапах розвитку національної художньої літератури від середньовіччя до постмодернізму [Белехова 2002, 175-178]. У формі поетичного діалогу між людиною та природою
автор робить висновок, що людина не наважиться свідомо піти з життя, якщо
знайде його зміст у активному пізнанні, активній діяльності розуму і духу: Think
first, what you ARE! Call to mind what you WERE! / Make out theinvent’ry; inspect,
compare!/ Then die – if die you dare! І цей авторський поетичний висновок ґрунтується на досягненнях попередньої та сучасної філософської думки про життя
як спосіб буття істот, наділених внутрішньою активністю, філософії життя, яка
полягає в тому, що в саме життя закладено певні знання і саме життя зорієнтоване
на усвідомлення себе. «В такий спосiб складниками концепту життя постають
самопiзнання, iсторична свiдомiсть iмомент переживання, що набуває чистого
вираження у великому мистецтвi» [Краснобаєва-Чорна 2007, 49].
Осмислення зовнішнього і внутрішнього світу людини у поезії Кольріджа відбувається із залученням образних моделей, для яких характерна символічність
поетичного слова, багатогранність його семантичних відтінків, із застосуванням
поетичних формул, що відображають багатство суб’єктивних чуттєвих проявів,
аксіологічних конотацій, які в добу романтизму виступили кодами нової художньої свідомості, фактом художньо-естетичного новаторства у використанні образних потенцій національної мови як основного інструменту творення індивідуальної мовно-концептуальної картини світу митця і одночасно виявились переосмисленням традиційної словесної практики: уподібнення людини до пташки,
об’єкту живої і неживої природи, рослини тощо.
Паралелізм між світом природи і природними проявами та духовним світом людини стають основою структури всього тексту, в якому і окреме слово-образ, і контекстне поєднання образів, і суцільний текст символічно навантажені. Невичерпна
глибина смислових, емоційно-оцінних, експресивних аспектів символів зумовлена
лінгво-естетичною актуалізацією в поетичному контексті міфологічних сенсів, архетипних етноментальних програм сприйняття слова-образу як провідника в ірреальний, духовний світ. Ілюстративним в цьому сенсі є вірш Lines To A Beautiful Spring In
A Village, розкодування символічної семантики якого ґрунтується на традиційному,
архетиповому уявленні про воду як джерело життя та відповідному багатстві асоціативних ресурсів символу «струмок». Домінантна мотивуюча концептуальна ознака
символу води «життя» ускладнюється за рахунок контекстного паралелізму у зображенні струмка як елемента природи і звичних побутових ситуацій як елементів земного життєвого циклу людини від народження до старості, відбувається за рахунок
асоціативної сполучуваності вербальних образів і введення у поетичний контекст
фольклорних та міфологічних поетизмів, здатних до асоціативної множинності та
нашарування нових смислів на традиційне семантичне ядро образу.
361

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

Поезія є актуалізацією розгорнутої метафори «життя – водний потік (струмок)» (Life’s current), що здійснюється шляхом відтворення «прозорих» сюжетних ситуацій об’єктивного, фізичного світу; інтеграцією у контекст твору мікрообразів «людина – паперовий кораблик», «життєві турботи – хмари, які відображаються на поверхні струмка»; актуалізацією стану ліричного героя крізь відтворення відповідно опозиції психо-емоційного сприйняття довкілля на початку та
в кінці вірша, які, у свою чергу, прочитуються як асоціативно-образні кореляти
відповідних буттєвих категорій «активності – пасивності», «спокою – руху, діяльності» тощо, порівн.:
Once more, sweet stream! With slow foot wand’rin gnear,
I bless thy milky waters cold and clear.
Escaped the flashing of the noontide hours,
With one fresh garland of Pierian flowers
(Ere from thy zephyr-haunted brink I turn)
My languid hand shall wreath thy mossy urn.
Life’s current then ran sparkling to the noon,
Or silvery stole beneath the pensive moon:
Ah! Now it works rude brakes and thorns among,
Or o’er the rough rock bursts and foams along!
Струмок в аналізованій поезії стає символом єднання реального та міфологічного світу, земного та небесного життя, часових планів минулого і теперішнього.
Символіко-поетичне освоєння проблематики сутності життя та його окремих
аспектів у творах Кольріджа відбувається шляхом залучення у текстову структуру процесів образного збагачення семантики лексем-космонімів (the star of eve –
Wisdom), фітонімів (white-flower’d Jasmin, and the broad-leav’d Myrtle – emblems
of Innocence and Love!), візуальних та акустичних проявів природи (sunbeams
dance – tranquillity, idle flitting phantasies; The stilly murmur of the distant Sea –
silence), кольороназв (pale orb to shroud; the gatlier’d blackness lost on high; the
slant beams of the sinking orb; Live in the yellow light, ye distant groves! And kindle,
thou blue Ocean), оновленням естетичних ресурсів традиційних поетизмів, створених за допомогою лексики, що належить до певних ЛСГ «пори року – періоди
людського життя», «пори дня і ночі – періоди людського життя / емоційні стани»
(as the star of evening flung its beam; Therefore all seasons shall be sweet to thee;
Life’s noisiest hour; the fair light of Dawn; And winter slumbering in the open air,
Wears on his smiling face a dream of Spring!). У результаті, метафоричне слово, у
якому складна суть явища виражена за рахунок поруху глибинних міфологічних
сенсів (вечір, ніч, темрява – старість, смерть та світло, ранок – молодість, життя)
та спадкових, універсальних фольклорних образів (весна, літо – молодість, життя), стає містким, пластичним, не позбавленим новизни, інтенційно спрямованим
на створення прогнозованого писхоемоційного тла поетичної рецепції.
Для Кольріджа важливе уявлення про світ як про органічний процес, де «всемогутній дух і природа єдині, хоча й внутрішньо суперечливі, і кожна їх частка,
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якою малою вона не була, містить у собі якості всього матеріального Всесвіту»
[Горбунов 2004, 12].
Вивершенням екзистенційних домінант у просторі художнього світосприйняття Кольріджа є акумуляція словесно-поетичних образів, що вербалізують «вічні» концепти, опрацьовані європейським культурним та філософським контекстом – Бог, доля, призначення людини, діяльність.
Крізь поетичне слово автор прагне здійснити свою головну функцію –осмислення зовнішнього та внутрішнього світу людини, а також позалюдську трансцендентність. «Крізь слово пропускається авторський задум митця, втілюючись
у відповідних образних моделях, формулах, що призначені реалізувати потрібну ідею, навіяну внутрішніми трансцендентними пориваннями» [Маленко 2010,
185-186], що провокує багатство тропеїки, породжує актуалізацію вторинних
значень слова, розмаїття семантичних відтінків. Образні номінації концептів бог,
душа, доля, фортуна, людина у Кольріджа засвідчує, з одного боку, реанімацію
міфологічних, фольклорних форм, вкарбованих у мовному знакові традиційних
персоніфікацій, порівнянь, епітетів, з іншого – протиставлення колективному
духу попередніх епох індивідуального образного коду, художньо-естетичних інновацій у поводженні зі словом як основним елементом творення індивідуальної
мовно-концептуальної картини світу творчої особистості.
Доля у Кольріджа традиційно ототожнюється з абсолютною владою, сліпим
гравцем, тягарем: meanly thus complain of Fortune’s power / When the blind Gamester
throws a luckless die. Bears on its wing each hour a load of fate, а сама людина –
одинокий мандрівник (Pale Roamer through the Night). Співвідносячи ліричного
героя із космосом природи, що надає людині життєвої енергії і життя, Кольрідж
одночасно усвідомлює обмеженість людського розуму (These shapings of theunre
generate mind; / Bubbles that glitter as they rise and break / On vain Philosophy’s
aye-babbling spring) і людського земного існування. Плинність, миттєвість життя
метафорично відтворені в образі пориву вітру, Wild as th’ autumnal gust, the hand
of Time, ідея невблаганності часу – використанням традиційного поетизму «рука
часу», «час – пісок» та оказіонального авторського неологізму: scytheless Time
with branny hands / Barren and soundless as the measuring sands, що актуалізує суміщення меж концептуального сприйняття часу і смерті. Єдність протилежностей
(смутку і радості), змінність форм, що є логічним законом існування, символізуються у зміні дня і ночі, сонця, що заходить за грозові хмари і з’являється знову
(Yon setting sun flashes a mournful gleam Behind those broken clouds, his stormy train:
To-morrow shall the many-colord main In brightness roll beneath his orient beam!).
Бог – мислиться як першоджерело досконалості, краси, розуму, першопричина
життєвих благ і випробувань.
Поетичне слово семантично перевантажене, зовнішня реальність, опосередкована поетичною лексикою, відходить на задній план, натомість створений образ використовується для відображення нової, поетичної реальності, ідеї. Частотність появи образних домінант (the silent sky, pure serene, long eve, so balmy and
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serene, This night, so tranquil, calm as the gliding Moon, the heavenly spark serene),
регулярні моделі лексичної сполучуваності та стуктурно-семантичні варіації певного образного уявлення відображають відповідні аспекти індивідуальної естетико-пізнавальної діяльності та у своїй сукупності становлять основу виявлення
естетичної інформації про відповідну денотативну сферу мікро- та макросвіту,
уособленням якого вони постають. Наприклад, буттєва паралель «спокій – діяльність» відображена у поезії Hymn Before Sun-Rise, In The Vale Of Chamouni розгалудженою системою образів: гора, долина, небо – пташка, пісня/гімн/мелодія/
голос, потік, що інтерпретуються як смислові точки відліку у розгортанні асоціативно-образних паралелей, виражених мовними елементами, зв’язок між якими вимагає реконструкції для адекватного розуміння концептуальної інформації.
Так, у перших рядках поезії автор закладає дві траєкторії руху концептуальної
інформації, вдаючись до прийому контрасту між непорушністю гори та нестримним потоком рік у її підніжжя, посиленого акумуляцією тропеїчних структур (епітетів, персоніфікацій, метонімій), що в межах аналізованого мікроконтексту набувають протилежних смислів: The Arve and Arveiron at thy base / Rave ceaselessly;
O sovran Blanc…/ thou, most awful form’ / Risest from forth thy silent Sea of Pines,
/ How silently! Around thee and above / Deep is the air and dark, substantial, black;
An ebon mass: methinks thou pierces tit / As with a wedge! But when I look again / It is
thine own calm home, thy crystal shrine / Thy habitation from eternity!
Споглядання величі природи у стані спокою, абсолютним втіленням якого в
аналізованому творі є гора Монблан, є передумовою пізнання величі і сутності
трансцендентного і самого буття – уславлення величі творця ліричним суб’єктом
є найвищим проявом діяльності людського духу, рух і розвиток якого корелює з
активністю природи: Awake, my soul! Not only passive praise/ Thou owest! Not alone
theses welling tears, / Mute thanks and secret ecstasy! Awake, / Voice of sweet song !
Awake, my heart, awake ! /Green vales and icy cliffs, all join my Hymn /…Thou dread
Ambassador from Earth to Heaven / Great Hierarch! Tell thou the silen tsky / And tell
the Stars, and tell yon rising sun / Earth, with her thousand voices, praises God.
Дослідження мовно-концептуальних та образних площин поетичних творів
Кольріджа засвідчує такий спосіб освоєння дійсності, який ґрунтується на пріоритеті внутрішнього, суб’єктивного, емоційного, чуттєвого світу над світом зовнішнім, фокусуванні на ментальному образі світу, породженого самобутнім почуттям митця. Лірика Кольріджа засвідчує особливий прояв базових постулатів
романтичної естетики, де лінгво-креативна особистість митця набуває особливої
ваги як вияв божественного начала в людині, віру в те, що в духовному світі відбився весь універсум. Внутрішнє життя, свідомість у вигляді форм чуття, чуттєве
споглядання буття стають основними емотивно-смисловими маркерами поетичної картини світу Кольріджа. Відповідно актуалізація художнього концепту людського буття у поезії Кольріджа відбувається у площині, де основними центрами
тяжіння стають сфера психоемоційної діяльності людини (фантазія, інтуїція, емоції, «голос серця», міркування над сенсом життя і таїною смерті, долі). Це втілена
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автором відповідь людського духу на прискорений рух історії, на злам старих
засад та катастрофічну неминучість нових перетворень і прагнення по-своєму
зрозуміти характер світового розвитку, що виявився непідвладним розуму.
Романишин Н.И., канд. филол. наук, доц.
Национальный университет «Львовская политехника»
Образная интерпретация бытия в поэтическом дискурсе Самюэля Тейлора Кольриджа
В статье проведен анализ особенностей вербализации концептов, которые составляют суть
бытия человека в поэтическом дискурсе английского поэта-романтика Семюэла Тейлора Кольриджа путём определения доминантной поэтической тематики, декодирования вербальных образов,
мотивов, символов, стилистических приёмов создания словесно-пластической канвы поэтического
дискурса, единиц поэтического лексикона автора, в принципах структурирования которого зафиксирована иерархия релевантных для поэта смыслов.
Ключевые слова: поэтический дискурс; английская литература; художественный концепт.
Romanyshyn N.I., Ph.D, Associate Professor
Lviv National Polytechnic University
Imaginary Interpretation of Existence in Samuel Taylor Coleridge’s Poetic Discourse
The author analyses the verbalization of peculiarities of the concepts which constitute the essence
of human existence in the poetic discourse of English romantic poet Samuel Taylor Coleridge by means
of defining the dominant poetic theme, decoding of verbal images, motives, symbols, stylistic devices
empowering the creation of poetic discourse imagery texture, elements of the author’s poetic lexicon
which embody through their structural construction certain senses relevant for the poet.
Key words: poetic discourse; English literature; literary concept.
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ДЕМІНУТИВНІСТЬ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ
Ситенко Ольга Олександрівна
канд. філол. наук, доц.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
У статті розглянуто питання оцінного зображення дійсності. Проаналізовано специфіку тематичних, функціонально-семантичних та структуротвірних особливостей демінутивних лексичних
одиниць в англійській та українській мовах, відображення експресивно-емотивної оцінки, як такої,
що виступає показником етнічної ментальності народу.
Ключові слова: експресивність; емотивність; оцінність; демінутивація; екстралінгвістичний
фактор.

Завдяки загальній орієнтації сучасної лінгвістики на комунікативність, проблема мовної норми набула нового звучання та потребує нових лінгвістичних
пошуків, що зумовлює актуальність нашого дослідження. Предметом нашого
дослідження виступають демінутивні лінгвістичні одиниці англійської та української мов, розглянуті під кутом відображення експресивно-емотивної оцінки
в лінгвокультурологічному та етнолінгвістичному просторах. Поставлені нами
задачі безпосередньо зумовлені предметом дослідження: 1) проаналізувати термінономени «оцінність», «експресивність», «емотивність», «демінутивність»;
2) визначити структурнотвірні чинники демінутивних лінгвістичних одиниць в
англійській та українській мовах; 3) встановити специфіку тематичних та функціонально-семантичних лексичних оцінних одиниць та спільні й диференційні
ознаки таких одиниць в англійській та українській мовах; 4) з’ясувати вплив психологічного фактору на причини відмінностей лексики – носія експресивно-емотивної оцінки в досліджуваних мовах.
У своїх судженнях людина виступає суб’єктивною особою, що виявляється
у тому, що у процесі пізнання дійсності людина суб’єктивно визначає та фіксує
певні відношення між собою і явищами дійсності, оцінює їх значення в своєму
бутті: добре/зле, шкідливе/корисне, гарне/погане і т. ін. Закріплюючи за певним
явищем слово, людина не тільки називає це явище, предмет, а в самому слові
вже закріплює і своє ставлення до нього: «Слова перебувають у безперервному
зв’язку з усім нашим інтелектуальним та емоційним життям … Слово є одночасно і знаком думки мовця, і ознакою всіх інших психічних переживань, що
входять у завдання і наміри повідомлення» [Виноградов 1972, 21]. Оцінка має
суб’єктивний та релятивістський характер, оскільки є результатом висловлення
суб’єкта. У слові фіксується не тільки суб’єктивна, а й суспільна оцінка: «Слово переливається експресивними барвами соціального середовища. Відбиваючи
особливість (індивідуальну або колективну) суб’єкта мови і характеризуючи його
оцінку дійсності, воно кваліфікує його як представника тієї чи іншої соціальної
групи» [Виноградов 1972, 21]. Безперечно, що лінгвістична категорія оцінки є
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універсалією, притаманною усім мовам: «…навряд чи існує мова, якій не властиві уявлення про «добре / погано» [Вольф 1985, 9]. Оцінка постає невід’ємним
складником цілого ряду категорій, що включають концепт оцінки у вираження
власних функціонально-семантичних значень або ж формуються на її основі.
Оцінність можна потрактувати як когнітивну структуру мовної свідомості етнічної особистості, головною функцією якої є емоційне національно-мотивоване
оцінювання дійсності. Категорія оцінки щільно пов’язана з категоріями експресивності та емоційності.
Експресивність у мові – тема дуже багатогранна та неоднозначна. Формується
експресивність за рахунок «виразно-зображувальних квантифікаторів мовлення,
що представлені лексичними, словотвірними та граматичними засобами (експресивною лексикою, певними афіксами, фігурами, тропами)» [Розенталь 1976, 189].
І.Кондаков відзначає, що експресивність наділяє висловлення виразністю, образністю та передає емоційну оцінку [Кондаков 1975, 89], адже «висловлюючи свою
думку або розповідаючи про якість події тощо, людина не може цілком абстрагуватися від свого ставлення до висловлюваного і так чи інакше виражає свою оцінку. Експресивність наявна лише в готовому висловленні, тому поза останнім її не
існує. Це свідчить про її належність мовленню, а не мові. Звідси правомірною є
думка про те, що експресія – це наслідок, породжений емоційністю, образністю,
виразністю висловлення [Чабаненко 1984, 15]. Природа експресивності значною
мірою зумовлена семантикою висловлення, ґрунтується на взаємодії смислів різних слів і пов’язана з посиленням виразності.
Експресія пов’язана з емоційністю, але не є тотожною їй [Акимова 1981, 110].
Емоційні елементи в мові служать для вираження почуттів людини; експресивні – для формування виразності та образотворчості як при вираженні емоцій, так
і при вираженні думок. При цьому експресивність може бути реалізована засобами, які не виражають емоції: «Вираження емоцій завжди експресивно, але експресія не завжди емоційна» [Галкина-Федорук 1958, 121]. У багатьох лінгвістичних
студіях постулюється емоційний характер засобів вираження оцінки, але не всі
дослідники вважають наявність емоційності при вираженні оцінки обов’язковою
[Зубов 1973, 17].
У лінгвістичних метатекстах взаємозв’язок категорії оцінки з категоріями експресивності та емоційності визначається складеним терміном «емоційно – експресивно – оцінний» [Шаховский 1983, 71]. Проте, як зазначає відомий український лінгвокультуролог І. Голубовська, «…у контексті міжмовних культурологічних студій на перше місце в цій термінологічній тріаді слід було б поставити
компонент «оцінний», на друге – «емотивний», на третє – «експресивний». Оцінка, являючи собою універсальну мовну категорію, повинна передувати емоції,
виявлення якої у мовах різних народів є дуже своєрідним; експресія ж виступає
природним наслідком емотивності» [Голубовська 2004, 51-52].
Один з традиційних засобів вираження емотивної оцінності в українській
та англійській мовах репрезентований демінутивними утвореннями, тобто
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зменшено-оцінними формами, що широко використовуються як засоби досягнення експресивно-емоційного забарвлення висловлення. Це доводить щільний
зв’язок категорій експресивності та емоційності із категорією демінутивності.
Однак, остання поєднує в собі як емоційну, так і раціональну оцінку, та належить
до більш «технічного» аспекту мови, тоді як експресія – це посилення виразності,
зображувальності, збільшення впливової сили мовленого.
Оцінний ореол утворюється демінутивами, функція яких полягає в передачі
поглядів мовця щодо цінності предмета чи явища, їхньої значущості з-поміж інших предметів та явищ того ж класу. Складники категорії демінутивності можуть
передавати як інтелектуальну, так і емоційну оцінку. При цьому емоційна оцінка
виражається засобами мовних знаків, що сприяють емоційно-оцінному сприйняттю позначуваних фактів; інтелектуальна оцінка пов’язана з певними сторонами
раціональної оцінки денотата/суб’єкта. У більшості випадків на мовленнєвому
рівні раціональна та емоційна оцінки майже не диференціюються, реалізуючись у
нерозчленованому вигляді. Так, лексеми укр. зайчик, слоник, горобчик, баранчик
тощо, англ. doggie, frogling, gosling, porkling і под. можуть тлумачитись як пестливі або як лексеми, що використовуються на позначення невеликої або молодої
істоти. Одночасне співіснування раціональної та емоційної оцінки призводить до
об’єднання двох різних аспектів мовного значення – денотації та конотації – в
єдине ціле, що забезпечується єдиним ментальним механізмом. Подібне трактування співвіднесеності понять раціональної та емоційної оцінки призводить до
широкого трактування категорії емотивності, розповсюджуючи її на всю сферу
оцінності. У контексті такого трактування раціональна оцінка може володіти не
меншим експресивним потенціалом, ніж емоційна оцінка, постулюючись мотивованим глибинним оцінним механізмом національного світосприйняття. Отже,
емотивну оцінність можна розтлумачити як особу когнітивну структуру мовної
свідомості етнічної особистості, головна функція якої полягає у емоційному національно-мотивованому оцінюванні дійсності.
Здатність демінутивів виражати оцінність/емоційність/експресивність ґрунтується на їхньому оригінальному значенні зменшеності, тому що ніяка експресія
пестливості, презирливості неможлива на семантично пустому місті, вона неодмінно передбачає реальне поняття зменшеності. Позиціонуючись вельми частотним засобом вираження реальної зменшеності в поєднанні з емоційною оцінністю та експресивністю, категорія демінутивності наявна у багатьох мовах світу.
Отже, демінутивність – категорія універсальна. Демінутиви охоплюють широкий
пласт емотивно-оцінної лексики української мови, меншою мірою англійської.
Іменники суб’єктивно-оцінного значення, що мають у своїй словотвірній
структурі емотивно забарвлені суфікси, здатні набувати залежно від значення
твірної основи, а також контекстуальних умов, різного спектру експресивних відтінків: зменшено-пестливих, зменшено-презирливих або пестливих та презирливих у чистому вигляді тощо, що переважно збігаються в досліджуваних мовах.
Так, іменники англійської мови з демінутивними суфіксами -et, -ette, -let, -ling,
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-y (-ie, -ey) мають відповідники серед іменників української мови з такими суфіксами, що характеризуються високим ступенем продуктивності: -к(а), -ок(ø),
-еньк(а), -ечк(ø), -оньк(а), -ичок(ø), -очок(ø), -ц(е), -чик(ø), -ець(ø), -ун(я), -ус(я)
тощо. Ці суфікси передають фактично спільні семантичні значення: 1) значення
пестливості (у словах на позначення загальних назв осіб та осіб, переважно дорослих, пов’язаних родинними зв’язками): англ. mummy – укр. мамуся, ненька;
англ. dovie – укр. голубонько, голубчик, любка, любчик; 2) значення зменшеності
і пестливості (у назвах живих істот: дітей, тварин, птахів): англ. froggy, frogling –
укр. жабонька, жабенятко; англ. kiddy – укр. дитинка; 3) значення зменшеності
і презирливості одночасно: англ. kinglet, kingling – укр. царьок, корольок; англ.
princelet, princeling – укр. принцик, князьок тощо.
Отже, обидві мови мають певний арсенал суфіксів на позначення зменшеностіпестливості/презирливості та пестливості. Однак, незрівнянно більшою кількістю
суфіксальних демінутивних морфем володіє українська мова в силу флективності
самого граматичного ладу мови. Українській мові слід віддати пріоритет у багатстві
зменшено-оцінних форм, що виявляється як у ступені їхньої розповсюдженості у
літературній мові, так і у градусі експресивності. Різність емотивної семантики набуває також формального вираження через своєрідне подвоєння українських суфіксів. В українській мові існують суфікси 2-го ступеня демінутивності, які передають
лише значення пестливості, пор., укр. -очк-, -еньк-, -оньк-, -очок(ø), -ечок(ø) (ласочка, чоловіченько, голівонька, синочок, гачечок тощо). Подібні утворення здебільшого зустрічаються у просторіччі, увиразнюючи його експресивність. Експресивне
навантаження в іменниках 2-го та 3-го ступенів творення інтенсифікується внаслідок того, що нововведений до його складу суфікс інтегрує новий відтінок експресії.
В англійській мові суфікси 2-го ступеня демінутивності зустрічаються дуже рідко:
manikin, lassiock, doorikin тощо. На відміну від української мови, в англійській мові
до іменникової основи приєднується переважно лише один суфікс, а різні ступені
демінутивного значення передаються здебільшого лексико-синтаксичними засобами, серед яких превалюють прикметникові лексеми типу little, small тощо. Вони
надають іменникам виключно пестливий відтінок: англ. a small little hut – укр. будиночок, хатинонька. Треба зазначити, що відсутність словозмін англійських прикметників не забезпечує повної передачі всіх тих градуальних відтінків, що виражаються синтетичними формами відповідних даним значенням прикметників та
іменників у слов’янських мовах, пор.: укр. мала дитина – маленька дитинка – малесенька дитинонька.
Ціла група українських лексем із суфіксами зменшеності-пестливості та пестливості у сфері української народно-поетичної мови не знаходять еквівалентів в
англійській мові: а) позначення людей: козаченьки, воріженьки, чарівниченька,
музиченько, подружжячко тощо; б) позначення дерев та лісних масивів: яворонько, вербиченька, ліщинонька і под.; в) найменування птахів: соколонько, соколочок, соколичок і т. ін.; г) найменування явищ природи: місяченько, туманочко,
веселочка, негодонька та ін.; ґ) номени абстрактних понять: щастячко, бідонька,
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війнонька, коханнячко тощо; д) назви предметів: криничка, криниченька і под.;
е) назви часових понять: неділенька, ніченька, годиночка тощо.
Наявність безеквівалентної лексики з відтінком пестливості свідчить про більший ліризм та сентиментальність українців порівняно з англійцями, з одного боку,
а з другого боку, вказує на деяку пасивність світосприйняття, що підтверджується
наявністю пестливих форм в українській мові у таких словесно виражених поняттях, які не можуть оцінюватися як позитивні ні з соціальної, ні з індивідуальної
точки зору: укр. – Сядь, мій синочку! Сядь, моя дитиночко! Та хоць я надивлюся
на тебе востаннє в батьковій хаті! Ой, моя годинойко темная! (Леся Українка,
Одинак); Отак я, друже, тут святкую Отут неділеньку святую (Т.Шевченко,
А.О.Козачковскому) і под.
Пояснення такої екстраполяції суфіксів зі значенням пестливості на негативні
з точки зору аксіології поняття лінгвісти заходять у психологічних факторах: «…
у бажанні мовця суб’єктивно пом’якшити тяжкі, неприємні враження від злого
початку в навколишньому середовищі» [Бублейник 1996, 68].
В англійській же мові більшість суфіксів з емотивним значенням, маючи аксіологічну амбівалентність, постають носіями семантичних нюансів презирливості, іронії, негативності, не комбінуючи в жодному разі у своїй семантиці пестливого відтінку, пор.: англ. lording – укр. хазяйчик, англ. princekin – укр. князьок,
англ. mongrel – укр. двірняжка, англ. scoundrel – укр. негідник тощо. Як свідчить
переважна більшість прикладів в українських еквівалентах, експресія презирливості нібито «затухає», поступаючи місцем більш пом’якшеній формі, а іноді і
взагалі пестливій прагматиці. В.Храмова з цього приводу зазначає: « … українське колективне несвідоме – наскрізь позитивне» [Храмова 1992, 10].
Найпродуктивніші словотвірні типи прикметників в українській мові формуються зменшено-емоційними суфіксами: укр. -еньк- / -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-,
які, поєднуючись із твірною основою надають похідному відтінок позитивної
зменшеності, ніжності, ласкавого ставлення з боку мовця, пор.: світленький, ласкавенький, зграбненький, любесенький, славнесенький тощо.
Англійські прикметникові похідні не передають емотивної оцінності, а словосполученнєві варіанти на позначення зменшеності-пестливості / пестливості не
відображають усієї гами відтінків почуттів, що здатні передавати українські демінутивні прикметникові похідні. Частково вираження подібних значеннєвих відтінків компенсується за рахунок оцінних епітетів типу poor, fine, dear, little тощо.
А семантичний плеоназм, що властивий демінутивним утворенням української
мови, ще більше посилює відтінки пестливості, ніжності, співчуття, жалю, пор.:
англ. fine yellow sand – укр. жовтенький пісок, англ. dear father – укр. таточко,
англ. poor little tea – укр. слабенький чайок, англ. poor little girl – укр. бідненька
маленька дівчинонька і под. Це може свідчити про більшу схильність українського народу до співчуття, жалю до іншого та може вказувати на обмежену здатність
англійців входити у положення іншої людини. Отже, подібні явища в мові здатні
частково розкрити національний менталітет кожного народу.
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Прислівникові, дієслівні, займенникові, числівникові та вигукові емотивні
демінутивні похідні української мови також не мають повних семантичних еквівалентів в англійській мові. Їхнє емоційно-експресивне забарвлення частково
компенсується лексико-синтаксичними засобами або конструкціями, пор.: укр.
Попестилось собі, погралось Та й спатоньки мале лягло – англ. played a little …
till in her lap he slumered; укр. Сиди і нічогісінько не жди! – англ. Sit past recall and
look for naught, for naught at all і под.
Отже, українська мова демонструє більш глибоку лексичну розробленість
концептів суб’єктивної оцінки, більший експресивно-словотвірний та структурнотвірний потенціал при утворенні зменшено-оцінних форм усіх частин мови,
здатних до демінутивації. Пояснюється це особливостями емоційно-чуттєвого характеру «української душі», «кордоцентричністю» української психічної
структури [Храмова 1992, 29]. Однак, значна доля утворень з семантикою зменшеності-оцінності, характерна для усіх самостійних частин мови, пояснюється
не тільки екстралінгвістичними факторами, а й лінгвістичними особливостями
мови. Утворення зі зменшено-оцінною семантикою, відтвореною як морфологічним, так і синтаксичним шляхом, властиві не лише художньо-поетичному
та фольклорному жанрам: вони пронизують живе розмовне мовлення, надаючи
йому неповторного характеру національного звучання, дослідження якого може
стати предметом подальшого студіювання.
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У статті досліджено абстрактні лексеми на позначення емоцій та почуттів, які є найбільш уживаними у творчості Петра Могили. Проаналізовано значення лексем за часів Петра Могили та їхнє
сучасне потрактування.
Ключові слова: Петро Могила; абстрактна лексика; лексика на позначення почуттів та емоцій;
семантика; староукраїнська мова першої половини XVII ст.

Абстрактна лексика є важливою з погляду становлення і розвитку лексичної
системи староукраїнської мови першої половини XVII ст. Розвинена абстрактна
лексика цього періоду не лише свідчить про багатство лексичного складу староукраїнської мови, а й є основою для формування національної літературної мови.
Дослідження абстрактної лексики в староукраїнській мові зумовлене потребами не лише історичної лексикології, а й історичної лексикографії, де особливого
значення набуває витлумачення зазначеного розряду лексичних одиниць.
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати значення лексичних одиниць
на позначення почуттів та емоцій, уживаних у творах Петра Могили, з погляду
семантики та визначити особливості їхнього функціонування в сучасній українській літературній мові.
Об’єктом аналізу в цій розвідці є абстрактна лексика староукраїнської мови
першої половини XVII ст., що стосується почуттів та емоцій людини, виявлена в
мовній творчості Петра Могили.
До цієї лексичної групи відносимо слова, що вживаються на позначення внутрішнього світу людини, її душевного стану, почуттів, емоцій, відчуттів, що
пов’язані зі сприйняттям людиною природного і соціального довкілля.
Варто зазначити, що тривалий час лінгвісти не приділяли належної уваги дослідженню мовних одиниць, що позначають і передають внутрішній світ людини:
«... мовне вираження емоцій до цього часу досліджене недостатньо», − читаємо
у праці Ю. М. Караулова [Караулов 1987, 211]. Правда, останнім часом з’явились
роботи, зокрема, дисертаційне дослідження П. О. Селігея про внутрішню форму
емоцій в українській мові [Селігей 2001].
До найбільш уживаних лексем на позначення почуттів та емоцій людини,
виявлених в аналізованих текстах Петра Могили, належать такі слова: боязнь,
боятися, гнhв, жалость, жаль, злоба, злость, кохати, любовъ, лють, наслажденіе, озлобленіе, радость, скорбъ, страхъ, счасте, ужась, утhха, печаль,
человhколюбiе, шаленство і ярость, які об’єднані інтегративною семою ‘почуття’, що відображає позитивні та негативні емоційні стани людини.
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У межах лексико-семантичної групи «Почуття та емоції» чітко відмежовані
полярні мікрогрупи: позитивні емоції людини (з ядерною одиницею любовъ) та
негативні емоції (домінантні одиниці лють, злость).
Мікрогрупу з домінантною одиницею любовъ у досліджуваних текстах формують такі мовні одиниці: любовъ, кохати, человhколюбiе, радость, счасте,
наслажденіе, утhха.
Філософ В. М. Нічик відзначає, що в XVII ст. спостерігається увага до любові
як визначального принципу життя людини в усіх його виявах. Аналізуючи твори
Петра Могили як одного з найяскравіших представників української філософської думки, дослідниця наголошує на тому, що мислитель розглядає любов як
принцип Бога і світобудови. У його творах неодноразово засвідчено визначення
«Бог любов єст». Петро Могила доводить, що світ речей створюється любов’ю й
волею Бога [Нічик 1997, 18-23]. На позначення любові в досліджуваних творах
він найчастіше використовує питому українську лексему – іменник любовъ. Частотність її вживання є високою, що зумовлює ускладнення семантики.
Використання лексеми любовъ засвідчує, що автор уживає її в значенні, відмінному від сучасного, яке зафіксовано в «Словнику української мови». У досліджуваних текстах ідеться про любов як християнську чесноту, тоді як сьогодні лексему
любов переважно використовують на позначення особистого почуття людини. Так,
лексема любовъ має значення «радість, прихильність» у реченні: Онъ же, съ любовію пріемъ вhстники ея, обhщася пріити, и отступивъ вhстники, приложи постъ
къ посту, и молитвы къ молитвамъ… [Могила 1887, 67]. Як свідчить «Етимологічний словник української мови», за походженням cлово любовъ – старослов’янізм
[ЕСУМ 1989, т.3, 321]. У «Словнику староукраїнської мови XIV-XV ст.» лексема любовъ пояснюється як ласка, бажання, згода [ССМ 1977, т.1, 566]. У сучасній українській мові досліджуваній лексемі відповідає слово любов, яке означає:
1) почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; кохання; 2) почуття глибокої сердечної прив’язаності до кого-, чого-небудь; шанобливе ставлення;
3) інтерес, потяг, пристрасть до чого-небудь [CУМ 1973, т.4, 564].
Хоча за своєю суттю поняття любов характеризує здебільшого прихильне
ставлення до протилежної статі, що властиве цьому слову в сучасній українській
мові, у контексті творів Петра Могили ця лексема не виражає інтимних почуттів.
Тут слово вжито на позначення християнської чесноти та Божої сутності, наприклад: А то в боязни Его святой и въ вшелякихъ приказаных цнотах не для людскои
славы, а ни высокого о собh мниманя и поваги, але для самои любве самого Хріста Спасителя, которая ест найболшая досконалость наслhдованя Его [Могила
1914, 413]; Любовъ истинна въ іноцh, яже къ Богу, въ самомъ единомъ Бозh
творитъ имhти упованіе и надежду, самымъ точію и единhмъ услаждатись
Богомъ, и того единого вмhсто всего себh имhти [Могила 1887, 174].
Використання у творах Петра Могили лексеми кохати – синоніма до любити –
теж має значення «з прихильністю ставитись до Бога, любити його»: Все теды
то на памяти своей, яко на твердомъ діаменгh, вырисовавши, Спасителя нашего
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укрижованого просhмъ, абы ... любовъ Свою въ насъ розжарилъ и запалилъ,
абысмо... в Немся Самомъ кохали, о Нем завше розмышлевали и Ему Самому
служачи, за Нимъ, взявши крестъ свой, годне шли [Могила 1914, 405].
Крім того, у творах Петра Могили засвідчене ще значення лексеми любовъ як
«зацікавлення чим-небудь»: Еднак, абысмо порядне и мову нашу о спасителном
крестh роспостерти и любви вашей до жаднhйшого слуханя и понятя науку
подати могли…[Могила 1914, 391].
Любов до Бога та до людини є суттю християнського віровчення й, відповідно, найголовнішою із засад, на якій побудована система християнських морально-етичних цінностей. Сакралізоване значення лексичної одиниці любовъ актуалізується насамперед у контекстах, де мислитель переказує чи коментує Святе
Письмо, наголошуючи на тому, що любов має Божественне походження і найдосконалішим її виявом є любов Бога до людей.
Любов людини до Бога є незмірною й невичерпною, що в наведених контекстах позначається епітетами у формі вищого ступеня прикметників – наболшая и
досконалшая, наприклад: Церковь святая православно-каfоличеcкая Въсточная,
матка наша, облюбеница Пана и Спасителя нашего Ісуса Христа, хотячи пасъ,
сыновъ своихъ, уставичне яко в наболшую и досконалшую любовъ ку Облюбенцеви своему запалити, добродhйства Его [Могила 1914, 390].
Любов Бога до людини є особливим виявом любові, на позначення якої Петро Могила використовує лексему человhколюбiе: Яко малый Давидь, Христосъ
Спаситель наш, ведлуг смотреніа плъти з горбицы милосердіа и человhколюбiа
Своего, пять каменій пренайдорожых, рань своих, доброволне вынявши… [Могила 1914, 395]. «Этимологический словарь русского языка» за редакцією
М. Фасмера засвідчує, що старослов’янізм человhколюбiе є калькою з грецької мови –
φιλαυδρωūćα [Фасмер 1965, т.4, 329]. Лексема человhколюбiе не виявлена у словниках, залучених для дослідження. У сучасній мові старослов’янізм человhколюбiе не
поширений, використовується в релігійному дискурсі й означає «любов до людей».
У творах Петро Могила вживає цитати з Євангельського тексту, де Ісус Христос проголосив заповідь любові до Бога й кожної людини, наприклад: Святыхъ
словъ Евангеліа святого, ижесмо обецали любви вашей, православныи хрістіане,
способ истъя за Паномъ указати, кождое словко для снаднhй’шого вырозумhня
выкладати будемъ [Могила 1914, 405].
У досліджуваних текстах Петра Могили спостерігаємо спроби дати визначення слову любовъ: Любовъ есть съвръшенство христіанскаго союза всhхъ
добродhтелей съкровище и верхъ, и христоподрожательнаго житіа печать
[Могила 1887, 174]. Із наведеного контексту випливає, що поняття любовъ кваліфіковано насамперед як одну із християнських чеснот і номіновано лексемою
добродhтель, яка є гіперонімом стосовно конкретних найменувань християнських чеснот, до яких, окрім любові, належать ще віра й надія.
Любов є ідеалом у людських взаємостосунках, що є втіленням Божої заповіді
про любов до ближнього. Значна кількість контекстів досліджуваних пам’яток
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засвідчує функціонування іменника любовъ із значенням ставлення однієї людини до іншої, наприклад: Тои потреба наболшею моцю боронити; а затымъ все
доброе подастъ: на судахъ – вhрность и справедливость, въ мhстах– згоды и
милость, межи поддаными – покора и вhрност, межи дворяны и слугами – поволност и побожност, ку неприятелемъ страхъ и боязнь, ку своимъ любовъ и
упріймость [Могила 1914, 388].
Отже, в аналізованих творах Петра Могили спостерігаємо явище полісемії,
оскільки значеннєвий обсяг лексеми любовъ надзвичайно місткий: вона позначає
любов як божу сутність, як християнську чесноту і як ідеал людських стосунків.
Напівпериферію в мікрогрупі з ядерною одиницею любовъ формують лексеми
радость, счасте, наслажденіе.
Лексема радость містить семи ‘почуття’, ‘задоволення’, ‘втіха’, ‘приємність’. Наприклад, у наступному реченні вона вживається на позначення «задоволення»: Егда же минувшаго лhта видhхъ доблественнаго онаго и
крhпкодушънаго блаженнаго Христова мученика Аввакума, толики муки отъ
васъ Христова ради исповhданіа, наконецъ же и толику немилостивую и лютую
смерть съ радостію пріемлюща, рhхъ въ себh [Могила 1887, 129]. У творах Петра Могили фіксуємо лексему радость, ужиту також у релігійному контексті зі
значенням «щастя, благо», що підкреслює особливо піднесений стан душі, внутрішнє осяяння людини Божою благодаттю: Радость міру родшаа, Маріе Богородице, предстани нынh, якъ блага [Могила 1887, 142]. Слово радость утворене
від праслов’янського *raditi [ЕСУМ 1989, т.5, 14], суфікс -ость свідчить про його
книжне походження. Це слово активно побутує і зараз із іншим фонетико-морфологічним оформленням – радість. У сучасній українській мові воно має такі
значення: 1) почуття задоволення, втіха, приємність; 2) особа, предмет, подія, що
викликають радісні почуття, тішать; 3) приємна, втішна звістка; 4) лагідне, ніжне
звертання до кого-небудь [CУМ 1973, т.8, 436]. Це свідчить про розширення значення слова радість у сучасній українській літературній мові порівняно з його
відповідником періоду XVII ст.
Нами засвідчено використання лексеми счасте, яка в сучасній мові має фонетико-морфологічне оформлення – щастя. Петро Могила використовує лексему
счасте в значенні «стан цілковитого задоволення життям»: Четвертое небезпеченство от свhта, который минаетъ, и, яко мhсяцъ, в счасте ся и в нещастье
отмhняетъ... [Могила 1914, 417].
Слово счасте – праслов’янського походження, яке первісно означало «велика,
гарна частина» [Фасмер 1964, т.3, 816]. У ССМі зафіксовано лексему щасный
зі значенням «щасливий, благополучний». У сучасній мові лексема щастя має
такі значення: 1) стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь; 2) досягнення, успіх, удача;
3) доля, талан [CУМ 1980, т.11, 574]. У цьому ж реченні вжито лексему нещастье, що перебуває у відношенні протилежності до слова счасте, є антонімом і
означає «подія, що завдає кому-небудь страждання; лихо» [CУМ 1973, т.5, 408].
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Слово наслажденіе має значення «вищий ступінь задоволення»: О преславнаго Божіа вhденіа и съ нимъ събесhдованіа, его же отчюждихся, о любве Божіа,
и безсмертныя жизни, и сладкаго райскаго наслажденіа, его же отлучихся!
[Могила 1887, 152]. З таким значенням в сучасній українській мові функціонує
слово насолода [CУМ 1973, т.5, 195].
На периферії лексико-семантичної мікрогрупи на позначення позитивного
емоційного стану людини перебуває слово утhха, яке у творах Петра Могили засвідчене зі значенням «почуття радості, задоволення»: Тамъ будетъ спрацованому
охолода, звонтленному подпора, уставаючему посилокъ, воюючему звhтязство,
хорому здоровъе, зфрасованому утhха, пануючому рада и мудрость… [Могила
1914, 389]. У ССМі [ССМ 1978, т.2, 492] засвідчено дієслівну лексему утhшать
зі значеннням «втішити, порадувати». Слово утhха в сучасній українській мові
трансформується на втіха і функціонує в таких значеннях: 1) почуття радості,
задоволення, викликане ким-, чим-небудь; 2) той (те), хто (що) викликає в комусь
таке почуття; 3) забава, розвага; 4) те, що заспокоює кого-небудь, полегшує горе,
сум, неспокій, хвилювання; 5) те саме, що утішання [CУМ 1979, т.10, 513].
Семантика лексичних одиниць любовъ, счасте, радость, наслажденіе, утhха
відображає почуття задоволення, насолоди, вдоволення як мети життя або його завершення. У контексті творів Петра Могили ці одиниці об’єднані в опозицію тотожності і функціонують як неповні лексичні синоніми. Вони вказують на позитивні емоції, які супроводжують процес досягення добра чи того, що є бажаним.
Опозиційну мікрогрупу в межах лексико-семантичної групи «Почуття та
емоції» утворюють лексеми з домінантною одиницею лють: гнhв, шаленство,
ярость.
Слово лють у текстах Петра Могили має значення «почуття злості» та «гнів із
відтінком розпачу» в реченнях: Въ утріи же паки пріиде на судищи, и исповhда
себе христіанина, нечестивыи же, лютh бивше, изъ града изгнаша его [Могила
1887, 129].; Изгнанный изъ рая Адамъ, прямо того сhдяй, горко рыдая, плакаше,
и лютh сhтуя, въ перси біяся, въпіяше [Могила 1887, 152]. За ЕСУМ [ЕСУМ
1987, т.3, 329], лексема лють праслов’янського походження. У ССМі слово лють
не зафіксоване. У сучасній українській мові лексема лють має кілька значень:
1) те саме, що лютування; 2) почуття роздратування, злості, гніву. Зараз частіше
вживається прикметник лютий для вираження значення надзвичайної сили вияву
(про мороз, негоду) [CУМ 1972, т.4, 575]. Отже, спостерігається ширша семантика лексеми лють у сучасній українській мові порівняно з творами Петра Могили.
У творах Петра Могили лексема гнhв має чітко виражені два відтінки – відповідно до носія – гнhв людський і гнhв Божий. Наприклад, у наступному реченні
людський гнhв сприймається як негативний вияв людської поведінки, бо набуває
значення «роздратування, обурення»: И егда предсташа ей абіе, аки ничтоже о
семъ вhдущи, по древнему своему обычаю нъ не съ гнhвомъ якоже прежде, нъ
тихимъ гласомъ рече къ нимъ [Могила 1887, 63]. Натомість гнhв Божий є закономірною реакцією на численні людські гріхи: Въ младости бо своей сына твоя оба
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измрутъ, и не възрадуешись въ нихъ, тебе жъ гнhвъ Божій постигнетъ [Могила
1887, 94]. Лексема гнhв походить від праслов’янського *gniti [ЕСУМ 1982, т.1,
537]. У «Словнику української мови XVI – першої половини XVIІ ст». лексема
гнивъ зафіксована зі значеннями: 1) почуття сильного роздратування, обурення;
2) покарання, кара (за гріхи) [CлУМ 1994, вип.6, 234-235]. У зв’язку з відсутністю другого значення слова гнhвъ у сучасному офіційному мовленні порівняно
з XVIІ ст. спостерігається звуження семантики лексеми. Зараз використовуємо
слово гнів зі значенням «почуття сильного обурення; стан нервового збудження,
роздратування» [CУМ 1971, т.2, 94].
Напівпериферію мікрогрупи з ядерною одиницею лють утворює лексема шаленство зі значенням «нестримний гнів; лють», наприклад: Можем тут до тыхъ
и всhх невстыдливых теперешнихъ врагов креста Христова, еретиков, слушне
прилучити, которыи тым же поганскимъ духомъ и свhцкою мудростю и сами
ошукани, глупство и шаленство намъ, правовhрным, почест честного креста быти задаютъ, не хотячи вhдати моцы и скутков того збавенного креста
Христова знаку [Могила 1914, 394]. У ССМі слово шаленство не зафіксоване.
У сучасній мові лексема шаленство розширила свою семантику і має значення:
1) стан надмірного збудження, хвилювання; 2) надзвичайна сила вияву чогось
(перев. про явища природи, стихійні явища); 3) нестримний гнів; лють; 4) стрімкий рух, дуже швидкий темп чого-небудь; 5) те саме, що божевілля. Окрім того,
слово шаленство має відтінок «вельми сильний», коли йдеться про почуття, наприклад, шалене кохання [CУМ 1980, т.11, 400].
На периферії мікрогрупи з ядерною одиницею лють перебуває лексема
ярость. Слово ярость не виявлене у ССМі. Зараз у мові функціонує слово ярість
зі значенням: «те саме, що лютість», яке у СУМі подане з приміткою рідко вживане [CУМ 1980, т.11, 648]. У сучасній мові слово ярість використовується в
тому самому значенні, що й у Петра Могили: Третицею же, ярымъ образомъ, аки
гнhваяся, cъ яростію явися ей тойжде мужъ… [Могила 1887, 62].
Отже, лексика, яка вживається для позначення почуттів і емоцій людини, відповідних станів і процесів, відбита у творах Петра Могили досить повно, причому в різних поняттєвих полях. Це позначення і насолоди, і задоволення, і злості, і роздратування. Зафіксовані лексеми на позначення позитивного внутрішнього емоційного стану людини: любовъ, наслажденіе, радость, счасте, утhха,
человhколюбiе, а також і ті, що виражають негативні емоції – боязнь, боятися,
гнhв, жалость, жаль, злоба, злость, лють, озлобленіе, печаль, страх, сум, ужась,
шаленство, ярость.
Найбільш складною за внутрішньою організацією є лексико-семантична
структура домінантної лексеми любовь, яка має різні семантичні відтінки: 1) божа
сутність; 2) ідеал людських стосунків; 3) разом з вірою та надією становить основні християнські чесноти; 4) милосердя.
Аналіз семантичної структури абстрактних лексичних одиниць у творах Петра Могили поглиблює розуміння особливостей культурного життя українського
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народу, дає змогу простежити закономірності розвитку мови та особливості вербалізації абстрактних понять.
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Могилы
В статье исследованы абстрактные лексемы, обозначающие эмоции и чувства, наиболее часто
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НИЖНІЙ ВОДНО-ПІДЗЕМНИЙ СВІТ У ТЕКСТАХ
УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ
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канд. філол. наук, доц.
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
У статті досліджено образи нижнього водно-підземного світу в текстах українських народних
замовлянь. Визначено домінуючі лексеми на позначення цих образів та їх функціонування у замовляннях різних тематичних груп. Описано семантику основних символів, які відображають специфіку міфологічних уявлень наших предків. Звернено увагу на амбівалентні риси, персоніфікацію
образів, чоловічу та жіночу атрибутику володарів нижнього царства.
Ключові слова: українські замовляння; текст; образ; нижній водно-підземний світ; символ; семантика; лексема.

В останні десятиліття значно збільшився інтерес до вивчення магічних текстів. Були видані зібрання білоруських, болгарських, російських, сербських,
українських, чеських, німецьких, французьких, угорських, румунських замовлянь. Однак, чим більше публікується нових текстів у різних країнах, тим важче
скласти собі загальну картину [Агапкина, Топорков 1990, 68]. Цим визначається
актуальність дослідження текстів замовлянь.
І.О. Голубовська зазначає, що словниковий склад певної національної мови,
безсумнівно, є найголовнішою субстанцією вираження ментальної своєрідності
народу, що користується цією мовою [Голубовська 2011, 52]. Мова виступає не
просто зберігачем інформації, накопиченої мовним соціумом протягом тривалого
історичного розвитку: за допомогою мовних форм фіксується спосіб світобачення етносу, погляд на світ крізь “вуаль” національно-культурних уявлень і образів,
що робить національну мову найважливішим етногенним фактором, по суті, головним засобом “етнічної соціалізації” індивіда [Голубовська 2011, 64].
М.К. Дмитренко підкреслює, що дослідження народнопоетичної символіки
актуалізується у зв’язку з потребою глибшого пізнання традиційної культури, народного світогляду, менталітету українців, національної специфіки фольклору,
концепцій родоцентризму та антропоцентризму [Дмитренко 2011, 368].
Весь світ міфопоетичного буття розбудовується навколо універсального символу “світове дерево”. Н.В. Слухай і Ю.Л. Мосенкіс вважають, що один із варіантів цього символу здобув реалізацію в образах вишні, дуба, верби, калини, явора,
яблуні, липи, клена, берези, груші, сосни, ялини й т.п. [Слухай, Мосенкіс 2006,
46]. У текстах українських замовлянь груша та дуб часто є місцем перебування
змія, що й зближує ці атрибути.
М.О. Новикова, досліджуючи символіку замовлянь, звертає увагу на те, що
саме для змія, змієвого царства, зміїних символів типовим є повне змішання (а
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значить, і зняття) навіть кровноязичницького протиставлення Користі – Шкоди
[Українські замовляння 1993, 216], тобто наголошується на амбівалентних рисах
цього образу.
Мета пропонованої розвідки – дослідити образи нижнього водно-підземного
світу в текстах українських народних замовлянь. Досягнення поставленої мети
стає можливим за умови виконання таких завдань: визначити домінуючі лексеми
на позначення цих образів та їх функціонування у замовляннях різних тематичних груп; описати семантику основних символів, які відображають специфіку
міфологічних уявлень наших предків; розглянути амбівалентні риси, персоніфікацію образів, чоловічу та жіночу атрибутику володарів нижнього царства.
Предметом дослідження є образи нижнього водно-підземного світу.
Об’єктом дослідження стали тексти українських народних замовлянь, які на
сьогодні потребують додаткового вивчення в межах мовознавчих дисциплін.
Приклади подаємо в тих формах і мікроконтекстах, у яких вони трапляються
в досліджуваних текстах українських замовлянь.
До тварин нижнього світу належать змій (гад, гадина, гадюка), жаба, щука.
Очевидно, що панує в цьому царстві змій, адже має “найдавнішу багатофункціональну символіку” [Українські замовляння 1993, 215].
Змієве царство локалізоване на синьому морі [Українські замовляння 1993,
216], що спостерігаємо в контекстах: На синьому морі лютий змій реве. – “Чого
ти, лютий змію, ревеш?” – “Бо нема мені чим дітей годувати ” – “Іди, лютий змію,
в Іванів двір і візьми од раба Божого Івана, молитвенного і хрещеного, люту кров, і
будеш мати, чим дітей годувати!” [Українські замовляння 1993, 68]; На морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл. Прилетіла змія, хоче з’їсти сокола. “Стій, змійо,
не їж мене, їж (Мартиних) сімдесят болячок, сімдесят гарачок, сімдесят уроків,
сімдесят пристріток, сімдесят напиток, і вітряних, і водяних…” [Ви, зорі-зориці… 1991, 53]. Змій – і помічник, і шкідник; точніше, він персонаж тієї культурносвітової епохи, коли це протиставлення ще чітко не викристалізувалося [Українські
замовляння 1993, 216], порівняймо наведений вище приклад з таким: А за нею тягнуться темнії змії – хвороби лихії [Дмитренко 2011, 17].
Дійсно, змій тісно пов’язаний з водною стихією, але до його володінь входять
також дерева, передусім – груша, як-от у замовлянні укусу змії: На окіяни-морі,
на острови золота груша, на груші – золоте гніздо, а в тому гнізді – шавулиця,
а в тій шавулиці – три сестри-послужниці: одна лісаха, друга водаха, третя
поляха. Ти, лісаха, по лісах, ти, поляха, по полях, ти, водах, по водах. Ти, поляха,
вийми свій жало-зуб [Ви, зорі-зориці… 1991, 280], адже ця денролексема “співвіднесена з антисвітом замовлянь” [Українські замовляння 1993, 237]. Змій, як
володар нижнього водно-підземного світу, має своїх помічників, що й спостерігаємо у наведеному вище тексті (а в тій шавулиці – три сестри-послужниці).
Лексема дуб також входить до царства змієвого (дуб – зруб – зміїний зуб). Місце
перебування частини змії – зуба описується дуже детально, чим нагадує елемент
казки, наприклад: Ой на морі, на окіяні, на острові на буяні, стоїть дуб, а в тім
381

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

дубу – зруб, а в зрубі – зміїний зуб. Змій окатиха, опалиха, одимиха, омижиха!
В чистім полі на рябому коні Господь сам поїзжає, іскає змії окатихи, опалихи,
одимихи, омижихи. Вийміть із раба Божого (такого-то чи такої-то) їх худоби
зміїний зуб та положіть гадові в зруб, а не виймете, виноваті будете [Ви, зорізориці… 1991, 230]. Зазначимо, що у деяких замовляннях яскраво виражені паралелі між дубом, як священним деревом слов’ян та найповажнішим мешканцем
нижнього світу – змієм, наприклад: На морі, на полуморі стоїть дуб столоватий,
головатий, красний, прекрасний, бардзо хороший. На тому дубові цариця Оргера – красна, прекрасна, бардзо хороша [Ви, зорі-зориці… 1991, 282].
Жіноча або чоловіча атрибутика змія взагалі хистка: то він “гад”, “змій”,
то “гадина”, “змія”, “гадюка” [Українські замовляння: 218], як-от у замовляннях: Їхав через поле Михайло Рихайло на білом коні і з гострим мечем, через
афтитине поле, а на афтитиному полі, і там білий камень лежить, і под тім
каменем Агипа цариця лежить, і ввесь гад і шчуває, а там став Михайло Рихайло, став єї сікти, рубати і по том камені кров єї мазати [Ви, зорі-зориці…
1991, 287]; Збери всіх лютих змій, збери, розпитай, котора люта змія упустила
жало, нехай вона вийме жало, рану залиже, опух потушить [Ви, зорі-зориці…
1991, 292]; Пойду в чистоє поле; і в чистім полі стоїть груша, на тій груші соколове гніздо висить, а в тім гнізду лежить гадина Ладина, царей цариця [Ви,
зорі-зориці… 1991, 289].
Змій безумовно персоніфікований і наділений довгим списком імен: кропиня,
Яриця, Киліяна, Іліяна, Веретиниця, Олена, Савул, Хівря, Гадюн, Яселуха, Вольга
[Українські замовляння 1993, 216], а також Коропія, наприклад у замовлянні бешихи: Ти бех, ти бешишнику, ти, сібірнику! В тебе жона – бешиха, а мати – змія
Коропія. Прошу ж я вас, благаю і відсіль тебе посилаю. Ти із пристріту, ти із
лихих очей, із невірних очей. Іди ти собі, бех, на сибірську гору! А на сибірській
горі сибірський дуб, а в сибірському дубові черне дупло. В чорнім дуплі – чорне
руно. Там сидить твоя мати, змія Коропія, й жона бешиха. Чорну гору розвертатимеш, чорного дуба вивертатимеш, і змію Коропію ввічі видатимеш. Іди ж
собі при пустий шлях!.. [Ви, зорі-зориці… 1991, 158]. Назва змії кропиня – це посилання на обрядове окроплення водою [Українські замовляння: 217]: Прийшов
я до тебе, змія, кропиня, Бога прохати і твоєї милости: сталася мені шкода в
коня (гнідого) (чи в кобили, чи в вола, чи в корови, якої шерсти, точно назвати),
жовтой кости, в червоной крови, в рижом м’ясі, в вороній шерсти [Ви, зорі-зориці… 1991, 291].
Християнізація заторкнула зміїну символіку дуже й дуже слабко, і це зрозуміло: змій у християнстві – диявол, прямий ворог Бога [Українські замовляння
1993, 217], тому й у замовлянні від усього злого фігурує образ змія, як-от: В путі-дорозі, де йтимете і їхатимете, / Від наглої смерті охоронятимете! / Від
меча, від огня, від потопу, / Від змія, від звіра, / Від вішальниці, від в’язниці, / Від
мимоходів, від преходів, / від глухоти, від німоти, / Від сліпоти, від паралічу [Ви,
зорі-зориці… 1991, 20-21].
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У звертальних конструкціях із ствердженням допомоги вищої небесної сили
описуються умови перебування змії, наприклад: На морі, на океані, на острові
Буяні стоїть ліжко нове, тесове; на ліжку – перина пухова, на перині лежить
змія шкурна: Осоха-солоха пустила свій плід по пнях, болотах, лісах, по жовтих
пісках. Виймай, змія, своє гостре жало, і як виймеш, то піду до Кузьми і Дем’яна
і сам Господь пошле на тебе грім і блискавку: грім уб’є, блискавка спалить і пил
вітром по полю розвіє [Ви, зорі-зориці… 1991, 281].
Прохальну інтонацію має таке замовляння: Під сонцем, під жорстоким і під
лісом, під чорним, під високим, там стоїть верба; під тією вербою сімсот коренев, і на тій вербі сімсот канатов, і на тіх канатах сидить цар Хан і цариця
Ханиця; і прошу я царя Хана, і царицю Ханицю, і властников їх, і да поможите,
і вимете три зуби лихих з рижого коня з раба Божого, з крови чорної, з кости
жовтої, з шерсти рижої! [Ви, зорі-зориці… 1991, 288], в якому до володарів
нижнього водно-підземного світу звертаються як до царя і цариці за допомогою.
Спонукальні тексти на кшталт: У золотім полі – золота груша, а на золотій
груші – золоте гніздо, а в золотім гнізді – гадина-цариця. – Гадине-царице, повиймай зуби, бо буде тобі те, що тій жінці, що проти неділі у суботу прала,
муку придбала, та буде тобі ж те, що тому чоловікові, що проти неділі у суботу
рубає дрова [Ви, зорі-зориці… 1991, 230] мають елементи залякування.
У громадських замовляннях образ гадюки та жаби теж використано для залякування свого ворога, як-от: На коні іду, а гадюкою поганяю, усім, усім моїм
неприятелям і супостатам роти затикаю [Ви, зорі-зориці… 1991, 307]; Іду я
каменною дорогою… Як вони…мене вздріли, жабу ззіли, як на мене подивились –
жабами подавились [Ви, зорі-зориці… 1991, 315]; або ж навпаки, ці лексеми характеризують ворога, є його атрибутами, тоді й відношення до них інше: на жабу
плюють, а гадину – б’ють: Не пішком іде (мій ворог), а на вовку їде, жабою осідлався, а гадиною поганявся; не дорогою йде, а здвижжем та болотом. Здвижже
та болото обходять, а на вовка тюкають, а на жабу плюють, а гадину б’ють:
щоб так на його весь мир хрякав і плював і до своєї ласки не приймав! [Ви, зорізориці… 1991, 316].
В українських замовляннях поряд вживаються лексеми жаба та гадина у текстах, призначених для того, щоб розігнати грозову хмару, як-от: – Як я розігнав
гадину з жьибов, так я розгоню оцю фортуну наліво (направо) від себе… аби
мене обминало; як жьиба з гадинов утікала, так ця фортуна най утікає на ліси,
на води! Я тебе до себе не допускаю, як я не допустив гадину до жьиби. Як гадина розсердилася, що жьибу не з’їла, то вона лусла, трісла, так і ти, хмаро,
трісни, а я тебе сюди не пущу! [Ви, зорі-зориці… 1991, 299].
У замовлянні від переляку (переполоху) бачимо прикметникове вираження
лексеми гадюка, наприклад: Ти переполох зляканий, ти переполох переляканий,
вітряний, водяний-вогненний, чоловічий, жіночий, дівочий, парубочий, хлоп’ячий,
скотячий, собачий, гадючий, звірячий, птичачий, насланий, присланий, примовлений, приговорений [Ви, зорі-зориці… 1991, 35].
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Інший персонаж нижнього світу – жаба зазвичай функціонує у текстах поряд
з невід’ємним своїм атрибутом – болотом, як-от у замовляннях від пліснявки:
Ішла череда – всяка масть: / Кудлата і бедрата, / Колом сколю, ногою стопчу,
/ Свині до корита, а жаби до болота, / А пліснявка з губів, з язика й з рота [Ви,
зорі-зориці… 1991, 209]; Свиня до корита, жаба до болота, а пліснявка з рота
[Ви, зорі-зориці… 1991, 211].
Зазначимо, що лексема болото часто набуває негативної семантики, є місцем вигнання хвороб, як-от у замовляннях перелогів: Летів переліт через попів двір та сів на воротях в червоних чоботях. Тут тобі не бувать, жовтої
кості не ломать, білого тіла не сушить, червоної крови не в’ялить. Іди собі в
очерета, і в болота. Там тобі кроваті тесові, подушки пір’яні, перини пухові,
наїдки сахарні, напитки медові. Слово Боже крепко-накрепко. Амінь [Ви, зорізориці… 1991, 96]; Було в нас дванадцять злодійок лютих, дванадцять перелог.
Я вас не насилаю, но ізсилаю, не насилаю на християнський скот, а на мха, на
болота, на крутиї берега, на жовтия піски: там кури не співали, гуси не кричали, собаки не брехали, вітер не віє, і християнській голос не заходить [Ви,
зорі-зориці… 1991, 98]; або ж у замовляннях трясця: – Я від вас знаю, одо всіх
одмовляю, молитву читаю, не мучте бідних христ’ян; трясіть купами, очеретами і болотами; я одмовляю од раба Божого (або рабині)! [Ви, зорі-зориці…
1991, 68] чи бешихи: “Тепер я тебе вишіптую, викликаю і за димом пускаю. Іди
собі на очерета, на болота, на сухий ліс, щоб не впіймав тебе ніякий біс” [Ви,
зорі-зориці… 1991, 160].
Лексема струг функціонує у тексті замовляння переляку, де повна відсутність
словесного вираженого діяння рівнозначна найширшому поняттю “міститься”,
“перебуває” [Українські замовляння 1993, 286]: Місяць на небі, заїц у дебри, а
струг у воді, та й як ті три брате зайдут си на тайну вечеру, та аби тоги ни
мав моци переполох мине находити [Ви, зорі-зориці… 1991, 39].
Щука, як мешканець водно-підземного світу, рідко зустрічається у досліджуваних текстах, частіше фігурує у словосполученні щучі зуби, наприклад: Я вас
благословляю не сам, але ізволєнієм Господнім, і ти, матко Фаринко, і діткигнітки пійдіте на зачатіє воску і оглядайтеся соколовими очима, вовчими, щучими од’їдайтеся зубами, аби були славні і сильні по тридев’ятої землі Божої поміччю і дійствами святого Духа і святого Зосима, і всіх святих. Амінь [Ви, зорізориці… 1991, 275]; …на синьому морі лежить білий камень, а под. тім каменем
лежать щучії зуби: “Вон зуби, вон зуби, вон зуби! ” [Ви, зорі-зориці… 1991, 289].
Підземний світ замовлянь характеризується перебуванням у ньому мертвих,
як-от: Мрець у землі, камінь у воді, а місяць на небі. Коли ці три речі докупи зійдуться, тоді зуби заболять живущого раба Божого (…), не будуть боліти до
смерті [Ви, зорі-зориці… 1991, 119]; Звір у полі, риба в морі, гробак у землі. Оце
їх три брати як зійдуться всі до міста, будуть їсти, пити, до місця говорити,
тоді в народженої, молитвеної (ім’я) будуть зуби боліти [Ви, зорі-зориці… 1991,
123]; тут також знаходиться копит-ключ: Єсть за морем дуб – / у вись високо, а
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в глиб глибоко, / Під тим корнем копит-ключ; / Той ключ усю землю одмикає. /
Всі немощі одбирає [Ви, зорі-зориці… 1991, 65].
У молитві проти заклинання згадується пекло, наприклад: Особа Божа осталась людині вірна, / Що нас відкупила від пекла, від неволі [Ви, зорі-зориці…
1991, 26], а у молитві від трясовиці – цар Ірод: “Святий пахнутій, помилуй нас!
Куди іти од тебе ж? ” – “Одбіжіте, проклятії, от сего раба больного на сухий
ліс, на жовтії піски к свойому царю Іроду! ” [Ви, зорі-зориці… 1991, 69].
Відьми, опирі, гадюки, вужі – активні дійові особи у замовляннях на кшталт:
Їхав опир на відьмі. / Гадюкою загнуздав, / Вужами поганяв. / В цієї корови, Богом даної, / Користь відібрав. / Як цей видюк визбираєш, / Тоді в цієї корови,
Богом даної, Користь одбереш! / Як не знаю – чи бик, чи телиця, / Так, щоб не
знав ні опир, ні відьма / В цієї корови, Богом даної, / Користь відбирати [Ви, зорі-зориці… 1991, 250]; Ви, зорі-зірниці, ви, Божії сестриці, / Ви високо літаєте,
багато видаєте: / По горах, по морях, по річках, / По лісах, по полях, по толоках,
/ Де наші корови ходять, спасаються, / Воду п’ють, а траву їдять, з’їдають, / А
злого духа зганяють, / Чорнодійників, волошібників, / Відьмів, опирів відганяють
/ Від корови-благословиці, благоданки (…) [Ви, зорі-зориці… 1991, 240]; Добридень тобі, береже Оліяне, / Вода Татіяне! / Ти очищаєш луги, береги, / Каміння,
креміння, / Очисть мою корову, Богом дану: / від ворогів, від опирів, од відьмів
[Ви, зорі-зориці… 1991, 249].
Український народ у своєму світогляді змішав давній поганський погляд на
темну силу з християнськими образами чортів, а з тієї мішанини народився в народній фантазії новий тип темної демонської сили; чорти тепер у народній фантазії щось середнє між русалками, полісунами і домовиками [Нечуй-Левицький
1992, 55]. Вони функціонують як у замовляннях на причарування: Трясу, трясу
кладкою, кладка водою, а вода купиною, а купина чортами, а чорти козаком
(…), щоб його трясли, трясли, та й до мене принесли, до народженої, хрещеної
і молитв’яної раби Божої дівчини (Марусі) [Ви, зорі-зориці… 1991, 217] так і в
замовах, спрямованих на те, щоб розвести чоловіка з жінкою, як-от: Чорт іде
водою, вовк іде горою. Вони в купу не сходяться, думи не думають, плодів не плодять, плодових річей не говорять [Ви, зорі-зориці… 1991, 236], а також у текстах
лікувальних замовлянь, наприклад: Йшла Ієва понад чорним морем, / А в чорнім
морі корча, / Під тією корчею три чорта; / Одному роги, другому ноги, / А третьому – перелоги в ноги [Ви, зорі-зориці… 1991, 268].
Отже, замовляння, маючи чітку структуру і відображаючи архаїчний синкретизм словесних і несловесних елементів народної творчості, функціонує в
контексті міфологічного мислення, що зберігається у фольклорі дуже великою
мірою. У текстах українських замовлянь функціонують лексеми на позначення тварин нижнього водно-підземного світу: змій (гад, гадина, гадюка), жаба,
щука, а також атрибути, які їх супроводжують: вода, море, болото, груша, дуб та
ін. Очевидно, що панує в цьому царстві змій, адже має найбільшу уживаність у
досліджуваних замовляннях. Символи мають значне світоглядне навантаження,
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віддзеркалюючи уявлення про землю і космос, живу і неживу природу, становище окремої людини у світі. Зазначимо, що християнська символіка характеризує
змія як диявола, який протистоїть Богові. Образ змія набуває як чоловічих, так і
жіночих рис: гад, гадина, змій, змія, гадюка. Змій персоніфікований та має такі
імена, які залежить від обсягу тих значень, якими наші предки наділяли цю істоту. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні мовних засобів
деталізації образів дохристиянського світобачення в текстах українських народних замовлянь.
Шуляк С.А., канд. филол. наук, доц.
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
Нижний водно-подземный мир в текстах украинских заговоров
В статье исследованы образы нижнего водно-подземного мира в текстах украинских народных
заговоров. Выделены доминирующие лексемы, обозначающие эти образы, исследовано их функционирование в заговорах различных тематических групп. Описана семантика основных символов,
отображающих специфику мифологических представлений наших предков. Обращено внимание
на амбивалентные черты, персонификацию образов, мужскую и женскую атрибутику властителей
нижнего царства.
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Lower Water and Underground World in the Texts of Ukrainian Spells
The article analyzes the images of lower water and underground world in the texts of Ukrainian folk
spells. The main lexemes to denote these images were defined, their functioning in the spells of different
thematic groups was investigated. The article describes the semantics of the main symbols which express
the peculiarities of mythological conceptional worldview of our predecessors. Special attention was paid
to the ambivalent characteristics, personification of the images, male and female attributes of the lower
underground masters.
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Запорізький державний медичний університет
Розглянуто тексти творів Григора Тютюнника крізь призму лінгвокультурології. Увагу зосереджено на етнофразеологічному аспекті художніх творів письменника. Досліджено етнофразеологізовані сполучення, пов’язані зі звичаями та обрядами, перформативні етнофразеологічні одиниці,
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Основним завданням лінгвокультурології є експлікування культурної значимості мовної одиниці шляхом співвіднесення символів зі прототипними сценаріями та кодами культури. Фразеологізми у рамках цієї науки розглядаються як
складові елементи фразеологічної картини світу, звертається увага на їх здатність
відображати сучасну культурну самосвідомість народу. Вивчення фразеології неможливе без звернення до широкого етнокультурного контексту.
Фразеологічний масив художніх текстів експліковано в наукових роботах
Л. Авксентьєва, Н. Бабич, І. Білодіда, В. Білоноженко, М. Богдана, Л. Добржанської, С. Ганжі, І. Гнатюк, Л. Скрипник, Н. Сологуб, В. Ужченка, В. Чабаненка,
М. Коломійця, Ю. Прадіда, С. Бибик, А. Супрун, Л. Щербачук, Ю. Кохана, В. Папіш та ін. Лінгвісти переважно зосереджують увагу на структурно-семантичних,
функціонально-стилістичних, фразеотворчих, зіставних аспектах дослідження
фраземіки художніх творів Т. Шевченка, М. Коцюбинського, М. Стельмаха, О. Вишні, О. Довженка, М. Рильського, О. Гончара, П. Загребельного, І. Чендея та ін.
Особливості мови художніх творів Григора Тютюнника були об’єктом дослідження С. Бибик, Г. Гримич, Н. Гут, І. Захарчук, О. Лихачової, А. Смирновою,
Н. Тульчинської, Г. Шевченко. Однак спеціального дослідження етнофразеологічного аспекту новел та повістей Григора Тютюнника немає. Тому, звертаючись до
проблеми дослідження фразеологізмів у руслі лінгвокультурологічного напряму,
основне завдання пропонованої роботи вбачаємо у спробі дослідження етнофразеологічних одиниць (ЕФО) у творах письменника та виявлення механізмів
поєднання у фразеологічному знакові власне мовної і культурної семантики та
авторської специфіки використання таких одиниць.
Як слушно зазначає Л. В Савченко, етнофразеологічні одиниці (ЕФО), генетично пов’язані зі сферою народної духовної культури. У формуванні їх семантики визначальну роль відіграють етнокультурні уявлення й вірування, відомості
про обряди, звичаї, ритуали, різні магічні прийоми вербального й акціонального
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характеру, що відображені в замовляннях, ворожіннях, прокляттях тощо. Саме
тому на позначення фразеологізмів, мотивованих культурним та етнічним елементом, вживаємо термін етнофразеологічна одиниця – особливий різновид семантично неподільних стійких сполучень слів, етнічно й культурно зумовлених
ментальних утворень, у структурі яких наявний компонент культури, виражений
етнолексемою, або сценарій образу одиниці відображає акціональні дії чи уявлення, притаманні певному етносу, походження яких пов’язане з обрядами, звичаями, ритуалами, повір’ями, замовляннями, міфами [Савченко 2014, 29].
На підставі аналізу поглядів мовознавців на фразеологізм та на основі дослідження цього мовного явища у прозі Гр. Тютюнника інтерпретуємо фразеологічні одиниці як нарізно оформлений, але семантично цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, що своїм виникненням і функціонуванням зобов’язаний
фраземотворчій взаємодії одиниць усіх рівнів мови.
У досліджуваному матеріалі виділяємо етнофразеологізоване сполучення
(ЕФС) – одиницю, наділену ознаками відтворюваності та стійкості, у образі якої
відображено фрагменти традицій, обрядів, звичаїв, форм дозвілля чи їх назви, що
є репрезентантами культури етносу. Такі одиниці широко представлені у творах
Гр. Тютюнника, наприклад: «Я вже давно відвик від того, щоб мені тосі плескали» (розвага для дітей – плескати в долоні) (25) (Тут і далі приклади за Тютюнник Гр. Твори у 2-х т.), «Молода вона в мене ще – от і заграла журавля…»
(дитяча народна гра журавель) (287).
Один із компонентів у структурі ЕФС частково відображає семантику фразеологізованої одиниці: “Адже виросли з ним, як в одному сімействі з братом, в
нестатках і роботі, по лугах пеньки б’ючи, солому посеред ночі в найдужчі віхоли
крадучи, пісні вечорами дівчатам співаючи про неньку, що як обідать сідає, та
й ложечки щитає... Одна ложка лишня є... Десь у неї дитя є... Одбилося од роду,
як той камінь у воду…”(236). Використання текстів народних пісень та натяки
на їх зміст широко вживані в творах Гр. Тютюнника як письменника, що стилізує
свої новели та повісті відповідно до народнорозмовного стилю. Услід за іншими
дослідниками особливо кількісною у творах автора вважаємо тематичну групу на
позначення найменувань обрядів, звичаїв, ігор, танців.
На позначення етнічно та культуро маркованих стійких сполучень слів зі структурою дії, що формує висловлювання комунікативного наміру (у процесі вимови
якого одночасно відбувається дія), у яких відображаються магічні формули клятв,
проклять чи етикетних висловлювань, використовуємо терміни перформатив, перформативне речення (лат. рerformo – закінчувати). Поняття було вперше введено
англійським лінгвістом Дж. Остіном. Перформативні формули створюють висловлення, вимова якого рівнозначна вчиненню дії, до якої це висловлення відсилає.
Таким чином, Дж. Остін виокремлює асертиви (клятви), бехабітиви чи експресиви (мовленнєві ритуали – подяка, вітання), декларативи (благословляння),
директиви (прохання), вердиктиви (засудження), екзерситиви (накази), комісиви
(обіцянки) тощо [Остін 1986, 22-130].
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Клятви (божби) виконують від першої особи, вони спрямовані на себе чи
сакральний предмет або божество. Процедура клятви складається з таких елементів: суб’єкт (сторона, що проголошує текст) і об’єкт (атрибут – священний
предмет, яким присягаються; божество, яке закликають у свідки); надприродна
сила, від імені якої повинна діяти клятва; текст (зміст) клятви; безпосередньо
ритуал клятви; іноді місце, де присягаються. У магічних формулах дієслівні форми вживаються в І особі однини теперішнього часу. Клятви представлені такими
прикладами: “Маєш гроші в загашнику, а тут прийшли позичати, – божися: “Та
немає, чоловіче добрий, і на сіль, хай мене хрест поб’є!” (163), “Та Боже вас
сохрани! – паленіє вона. – Я про таке й думать не думала, як побігла” (272). Семантика цих ПЕФО передається через комісиви – дієслівні форми на позначення
обіцянки, традиційно підкріпленої звертанням до Бога як до всевидячої істоти, на
яку можна послатися і яка забезпечує виконання клятви. Виголосити клятву означає зв’язати себе відповідальністю за сказані слова. Відповідна перформативна
дія реалізується самим мовленнєвим актом.
Експресиви представлені таким чином: “– Спасибі, дитино, дай тобі Боже
діждатися мужа чи брата” (87); декларативи(побажання): “Люди приймали з
його рук повні чарки, брали гарячі ще пироги, і так з пирогом в одній руці, з
чаркою в другій, примовляли: “Хай же, сину, твоїм татові й мамі земля пухом, а
пам’ять нічна” (212); директиви: “Тоді мати кажуть: “Господи, благослови” –
і починається...” (67); вердиктиви: “Климко зупинився коло старої-престарої
бабусі, яка гомоніла до перехожих тихим немічним голоском, але не жалібно,
а так, ніби казку вела: – Прийшла неміч, люди добрі. Оце дивіться на мене та
й побачите, яка вона, тая неміч. Кажу земельці: розступися, забери стару...”
(188); екзерситиви: “Однак спитати не наважувався, бабуся не воліла навіть
згадувати “про таке” на людях, ще й пальцем насварилася: “Боже тебе борони!
Чуй не чуй, бач не бач, а мовчи” (139); примовки: “І-і-і... моя ж ти кровиночка
безпритульненька, безталанненька... І-і-і... Боже ж мій, Боже, тринадцятерко
годочків прожило, а вкусило за двадцять... І-і-і... куди ж ти, господи наш милосердний, дивишся, що не зглянешся...” (127). Серед розглянутих груп перформативів у творах Григора Тютюнника кількісно переважають експресиви, декларативи, директиви з використанням лексики релігійної тематики (звертання
Господь, Бог та інші).
Детальний аналіз явища перформатива подав Ю. Д. Апресян, який стверджує,
що перформативне мовлення реалізує функцію близьку до магічної (ритуальної).
Автор виділяє 120 перформативів, а серед них виокремлює 15 тематичних груп,
називаючи відповідний ілокутивний акт [Апресян 1995, 119-217]. Перформативами можуть бути не тільки дієслова чи зв’язково-іменні аналітичні сполуки, а й
фразеологізми. Особливостями комунікативних виявів таких висловлювань є їх
стандартизація, фразеологізація й еліптизація. Виходячи з цього, фразеологізовані мікротексти на зразок клятв, проклять, етикетних формул, називаємо перформативні етнофразеологічні одиниці (ПЕФО).
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Продуктивну групу становлять етнічно та культурно марковані вербальні мікротексти, оформлені за моделлю проклять у наказовій формі. Прокляття складаються з таких елементів: суб’єкт (сторона, що проголошує текст; об’єкт (сторона,
яку проклинають); надприродна сила, від імені якої має діяти прокляття; текст
(зміст) прокляття. М. І. Толстой називає такі формули “народною напівфразеологією” як особливі види мікротекстів, які виражають “побажання, прокльони,
ритуальні констатації та своєрідні імперативні стимули чи заборони” [Толстой
1995, 25]. М. В. Жуйкова сакральною фразеологією називає “сталі мовні вислови,
які у своєму плані змісту відбивають народну віру в надзвичайну дієвість і силу
вимовленого слова, що здатне позитивно чи негативно впливати на ситуацію та її
учасників” [Жуйкова 2007, 166].
Прокльони наділені специфічною здатністю діяти на людське буття й мають
різне спрямування та комунікативне навантаження. Вимовлене в слушний час
прокляття базується на магії, що створює реальну ситуацію, названу в імперативному мікротексті. У формулах-побажаннях, наділених негативною конотацією, уживається частка щоб (хай): „Далі – більше. І поворогували. Ні здрастуйте,
ні прощайте і взагалі „хай ти пощезнеш!” (271), “А щоб ти була здохла, зануда
проклята-окаянна-анахтемська! Альга-льга-льга-а-а... І-і, щоб тобі добра не стало!” (127). Продуктивний дієслівний ряд компонентів передає певні дії суб’єкта,
спрямовані на об’єкт засобом покарання, засудження. Семантичне навантаження трансформується через вердикативи та декларативи. Традиційні народні прокльони широко вживані в творах Григора Тютюнника. Пов’язані вони з тим найгіршим, що уявлється народу (смерть, нестатки).
Лайки наділені значно меншим напруженням, ніж прокльони. На відміну від
перформативних побажань, вони виражають лише емоційне ставлення мовця до
ситуації. Цікаво, що пов’язані вони достатньо часто з хворобами, наприклад: “Коли
Юлаві зупинилися, сідав біля них у пилюгу чи на ріллю, закручував перші в своєму
житті цигарки й казав байдуже: “Трясця з вами. Стійте. Подивимося, що ми отако
заробимо...” (257), “– Ну й грець з ним. Хай несе” (26). На відміну від прокльонів,
лайки використано автором у творах достатньо обмежено. Найбільш лайливими
уявляються побажання захворіти на лихоманку або розбити паралічем.
У фразеології продуктивну групу становлять формули мовленнєвого етикету.
Їх досліджували Т. А. Агапкіна, Л. М. Виноградова, Н. В. Гуйванюк, Л. І. Мацько, А. М. Чепасова, Н. І. Формановська. На думку Ж. З. Мітельської, «мовний
етикет – це, насамперед, мовна універсалія, разом із тим відчувається дефіцит наукових праць, присвячених власне лінгвістичній природі одиниць мовленнєвого
етикету» [Мітельська 2006, 72]. Етикетні ПЕФО служать способом висловлення
різного емоційного та раціонального ставлення мовця до висловлюваної думки:
згода / незгода, упевненість / невпевненість, підтвердження / заперечення, здивування, відмова, сумнів, побажання, подяка. На їх позначення вчені використовують такі терміни: інтер’єктивні фразеологізми, інтер’єктивні формули, вигукові емоційні ідіоми, вигукові фразеологізми, модально-вигукові фразеологізми.
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Значну кількість таких фразеологізмів складають етикетні формули, функційна
природа яких зумовлена потребою регламентувати ситуації спілкування. Мовознавці трактують етикетні одиниці як ситуативні, оскільки вони чітко окреслені в
актах соціальної взаємодії, ритуальної та побутової поведінки.
Семантико-синтаксичні валентнісні характеристики дієслівних спонукальних
форм і перформативів визначають реченнєву структуру етикетних висловлень.
Зміст етикетних формул не зводиться лише до лексичної чи граматичної інформації, а і включає ще й комунікативно-інтенційний зміст [Гнатюк 2008, 189]. У
дослідженні спонукальних перформативів, виділяють канонічні перформативи.
Перформативні висловлення реалізують канонічну перформативну формулу з займенником я та дієсловом у формі теперішнього часу, за якими іде пропозиційна
частина, що вказує на бажаний, передбачуваний чи існуючий стан справ [Крекич
1993, 14-15; Сусов 2009, 94-107].
Таким чином, етикетні формули, висловлення ввічливості часто реалізуються
в перформативній функції. Наприклад: “Дим вам з бовдура, крихту на стіл та
густий куліш, щоб було спати тепліш!” (10), “Підійди ближче, скажи: “Господи
поможи в час добрий” (303). Нерідко усікається саме перформатив, оскільки він
у ситуації спілкування стає зрозумілим: “–Здрастуйте, люди добрі, – немічним
голосом мовила Мотря до всіх і вклонилася великою, закутушканою чи не десятком хустин головою так, що лише очі було видно” (239). Різноманітні формули
ввічливості згідно з народною традицією широко вжито у творах письменника
(на зразок наведеного здрастуйте). Інколи вітання зазнають трансформації згідно з авторським задумом і поширюються (1 приклад).
Таким чином, ми розглядаємо фразеологізми як тексти, що зберігають культурну інформацію. Фразеологізми як особливі мовні знаки виконують не лишу мовну,
а й культурну функції, вони образно передають інформацію про навколишній світ
та одночасно транслюють культурні смисли, стереотипні уявлення тощо. Фразеологічна картина світу – це, по суті, когнітивна структура, оскільки процеси когніції
тісно пов’язані із соціальними і культурними характеристиками життя народів.
Дослідницький інтерес до вивчення фразеологізмів у художніх творах митців
слова свідчить, що фразеологія як матеріал для вдосконалення культури береже
кращі зразки індивідуально-авторської письменницької майстерності. Вивчення
фразеологічної системи української мови на рівні творів художньої літератури
дає змогу з’ясувати активні процеси в різних функціональних умовах, простежити стилістичний потенціал оказіональних трансформацій ФО, осмислити глибинні взаємозв’язки їхньої семантики і прагматики.
Звягина А.А., канд. филол. наук, ст. препод.
Запорожский государственный медицинский университет
Исследование новелл Григора Тютюнника через призму лингвокультурологии
(этнофразеологический аспект)
Рассмотрены тексты новелл Григора Тютюнника через призму лингвокультурологии. Внимание сосредоточено на этнофразеологическом аспекте произведений писателя. Исследованы
391

Studia Linguistica. Випуск 9/2016
этнофразеологизированные сочетания, связанные с обычаями и обрядами, перформативные
этнофразеологические единицы, проклятия, жалобы, пожелания, прибаутки, этикетные формулы .
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Research of Short Stories by H. Tyutyunnik through the Prism of Linguoculturology
(ethnophraseological aspect)
Texts of short stories of Hryhir Tyutyunnik are considered through the prism of lingvoculturology.
Attention is concentrated on the ethnophraseological aspect of the writer’s works. Ethnophraseological
units related to the customs and traditions, performative etnophraseological units related to curses,
complaints, wishes, etiquette formulas are investigated.
Key words: linguoculturology; ethnophraseology; ethnophraseological unit; performative
etnophraseological units; etiquette formula.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ СТРАВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ)
Письменна Юлія Олександрівна
к. філол. н., асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено вивченню безеквівалентних номенів на позначення страв національної кухні в італійській та британській лінгвокультурах. Здійснюється спроба визначити зв’язки між семіозисом кулінарії та ментальністю і духовною культурою етнічних спільнот.
Ключові слова: безеквівалентна лексика; етнічна ментальність; національна кухня.

У сучасній лінгвокультурології та інших когнітивно орієнтованих лінгвістичних напрямах динамічного розвитку здобувають дослідження, присвячені кулінарній метафориці. Гастрономічна культура відіграє чільну роль у житті різномовних соціокультурних спільнот, виконуючи функції ідентифікації та інтеграції,
слугуючи маркером соціального і культурного статусу людини, фактором регуляції та організації як щоденного буття індивіда, так і складної системи його сімейних та соціальних відносин. Попри виклики глобалізованого світу, національна
кухня виступає яскравим репрезентантом етнічної культури та ідентичності на
побутовому, повсякденному рівні.
Система харчування людини, у тому числі в її національних вимірах, неодноразово ставала об’єктом досліджень, сфокусованих на феномені людського буття,
і набула значної актуальності у сучасній антропоцентричній парадигмі у лінгвістиці та суміжних гуманітарних і соціальних науках. Так, у філософії культури їжа
і пов’язані з нею образи традиційно розглядаються як концептуальна метафора
початку і кінця, життя і смерті, появи і зникнення. У руслі психологічних підходів
(З. Фрейд, Д. Франкл, Ф. Перлз та ін.) харчова метафорика постає як відображення соціалізації людини у навколишньому світі [Щербинина 2012, 222]. Розгляд національної кухні у нерозривному зв’язку із соціокультурною системою,
вивчення харчових традицій як культурного феномену у працях структуралістів,
зокрема К. Леві-Стросса, Р. Барта та ін., втілилися в ідею їжі як специфічного
культурного коду, що згодом розвинулася в міждисциплінарний дослідницький
напрям – food studies [Капкан, 5]. Серед гастрономічних студій традиційно вирізняється етнографічний напрям, який пов’язується з дослідженням функцій
і семантики їжі в етнокультурних спільнотах (С.О. Арутюнов, Д.О. Баранов,
Д.К. Зеленін, В.А.Липинська). У літературознавчих дослідженнях увагу зосереджено переважно на семантиці харчових образів у художніх творах (М.М. Бахтін,
Ю.М. Лотман та ін.) [Там само].
У межах етнолінгвістичних досліджень традиційних страв (М. І. Толстой,
С. М. Толстая) та лінгвокультурологічних розвідках елементи національної кухні
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розглядаються у процесах вторинного семіозису, результатом якого є створення
харчового (аліментарного) коду національної культури, що, у свою чергу, засвідчує синкретичність феномену культури у єдності її матеріальних та духовних
складових.
Останнім часом у гастрономічних студіях і роботах з дискурсології здобули
поширення терміни глюттонія (від лат. gluttire – «ковтати, споживати») – споживання їжі та пов’язані з цим процеси, а також глюттонічний дискурс. На думку
А.В. Олянича, термін «глюттонічний» корелює з поняттям гастрономії і співвідноситься з когнітивною системою глюттонії будь-якої етнокультури з огляду на
лінгвокультурну й етнокультурну специфіку номінацій, пов’язаних з їжею і процесами її приготування [Олянич 2003].
Актуальність дослідження лексики, яка позначає страви національної кухні,
визначається загальною спрямованістю сучасних когнітивних студій на осягнення кулінарного (глюттонічного) коду різномовних лінгвокультурних спільнот, а
також визначення ролі харчування та пов’язаних із ним процесів у житті і діяльності так званої Homo consumens – «людини-споживача» (термін Е. Фромма).
Система позначень традиційних національних страв, яка за часом свого утворення належить до давніх пластів лексики етнічної мови, демонструє семантичну
усталеність і високу частотність вживання. Через стійкі компоненти побутової
сфери, якими виступають етнічні страви, національна кухня репрезентує комплекс культурно зумовлених відомостей про життя певного народу – природногеографічні умови, характер господарської діяльності, інтенсивність контактів з
іншими націями, релігійні уявлення, особливості національного темпераменту
тощо. У такому аспекті перспективним видається комплексний аналіз номенів,
які позначають страви і продукти, широко вживані у певній кулінарній традиції,
з метою з’ясування їх етнокультурних особливостей як в історичному контексті,
так і в сучасному мовно-культурному просторі.
Виділення культурно маркованих продуктів, специфічних для певної етнічної
спільноти, спирається, насамперед, на «кількісний» критерій – частотність вживання відповідного номена, а також на його фразеологічну і пареміологічну розробленість. Відповідність цим критеріям, обґрунтованим у працях А.Вежбицької
[Див.: Вежбицкая 1996], слугує важливим показником культурної значущості, а
у комплексі із семантичним аналізом дозволяє визначити «культурний статус»
певної реалії і, відповідно, номена, який цю реалію позначає.
До традиційних особливостей британської кухні відносяться велика кількість
холодних страв та страв з натурального м’яса, порівняно незначне споживання
хліба і страв з тіста, місце яких посідають різноманітні пудинги. У фразеологізмах, які містять національно-специфічний компонент – назву традиційної страви, – «пудинг» представлений значною кількістю одиниць, що засвідчує його етнокультурну значущість і продуктивність у процесах вторинного семіозису: the
proof of pudding in eating – «все перевіряється практикою»; praise is not pudding –
«похвалою ситий не будеш»; scornful dogs will eat dirty puddings (букв. гордовиті
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собаки їдять погані пудинги) – «гордість до добра не доводить»; better some of
pudding than none of a pie ≈ пор. «краще синиця в руці, ніж журавель у небі»; too
much pudding will choke a dog – «жадоба – шкідлива і небезпечна». Також рudding
face – «товсте, безтямне обличчя»; to pick the plums out of pudding – «відбирати
краще» (пор. «знімати вершки») [PDP, 111, 162].
Протягом довгого часу найбільш доступною поживною їжею жителів Британських островів були курячі (іноді качині) яйця. Фразеологічний фонд англійської
мови засвідчує значну кількість одиниць, утворених з опорою на ключовий компонент egg: to put all one’s eggs in one basket (букв. покласти всі яйця в один кошик) ≈
пор. «поставити все на одну карту»; he that would have eggs must endure the cackling
of hens – «якщо любиш їсти яйця, змирися з кудкудаканням курей»; to come in with
five eggs = to interrupt with an idle story; better an egg today than a hen tomorrow –
«краще яйце сьогодні, аніж курка завтра») [Кунин, 239; Захаров 2008, 10].
Важливе місце в системі англійського харчування посідає сир, що знайшло
відображення в образній мотивації численних фразем: аs different as chalk and
cheese (букв. різні, як крейда і сир) – «зовсім несхожі»; hard cheese! – «не пощастило!»; bread and cheese – 1) проста або малопоживна їжа; 2) засоби для існування»; bread-and-cheese marriage – «одруження з бідняком» (пор. «хліб і вода»
як «український» еталон бідності); not to make chalk of one and cheese of the other
(букв. не робити крейди з одного і сир з іншого) – «бути безстороннім»; to believe
that moon is made of green cheese (букв. вірити, що місяць зроблений із зеленого
сиру) – «вірити повній нісенітниці»; big cheese ≈ «велике цабе»; сhalk for cheese –
«мала ціна за гарну річ»; to think one is the whole cheese – «думати тільки про себе,
вважати себе найважливішим»; quite the cheese – «те що треба»; аs bald as a Dutch
cheese (букв. голий, немов голандський сир) – «зовсім лисий»; аfter cheese comes
nothing – «після сиру вже нічого (зумовлено традицією закінчувати сиром обід)»;
an apple-pie without some cheese is like a kiss without a squeeze – «яблучний пиріг
без сиру – це як поцілунок без обіймів» [PDP, 73].
До традиційних британських продуктів відносяться тости: аs warm as toast –
«зігрітий, теплий»; to have one on toast – «мати когось у своїй владі» [БАРС, Т. ІІ,
258]. Національний алкогольний напій ель також створює широке асоціативне коло
у фразеології: when ale is in wit is out (букв. коли ель всередині, розум – назовні) ≈
пор. «прощавай, розуме, як із горілкою зустрівся»; аle will make a cat speak (букв.
від елю і кіт заговорить) – «ель розв’язує язика»; Adam’s ale (букв. ель Адама) –
«вода»; сakes and ale (букв. ель і пироги) – «солодке життя» [БАРС, Т. І, 123].
У межах італійської кулінарної культури одним із найголовніших елементів
«споживацького кошика» постає olio – «оливкова олія». Високий статус оливкової
олії в ієрархії італійських харчових цінностей підкреслюють численні фразеологізовані порівняння й афоризми: buono come un olio (букв. чудовий, мов оливкова
олія) – «гладкий і приємний»; calmo come un olio (букв. тихий, немов оливкова
олія) – «гладкий, немов дзеркало (про поверхню озера і т. ін.)»; cheto come un olio
(букв. спокійний, немов оливкова олія) ≈ «тихіший від води, нижчий від трави»;
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chiaro come un olio (букв. ясний, немов оливкова олія) – «ясний, чіткий; ясно,
як білий день»; giallo come un olio ≈ «жовтий, немов лимон»; innocente come un
olio (букв. непорочний, немов оливкова олія) – «сама невинність»; liscio come un
olio (букв. гладкий, немов оливкова олія) – «як по маслу»; tranquillo come un olio
(букв. спокійний, немов оливкова олія) – «стриманий, непорушний». Mescolare
olio di olive e di lino (букв. змішувати оливкову і льонову олію) – «змішувати, валити все до купи»; stare sopra come l’olio – «триматися на поверхні, як оливкова
олія»; c’e olio ancora alla lucerna (букв. є ще олія в лампаді) – «є ще порох у порохівницях»; e come metter l’olio nel lume (букв. це ніби налити оливкову олію в
лампу) – «простіше простого»; l’olio e la verita tornano alla somnita – «оливкова
олія і правда завжди спливають на поверхню» [ИРФС, 689–690; DMD, 325].
До найголовніших харчових італійських продуктів відноситься formaggio –
«сир», величезна кількість сортів якого зумовлена регіональними і місцевими
традиціями виробництва і споживання. Яскраву образність мають і фразеологізми з компонентом formaggio: uomo di formaggio fresco (букв. людина зі свіжого
сиру) – «безхарактерна, боязка людина» (негативно марковані конотації цієї характеристики можливо було б пояснити цінністю саме «витриманих», а не щойно зварених сирів в італійській гастрономічній культурі). Сome il formaggio sui
maccheroni (букв. як сир до макаронів) – «дуже доречно, влучно»; vivere come un
topo nel formaggio – «жити як миша в сирі»; a tagliare il formaggio ci vuole un matto
e un saggio – «різати сир хоче і розумний, і дурний» [ИРФС, 422].
Підкреслюючи надзвичайно важливу роль традицій харчування у повсякденному житті італійців, дослідниця італійської культури О. Костюкович вважає, що
ставлення італійців до їжі та італійська національна кухня – це ключ до розуміння
італійської ментальності, за допомогою якого можна пояснити і систематизувати
комплекс відомостей, що стосуються історії, географії, сільського господарства,
зоології, етнографії, семіотики побуту, економіки Італії [Костюкович 2006]. Однією з найважливіших складових італійського «харчового коду», відомого і популярного у всьому світі, є pasta.
Pasta – узагальнена назва макаронних виробів – це своєрідний харчовий символ Італії. До ХІХ ст. в Італії повсюдно вживалася назва «macaroni» >
«maccheroni», що й нині використовується у всьому світі для назви відповідної
реалії. У ХVІІІ ст. в Англії «макароні» називали франта, що наслідував континентальній (італійській) моді, – із маніжними манерами, ходою, що претендувала на
витончену вишуканість, великою кількістю аксесуарів. Maccheronea – макаронічна поезія, що походить від поеми Теофіло Фоленго «Machаronea», написаної так
званим макаронічним віршем. Макаронічна мова складалася із суміші літературної італійської, різноманітних діалектів і латини [История всемирной литературы
1986, 142] (як і в макаронній страві перемішуються «паста», підлива і тертий сир).
Численні макаронізми зустрічаються у Рабле, Мольєра, в «Енеїді» І. Котляревського. «Макарони» активно використовуються у фразеології, переважно в жартівливо-іронічному ключі: maccheroni senza sale (букв. макарони без солі) – «дурень,
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грубіян»; innocente come l’acqua dei maccheroni – «чистий, немов мутна водичка
(вода з-під макаронів)»; come il formaggio sui maccheroni (букв. як сир до макаронів) – «дуже вчасно, доречно»; essere piu grosso dell’acqua dei maccheroni (букв.
бути важчим, ніж вода з-під макаронів) – а) бути дуже товстим; б) бути дурником;
vino maccherone – «густе, міцне вино»; guaie e maccheroni se magnano caude – «нещастя і макарони краще розжовувати гарячими» [ИРФС, 560; DMD, 415].
Отже, аналіз італійських та англійських фразеологізмів, що містять національно-специфічний компонент – назву традиційної страви, – дозволяє виділити деякі з ключових елементів національних аліментарних кодів: італ. olio, formaggio,
pasta; англ. pudding, cheese, toast, ale.
Традиції національної кулінарії, концептуалізовані відповідними групами
лексики в мові, є важливим фрагментом національно-мовних картин світу етносів. Номени на позначення національних страв репрезентують сферу традиційного побутового життя народів, водночас функціонуючи у складі фразеології,
такі лексеми екстеріоризують мотивацію емоційно-оцінних суджень і витоки морально-ціннісних пріоритетів, властивих певній лінгвокультурі. Отримуючи еталонні, стереотипні, символічні значення у процесах вторинного семіозису, назви
національних страв і типових продуктів споживання формують кулінарний код
національної культури.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ІНТЕРДИСКУРСУ
В ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ТЕКСТАХ ФРН І ШВЕЦІЇ
Стасюк Олександр Сергійович
канд. філол. наук, асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті виявлено особливості використання художнього інтердискурсу в парламентських текстах ФРН і Швеції за допомогою аналізу метаінтертексту – фрагментів тексту, що описують інтертекст. З’ясовано специфіку метаінтертексту, що супроводжує цитати, які репрезентують художній
інтердискурс. Визначено прагматичні характеристики художнього інтердискурсу, які зумовлюють
його вживання в парламентських текстах.
Ключові слова: інтердискурсивність; інтертекстуальність; парламентський текст; художній дискурс; цитування.

Постановка проблеми. Проблеми інтертекстуальності та інтердискурсивності посідають чільне місце в сучасній лінгвістиці. Значну роль вони відіграють у
парламентській галузі спілкування, що перебуває на стику декількох дискурсів:
політичного, юридичного, медійного. Інтердискурсивність парламентської комунікації виявляється зокрема в тому, що парламентські тексти містять цитати, які
репрезентують найрізноманітніші типи дискурсу. Художній інтердискурс належить до тих, які відіграють найбільшу роль у парламентській комунікації, і саме
йому присвячено цю статтю.
Актуальність дослідження визначається необхідністю з’ясування інтердискурсивної структури парламентської комунікації, визначення ролі художнього
інтердискурсу в ній.
Аналіз досліджень і публікацій. Після того, як Н. Феркло впровадив до наукового обігу поняття “інтердискурсивність” [див. Fairclough 1993], з’явилася низка
наукових розвідок, присвячених теорії інтердискурсивності та її реалізації в різних типах текстів [напр., Шевченко 2009; Bhatia 2010; Kavanaugh 2012; Wu 2011].
У більшості праць інтердискурсивність досліджується в тісному зв’язку з інтертекстуальністю. Інтертекстуальні включення, що репрезентують різноманітні типи
дискурсу, пропонують багатий і зручний матеріал для вивчення інтердискурсивності. Виявлення інтертексту можливе за допомогою метаінтертексту – фрагментів
тексту, які описують інтертекст, “тексту про текст у тексті” [Гавенко 2011, 39]. При
цьому метаінтертекст не лише вказує на наявність інтертекстуального включення,
а й дає можливість визначити його належність до певного типу дискурсу.
Мета статті – виявити особливості функціонування художнього інтердискурсу в парламентських текстах ФРН і Швеції.
Об’єктом дослідження є фрагменти інтертексту й метаінтертексту, що супроводжує його, які репрезентують художній інтердискурс у парламентських текстах
ФРН і Швеції.
399

Studia Linguistica. Випуск 9/2016

Предметом дослідження є функціональні особливості художнього інтердискурсу в парламентських текстах ФРН і Швеції.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше визначено функціонально-прагматичний потенціал художнього інтердискурсу в парламентських
текстах, розроблено методику дослідження інтердискурсивності за допомогою
аналізу метаінтертекстуальних фрагментів, які супроводжують інтертекст.
Матеріал дослідження охоплює 1136 фрагментів парламентських текстів,
що складаються з інтертекстуального включення та метаінтертексту, дібраних
зі стенограм пленарних засідань бундестагу ФРН і риксдагу Швеції за період
2013-2015 років. Серед них 65 фрагментів репрезентують художній інтердискурс
у парламентській комунікації ФРН і 28 – у парламентській комунікації Швеції.
Стенограми пленарних засідань німецького та шведського парламентів містять
різноманітні тексти, що утворюють ядро парламентської комунікації цих країн:
промови депутатів парламенту, промови міністрів у парламенті, запитання депутатів парламенту до членів уряду і відповіді на них, репліки спікера парламенту,
нерегламентовані репліки з місця тощо.
Викладення основного матеріалу. Для вилучення фрагментів художнього
інтердискурсу з парламентських текстів було проаналізовано семантичний склад
метаінтертексту, що супроводжує цитати.
Цитати, які репрезентують художній інтердискурс, супроводжуються метаінтертекстом, семантика якого вказує на їхню належність до художнього дискурсу.
До таких вказівок належать:
– тип тексту, з якого вилучений інтертекст: нім. Gedicht, Lied, Märchen, Roman,
Song; шв. dikt, kampsång, låt, sång, ungdomslåt. Спостерігаються вказівки на твори
мистецтва, частиною яких є інтертекст: напр., нім. Theaterstück; шв. film, schlager.
Як бачимо, у парламентській комунікації ФРН і Швеції цитуються не лише літературні твори, а й тексти пісень, уривки з фільмів та театральних вистав.
– автор інтертексту, що передається вказівкою на рід його діяльності: нім.
Schriftsteller, Sänger; шв. poet або за допомогою імені та прізвища автора інтертексту: нім. George Bernard Show, George Orwell, Goethe, August Strindberg, Christa
Wolf, Bert Brecht, Oleg Gazmanov, Robert Lee Frost; шв. George Orwell, Karin Boye,
Tomas Tranströmer. При цьому автор інтертексту має бути загальновідомим, якщо
така вказівка є єдиною у відповідному фрагменті метаінтертексту.
Найчастіше автор інтертексту, що репрезентує художній дискурс, є індивідуальним. В окремих випадках спостерігається колективний автор інтертексту:
напр., шв. Pet Shop Boys – назва музичної групи.
– назва художнього твору: нім. “Das Weiche Wasser bricht den Stein”,
“Flüchtlingsgespräche”, “Kassandra”; шв. “Go West”, “Romanska bågar”.
Можливою є також загальна вказівка на поетичний характер інтертексту, що
дозволяє віднести відповідний фрагмент до художнього інтердискурсу.
(1) Andreas Lenz (CDU/CSU): Christian Morgenstern hat dies poetisch formuliert,
indem er meinte: “Jede Schöpfung ist ein Wagnis [DB 2013-2014, 1083].“
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Крім інформації, яка дозволяє вилучити фрагменти художнього інтердискурсу
з парламентських текстів, метаінтертекст містить додаткову інформацію про інтертекст, наприклад, час появи інтертексту.
(2) Franz Thönnes (SPD): “So wie kein Mieter das Recht hat, in seiner Wohnung
Feuer anzuzünden, mit der Berufung auf die Heiligkeit des Heims, so wenig dürfen
Staaten ohne Gefährdung des Friedens Innenpolitik auf eigene Faust machen, soweit
diese den Frieden in Frage stellt.” (...) So hat es der große deutsche Schriftsteller Kurt
Tucholsky 1926 formuliert [DB 2013-2014, 894].
Тут поряд із вказівкою на автора інтертексту der große deutsche Schriftsteller
Kurt Tucholsky вказано рік появи художнього твору 1926.
У прикладі 3 подано приблизну вказівку на час появи інтертексту.
(3) Christian Flisek (SPD): Aus ganz analogen Zeiten ist ein interessantes GoetheZitat überliefert: “Wer das Recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit [DB
2013-2014, 1415].“
Тут підкреслено, що цитата походить з докомп’ютерної епохи – aus ganz
analogen Zeiten.
Про важливе значення художнього інтердискурсу в парламентських текстах
свідчить те, що цитати з літературних творів часто вживаються на початку або
наприкінці промови політика. При цьому мовці роблять це свідомо, вказуючи на
використання цитати в метаінтертексті.
(4) Kew Nordqvist (MP): Jag vill avslutningsvis nämna några klassiska ord av
Mark Twain om vad man ska investera i: ”Buy land, they’re not making it anymore
[SR 2013/14].”
Подібний приклад спостерігаємо й у парламентській комунікації Німеччини:
(5) Matthias Schmidt (SPD): Ich freue mich auf die Ausschussberatungen und
möchte mit einem Zitat von Goethe enden: “Die Demokratie rennt nicht, aber sie
kommt sicherer zum Ziel“. Das werden wir in den Ausschussberatungen beweisen [DB
2013-2014, 3233].
У прикладах 4 і 5 цитати письменників-класиків завершують промови політиків.
Метаінтертекст є важливим джерелом інформації про прагматичні інтенції використання художнього інтердискурсу учасниками парламентської комунікації.
Зокрема за допомогою метаінтертексту учасники парламентської комунікації
надають оцінку інтертексту. Інтертекст, що репрезентує художній інтердискурс,
оцінюється здебільшого позитивно.
(6) Niklas Karlsson (S): Jag kommer att tänka på den svenska poeten och
nobelpristagaren Tomas Tranströmer, som i sin fantastiskt vackra dikt Romanska bågar
skriver så här:
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes
turisterna i halvmörkret. (...)
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt [SR 2014/15].
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У цьому прикладі маємо позитивну оцінку “fantastiskt vackra dikt”.
Позитивно інтертекст оцінюється й у прикладі 7 з парламентської комунікації
Німеччини:
(7) Gregor Gysi (Die Linke): Es gibt einen sehr schönen Satz von Christa Wolf in
ihrem Roman Kassandra. Dort heißt es: “Das alte Lied: ... Und dass wir lieber den
bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht [DB 2013-2014, 48].”
Негативна оцінка інтертексту учасником парламентської комунікації спостерігається тоді, коли цитата є відбиттям політичної позиції, перебуваючи, таким
чином, на межі політичного та художнього дискурсу. Розгляньмо приклад 8 з парламентської комунікації ФРН:
(8) Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): Liebe Kolleginnen und Kollegen, welche
Botschaft sendet uns eigentlich der folgende Vorgang im Kreml am letzten Donnerstag?
Dort wurde nach der Rede des russischen Präsidenten zur Lage der Nation das Lied
des russischen Sängers Oleg Gazmanov mit folgendem Text vorgetragen: “Ukraine
und Krim, Moldau und Weißrussland – das ist mein Land. Kasachstan, Kaukasus und
das Baltikum – ich bin geboren in der UdSSR, gemacht in der UdSSR.” Jeder weiß,
dass bei Veranstaltungen wie dem Bericht zur Lage der Nation nun wirklich nichts dem
Zufall überlassen wird. Deshalb ist diese Botschaft mit Blick auf die Nachbarstaaten
zumindest irritierend [DB 2013-2014, 250].
Тут слова російського співака Олега Газманова відбивають позицію російської влади. У цьому разі спостерігається негативна оцінка інтертексту, висловлена словом irritierend.
Зв’язок між художнім і політичним дискурсом спостерігається й на рівні жанру, до якого належить інтертекст:
(9) Olof Lavessen (M): Häromveckan inledde min utskottskollega Hannah Bergstedt,
Socialdemokraterna, sitt anförande med att citera en känd strof ur en socialistisk
kampsång: ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter digna ner [SR 2014/15]”.
Тут цитується пісня політичного спрямування. Таким чином, ця цитата перебуває на межі політичного та художнього дискурсу.
За допомогою цитат, що репрезентують художній дискурс, політики мають
змогу точніше висловити власну думку, передати її у виразнішій та концентрованішій формі.
(10) Maria Weimer (FP): Herr talman! Det finns en känd sång med Pet Shop Boys
som heter ”Go West”:
(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
Den sången speglar väl vad många ukrainare längtar efter [SR 2014/15].
У прикладі 11 з парламентської комунікації Швеції спостерігається протиставлення мрії, висловленої в художньому творі, і реальності.
(11) Christer Winback (FP): Jag kan hålla med om att det bästa vore att inga vapen
fanns. ”I natt jag drömde något som …” – i den sången står det också att ”det finns
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inga soldater mer, det finns inga gevär. Och ingen känner längre till, det ordet militär.”
Tyvärr är detta fortfarande en dröm, och det kommer det att vara under överskådlig tid.
Så länge andra utvecklar vapen eller hot mot oss måste vi ha en möjlighet att försvara
oss [SR 2013/14].
При цьому реальність зображається недосконалою, негативною порівняно з
художнім ідеалом.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, зазначимо, що художній інтердискурс відіграє важливу роль як у парламентській комунікації ФРН, так і в парламентській комунікації Швеції. Його використання
зумовлене авторитетом письменників, можливістю за допомогою цитати з художнього твору точніше й влучніше передати власну позицію. Найчастіше автор
тексту надає позитивну оцінку інтертексту та його автору. Критика спостерігається здебільшого тоді, коли художній інтердискурс є відбиттям позиції політика.
Перспективним напрямком для подальших досліджень є розгляд інтердискурсивності в діахронії, а також вивчення інших типів інтердискурсу в парламентській
комунікації.
Стасюк О.С., канд. филол. наук, ассист.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Функционировние художественного интердискурса в парламентских текстах ФРГ и Швеции
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МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВРОКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ,
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ
(НА МАТЕРІАЛІ ПАМ’ЯТОК ХІХ СТ.)
Лабенко Оксана Вікторівна
викл.
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено розгляду українських, англійських та французьких номінацій на позначення назв хвороб ірраціонального походження. Авторка аналізує розвиток семантики та етимологію
номінацій із семантичним ядром уроки в трьох мовах. Номінації, які представляють феномен уроків в українській, англійській та французькій мовах найчастіше реалізують семантику наслання
хвороби. Ключовим у розумінні самого згаданого феномену та його мовного втілення є екстралінгвальне підґрунтя. Зафіксовані у народній мові уявлення про вроки корелюють з глибинними
шарами свідомості її носіїв та є культурно детермінованими.
Ключові слова: номінація; семантика; етимологія; уроки; народна медицина; мотивація; лексема.

Феномен уроків у контексті досліджень народної медичної лексики спорадично розглядався як українськими вченими-лінгвістами, так і закордонними науковцями. Так, В.Баденкова зверталася до цієї теми, досліджуючи лексику традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького
межиріччя [Баденкова 1999]. Український дослідник Віктор Мойсієнко зібрав та
систематизував вірування, перекази про вроки на території Полісся [Мойсієнко
1997]. У праці польського лінгвіста Мажени Марчевської «Ja cię zamawiam, ja
cię wypędzam… Choroba. Studium Językowo-Kulturowe» цілий розділ присвячено
розгляду згаданого феномену. Авторка описує вроки як мовно-культурологічне
явище в польській мові, демонструє вплив екстралінгвальних факторів на появу
певних верабалізаторів [Marczewska 2012].
Та, на жаль, у розрізі зіставлення трьох мов (української, англійської та французької) такий лексичний матеріал залишається не охопленим увагою дослідників, що й зумовлює актуальність нашої розвідки.
Метою статті є намагання якнайповніше проаналізувати семантичне наповнення категорії «вроки» у трьох мовах.
Завдання – простежити способи номінації та походження лексичних і фразеологічних одиниць на позначення явища вроків у трьох мовах.
На основі лексикографічного та етнографічного матеріалу спробуємо проаналізувати мовні вияви народного бачення походження вроків, способів та методів
лікування. Хвороба, за народними уявленнями, виникає від «поганого» ока або
спеціально «наслана» людьми, які володіють знаннями з чорної магії.
У т. 6 «Матеріалів до українсько-руської етнології», які видавались у період з
1899 по 1929 рр. Науковим Товариством ім. Шевченка у Львові, вміщено статтю
про народну медицину у Ровенському повіті на Волині В. Доманицького. Автор
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зазначає, що найголовніша хвороба – вроки: Як тільки трохи нездужаєш, болить голова, живіт, це вже вроки. Вони бувають від заздрісного недоброго ока –
«така нехороша кров подивиться» та заздрості чиїйсь красі, силі та ін., – від
цього пильного погляду людина почуває себе як в лихоманці (с. Ясеніч); від вітру –
«такий вітер подвіяв» [Доманицький 1905].
Віра в навроки (вроки, уроки), тобто первісно в насилання нещастя кому-небудь злими речами, намовами (все гніздо постало, отже, від ректи), поступово
злилася з віруванням у недобре око (звідки зочувати, зочити, зочення). Тепер
зурочувати і зочувати функціонують як синоніми, відповідно навроки (вроки,
уроки) сприймаються як наслідок зочення (тобто наслання недобрим поглядом,
оком) й асоціативно збагачуються ще двома синонімами –призір і прозір (з кореневим зір) [Жайворонок 2011].
У Павла Чубинського вроками названо головний біль: «Урокы», «Врокы» (боль
головы) считають, что кто-то изъ знахарей постоянно смотрѣл на человѣка,
это смотрнѣіе вредно подѣйствовало. Кромѣ того, различныя болѣзни происходять оть вредного дѣйствія чаровницъ, знахарей, которые своим вліяніем производфять различного рода болѣзни» [Чубинский 1872, т.1, 132].
За свідченнями словника «Славянские древности» вроки – шкідлива магічна
дія на людину, її господарство, роботу, худобу через погляд, хвалебні слова, злі заздрісні думки та наміри. Результатом вроків є хвороби, сімейні сварки, безпліддя
людей та домашніх тварин, неврожай, невдачі у справах, розлади в господарстві,
в особливо складних випадках – смерть людей та тварин [Толстой 1995, т.5, 597].
У Словнику української мови в 11-ти томах подається значення лексеми вроки: уроки (вроки) – за марновірними уявленнями – наслання хвороби кому-небудь
поглядом: Марина сказала, що дівка від уроків занедужала; Пішла Єлена до баби.
Понесла признаку – сорочку стару Олексину. Баба почала шепотіти. – Вроки. А
наврочила білєва (білява) молодиця. Також приведено фразеологічну одиницю:
виливати (вилити, вилляти) уроки [Білодід 1970-1980, т. 10, 481].
Лексема вроки походить від номінації урок з першим значенням «завдання;
навчальна робота; навчальне заняття; певний проміжок часу; (застаріле) робота, визначена для виконання на певний час; (переносне) висновок, логічний підсумок чого-небудь, що має значення в майбутньому». Синонімічною останній є
номінація пристріт «чаклування», уроки «наслання хвороби кому-небудь поглядом; хвороба або випадок, спричинені чаклуванням»; уроче – «чари; привабливість; чаклування, ворожба». Лексема походить з білоруської урок «чари». Також
звертаємо увагу на давньоруське – урок «умова; угода; призначення, правило;
податок, штраф; строк, визначений час», польське – urok «чари; пристріт; зурочення; угода; (переносно) чарівність», чеське – urok «чари; хвороби; податок»,
словацьке – urek, болгарське – урок «урок», уроци (мн.) «чаклування; пристріт»,
македонське – урок «пристріт». Номінація утворена за допомогою префікса и- від
кореня rok-/rek-, який виступає в українській ректи. Значення урок «пристріт;
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чаклування» в українській мові та подібні значення в інших слов’янських мовах
відбивають давню віру слов’ян у магію слова [Мельничук 1982-2006, т. 6, 45].
Уроки також номінуються як лихі очі [Номис 1993, 375-376], урічливі очі [Номис 1993, 375-376].
Номінація вступає в фразеологічні зв’язки та реалізується в пареміях: Чинам
из людей сталося – од уроків, по-нашому! [Номис 1993, 375-376]; Не уроком, не
уроченьки [Ibid.]; Від уроків і Бог не заховає [Ibid.]; Уроки на сороки – а пристріти на їх діти [Ibid.]; Пхю, пхю! Уроки на сороки, а помисли на коромісли [Ibid.];
Умилась помиями, щоб не боялась уроків [Ibid.]; На пса уроки на кота помисл
[Ibid.]; Стрівши несподівано приятеля – вроки, на бігуна. Уроки.... колючками
брали. Отъ сглаза сделались колики [Грінченко 1907-1909, 169].
За свідченнями етнографічних джерел уроки можна вилікувати шептаннями,
замовляннями, які треба проказати над хворим: Коли баба-ворожка «змовляє
вроки», і хворому стає краще, це, значить, що баба своїми словами скасувала
злий вплив поганого ока та вітру. Такі замовляння не містять поганського елементу, а навпаки, змістом своїм мають християнські вірування; найчастіше в
них згадується Богородиця, апостоли Петро і Павло. Вроки замовляються так:
Перший варіант: «Божая Мати по небі ходила, Ісуса Христа за ручку водила.
Йшла вона золотим мосточком, підпиралася золотим кийочком. Прийшли до неї
святі Петро й Павло. «Мати моя возлюблена, де ж ти йдеш?» «Йду хрещеної,
молитвеної раби Божая (ім’я) вроки змовляти. Заспані, заслані, подумані, погадані, дівоцькі, парубоцькі, жіноцькі, з вітру, з-під хмари, з-під ясного неба». Далі
читається молитва» [Доманицький 1905, 100-107].
Другий варіант лікувального замовляння: «Не я приступаю, сам Бог приступає, моїм словам поміч дає. Хрещеній, молитвеній рабі Божій (ім’я) вроки змовляю. З-під сонця, з-під хмари. Не ходіть, кістки не ломіть, крови не смокчіть,
на пущу, у нетрі ідіть. Другим разом – ліпшим переказом: «Не я приступаю, сам
Бог» і т.д. (Знов спочатку. Треба тричі сказати, а потім „Отче наш» (с. Яполоть)» [Доманицький 1905].
Третій, як і перший, варіант передбачають концептуалізацію ситуативних мікродіалогів: «Йшов сам Господь черев золотий міст, зустрічає Матір Божу, питає Матері Божої: «Куди йдеш?» «Іду до Пресвятої Діви Богородиці і раба Божого (ім’я) вроки змовляти із ручок, із ніжок, із-за плечей, із живота, од буйного
вітру, од ясного сонечка, звідки пришли, нехай собі туди йдуть. Прошу Господа
Бога, щоб Господь поміг по моїй молитві це перенести (с. Головин) [Доманицький 1905].
Окрім змовляння існують і інші способи лікування вроків: «…треба стати,
піднявши догори руки, і зміряти себе (с. Коростятин). Лікують також холодною
водою, в яку кидають кілька розжеврених вуглин. Хворий кілька разів цією водою
умивається і тричі на день п’є (с. Липки)» [Доманицький 1905].
Показовою є сама природа феномену вроків відображеного в англійській
лінгвокультурі. Про людей та речі, які знаходяться під дією відьмацьких чарів
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(witchcraft) або ж злого ока (the evil eye) говорять to be blinked, де blink кліпання моргання, шотландське «швидкий погляд». Порівняймо з сучасними значенням номінації blink «скисати (про молоко, пиво)» та ФО to be on the blink – зазнати аварії (про обладнання); вийти з ладу [Wright 1913, 212]. На позначення
людини, яка підпала під дію вроків також використовуються лексеми ill-wished,
чи bewitched, до яких в другій половині ХІХ ст. додаються терміни overlooked,
overseen, overshadowed: The last witness said deceased had been «overshadowed» by
someone. A writer in to-day’s Times, Feb. 21, 1912, regards the belief in this form of
witchcraft as still current: «We still hear of people in remote villages who complain of
being overlooked, and who actually pine away under the belief that a spell has been
cast upon them» [Wright 1913, 212].
Ще однією номінацією на позначення вроків є вираз a north eye (буквально –
північне око), який використовується в районі Сомерсетшіра: Іf you do meet wi’
anybody wi’ a north eye, spat dree times. To spit will avert the ill-luck consequent on
passing under a ladder [Wright 1913, 232].
На території Великобританії ХІХ ст. існувало вірування, що багато повсякденних проблем виникає через магічні дії не тільки відьом, а й ельфів та фей, що
й відображається у внутрішній формі номінацій пов’язаних з феноменом вроків,
їх лікуванням та замовлянням. Так, один з видів вроків той, що, за віруваннями,
насилався ельфами називався elf-shot: For example, a flint arrow-head was taken to
be an elf-shot; if then a sick cow was thought to have been elf-shotten with one of these
missiles, the proper remedy was to touch her with the arrowhead, and then make her
drink water in which it had been dipped [Wright 1913, 235]. Тобто, для того щоб позбавитись вроків у домашніх тварин брали наконечник стріли та торкались ним
хворої тварини, занурювали його у воду та давали випити цю воду тварині.
У регіоні Нортумберленд (Northumberland) слабку від можливого насилання
чар дитину називали a heart-grown child та піддавали схожому процесу, важливим
було те, щоб коваль, який викував стрілу, був сьомим представником неперервної
династії ковалів [Wright 1913, 246].
Сам термін elf-shot зі значенням «хвороба спричинена феями», найчастіше
використовується у контексті тварин, хоча, і зустрічається у стосунку до людей. Лексема походить від розповсюдженого забобону, що феї могли вцілити
якимсь видимим чи невидимим предметом у людину, що ставало причиною
хвороби [Kirk 1976]. Після цього відбувалась підміна (порівняймо з українським підміна), процес коли replica body, чи changeling (підмінене дитя; річ,
підкинута ельфами замість викраденої; таємна підміна; недоумкуватий) залишався хворіти та помирати, а справжня жертва вроків переносилась у чарівний світ фей (Faery).
Ще одна з розповсюджених назв процесу вроків – elf-stroke. Від цієї номінації
походить сучасна назва stroke зі значенням параліч, хоча лексеми elf-stroke чи
fairy stroke також використовувались на позначення паралічу, спричиненого ударом руки феї [Froud, Lee 1978].
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На позначення стану зуроченого використовується лексема bode з першим
значенням «позначений, помічений» та другим, метафоричним, «зурочений, позначений смертю»: A look’th a-boded, that’s a zure thing, es vlesh hang’th so flabby
about en [Wright 1898, v. 1, 323].
Виокремлюється група префіксально утворених номінацій зі значенням процесу врікання та зуроченої людини. Такі лексеми утворюються за допомогою додавання префікса be- до основи слова: bechatted [Wright 1898, v. 1, 212]; begaged,
на письмі також передається як baggaged, begaiged, begeged «зурочений, зачарований відьмами»: Poor soul, her never ‘ant a got no luck like nobody else; I ont
never bleive eens her idn a begaged by zomebody or nother.; Begaiged wi’ bloo’ o’
lips or skin; A slat and scat the things about as thof the godger was in an. Wan wid a
thort ha was begeged. Походження лексеми пов’язується з додаванням префікса
до дієслова engage у значенні «зачарування» [Wright 1898, v.1, 226]. Діалектні
номінації to beglammer, to bejuggle (де juggler «жонглер, шахрай) «зурочувати»
утворюються за моделлю be- + N: I don’t know what’s come over the children, they
seemed bejuggled [Wright 1898, v.1, 231]. Номінація bespeak також можуть використовується для позначення дії врочення: The children are bespoke. What’s the
matter with you, you’re quite bespoke [Wright 1898, v.1, 248]. Лексема bespelt поряд
із семантикою зурочення у певних контекстах імплікує несхвалення у стосунку
до дітей: You are quite be-spelt’ is a term of reproach often used to children [Wright
1898, v.1, 248].
У англійців, схоже до української лінгвокультури, вроки насилались злими
очима. Тому, і в англійській мові, виокремлюються номінації з домінуючим компонентом eye: eye-bite (буквально – вкусити оком) «зачарувати за допомогою (evil
eye) вроків» [Wright 1898, v.1, 846]; [Wright 1898, v.2, 270]; eye-sconner (буквально – той, що має ячмінь на оці) «злий погляд, що насилає вроки» [Wright 1898,
v.2, 270]. Показовим є метафоричне використання номінацій ill-ee, the evil eye у
значенні «не подобатись» [Wright 1898, v.3, 304].
Деякі номінації з семантикою урочення мотивуються семою руйнування, шкоди: damaged (буквально – ушкоджений): Some forty years ago, there lived an old man.
His wife was hypochondriacal, and Billy, as he was called, firmly believed she had been ‘
damaged ‘ by an old woman at Macclesfield. She wore a charm sewed up in her stays as
an antidote [Wright 1898, v.2, 16]. Лексема injury (буквально – тілесне ушкодження,
каліцтво) є складовою частиною фразеологізма to do an injury to «насилати вроки»: An old woman, suffering from rheumatism, was heard to aver that the cause was
traceable to some one having ‘ done her an injury [Wright 1898, v.3, 322].
Велику кількість як лексичних, так і фразеологічних номінацій мають за ядерний компонент давні образи-міфологеми. Так, лексема hag «відьма», «відьмачити, чарувати» продукує композиту hag-begagged зі значенням зачарований, зурочений [Wright 1898, v.3, 12]. Фізичні вади, такі як викривлення хребта, порушення росту кісток, непропорційність тіла вважались спричиненими вроками. Про
таку людину казали heart-grown: At Stamfordham a sickly puny child is set down as
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«heart-grown» or bewitched; Applied to a sickly, puny child, which does not grow. Such
a child must be brought to a blacksmith of the seventh generation; this must be done
before sunrise. The child is laid naked on the anvil; the smith raises the sledge-hammer
as if he were going to strike hot iron, but lets it come gently on the child’s body. This is
done three times, and the child always thrives after this. High-shouldered, short-necked
people, with a broad chest and slightly roundshouldered whilst the other parts of the
body are not in due proportion are said to be «heartgrowen» [Wright 1898, v.3, 116].
Лексема ging [Wright 1898, v.2, 617] мотивується номінацією ginger, яка відома з
середини 14 ст. та використовується на позначення імбиру. Походження лексеми
пояснюється у етимологічному словнику англійської мови у наступний спосіб:
староанглійське gingifer, походить з середньовічного латинського gingiber, що в
свою чергу бере коріння від латинського zingiberi, з грецького zingiberis, з пракриту singabera, з санскриту srngaveram – від srngam «ріг» + vera- «тіло», рослина так названа за форму свого кореня [Online Etymology Dictionary]. У середньоанглійському періоді походження лексеми пов’язується зі старофранцузьким
gingibre (сучасне французьке – gingembre) зі значенням «дух». Як відомо, лексема
ginger має три ЛСВ: 1) імбир; імбир (пряність); 2) вогник, піднесений настрій,
жвавість; пікантність, «родзинка»; 3) рудоволосий, рудий (про людину). У третьому значенні номінація використовується на позначення рудоволосої людини,
якими, за уявленнями, дуже часто були відьми, що, ймовірно, вплинуло на розвиток семантики одиниці.
Показовим вважаємо фразеологізм англійської мови, ономасіологічна структура якого реалізує значення болю, шкоди: to be hurt done «бути зуроченим»: The
child’s hurt done. Is waa to hear at Joan Shepherd’s hurt done [Wright 1898, v.3, 291].
Буквальним відповідником української номінації злопобажання є англійське illwish. Так кажуть про випадки неочікуваних хвороб у людей та тварин. Номінація
найчастіше зустрічається у районах Корнуела та Девоншира, де прирівнюється
до прокляття: Bessie jawed a cuitty-boyneful of sapples on her neebor, muttering some
ill-wish aboot her at the same time. The most common results of the witch’s malice, or,
as it is termed, «the ill-wish» are misfortunes in business. Thaay gets up talk «at Tommy
hes ill-wished ‘em». He was quite satisfied he had been ill-wished. It is common to say,
if the pig is taken ill, or any other like calamity happens, I be safe he’s a-ill-wished by
somebody. She’d ill-wish you if she could. The gossips of the parish ... insisted ... that the
child had been ill-wished, and that she neter would be better until «the spell was taken
off her». The common people still believe if they have a sudden illness that they are illwished, and pay a visit to the conjuror (white witch) to try and find out who has done it
[Wright 1898, v.3, 304]. Відповідно, номінація ill вступає у фразеологічні зв’язки,
де вирази ill take me; та ill thramye – є прокльонами, виразами злопобажання. Висловлювання to cast ill on one має значення «зурочити»; to have got ill використовується у протилежному сенсі «бути зуроченим»: I’ll tak me gin I ken what he was
like. Apprehensions are sometimes entertained, that witches by their incantations may
cast ill upon the couple (recently married), particularly the bridegroom, if the bride
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has a rival. To counteract these spells, it is sometimes the practice for the bridegroom
to kiss the bride immediately after the minister has declared them married persons
[Wright 1898, v.3, 308].
Фразема to be bewitched lousy вживається у контексті людини, яка зурочена
таким чином, що уявляє себе інфікованою педикульозом: I ha’ known right clean
people ter shift their clothes three times a day ‘cause they was bewitched lousy [Wright
1898, v.3, 670].
Певна кількість лексем утворюється за допомогою твірного компонента
over та дієслова. У такому випадку to overlook (інші діалектні форми auverlook,
awverluke, o’erlook, oherlook, overluke, owerlook) має значення зачаровувати, дивитись злим оком: Wha kens what ill it may bring to the bairn, if ye owerlook it in
that gate? He’s bewitched, possessed of a dcevil. Sure, my lord has been overlooked,
Beatty Secretar. If his child became consumptive, it had been overlooked, Carleton
Trails Peas. The cows were elf-stoned, or overlooked [Wright 1898, v.3, 389].
Цікавим видається розгортання семантики номінації. Так, overlooked «зачарований, зурочений, обманений, той, що помилився, введений в оману»; оverlooker
«той хто врікає»: The girl could never recover unless three burning sticks were taken
from the hearth of the «overlooker», and the child was made to walk three times over
them when they were laid across on the ground, and then quench the fire with water
[Wright 1898, v.3, 389].
За тим же самим зразком утворюється номінація overshadow «зачарувати, зурочити»: The last witness said deceased had been «overshadowed» by someone [Wright
1898, v.4, 392]. Перше значення лексеми overseen, яка має також форми o’erseen;
o’ersin; overseeun; overseen, пов’язує останню з концептосферою смерті – «процес спостереження за людиною, що помирає»: I doubt she be dead already, and
naebody seen her but ye and I oursels twa: an’ she had been fair o’erseen it maksna,
I’ll no had this a fair strae death indeed. Такий лексико-семантичний варіант пояснюється шотландським звичаєм запрошувати до того, хто помирає, не тільки
членів родини, як на території Англії, а й певну кількість сусідів. Негативна конотація номінації продовжується й у другому ЛСВ «зачарований, зурочений»: It
have brought all kind of disaster along with it. I must have been overseen when I took
it. I was quite overseen in that matter [Wright 1898, v.3, 391].
Компонент зоонім owl мотивує семантику композити owlblasted «зурочений»:
Then the young girl is owle-blasted and possessed, що, на нашу думку, пов’язано з
величиною очей птаха.
Номінація puck, puck «ельф, злий дух-пустун, домовик, лісовик (у фольклорі)»
продукує композит puck-foisted «зурочений». У компоненті foist «нав’язати; протягти, втиснути; приписати (авторство)» домінує семантика насильної дії [Wright
1898, v.4, 635].
У французькій мові фразеологічний зворот mauvais oeil (буквально – погане око) «згубна властивість, яку приписують деяким особам, приносити нещастя
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тим, на кого вони дивляться» [Littré 1873-1874, v.3, 478] є повним відповідником
української фраземи лихі очі та англійської evil eye.
Показовою також є номінація fascination – «чари, викликані поглядом очі в
очі, при цьому сила одного погляду настільки велика, що інша істота не може чинити опір» [Tuchmann 1884-1885, v.2, 376]. Словник французької мови Е. Літре,
містить наступні ЛСВ номінації 1) зачаровування поглядом; 2) здатність зачаровувати поглядом або гіпнотизувати свою жертву, яку приписують деяким хижакам (від латинського fascinationem, від fascinare – зачаровувати поглядом) [Littré
1873-1874, v.2,1622].
Внутрішня форма ФО noüement d’aiguillette (дослівно – зав’язування вузликом шнурівки з наконечниками, якою штани кріпляться до камзолу), що означає
«вроки, сутність яких полягає в тому, що чоловік не може виконувати свої подружні обов’язки», поєднує семантичну сферу ірраціонально викликаних хвороб
зі сферою статевих стосунків [Thiers 1769, 567]. У містечку Беррі вживають вираз
jetteux de sort (дослівно – той, хто кидає чиюсь долю) на позначення людини, яка
може зурочити, не обов’язково знаючи при цьому, що має такі властивості.
Якщо селянин хоче сказати, що його зурочили, то каже, що на нього погано
подивився (mal veuz). У процесі розгортання семантики номінація трансформується у місцеву назву професії – mal veuz «пастух-чаклун» [Tuchmann 1884-1885,
v.2, 376].
Отже, можна зробити висновок, що номінації, які представляють феномен
уроків в українській, англійській та французькій мовах, найчастіше реалізують
семантику наслання хвороби. Зафіксовані у народній мові уявлення про вроки
корелюють з глибинними шарами свідомості її носіїв та є культурно детермінованими. Перспективним вважаємо дослідження інших так званих «ірраціональних хвороб» у згаданих лінгвокультурах.
Лабенко О.В. , преподаватель
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко.
Языковое выражение феномена сглаза в украинском, английском и французском языках
(на материале памятников ХIХ в.).
Статья посвящена рассмотрению украинских, английских и французских номинаций, обозначающих названия болезней иррационального происхождения. Автор анализирует развитие семантики и этимологии номинаций с семантическим ядром «сглаз» в трех языках. Номинации, представляющие феномен сглаза в украинском, английском и французском языках, чаще всего реализуют семантику насылания болезни.
Ключевые слова: номинация; семантика; этимология; сглаз; народная медицина; мотивация;
лексема.
Labenko O.V., lecturer
Kyiv National Taras Shevchenko University
Linguistic Expression of the Phenomenon of the Evil Eye in the Ukrainian, English and French
Languages (based on the written monuments of the nineteenth century.).
The article examines the Ukrainian, English and French nominations related with diseases of the
irrational origin. The author analyzes the development of semantics and etymology of nominations
with the semantic core “уроки” in these languages. Nominations representing the phenomenon in the
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Ukrainian, English and French languages often implement the semantics of casting the disease. The key to
understanding of the phenomenon and its realization in language lies in extralinguistic sphere. The notions
recorded in the Ukrainian, English and French vernacular language correlate with deep layers of folk
consciousness and are culturally determined.
Key words: nomination; semantics; etymology; traditional medicine; motivation; lexeme.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВЛАСНІСТЬ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Ничаюк Світлана Петрівна,
ст. викладач
факультет МЕіМ КНЕУ
У статті розглянуто особливості об’єктивації концепту ВЛАСНІСТЬ в українській мовній картині світу на матеріалі словників української мови. Автором були виявлені ядерні і периферійні
семантичні компоненти досліджуваного концепту в українській мові.
Ключові слова: концепт; лексична одиниця; номен; мовна картина світу; вербалізація; власність; володіння.

Кілька останніх десятиліть у розвитку лінгвістичної науки проходять під гаслом антропоцентричності, оскільки вивчення і аналіз мовної системи є неможливим без урахування існування людини. З’являються нові лінгвістичні дисципліни – когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвополітологія, лінгвістика
тексту, прагмалінгвістика, комунікативна лінгвістика та ін.
У сучасному мовознавстві проблемам когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології присвячені праці багатьох мовознавців, як вітчизняних так і зарубіжних: в українському мовознавстві – Голубовської І.О., Манакіна В.М., Приходька А.М., Бацевича Ф.С., в російському – Кубрякової О.С., Алефіренка М.О.,
Арутюнової, Воркачова С.Г., Карасика В.І., в білоруському Прохорової С.М.,
Конюшевич М.І., в зарубіжному Бартмінського Є., Вежбицької А., Унгерера Ф.,
Шмідта Х.-Й., Хайне Б.
Метою даного дослідження є визначення способів лексичної та синтаксичної
об’єктивації концепту ВЛАСНІСТЬ. Це є перша спроба провести таке дослідження на матеріалі української мови.
Матеріалом для аналізу даного дослідження слугують вибірки із Великого
тлумачного словника сучасної української мови, Етимологічного словника української мови, Словника синонімів української мови.
Термін “концепт” (лат. conceptus/conceptum – накопичення (води), водойма,
спалах, займання/ зачаття, плід (зародок)) етимологічно є семантичним аналогом
слова “поняття”, але в сучасній лінгвістичній науці використовується як протермін з початку 90-х років минулого століття, перемігши “лінгвокультурему”, “міфологему”, “логоепістему” [Воркачев 2005, 2-23].
У науковій літературі поняття концепту трактується неоднозначно, однак можна
визначити два основних напрямки, в рамках яких відбувається осмислення даного поняття, – когнітивний і концептуально-культурологічний. Згідно першого напрямку, концепт – це оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону,
концептуальної системи і мови мозку. Згідно другого, концепти – це ментальні сутності, які перш за все несуть на собі відбиток духовності певної культури. Концепт
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у лінгвокультурологічних текстах – це вербалізований культурний смисл, який
насамперед є лінгвокультурним концептом (лінгвоконцептом). Виразною рисою
лінгвоконцепту є його етнокультурна ознака. Лінгвоконцепт утворюється єдністю
ціннісної, образної та понятійної сторін [Карасик 2004, 109].
Мовні знаки, що вербалізують концепт, займають в лексиконі людині певні
позиції. Саме через систему знаків природної мови відкривається доступ до ментального лексикону людини – найважливішого механізму когнітивної обробки
інформації. Оперативна когнітивна структура є концептом, а мовна структура, що
вербалізує концепт, є мовним знаком (слово, фразеологізм, речення). Семантика мовного знака – головне джерело знань про зміст репрезентованого концепту,
тому дослідницький шлях від семантики мовного знака до змісту відповідного
концепту є істинним.
У когнітивній лінгвістиці опис концептів найчастіше відбувається в кілька
етапів:
1) аналіз лексичного значення і внутрішньої форми слова, що репрезентують
концепт; виявлення семного складу ключового слова (за тлумачними словниками із залученням етимологічних даних);
2) виявлення синонімічного ряду лексеми-репрезентанта концепту: зіставлення
ключової лексичної одиниці з близькими за значенням словами;
3) аналіз лексико-семантичного, лексико-фразеологічного, асоціативно-семантичного поля ключового слова: підбір не тільки синонімів, а й антонімів, гіперонімів і гіпонімів ключового слова, виявлення ядра і периферії поля;
4) аналіз матеріалу паремій та афоризмів;
5) аналіз лексичної сполучуваності слів-репрезентантів концепту на матеріалі
художніх і публіцистичних текстів;
6) опис способів категоризації концепту в мовній картині світу;
7) визначення способів концептуалізації як вторинного переосмислення відповідної лексеми, дослідження концептуальних метафор и метонімії;
8) дослідження сценаріїв [Крючкова 2004, 271-272].
Класифікація концептів проводиться також з позиції дискурсивного втілення
(політичні, юридичні, наукові, педагогічні, медичні, дипломатичні, рекламні та
ін.), тематичного (емоційні, освітні, текстові тощо) та аксіологічного (цінності
етнічні, загальнолюдські, цивілізаційні, сімейні та ін.).
Для опису концепту ВЛАСНІСТЬ у данному дослідженні ми використовуємо
метод лексикографічного дослідження і контекстуального аналізу.
Концепт ВЛАСНІСТЬ посідає особливе місце в українській картині світу. Під
власністю слід розуміти стосунки між усіма суб’єктами з приводу відчуження і
привласнення матеріальних умов виробництва і його кінцевих результатів (предметів споживання). Власність можна трактувати як ставлення людини до речей, тому
вона завжди пов’язується з певними предметами і речами. Але власністю річ стає
тільки тоді, коли люди вступають між собою у певні стосунки. Головною характеристикою власності є те, що привласнюється. Тому з першого погляду відносини
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власності постають як ставлення людини до речей, а насправді ж вони виражають
ставлення до інших людей, суспільства, і є суспільними відносинами. Великий тлумачний словник сучасної української мови (ВТС) подає таке визначення власності:
1. Майно, належне кому-, чому-небудь. 2. Належність чогось кому-небудь із правом
розпоряджатися. Очевидно, що насамперед під власністю розуміється щось матеріальне, належне певній особі, яка називається власником. Власник – господар якихось речей, майна і т.ін. на правах приватного і суспільного володіння [ВТС]. Саме
тому відносини власності часто називають майновими відносинами.
Звернемося до внутрішньої форми й етимології слова “власність”, оскільки відомо, що в мовознавстві їх використовують як одне із джерел відтворення
мовної картини світу. Дані етимологічних словників дозволяють зробити висновок, що етимологічний номінант концепту ВЛАСНІСТЬ зводиться до іменника “власть”. Власть – рос. власть, др. âëàñòü, âëàäѣòè; цсл. âëàñòü,âëàäѣòè
відповідають укр. вóлость, володіти. Старослов’янське âëàñòü – «влада, право» походить з *volstь < *voldtĭ «влада, панування, підвладний край», утворене
від основи *veld-/*vold- «володіти». Дієслово “володіти” в свою чергу походить
від старослов’янського âëàäѣòè, âëàñòè, від праслов’янського *voldĕti «володіти, правити, керувати» [ЕСУМ]. Отже, можемо стверджувати, що семантичною
ознакою концепту є ознака володіння.
Як зазначалося вище, одним з методів дослідження концептів є аналіз синонімічного ряду. Словник синонімів української мови (ССУМ) подає такі синонімічні
ряди: власність, володіння, майно, помістя, маєток, земля, придбання; власний
(належний за правом власності; безпосередньо стосовний окремої особи), свій,
особистий, справжній, осібний, майновий, приватний; власник, господар, хазяїн,
володар, володільник, володілець, властитель, землевласник; володіти, володарювати, мати щось, відзначатися чимось, опановувати, охоплювати [ССУМ,
ВТС]. Аналіз словникових дефініцій дозволяє зробити висновок, що ядром номінативного поля концепту ВЛАСНІСТЬ в українській мові на рівні лексичної
об’єктивації є лексеми володіння, майно, власник, належність, господар. Периферійними номінаціями є річ, земля, маєток, право.
Синтагматичні відношення дають нам змогу простежити сполучуваність номенів концепту ВЛАСНІСТЬ в тексті. Слова, що об’єктивують даний концепт,
найчастіше сполучуються з прикметниками (власність приватна, пайова, земельна, інтелектуальна, державна, комунальна, суспільна; майно державне, власне,
чуже, безхазяйне, рухоме, нерухоме, державне, комунальне; майнові відносини,
майновий ценз, майнове страхування), присвійними займенниками (мій, твій,
свій, наш, ваш, їхній), з іменниками (право власності, право володіння, володіння
землею). Дієслівні форми, що є контекстуально суміжними, як правило вказують
на дії, пов’язані з власністю: належати, володіти, розпоряджатися, підкоряти,
ділитися, панувати, веліти, керувати.
Отже, за допомогою словників ми описали концепт ВЛАСНІСТЬ в українській
мові через аналіз лексичного значення і внутрішньої форми слова та зіставлення
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ключової лексичної одиниці з близькими за значеннями словами; виділили ядерні
і периферійні компоненти. В подальшому дослідженні планується провести аналіз матеріалу паремій та афоризмів та описати досліджуваний концепт за результатами вільного асоціативного експерименту.
Ничаюк С. П., старший преподаватель
Факультет МЭиМ КНЭУ
Вербализация концепта СОБСТВЕННОСТЬ в украинском языке
В статье рассмотрены особенности объективации концепта СОБСТВЕННОСТЬ в украинской языковой картине мира на материале словарей украинского языка. Автором были выявлены
ядерные и периферийные семантические компоненты исследуемого концепта в украинском языке.
Ключевые слова: концепт; лексическая единица; номен; языковая картина мира; вербализация;
собственность; владение.
Nychaiuk S.P., Assistant Professor.
Kyiv National Economic University, Faculty of International Economics and Management
Verbalization of the Concept PROPERTY in the Ukrainian Language
The article describes the features of the objectivation of the concept PROPERTY in the Ukrainian
language world model on the material of the Ukrainian language dictionaries. The author has identified
nuclear and peripheral semantic components of the researched concept in the Ukrainian language.
Key words: concept; lexical unit; nomen; language world model; verbalization; property; possession.
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УДК 81:42
ТЕКСТ У ПАРАДИГМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (КОМУНІКАТИВНОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Баюн Крістіна Йосипівна
aсп.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Розглянуто основні дефініції поняття “текст”, підходи до вивчення тексту та текстові категорії.
Виявлено комунікативний підхід як один із пріоритетних у лінгвістичному аналізі тексту. Увагу
зосереджено на явищі комунікативності, мовленнєвої ситуації, екстралінгвістичних факторах, що
лежать в основі комунікативної ситуації. Наведено схему мовленнєвої ситуації та з’ясовано прагматичну орієнтованість текстової організації. Текст розглядатися в якості соціального об’єкта, що
взаємодіє зі своєю аудиторією.
Ключові слова: текст; текстова категорія; комунікативність; комунікативна ситуація; мовленнєва ситуація; екстралінгвістичний фактор; комунікативна інтенція; прагматика.

У сучасному мовознавстві текст набув статусу повноправного об’єкта лінгвістичного дослідження поряд з мовними одиницями, які традиційно перебували у
фокусі вивчення. Інтерес до дослідження тексту є не випадковим, – його викликано теоретичним розвитком лінгвістики й закономірним включенням тексту до
багатоярусної системи лінгвістичних одиниць: фонема, морфема, слово, словосполучення, речення, логіко-синтаксична єдність, текст. Практичні потреби також визначають загальні принципи структурної організації текстів та правила їх
ефективної побудови. Слід відзначити й вплив комп’ютеризації, який стимулює
пошук оптимальних структур текстів та лінгвістичних принципів їх автоматизованої підготовки та переробки.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Текст як суто лінгвістичний феномен, а не предмет риторики, поетики, літературознавства ліг в основу мовознавчих досліджень в 50-х рр. XX століття, коли були опубліковані роботи
Л.А. Булаховського, Н.С. Поспєлова та деяких інших дослідників, які почали вивчати не окремі речення, а значно більші одиниці мови, – тексти. Коло проблем,
які розробляються лінгвістикою тексту, є надзвичайно широким, а висунуті концепції щодо розуміння природи, сутності та функцій тексту є різноманітними у
багатьох аспектах, саме вони й зумовили основні напрямки в дослідженнях тексту: Й. Містрік розробляє кількісний підхід; Ч. Монтегю, Т. ван Дейк – логікопрагматичний; Е.У. Гроссе, В. Дрессір, Г.Г. Почепцов, В.І. Юганов – прагматикофункціональний; X. Вайнріх, В. Куммер – комунікативно-функціональний.
Постановка проблеми. Текст – це складне цілісне мовне явище, що створене та функціонує за певними законами. Дослідники лінгвістики тексту вивчають його різними шляхами, що зумовлено складністю самого об’єкта дослідження. Оскільки текст є багатоаспектним явищем, він як об’єкт дослідження знаходиться в центрі перетину інтересів таких наукових дисциплін, як семіотика,
418

Баюн К. Й.

герменевтика, риторика, прагматика, текстологія, психолінгвістика, лінгвостилістика і.т.д., і, отже, отримує різні трактування як з суто лінгвістичних позицій, так і з позицій психологічних, соціологічних, філософських. Це призвело
до багатозначності розуміння та вивчення поняття «текст», варіативності його
інтерпретації. Текст є однією з найскладніших лінгвістичних одиниць, в якій у
реальному функціонуванні представлені елементи всіх рівнів мови – фонетики,
морфології, синтаксису та інших. Тому єдиного загальновизнаного та адекватного визначення для такого складного, неоднорідного поняття, яким є текст, у
сучасній лінгвістиці не існує.
Об’єктом нашого дослідження є феномен тексту, розглядуваний у комунікативному-прагматичному ключі.
Предметом цієї розвідки є розкриття специфіки дослідження тексту у комунікативно-прагматичного аспекті.
Виявлення та аналіз комунікативно-прагматичних параметрів при дослідженні тексту становить мету нашого дослідження.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що текст у комунікативному
аспекті розглядається не як окремий ізольований твір, а у сукупності з екстралінгвістичними факторами, а його сприйняття забезпечується необхідним загальним комунікативним фоном знань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки текст – явище багатовимірне і міждисциплінарне, що знаходиться на стику різних дисциплін, порізному розуміється та визначається його дослідниками. І. Гальперін вважає, що
текст – це витвір творчого процесу мовлення, який є завершеним, літературно
опрацьованим твором, котрий складається з назви (заголовку) та ряду особливих
одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, який має певну цілеспрямованість та
прагматичну орієнтованість [Гальперин 1981, 18]. Текст розглядають як одиницю
мови, що лежить в основі окремих конкретних текстів [Бархударов 1994, 40-41],
як динамічну одиницю вищого порядку, що має ознаки зв’язності та цілісності –
в інформаційному, структурному та комунікативному плані [Валгина 2003], як
цілісне в структурному та функціональному відношеннях утворення [Торсуева
1989, 6-7], як зв’язну послідовність, закінчену та правильно оформлену [Николаева 1987], як мовний об’єкт (знак), який має специфічну структуру та забезпечує виконання комунікативної функції відповідно до задуму автора [Каменская
1990]. Окрім того, текст визначають як певну кількість впорядкованих речень,
об’єднаних різними типами лексичного, граматичного та логічного зв’язку [Тураева 1986, 14], як своєрідну копію, відбиток, модель дійсності, пропущену через
свідомість суб’єкта відповідно до цілей діяльності, і як деяку проекцію індивідуальної мовної системи, яка корегується умовами певної комунікативної ситуації
[Матвеева 1984, 35].
Настільки широке розмаїття поняття тексту демонструє не стільки недостатній рівень наукової розробки самої проблеми, скільки неоднозначність та
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різноплановість самого об’єкта аналізу. Отже, текст, на нашу думку, є цілісним
утворенням, що включає в себе не одну, а декілька взаємодіючих системних сукупностей, для кожної з яких характерний свій рівень онтологічної узагальненості, свій план змісту та план вираження, своя система категоріальних ознак.
На сьогодні існує величезна кількість підходів до вивчення тексту, розгляд
яких потребує нашої уваги, щоб зрозуміти, який з них є пріоритетним для нас:
- структурний, тобто текст має певну структуру, що передбачає наявність супідрядних та взаємообумовлених частин;
- семантико-синтаксичний – текст розглядається як складне синтаксичне
ціле із замкненою синтаксичною структурою, групою речень, синтаксично
об’єднаних різними засобами та способами двочленних та одночленних речень;
функціональний – увага приділяється функціонуванню тексту в певній сфері
спілкування, текст розглядається як семантичний простір реалізації мовних
одиниць;
- системний – сучасна лінгвістика прагне пояснити властивості складових частин (слів, речень, надфразових єдностей), виходячи з тексту як функціонального цілого;
- під когнітивним аспектом розуміють як процес розумової роботи над текстом, так і результат цієї роботи (даний підхід реалізується через семантичний аналіз конкретного мовного твору, через декодування концептуального
простору тексту);
психолінгвістичний – текст розглядається як єдність задуму та семантики, що
його втілює;
- прагматичний аспект тексту акцентує ефективність мовного твору, його
вплив на читача;
комунікативний – на перший план у вивченні тексту висуваються його комунікативні характеристики: цілеспрямованість (текст як комунікативно-орієнтований твір), адресатність (орієнтування на певного читача), інтенціональність (реалізація авторського задуму);
- літературознавчий (постмодерністський) – будь-який вербальний текст є
складовою частиною корпусу усіх існуючих текстів, тобто літератури, яка, в
свою чергу, є елементом культури людства;
- культурологічний спрямований на висвітлення особливостей менталітету народу, відображених у мові, прецедентних текстах, концептосфери, культурних концептах;
- інформаційно-функціональний зосереджений не стільки на організації тексту,
скільки на його головному призначенні – передачі основної інформації.
Дослідження тексту, що були здійснені вченими з різних позицій і присвячені розгляду як тексту в цілому, так і окремих його категорій та закономірностей
функціонування в процесі комунікації зробили цінний внесок у вивчення тексту
і, тим не менш, до теперішнього часу існують різні трактування в лінгвістичній
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теорії тексту. Немає єдності думок щодо критеріїв виділення текстових категорій, їх кількості та способів систематизації. Категорії по-різному розуміються їх
авторами, відображають різні властивості тексту та неоднакове розуміння самого об’єкта вивчення. Більшість вчених основними текстовими категоріями, що
складають власне визначення тексту, визначають:
Інформативність – текст несе конкретну інформацію (змістовно-фактуальну,
змістовно-концептуальну, змістовно-підтекстову);
Зв’язність виявляється у поєднанні окремих мовних одиниць у тексті та сполучуваності окремих структурних блоків тексту;
Смислова цілісність полягає в єдності теми – мікротеми, макротеми, теми
усього мовного твору;
Членованість виражена у різних способах поділу тексту: графічний, композиційно-змістовий, комунікативний;
Референційність ґрунтується на співвідношенні модельного, породженого
авторською свідомістю текстового світу, з реальною дійсністю, її подіями,
ситуаціями, фактами, предметами й особами;
Антропоцентричність включає адресантність та адресатність;
Інтертекстуальність як наявність у певному тексті слідів інших текстів;
Модальність – значення комунікативної мети речення (твердження, питання,
спонукання), семантики реальності / ірреальності, суб’єктивної оцінки висловлення.
У більшості останніх робіт, присвячених визначенню та вивченню тексту, акцент переноситься зі структурних параметрів тексту на його функціональні властивості. Ми схиляємось до думки, що текст є продуктом, результатом мовленнєвої, творчої діяльності людини, спрямованої на комунікацію. Така постановка
питання призводить до вивчення реального тексту в реальній комунікації, тобто
структури та функції тексту в динамічному процесі комунікативного акту, елементарного комунікативного ланцюжка «автор – текст – реціпієнт», використання комунікантами засобів мови в акті комунікації.
У даній розвідці ми розглядатимемо текст у комунікативно-прагматичній площині, оскільки він виступає складником комунікативного процесу, посередником,
засобом, процесом та метою комунікації, орієнтованим на характер відношення
автора до дійсності та змістового матеріалу тексту.
Думки сучасних лінгвістів збігаються у поглядах на зв’язок мови з процесом
комунікативної діяльності людини. Текст розглядається як основна одиниця комунікації, що відповідає принципу системності людського спілкування, що своєю чергою засновано на системності знань людини про світ й осмисленості знань
в процесі вербальної комунікації. Текст виступає як «певним чином організована
сукупність речень з єдиним комунікативним завданням – вираження комунікативної потреби людини» [Слюсарева 1982, 4].
Низка лінгвістів, підкреслюючи комунікативну природу тексту, вважає,
що текст – це цілісна комунікативна одиниця, певна система комунікативних
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елементів, функціонально (тобто для даної конкретної мети) об’єднаних в єдину
замкнену ієрархічну семантико-смислову структуру загальною концепцією або
задумом (комунікативною інтенцією) автора [Дридзе 1980, 49].
Комунікативний аспект у вивченні тексту передбачає діяльнісний підхід до
мови, тому текст при такому підході розглядається не як ізольований твір, а в
сукупності з екстралінгвальними факторами, основним з яких є комунікативна
ситуація. Поняття комунікативної ситуації у лінгвістиці виводиться з поняття
мовленнєвої ситуації – ситуації, у якій здійснюється мовленнєва взаємодія між
комунікантами. Згідно моделі комунікативного акту Р. Якобсона, основними параметрами мовленнєвої ситуації є адресант, адресат, контекст, повідомлення, контакт та код. К.А. Долінін уточнив та доповнив схему мовленнєвої ситуації [Долинин 1983]. Мовленнєва ситуація у його трактуванні представлена як:
1) партнери по спілкуванню – адресант (відправник, суб’єкт мовлення) та адресат (отримувач);
2) референтна ситуація, що представляє собою фрагмент об’єктивної дійсності,
з якою пов’язаний зміст висловлювання;
3) діяльнісна ситуація, в рамках якої відбувається мовленнєва взаємодія;
4) предметно-ситуативний фон, тобто місце та час спілкування, все те, що відбувається навколо, присутні під час комунікації люди;
5) канал зв’язку, який може бути акустичним або візуальним, що передбачає наявність або відсутність безпосереднього контакту між комунікантами. При
цьому висловлювання детермінується безпосередньо не характеристиками
мовної ситуації, а уявленням про них, які виникають у свідомості адресанта.
З точки зору сучасної лінгвістики текст завжди співвідноситься з комунікативною ситуацією, в центрі якої знаходяться адресант (суб’єкт мовлення) та адресат
(реципієнт мовлення). При цьому виділяються 5 екстралінгвістичних факторів,
що лежать в основі комунікативної ситуації:
1) функціонально-комунікативна сфера, в якій створюється / сприймається
текст;
2) індивідуально-соціальні характеристики мовного суб’єкта, що породжує
текст: вікова, професійна, соціальна, гендерна і т.д.;
3) характер відносин суб’єкта мовлення до його адресата: невимушений, офіційний, колегіальний та ін.;
4) характер ставлення автора текста до його теми / змісту: нейтральний, емоційно-оцінний, суб’єктивно-абстрактний, підкреслено об’єктивний, професійно-спеціальний та ін.;
5) взаємодія з мовним кодом: стилістично усвідомлене, навмисно розмовне або
метафоричне вживання мови та ін.
Дослідження тексту наводить нас на думку, що комунікативність є невід’ємною,
системно обумовленою якістю текста. Оскільки вона є системною якістю, вона
відрізняється від інших властивостей тексту своїм інтегральним характером, не
має жорсткої та певної матеріалізації в конкретних елементах тексту і присутня в
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них тільки як загальна ознака системи. Ця якість складає основу здатності текста
служити засобом досягнення мети комунікації.
Отже, ми схиляємось до думки про те, що комунікативний підхід до вивчення
текста є тому важливим напрямком лінгвістичних досліджень, що він дозволяє
розкрити природу людського фактору, його структуру та функцію в процесах вербальної комунікації.
Такі трактування тексту характеризують особливості текстової організації, виходячи з функціонально-комунікативної спрямованості його одиниць, і визначають текст як єдність його структурних, семантичних та стилістичних характеристик, значною мірою обумовлених його прагматичною орієнтацією. Такий підхід
до текста допускає введення в дослідну парадигму суб’єктів текстової діяльності,
а саме автора та реципієнта. При цьому інтерес мовознавців відразу ж переміщується в площину прагматики. Розглядаючи текст як складну макроструктуру, що
володіє змістовною цілісністю та синтактико-смисловою зв’язністю складових
її компонентів, дослідники, які вивчають прагматику тексту, на перший план висувають саме його комунікативні властивості.
Прагматичний аспект вивчення тексту приваблює численних дослідників
(Е.Е.Анісімова, Н.Д.Арутюнова, Л.А.Баркова, Н.А.Безменова, Т. А. Ван Дейк,
Г.Г. Матвєєва та ін.), які одностайні у тому, що “текст не може не бути прагматично визначеним, оскільки його створює людина, яка не тільки організовує матеріал
мовлення для передачі відповідного змісту, тобто, не тільки вкладає в нього синтаксичний та семантичний зміст, а й виражає своє ставлення до висловленого”
[Медникова 2009, 192].
Під прагматикою розуміють один із планів або аспектів дослідження мови,
що виділяє та досліджує одиниці мови в їх відношенні до тієї особи або осіб,
які користуються мовою. Прагматика також розуміється як наука, ктора вивчає
мовні факти у світлі мовленнєвої діяльності, закономірності мовного спілкування, цільове призначення висловлювань, комунікативну інтенцію мовця, функціональні типи мовних актів, відображення в акті мовлення позицій мовців або
використання фраз або висловлювань, які викликають у відповідь реакцію. Прагмалінгвістика вивчає ті мовні засоби, ті їх властивості й закономірності мови,
які використовуються суспільством (і окремими людьми) для впливу на психіку
(думки, почуття, волю) і, як наслідок, поведінку його членів. Кінцевою метою
стає виявлення оптимальної системи мовної детермінації як соціальної, так і індивідуальної поведінки людей.
Текст найтіснішим чином пов’язаний з мовленнєвою діяльністю людини, точніше, є продуктом цієї діяльності. Комунікативна одиниця – текст – виступає як
засіб передачі та отримання інформації, що має на меті не тільки певне оформлення, яке міститься в інформації з боку виробника тексту, адресанта, але й адекватне розуміння відповідного тексту з боку отримувача. Правильність сприйняття тексту забезпечується не лише мовними одиницями та їх поєднаннями, але й
необхідним загальним фоном знань, комунікативним фоном.
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Від цільової спрямованості тексту і наміру його творця залежить модальність, вибір слів, вживання синонімів та багато іншого. Дослідження тексту не
можуть не спиратися на ті чи інші прагматичні аспекти, що сприяють вивченню
можливості вербального впливу знаків на людей, вербального управління людською поведінкою, бо мова не виконувала б свого комунікативного призначення, якби не впливала на аудиторію, змінюючи її уявлення про навколишній світі, вона служить засобом передачі повідомлень, та ця передача завжди є лише
засобом досягнення інших цілей, кінцевою метою яких є управління діяльністю
співрозмовника.
Таким чином, текст безпосередньо залежить від ситуації, в якій створюється
й використовується для здійснення певного завдання: вираження почуттів, ставлення і спонукання реціпієнта до певних дій, до певної реакції. Ця загальна мета,
на вирішення якої спрямовано висловлювання, називається комунікативною інтенцією. Комунікативна інтенція виступає в якості основного фактору, який створює текст, що визначає як відбір тієї чи іншої предметної ситуації на роль референта та спосіб її опису, так і характер інформації про відносини між текстом та
іншими компонентами комунікативного акту, виступаючи організуючою ланкою
в багатошаровій змістовній структурі мовного твору.
Текст може розглядатися в якості соціального об’єкта, що взаємодіє зі
своєю аудиторією, тоді, аналізуючи його, не можна обійтися без урахування
взаємних орієнтацій учасників комунікативного процесу та соціального контексту. Текст постає як об’єкт соціального впливу, агент перетворюючих та
структурючих соціальних практик, тим самим дозволяючи глибше проникнути в саму природу мови, повніше виявити умови її функціонування та динаміку розвитку, представити в новому світлі онтологічну картину мови як
суспільного явища.
Отже, розглянувши текст у комунікативно-прагматичному аспекті, ми доходимо висновку, що текст – це інтеграція одиниць усіх рівнів мови, сукупність структурних, семантичних та стилістичних характеристик, підпорядкованих прагматичній установці, така логіко-смислова спрямованість, яка за вибором мовних
засобів має своїм змістом установку на конкретні дії або зміну поведінки з боку
партнерів по комунікації.
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок. Вивчення реального тексту в реальній комунікації дає можливість проаналізувати
його структуру та функції в динамічному процесі комунікативного акту. Дослідження тексту в прагматичному плані має показати, в першу чергу, в чиїх інтересах, в інтересах якої соціальної групи створюється і використовується той чи інший текст, а також сприяти вивченню можливості вербального впливу текстових
знаків на людей, вербального управління людською поведінкою.
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категории. Коммуникативный подход определён как один из приоритетных в лингвистическом
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экстралингвистических факторах, лежащих в основе коммуникативной ситуации. Приведена схема
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МІКРОПОЛЕ ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ: ЯДЕРНА ЗОНА
(на матеріалі української, польської та англійської мов)
Васильців Оксана Степанівна
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
У статті здійснено зіставний аналіз одиниць ядерної зони мікрополя політична комунікація.
Розкрито роль термінологічного поля як засобу структурування терміносистем, досліджено склад і
структуру ядерної зони мікрополя в трьох мовах. Обґрунтовано особливості парадигматичних відношень терміноодиниць, визначено спільні та відмінні ознаки їх семантики.
Ключові слова: соціолінгвістика; політична комунікація; термінологічне поле; термін-домінанта; інтегральна та диференційні семи.

Ідея семантичного поля як засобу пізнання внутрішньої організації лексикосемантичної системи мови [Бондарко 1987; Фабіан 1998; Бондар 1998; Кардащук 1998; Цегельська 2000; Іваненко 2007; Левицкий 2012] знайшла подальший
розвиток в теорії термінологічного поля (О. Реформатський, О. Суперанська,
С. Шелов). Сучасні праці із зіставного термінознавства підтверджують релевантність використання польового підходу для добору та структурування відповідників терміносистем різних мов [Ляшук 2007; Дзябко 2015]. Зіставний аналіз одиниць ядерної зони термінологічного мікрополя політична комунікація ще не був
об’єктом дослідження.
У статті проаналізуємо це питання на матеріалі української, польської та англійської мов. Для цього необхідно: 1) розкрити роль термінологічного поля як
засобу структурування соціолінгвістичної терміносистеми; 2) схарактеризувати склад і структуру ядерної зони мікрополя політична комунікація як одного
із нових полів, що є результатом взаємодії мови і політики в соціолінгвістиці;
3) обґрунтувати спільні й відмінні ознаки семантичної структури досліджуваних
термінів у трьох мовах.
Матеріалом для аналізу послужили термінологічні одиниці (63 назви української, 61 польської та 54 англійської мов), зібрані шляхом суцільної вибірки із
лінгвістичних енциклопедій, словників та праць з політичної комунікації [Селіванова 2010; Петренко 2007; Нагорна 2005; Шемшученко 1997; Шавардова 2008;
Dobek-Ostrowska 2001; Fras 2005; Brants 2011; McNair 2011; Mesthrie 2001].
Компонентний аналіз, зокрема процедура ступінчастої ідентифікації, уможливила виявлення інвентарю семантичних ознак термінів; метод семного аналізу
словникових дефініцій використано для встановлення тотожностей і відмінностей у семантичній структурі термінів; зіставний метод допоміг виявити спільні й
відмінні ознаки складу і структури ядерних зон; метод кількісного аналізу дозволив розкрити тенденції формування поля у трьох мовах [Арнольд 1966; Кузнецов
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1980; Кузнецова 1969; Левицкий 2012, 113-122; Фабіан 1998, 43-44; Ляшук 2007,
3; Дзябко 2015, 2].
1. Роль семантичного поля як засобу структурування термінів соціолінгвістики
Поняття семантичного поля увійшло в науковий обіг завдяки працям Й. Тріра
[Trier 1931; Trier 1934]. Вчений відзначав, що у свідомості мовця слова існують
у вигляді певної структури, своєрідного словесного поля знаків, яке співвідноситься із більш чи менш замкнутим понятійним комплексом і упорядковує його.
Окреме слово отримує визначеність лише в оточенні групи співвіднесених з ним
слів. Мовні поля не є ізольованими, а здатні групуватися у поля вищого порядку,
покриваючи у такий спосіб весь лексичний склад мови [Gao 2013, 2031]. Основним недоліком теорії Й. Тріра є процедура виокремлення самого поля, адже
слова у групи дослідник поєднує інтуїтивно, перебільшуючи асоціативні зв’язки.
При цьому багатозначні слова одночасно входять у декілька полів, тому їхні межі
не можна чітко окреслити [Васильев 1971, 106]. Л. Вайсгербер використав семасіологічний підхід до вичленування семантичного поля: підбір до ядерного слова поля синонімічного ряду семантично пов’язаних слів [Lyons 1977, 250-251].
В. Порціг спробував теоретично осмислити поняття поля через звернення до синтагматичних зв’язків мовних одиниць. Започаткувавши теорію «синтагматичних
полів», цей дослідник дійшов висновку, що об’єднання слів значною мірою визначається тим, до якої частини мови вони належать [Porzig 1934; Kleparski 2007,
191]. Функціональне вивчення граматичної будови мови зумовило появу поняття
«функціонально-семантичне поле», що є сукупністю граматичних, словотворчих,
лексичних та інших засобів, які служать для вираження значень аспектуальності,
часової локалізованості, дейксисної темпоральності і таксису [Бондарко 1987].
Ідеї структурування мови на основі семантичних відношень між словами покладені в основу аналізу термінологічного поля як засобу вивчення внутрішньої
організації терміносистем. О. Реформатський зазначав, що полем терміна є та
термінологія, поза якою він втрачає свою властивість терміна [Реформатский
1968, 103]. Терміни, об’єднуючись у термінологічні поля, відображають інваріантний принцип структурування та існування мовних одиниць. Однак застосування польового підходу все ще немає однозначного розуміння, про що свідчать
такі терміновживання, як термінологічне поле (А. Суперанська), семантичне
поле терміна (А. Ляшук), понятійне поле терміна (С. Шелов).
Термінологічне поле постає як послідовна ієрархія відношень між термінами
на основі їхніх семантичних показників – наукових дефініцій, що відображають
логіко-поняттєві відношення в певній галузі знань [Морозова 1969, 224]. Складники поля пов’язані спільним семантичним компонентом і структурно організовані співвідношенням ядро – периферія [Іваненко 2007, 8].
Ядро термінологічного поля формується навколо інваріантної лексеми (архілексеми), що позначає базове поняття і містить набір найхарактерніших семантичних ознак для розкриття значення інших компонентів поля [Верба 2008, 21].
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До складу ядерної зони також належать одиниці, які в своїй семантичній структурі містять інтегральну сему або ж у своїй дефініції послуговуютьcя інваріантним
терміном як основним ідентифікатором [Дзябко 2012, 36]. Семантична структура одиниць периферії характеризується значною кількістю диференційних сем.
З’ясування семантичних відношень між термінами (шляхом аналізу спільних
та відмінних семантичних ознак) сприяє подальшому поділу поля на структури
нижчого порядку – мікрополя, термінологічні та гіперо-гіпонімічні групи, синонімічні ряди, які перебувають у відношеннях підпорядкованості і залежності.
Одна одиниця є складовою частиною іншої одиниці більш вищого рівня (це засвідчує ієрархічну будову поля) [Дзябко 2015, 6].
Структурні зв’язки між термінами ядерної зони встановлюються шляхом аналізу родо-видових відношень терміна-домінанти та його семантичних похідних.
Гіперо-гіпонімічні відношення є універсальним засобом тематичної ієрархічної
організації понять мікрополя. Вони формуються на основі логіко-семантичного
підпорядкування понять, що охоплює привативну опозицію родового поняття та
видових (опозиція включення), які, відповідно, розкривають смисловий зміст родового і протиставляються один одному через диференційні семи, вступаючи в
еквіполентні опозиції (опозиція перетину) [Шафиков 1999, 4].
Висловлені міркування мовознавців про специфіку парадигматичних відношень елементів термінологічного поля використаємо для розкриття спільного та
відмінного в семантиці термінів, для виявлення відповідників у зіставлюваних
мовах, з’ясування системних зв’язків складників поля та його структури.
2. Ядерна зона мікрополя політична комунікація
У к р а ї н с ь к а м о в а. Домінантою мікрополя виступає однойменний термін
політична комунікація як загальна та нейтральна назва, що містить найбільшу
кількість семантичних ознак поняття «політична комунікація». Для виявлення
компонентів, які формують семантичний зміст терміна, проаналізуємо дефініції,
запропоновані в лексикографічних джерелах: 1) «процес передачі, обміну політичною інформацією, який структурує політичну діяльність і надає їй нового
значення, формує громадську думку і політичну соціалізацію громадян з урахуванням їхніх потреб та інтересів» [Шемшученко 1997, 162]; 2) «процес передачі і
обміну спеціальною політичною інформацією, що циркулює між частинами політичної системи, між політичною і суспільною системами, а також між суспільними групами та індивідами [Шавардова 2008, 158]; 3) «мовленнєва діяльність, орієнтована на пропаганду тих чи інших ідей, емоційний вплив на громадян країни
та спонукання їх до політичних дій для вироблення суспільної згоди, прийняття
й обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах множинності точок зору
у суспільстві» [Алексієвець 2012, 251]. Зважаючи на вищеподані визначення, виділяємо інтегральну сему терміна-домінанти, тобто обов’язковий компонент поняття ‘обмін інформацією’. Оскільки складена структура терміна відображає поєднання семантичних ознак лексем комунікація (основний компонент терміна) та
політика (залежний компонент, що ілюструє ознаку диференційного характеру),
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до інтегрального компонента ‘обмін інформацією’ додаємо конкретизатор ‘політична’. Звідси сема ‘обмін політичною інформацією’ постає об’єднувальним
чинником мікрополя. Семантичну структуру інваріантного терміна формують
також диференційні семи ‘суб’єкт’, ‘суспільний вплив’, ‘політична система’,
‘суспільна взаємодія’, ‘засіб обміну інформацією’, ‘мовленнєва діяльність’, які
входять до семного складу одиниць нижчого рівня ієрархії та розмежовують терміни-елементи мікрополя.
У значенні слів-гіпонімів інтегральний семантичний компонент доповнюється додатковими значеннєвими ознаками, що робить зміст видового поняття
ширшим за родове, а обсяг – вужчим [Панько 1994, 192]. Так, термін-домінанта
політична комунікація охоплює гіпоніми владна політична комунікація, власне
політична п. к., громадянська п. к. Крім значення гіпероніма та спільної семи
‘суб’єкт політичної комунікації’, зазначені гіпоніми мають ще додаткові видові
ознаки, тобто диференційні семи: ‘влада’, ‘політичний інститут’, ‘громадяни’, які
конкретизують їх значення. Так, під час здійснення владної політичної комунікації однією із сторін виступає влада; у власне політичній комунікації обов’язкову
участь беруть політичні інститути; при реалізації громадянської політичної комунікації обмін політичною інформацією відбувається між громадянами.
Диференційні ознаки ‘виборчий / міжвиборчий період’ дозволяють розмежувати комплементарні антоніми виборча п. к. – міжвиборча п. к. Перша з них активізує
усі політико-комунікативні суб’єкти, які ведуть боротьбу за перемогу на виборах.
Міжвиборча політична комунікація здійснюється тоді, коли передвиборчі баталії
припиняються, а владна комунікація починає домінувати. Інтегральна сема ‘канал
політичної комунікації’ є основою для виокремлення групи назв: формальна п. к.,
неформальна п. к. Термін формальна п. к., в свою чергу, стає гіперонімом для терміносполук комунікація через засоби масової інформації (друковані та електронні
засоби; така комунікація реалізується через проведення прес-конференцій, брифінгів, розсилання прес-релізів, розміщення політичної реклами) та комунікація через організації, коли ланкою передачі слугують політичні партії, групи інтересів,
суспільні організації і рухи. Комунікація через неформальні канали відбувається
з використанням особистих зв’язків. Сема ‘напрям взаємодії’ є підставою поділу
родової назви на видові: внутрішня п. к., зовнішня п. к.
За допомогою ознаки ‘безпечна передача політичної інформації’ виокремлено
назву безпека політичних комунікацій, яка, позначаючи елемент системи національної безпеки держави, запобігає появі криз політичних комунікацій (диференційна ознака ‘порушення сталості процесу’).
Безпосередньою ознакою поняття політична комунікація є термін політична
мова, що вступає у відношення підпорядкування за ознаками ‘засіб політичної
комунікації’, ‘засіб обмежуючого впливу’, ‘ідеологічний чинник’. У науці термін
політична мова розуміють як «сукупність вербальних структур, які використовуються у сфері політики і здійснюють вплив на політичну свідомість індивідів та
їх участь у перебігу політичних процесів [Петренко 2007, 21]. Окрім цього, дехто
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з дослідників схильний розмежовувати мову політики – термінологію і риторику
професійної політичної діяльності та політичну мову – ресурс, відкритий для всіх
членів мовного співтовариства. Хоча обидва поняття перебувають у відношеннях
перетину [Нагорна 2005, 198-199].
В одному парадигморяді з терміном політична комунікація знаходиться одиниця політичний дискурс, що використовується для позначення «суми мовних
утворень у певному паралінгвістичному контексті – контексті політичної діяльності, політичних поглядів і переконань, включно з негативними її проявами
(ухиляння від політичної діяльності, брак політичних переконань)» [Петренко
2007, 20]. Виокремлений на основі семи ‘використання мови в політичному контексті’ термін політичний дискурс вступає у безпосередній семантичний зв’язок
із домінантою (дослідники часто вживають назви політична мова та політичний
дискурс як синонімічні).
П о л ь с ь к а м о в а. Домінантою мікрополя є одиниця komunikowanie polityczne
(зафіксовано еквівалентний відповідник komunikacja polityczna). Цей термін позначає: 1) «proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami
polityki połączonymi relacjami walki, władzy i współpracy» [Sobkowiak 1999, 181];
2) «proces polegający na wymianie informacji między liderami politycznymi, mediami
i obywatelami o wydarzeniach i sprawach zachodzących w sferze polityki publicznej»
[Michalczyk 2005, 15]; 3) «procesy interakcyjne zachodzące między elementami
systemu politycznego i jego otoczeniem» [Dobek-Ostrowska 2001, 26]. На основі
частотних характеристик ідентифікаторів, що є головними у дефініціях терміна komunikowanie polityczne, визначаємо інтегральну сему ‘wymiana informacji
politycznej’, яка й забезпечує утворення мікрополя. Перелічені визначення актуалізують додаткові семи ‘oddziaływanie informacyjne’, ‘podmiot polityki’, ‘system
polityczny’ та ін., які (подібно до української мови) окреслюють базові складові
процесу політичної комунікації.
Ієрархічна побудова мікрополя komunikowanie polityczne передбачає наявність
гіперо-гіпонімічних відношень між терміном-домінантою та його видовими назвами. Так, диференційна сема ‘typ aktorów politycznych’ зумовила виокремлення когіпонімів komunikowanie elitarne (відбувається між представниками влади);
k. hegemoniczne (спрямоване від керівників до керованих); k. petycyjne (від керованих до керівників); k. asocjacyjne (або stowarzyszeniowе, включає усі форми
взаємодії між громадянами) [McNair 2011, 9]. У цих прикладах польська та українська мови засвідчують тотожність як на рівні виокремлення диференційних
сем, так і у формуванні семантично еквівалентних відповідників гіперо-гіпонімічної парадигми. Правда, диференційна сема ‘тип політичного актора’ формує
різний набір гіпонімів в двох мовах. Видові назви на позначення владної політичної комунікації, власне політичної к. та громадянської п. к. мають ширшу семантику і охоплюють значення когіпонімів польської мови: komunikowanie elitarne,
k. hegemoniczne, k. petycyjne, k. asocjacyjne. Подібна взаємодія одиниць ілюструє
часткову семантичну відповідність.
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Як і в українській терміносистемі, одиниця komunikowanie polityczne має
семантичні похідні: formalne k. p. та nieformalne k. p. Зміст поняття formalne
komunikowanie polityczne включає офіційні повідомлення уряду, парламенту, партій чи політиків через засоби масової інформації в контексті проведення пресконференцій, інтерв’ю та ін. Nieformalne komunikowanie polityczne відбувається
в досить закритому колі, обрані журналісти можуть бути присутні неофіційно, а
інформація, отримана в такий спосіб не публікується [Michalczyk 2005, 33]. Когіпоніми komunikowanie masowe, k. medialne, k. interpersonalne, виокремлені на
основі семантичної ознаки ‘kanał komunikacyjnу’, засвідчують явище часткової
відповідності з термінами української мови. Тоді як сполуки komunikowaniе do
wewnątrz та k. do zewnątrz є еквівалентами українських назв. У недемократичних країнах домінує jednokierunkowa komunikacja polityczna, пов’язана з одностороннім поширенням інформації від влади до суспільства. Ці гіпонімічні одиниці
пов’язані із терміном-домінантою найтісніше, оскільки вони засвідчують незначні відмінності в значенні.
Термін komunikowanie polityczne актуалізує безпосередній семантичний
зв’язок із сполуками język polityki та dyskurs polityczny. Поняття język polityki позначає різновид мови, що обслуговує різні форми публічної діяльності, пов’язаної
із здійсненням влади. Як і в українській мові, цей термін позначає лексику і фразеологію зі сфери політики, а також мовні утворення різних суспільних груп, що
беруть участь у політичному житті. Однак у польській мові відсутні видові назви
мови політики, адже вважається, що вона охоплює лексику з усіх сфер суспільного життя. До цього гіпонімного ряду входить також термін nowomowa (український відповідник новомова), який свого часу ввів у вжиток Дж. Орвелл у творі
«1984» на позначення мови політичної пропаганди періоду реального соціалізму
[Bralczyk 1985, 103]. Взявши до уваги диференційну сему ‘niemożność wyrażania
wprost pewnych treści’, можна припустити, що мова політики є сучасним різновидом новомови, установчою ознакою якої є маніпуляція (або персвазія).
Терміносполука dyskurs polityczny називає: розмови про політику; дискусії,
пов’язані з політикою, чи будь-який коментар на політичну тематику; повідомлення, сформульовані політиками та виголошені в урядових місцях. Семантичні
ознаки, які визначають зміст термінів język polityki та dyskurs polityczny, є необхідними та достатніми для ідентифікації понятійного змісту інших одиниць, що дозволяє віднести ці терміни до ядерної зони мікрополя komunikowanie polityczne.
А н г л і й с ь к а м о в а. Термін-домінанта political communication в лексикографічних джерелах реалізує значення: 1) «purposeful communication about
politics», що включає: a) «аll forms of communication undertaken by politicians and
other political actors for the purpose of achieving specific objectives; b) сommunication
addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnists;
c) сommunication about these actors and their activities, as contained in news reports,
editorials, and other forms of media discussion of politics» [McNair 2011, 4]; 2) «an
interactive process concerning the transmission of information among politicians, the
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news media and the public» [Norris 2004, 1]. Перелічені дефініції актуалізують інтегральний компонент ‘transmission of political information’, який є семантично
тотожним у трьох мовах.
На відміну від української та польської мов, система англійських термінів не охоплює видових назв – безпосередніх семантичних похідних поняття
political communication. За нашими спостереженнями, терміни political discourse
і politicized language часто вживаються як відносні синоніми та засвідчують незначні відмінності у значенні з терміном-домінантою, а тому типами політичної
комунікації постають формальні та неформальні засоби передачі інформації, якот: election broadcasts, TV news interviews, debates, talk-shows та ін. Дефініції термінів political discourse і politicized language засвідчують вужчу семантику. Так,
поняття political discourse охоплює «тексти і розмови професійних політиків або
політичних установ … на місцевому, національному та міжнародному рівнях»
[van Dijk 1998, 12]. Для відображення взаємодії мови та політики використовують терміни language of politics і politics of language. Поняття language of politics
позначає термінологію і риторику політичної діяльності, політиків у їхній професійній сфері. Окрім цього, дослідники проводять подальшу диференціацію між
поняттями politics of language (семантичний еквівалент укр. мовна політика) та
politicized language – відкритий для усіх ресурс, що дозволяє використовувати
мову для впливу і контролю (в тому числі, брехні чи обману). Аналіз словникових дефініцій цих термінів засвідчує явище повної відповідності їх семантичного
змісту в трьох мовах.
Висновки.
1. Дослідження семантичної структури термінів ядерної зони мікрополя політична комунікація підтверджує роль термінологічного поля як засобу добору
та структурування терміносистеми соціолінгвістики в українській, англійській та
польській мовах.
2. У складі ядра мікрополя виявлено 25 одиниць української, 24 польської та
25 термінів англійської мов, які об’єднуються навколо тотожних інтегральних сем
‘обмін політичною інформацією’ / ‘wymiana informacji politycznej’ / ‘transmission
of political information’.
3. Зіставний аналіз семантичної структури термінів-відповідників виявляє
спільні й відмінні ознаки в організації ядерних зон мікрополя, які реалізують відношення повної відповідності, часткової невідповідності та повної невідповідності семантики (міжмовні лакуни).
Семантична диференціація в межах ядерної зони відбувається шляхом додавання диференційних сем, що зумовлює виокремлення 10 гіперо-гіпонімічних
груп термінів в українській, 8 в польській та 4 в англійській мовах. При цьому
лише 3 із цих гіпонімічних груп засвідчують явище повної семантичної відповідності, за якої на основі семантично тотожних сем формуються еквівалентні
відповідники. Дві диференційні семи ілюструють повну відповідність семантики
терміноодиниць української та польської мов. Усі інші (3 семи в українській, 1 в
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польській та 1 в англійській мовах) визначили повну невідповідність семантики.
Вони утворюють міжмовні лакуни, які свідчать про реалізацію відмінних ознак
в семантиці термінів. Лише 2 гіпонімічні групи є виявом часткової невідповідності, оскільки демонструють ширшу семантику когіпонімів української мови на
відміну від видових назв польської мови.
Васыльцив О.С., аспирант
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Микрополе политическая коммуникация: ядерная зона (на материале украинского, польского и английского языков)
В статье осуществлен сопоставительный анализ единиц ядерной зоны микрополя политическая коммуникация. Раскрыта роль терминологического поля как средства структурирования терминосистем, исследован состав и структура ядерной зоны микрополя в трех языках. Обоснованы
особенности парадигматических отношений терминоединиц, определены общие и отличительные
признаки их семантики.
Ключевые слова: социолингвистика; политическая коммуникация; терминологическое поле;
термин-доминанта; интегральная и дифференциальные семы.
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Microfield political communication: Nuclear Zone (on the basis of the Ukrainian, Polish and
English languages)
The article provides comparative analysis of the units which form nuclear zone of microfield political
communication. The role of terminological field as a mean of terminological systems’ structuring is
revealed, composition and structure of the nuclear zone of microfield in three languages is displayed. The
author establishes peculiarities of paradigmatic relations of terminological units and defines common and
distinctive features of their semantics.
Key words: sociolinguistics; political communication; terminological field; term-dominant; integral
and differential semes.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕБИВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В РАМКАХ
ТЕОРІЇ РЕЛЕВАНТНОСТІ
Кириченко Тетяна Сергіївна
асп.
Київський національний лінгвістичний університет
У статті розглядається явище перебивання мовлення з точки зору релевантності висловлення у
рамках теорії релевантності. Встановлено, що процес перебивання мовлення може підпорядковуватися законам як максимальної, так і мінімальної релевантності, або її відсутності. Розглянуто також
явище перебивання під кутом зору класифікаційних та зіставних ознак релевантності, комунікативного та когнітивного принципів релевантності.
Ключові слова: перебивання; інтенція; теорія релевантності; оптимальна релевантність; когнітивний принцип релевантності; комунікативний принцип релевантності.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Людство здавна цікавили процеси
побудови комунікативної взаємодії, адже без комунікації не можливе існування
суспільства. Якщо розглядати комунікацію з позиції наукового підходу до її вивчення, то на сьогодні можемо виділити три моделі передачі інформації, а саме:
кодова, інтеракційна та інференційна моделі. У нашому дослідженні, вивчаючи
перебивання мовлення як частину щоденної інтеракції, ми спираємося саме на
останню модель комунікативної взаємодії, в основу якої покладено інтенційний
компонент комунікативного процесу. Інференційна модель комунікації лягла в
основу теорії релевантності, сформульованої Д. Шпербером та Д. Уїлсон [Шпербер 1988; Sperber 1982; Sperber 1996]. Суспільство сьогодення прагне, аби кожне
повідомлення у комунікативній взаємодії було якомога релевантнішим, аби кожна комунікативна взаємодія була ефективною. Вивчення перебивання мовлення з
позицій когнітивної лінгвістики передбачає дослідження когнітивного підґрунтя
його вербального втілення, що є можливим завдяки розгляду процесу перебивання мовлення з позиції теорії релевантності.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор. Питання перебивання
мовлення вивчається багатьма лінгвістами та психологами, серед них К. Мурата,
Дж. Голдберг, К. Кеннеді, К. Кемден, Х. Сакс, Е. Щеглоф, Г. Джефферсон, У. Зімерман, К. Уест, С. Мюррей, Ф. Локал, A. Грінвуд, Д. Теннен, Т. М. Ніколаєва,
Н. І. Формановська, І. В. Грошев, С. Ю. Тюріна, В. І. Шаховський та ін. Аналізуючи численні праці, присвячені перебиванню мовлення, перебивання можна тлумачити як «комплекс інтервентивних мовленнєвих дій у рамках комунікативного
процесу, спрямованих на досягнення комунікативної мети за допомогою мовних
засобів вираження змісту» [Кириченко 2014, 269]. Теорія релевантності знайшла
найчіткіше висвітлення у працях Д. Шпербера та Д. Уїлсон, найвідомішою серед
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який є Relevance: Communication and Cognition 1996 року [Sperber 1996]. Саме на
праці зазначених науковців ми і спираємося, вивчаючи явище перебивання мовлення у рамках теорії релевантності.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Існує безліч досліджень, які розглядають питання
перебивання мовленнєвої взаємодії. Теорія релевантності є ґрунтовно вивченою та
представленою в працях Д. Шпербера і Д. Уїлсон та їхніх послідовників. Проте,
досі ще не вивчалось питання перебивання мовленнєвої інтеракції з погляду релевантності висловлення, що і зумовлює актуальність нашого дослідження. Отож,
метою нашого дослідження є вивчення перебивання мовленнєвого потоку під кутом зору релевантності висловлення. Об’єктом обрано діалогічний дискурс, у якому зафіксовано явище перебивання мовлення. Предметом дослідження виступає
явище перебивання мовленнєвої інтеракції в рамках теорії релевантності. Матеріалом дослідження слугуватимуть фрагменти діалогічного дискурсу з кінофільмів
та творів сучасних британських та американських авторів ХХ – початку ХХІ століття. Наукова новизна зумовлюється відсутністю досліджень явища перебивання
у зв’язку з теорією релевантності. Результати даної розвідки зроблять вагомий внесок у теорію комунікативної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокомунікативістики, а також теорію дискурсу; сприятимуть розумінню особливостей комунікативної поведінки в умовах ускладненої діалогічної взаємодії.
Формулювання цілей статті. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 1) розглянути ключові пункти теорії релевантності; 2) виокремити фрагменти дискурсу, у яких зафіксовано явище перебивання; 3) співвіднести
теорію релевантності із явищем перебивання мовлення; 4) виявити особливості
перебивання мовлення під кутом зору теорії релевантності; 5) зробити висновки
та окреслити перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні у наукових розвідках не існує єдиного
визначення поняття релевантності. Та й Д. Шпербер та Д. Уїлсон пропонують
радше опиратись на інтуїтивне розуміння релевантності. Замість того, аби давати якісь конкретні визначення цього поняття, науковці визначають релевантність
крізь призму класифікаційних та зіставних ознак, адже поняття релевантності
не потребує абсолютно точних кількісних підрахунків та суджень.
Першою обмежувальною умовою є те, що припущення (висловлення) є релевантним для адресата повідомлення в даний час і лише тоді, коли воно є релевантним в одному або декількох контекстах, які є йому доступними в цей час. Для
кращого розуміння цієї умови наведемо приклад фрагменту діалогічного дискурсу, що містить перебивання мовлення:
(a) «Mrs. Stevens, the police found a threatening note from the Mafia in his pocket,
and –»
<…> Diane’s heart began to pound, and she felt the blood rushing to her face. They
killed him to punish me. (b) «Mr. Kingsley, Richard didn’t –»
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Tanner’s tone was sympathetic, but at the same time determined. (c) «I’m so sorry
to put you through this, but I fully intend to get to the bottom of what happened to your
husband.»
I’m the bottom, Diane thought, miserably [Sheldon 2004, 140-141].
Наведений приклад демонструє розмову Теннера Кінслі, співвласника аналітичного центру, із вдовою загиблого співробітника Діаною Стівенс. Теннер Кінслі гадає, що містер Стівенс мав зв’язок з мафією, за що і поплатився життям.
Про це він повідомляє дружині загиблого (a), що становить доперебивну фазу
явища перебивання. Ця інформація (a) не є релевантною у контексті, який доступний місіз Стівенс. Твердження Кінслі про зв’язок її чоловіка із мафією є абсурдним для Діани, адже вона усе знає про свого коханого, з яким жила душа в
душу. Нерелевантність інформації, яку вона отримує від Теннера, змушує жінку
не дослуховувати абсурдні висловлювання щодо її чоловіка до кінця та перебити свого комунікативного партнера (b). Репліка жінки (b) становить фазу власне перебивання першого, а також доперебивну фазу другого перебивання. Діана
хоче спростувати усе, що вона почула від Теннера Кінслі (b), проте ця інформація
є уже нерелевантною для Теннера, когнітивний контекст якого не співпадає із
контекстом Діани. Це призводить до того, що він перебиває свою комунікативну
партнерку, щоб якнайчіткіше сформулювати своє бачення мети їхньої розмови та
прояснити свої інтенції (c), повернути розмову у русло його розуміння релевантності остенсивних стимулів.
Таким чином, говорячи про інтуїтивне розуміння релевантності, ми маємо на
увазі доречність висловлення, відношення до комунікативної ситуації, відповідність умовам когнітивного та комунікативного контексту. Інформація є релевантною, якщо вона резонує із знаннями адресата про навколишній світ. Якщо зазначені характеристики відсутні у висловленні, то відповідно, повідомлення позбавлене релевантності, або ж вона є занадто низькою. Нерелевантне повідомлення
може стати причиною перебивання одного мовця іншим. Розглянемо приклад:
Tanner went into his brother’s office. (a) «Andrew, with the Nobel, everybody will be
coming to us. And with the prize money–»
Andrew interrupted. (b) «With the prize money, we can afford to hire more people
to send to Eritrea and Uganda.»
Tanner said slowly, (c) «But you’re going to use this award to build up this business,
aren’t you?» [Sheldon 2004, 123-124].
Приклад демонструє розмову двох братів, співвласників Інтернаціональної
Групи Кінслі, Теннера та Ендрю, які обговорюють можливість отримання Нобелівської премії їхньою корпорацією. Теннер вважає, що Нобелівська премія сприятиме збільшенню клієнтів. Крім того, важливу роль для нього відіграє і грошовий приз, на який він має великі плани, у які він має на меті посвятити свого брата
(a). Теннер хоче витратити кошти на розвиток корпорації, проте це не є першочерговим завданням для Ендрю. Такий розвиток корпорації суперечить будь-яким
уявленням Ендрю про мету діяльності Кінслі Груп. Нерелевантність інформації
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в межах когнітивного контексту Ендрю стає передумовою того, що він перебиває
брата (b). Ендрю вважає, що доречніше буде на виграні гроші відправити людей
до Ерітрії та Уганди, про що він повідомляє брату (b). Це є першочерговим завданням для Ендрю. Саме такий остенсивний стимул він намагається зробити
частиною когнітивного контексту Теннера. У післяперебивній фазі (c) ми помічаємо, що Теннер не сприйняв ту інформацію, яку йому намагався повідомити
брат, і не перетворив її на частину свого когнітивного контексту. Таким чином,
перебивання у цьому випадку призводить лише до комунікативної невдачі.
Отож, якщо повідомлення неможливо інтерпретувати, можливі двоякі інтерпретації, або повідомлення суперечить уявленням адресата, таке повідомлення не
відповідає вимогам оптимальної релевантності. А це, у свою чергу, може слугувати причиною перебивання мовленнєвого потоку одного мовця іншим.
Наступні ознаки є зіставними за природою та пов’язані, з одного боку, із
балансом зусиль, які витрачаються на обробку повідомлення, а з іншого, – із потенціальними ефектами від повідомлення. Тобто, релевантність є свого роду похідною від зазначених параметрів. Таким чином, релевантність судження є більшою, якщо більші контекстуальні ефекти цього судження у даному контексті за
умови оптимальної обробки цього судження. Наведемо фрагмент діалогу:
Tanner hesitated. (a) «I want KIG to put up a five-million-dollar reward leading to
the arrest of–»
(b) «Wait a minute, Tanner,» John Higholt objected. «That’s not necessary. We’ll
get this solved and–»
(c) «Very well. If KIG won’t do it, I’ll personally offer a five-million-dollar reward.
My name is identified with this company.» His voice hardened. «I want whoever is
behind this caught» [Sheldon 2004, 147].
У проілюстрованому фрагменті спостерігаємо бесіду двох співзасновників
корпорації Кінслі Груп – Теннера Кінслі та Джона Хіголта, які обговорюють
тему смерті своїх колег. Вони вважають, що дружинам загиблих загрожує небезпека, а тому необхідно встановити нагляд за ними. Однією із жінок є Келлі
Харріс, за якою встановлено цілодобовий нагляд згідно наказу Теннера. Більше
того, Теннер Кінслі має намір виділити кошти для нагороди за арешт убивці співробітників, про що він повідомляє Джону (a), що становить доперебивну фазу
діалогічної взаємодії. Джон, не дослуховуючи свого комунікативного партнера,
перебиває його (b), адже та інформація, яку він отримав, уже справила на нього
величезне враження, тому що сума нагороди становитиме п’ять мільйонів доларів. Отож, репліка доперебивної фази має надзвичайно великий контекстуальний
ефект, про що можемо стверджувати за реакцією на неї у фазі перебивання: репліка адресанта (a) причиняє емоційне напруження у адресата, що змушує його
використати директивний мовленнєвий акт Wait a minute у репліці-перебиванні, що підкреслює наявність контекстуального ефекту у формі зміни емоційного
стану адресата повідомлення. Метою використання такого мовленнєвого акту є
бажання змусити свого комунікативного партнера виконати певні дії, у даному
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випадку, – зупинитись детальніше на темі винагороди у розмірі п’яти мільйонів
доларів, що, на думку Джона Хіголта, є необов’язковим та необдуманим кроком.
Джон має на меті реалізувати спонукальну модальність свого висловлення, а також змінити уявлення Теннера про ситуацію. Ця фаза перебивання (b) є доперебивною фазою другого перебивання (c), яка, відповідно, також має великий
контекстуальний ефект: Теннер Кінслі одразу інферує наміри свого комунікативного партнера та перебиває його, коли останній ще не завершив репліку. Уявлення Джона суперечать когнітивному контексту Теннера Кінслі. Розуміючи до
чого хилить Джон Хіголт, він пропонує інший розвиток подій, а саме – особисто
оплатити винагороду.
Наведений приклад розкриває природу перебивань у рамках теорії релевантності з іншого боку: перебивання мають місце, якщо їм передують висловлення
(доперебивна фаза перебивання) значного або високого ступеня релевантності.
Так, у попередньому прикладі обидві репліки перебивання ((b) і (c)) є результатом значного контекстуального ефекту від доперебивної фази. У кожному випадку інформація має велику вагу для адресата повідомлення, хоча і не стає
частиною його когнітивного контексту у повному обсязі через наявність власних переконань.
Ще однією умовою теорії релевантності є наступна: будь-яке судження має
більшу релевантність у певному контексті, якщо когнітивні зусилля, які необхідні
на обробку цього судження, є якомога меншими, за умови, що обробка інформації є оптимальною. У попередньому прикладі когнітивні зусилля, які витрачає
Джон на обробку повідомлення (a) свого комунікативного партнера, є мінімальними, адже він одразу інферує значення, яке закладає Теннер у своє повідомлення. Джон Хіголт навіть не має потреби дослуховувати репліку свого партнера до
кінця, і як тільки розмова заходить про грошову винагороду за кошт корпорації,
він перебиває свого партнера (b), унеможливлюючи цим самим розвиток теми у
такому ключі. Теннер також витрачає відносно мало когнітивних зусиль на обробку інформації у репліці Джона Хіголта. Співвідносячи отриману інформацію
із власним когнітивним контекстом, він миттєво пропонує інший розвиток подій – виплатити винагороду із власної кишені (c).
Розглянувши приклади діалогічного дискурсу, наведені вище, ми переконались
у тому, що у рамках теорії релевантності спрацьовують два ключові принципи:
комунікативний та когнітивний. Комунікативний принцип полягає у тому, що
кожне висловлення (остенсивний стимул) несе у собі презумпцію оптимальної
релевантності. Функцією остенсивного стимулу є привертання уваги слухача.
Використання мовцем конкретних остенсивних стимулів може забезпечити прогнозування релевантності його повідомлення. Тобто, у кожне висловлення на усіх
фазах процесу перебивання, а саме: доперебивній фазі, фазі перебивання, післяперебивній фазі, закладені не просто якісь очікування, а конкретна презумпція
релевантності, що має назву «оптимальної релевантності». Повідомлення є оптимально релевантним для адресата мовлення, коли воно варте зусиль адресата на
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обробку цього повідомлення, а також коли це повідомлення є найбільш значущим
з точки зору можливостей та вподобань мовця. Для кращого розуміння комунікативного принципу релевантності розглянемо приклад:
Kelly sat there, stunned. (a) «I – I don’t know what –»
(b) «But you did say he discussed everything with you?»
(c) «Yes, but –»
(d) «From what we have been able to learn, your husband was apparently involved
with this woman and – «
(e) «No!» Kelly was on her feet. «This isn’t my Mark we’re talking about. I told you,
we had no secrets between us.»
(f) «Except whatever secret it was that caused your husband’s death» [Sheldon
2004, 143].
Приклад демонструє фрагмент розмови між Теннером Кінслі та вдовою одного із співробітників його фірми – Келлі Харріс. Теннер намагається з’ясувати,
що насправді сталося із містером Харрісом, а тому ретельно допитує його дружину. Теннер запитує Келлі Харріс, чи відомо їй щось про записку від жінки на
ім’я Ольга, яку було знайдено у її чоловіка. Через те, що жінка ніколи не чула
від свого коханого чоловіка про Ольгу, таке запитання одразу спантеличує Келлі,
про що можемо стверджувати з огляду на комунікативну поведінку Келлі Харріс
у доперебивній фазі (a). Очевидно, що ця репліка позбавлена презумпції оптимальної релевантності, адже не має будь-якого інформативного наповнення. Природно, що така репліка є стимулом для перебивання мовлення (b). На противагу
репліці у доперебивній фазі, репліка перебивання є змістовною та оптимально
релевантною. Безсумнівно, що вона є частиною когнітивного контексту обох комунікантів. Наступна репліка (c), що є післяперебивною у першому перебиванні,
а також доперебивною фазою у другому, є також оптимально релевантною: вона
комунікативно пов’язана із попередньою реплікою, утім наявність сполучника
but змушує адресата мовлення перебити свого партнера (d). Вірогідним є те, що
за таким сполучником слідуватиме нерелевантна для адресата інформація, через
це перебивання є умовою збереження комунікативної взаємодії. Теннер, перебиваючи Келлі, концентрує увагу на відносинах містера Стівенса із жінкою, яка
залишила йому записку і наголошує на тому, що між ними був певний зв’язок (d),
що змушує Келлі перебити (e) Теннера Кінслі, адже така інформація повністю суперечить її когнітивному контексту. Інформація у повідомленні Келлі позбавлена
оптимальної релевантності для адресата, тому що не є частиною його когнітивної
сфери і ніяким чином не змінює когнітивної картини Теннера Кінслі. Він притримується власного бачення ситуації (f).
Таким чином, у кожній із фаз перебивання спрацьовує такий механізм: мовець прагне, аби його почули та вірно зрозуміли, а адресат мовлення намагається інферувати інтенції мовця та зрозуміти остенсивні стимули, які мають
бути оптимально релевантними. Тому повідомлення, яке вважаємо оптимально
релевантним, має заслуговувати на увагу слухача, аби останній витратив свої
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зусилля на обробку цього повідомлення. Крім того, це повідомлення має бути
важливішим із кола гіпотетично можливих повідомлень. Саме таке висловлення є остенсивним стимулом, при обробці якого витрачається якнайменше затрат
на обробку, але за такої умови це повідомлення, разом з тим, повинно мати
якнайбільший когнітивний ефект. Зауважимо, що адресант мовлення за остенсивно-інференційної комунікації в першу чергу враховує свої інтереси, проте
робить усе можливе, аби його інтенції адресат мовлення вірно інферував. Завданням адресата ж є правильно підібрати контекст, який буде релевантним для
конкретної комунікативної ситуації.
Когнітивний принцип релевантності полягає у тому, що когніція людини
спрямована на максимізацію релевантності. Цей принцип уможливлює прогнозування того, які остенсивні стимули впливатимуть на адресата повідомлення,
а також допомагає зрозуміти, як протікатиме процес обробки інформації. Згідно
цього принципу вхідна інформація буде релевантною лише у тому випадку, коли
після її обробки у наявному контексті вона має позитивний когнітивний ефект –
правдивий, вірний висновок на противагу невірним висновкам, які не мають позитивного когнітивного ефекту [Sperber 1996].
Kelly looked at him, puzzled. (a) «We had no secrets. Mark was the most honest,
open, human being I’ve ever known. He –»
Kelly was finding it difficult to go on.
(b) «Did he often discuss his work with you?»
(c)»No. What Mark did was very – complicated. We didn’t talk much about it»
[Sheldon 2004, 142–143].
У проілюстрованому фрагменті діалогу ми стаємо свідками розмови Теннера
Кінслі та Келлі Харріс з приводу чоловіка Келлі, який загинув за незрозумілих
обставин. Із доперебивної репліки (a) отримуємо інформацію про те, як Келлі
сприймала свого чоловіка. Ця інформація має позитивний когнітивний ефект на
адресата повідомлення, про що можемо судити за такими показниками: Теннер
Кінслі одразу сприймає інформацію, яку йому повідомляє Келлі (b), він перетворює цю інформацію на частину свого когнітивного контексту без заперечень
або зауважень, і, нарешті, він перебиває жінку, аби, по-перше, її підтримати
морально, а по-друге, продовжити розмову у тому ж тематичному ключі. Репліка-перебивання, у свою чергу, має позитивний когнітивний ефект з позицій
адресата перебивання, про що свідчить продовження розмови у тому самому
руслі. Вживання негативно маркованого елемента No (c) у цьому випадку не
впливає на позитивний ефект, а вказує на те, що обробка інформації у контексті допустимих припущень відбувалась згідно головного правила когнітивного
принципу – максимізації релевантності. Репліка-перебивання (b) є релевантною, адже у реактивній репліці (c) на зазначене перебивання міститься висновок на попереднє повідомлення у невід’ємній взаємодії із наявним істинним
контекстом, який доступний адресату перебивання, що проявляється у формі
заперечення попередньої інформації та достатньо детальної аргументації. Цим
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самим Келлі заповнює лакуну, яка наявна у когнітивній картині Теннера Кінслі.
Наголосимо також на тому, що про наявність контекстуальної імплікації, яка є
важливим когнітивним ефектом в результаті обробки повідомлення, свідчить і
структура репліки Келлі (c): спочатку ми спостерігаємо заперечення пропозиції
(No), а потім надання альтернативи до заперечуваної пропозиції (What Mark
did was very – complicated. We didn’t talk much about it). Таким чином, реплікаперебивання резонує із фоновою інформацією, якою володіє адресат перебивання. Отож, до процесу розуміння інформації у кожному випадку перебивання
обов’язково повинен додаватись контекст, позаяк судження про релевантність
або нерелевантність повідомлення є просто неможливим.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже,
явище перебивання – це частина щоденного інтерактивного процесу, що може
мати місце за максимальної та мінімальної релевантності, або повної відсутності
релевантності повідомлення у доперебивній фазі. Такий саме принцип спрацьовує і на фазі перебивання та післяперебивній фазі. Усі ці процеси, у свою чергу, підпорядковані когнітивному та комунікативному принципам релевантності.
Перспективою подальших досліджень є вивчення явища перебивання під кутом
зору емоційного резонансу.
Кириченко Т. С., аспирант
Киевский национальный лингвистический университет
Исследование перебивания речевой интеракции в рамках теории релевантности
В статье рассматривается явление перебивания речи с точки зрения релевантности высказывания
в рамках теории релевантности. Установлено, что процесс перебивания речи может подчиняться законам как максимальной, так и минимальной релевантности, или ее отсутствия. Рассмотрено также
явление перебивания речи с точки зрения классификационных и сопоставимых признаков релевантности, коммуникативного и когнитивного принципов релевантности.
Ключевые слова: перебивание; интенция; теория релевантности; оптимальная релевантность;
когнитивный принцип релевантности; коммуникативный принцип релевантности.
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Investigation of speech interruption in the framework of relevance theory
The research deals with the phenomenon of speech interruption in terms of utterance relevance in
the framework of relevance theory. It was found out that in accordance with this approach the process of
interruption may be governed by the principle of the maximum relevance, minimum relevance, or lack
of relevance. The article also examined the phenomenon of interruption in terms of classificatory and
comparative features of relevance, as well as communicative and cognitive principles of relevance.
Keywords: interruption; intention; relevance theory; optimal relevance; cognitive principle of
relevance; communicative principle of relevance.
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ТЕОРІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В МОВОЗНАВСТВІ:
ПІДХОДИ, ЗАСТОСУВАННЯ
Салецька Мар’яна Василівна
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Стаття присвячена розкриттю аспектів теорії інтертекстуальності. Виявлено ознаки та проблематику досліджень інтертекстуальності в межах когнітивного, психолінгвістичного, лінгводидактичного, лінгвостилістичного, лінгвокультурологічного, дискурсивного підходів. Обґрунтовано
ефективність застосування теорії інтертекстуальності для аналізу політичного дискурсу з метою
виокремлення прецедентних імен як маркерів інтертекстуальності.
Ключові слова: інтертекстуальність; мовознавство; політичний дискурс; прецедентне ім’я.

Категорія інтертекстуальності є об’єктом міждисциплінарного аналізу: її
вивчають у філософії, семіотиці, літературознавстві, перекладознавстві. Лінгвістичний підхід до розкриття сутності інтертекстуальності в умовах новітньої
мовознавчої парадигми ще формується. Мета статті – описати особливості вивчення інтертекстуальності в лінгвістиці; завдання – з’ясувати мовознавчі підходи до аналізу інтертекстуальності та окреслити перспективу застосування теорії
інтертекстуальності для дослідження політичного дискурсу.
Теоретичну базу аналізу окресленої проблематики становлять праці українських (Ю. Великорода, В. Кулик, Т. Крутько, С. Лазоренко, О. Переломова,
А. Ротар, Р. Чорновол-Ткаченко), польських (M. Kawka, Z. Kowalik-Kaleta, I. Kujawa,
E. Olinkiewicz, K. Radzymińska), французьких (R. Barthes, J.-F. Chassay,
М. Foucault, J. Kristeva, D. Labbé, D. Monière, M.-A. Paveau, М. Pecheux, G. RouxFaucard) та інших вчених.
Термін інтертекстуальність (лат. inter  між і textum  тканина, зв’язок, будова) в науковий ужиток ввела семіолог Ю. Крістева [Kristeva 1969], поєднавши
структуралістську семіотику Ф. де Соссюра з теорією діалогізму текстів М. Бахтіна
[Барт 1989, 228]. В її розумінні інтертекстуальність є основою будь-якої текстуальності, способом, яким текст буде вплетений в історію як специфічну дискурсивну
практику [Kristeva 1969]. Ф. Соллер та М. Ріффатер як одні з перших теоретиків
інтертекстуальності розглядають цей феномен як текстову категорію. Наприклад,
Ф. Соллер описує інтертекстуальні зв’язки текстів як «явище, коли кожен текст знаходиться на стику інших текстів, стосовно яких він виступає як перевідтворення,
акцентування, конденсація, переміщення і поглиблення вже написаного» [Sollers
1969]. Щоб розкрити інтертекстуальність, наголошує М. Ріффатер, потрібно підійти до неї як до процесу сприйняття тексту читачем, виявляючи зв'язок між твором
і іншим твором, який був до або буде після нього [Riffaterre 1980, 4].
У своїх пізніших працях Ю. Крістева розглядала інтертекстуальність як транспозицію однієї або декількох знакових систем в іншу знакову систему, згодом цю
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ідею артикулювали інші дослідники [за: Gignoux 2006]. Сучасні визначення поняття «інтертекстуальність» свідчать про те, що це не тільки текстова категорія,
яка об’єднує літературний твір з іншими [Biasi 1989], з попередніми (рекурсивними) чи з майбутніми (прокурсивними) текстами [Селіванова 2006, 192], але і широке явище культури, яке полягає у зв’язку кількох явищ, що утворюють «сітку
покликань» [Słownik Encyklopedyczny 1999]. Цей феномен стосується не тільки
літературних текстів, але й нелітературних форм вираження [Słownik Terminów
Literackich 1988, 201].
1. Лінгвістичні підходи до вивчення інтертекстуальності
Увага до питань інтертекстуальності в мовознавчих дослідженнях дозволяє
«підсилити дослідницький потенціал традиційної лінгвістики та вийти на новий,
комплексний рівень досліджень, розглядаючи механізм і контекст виробництва та
активного існування тексту у тісному зв’язку з людським фактором у мові, когнітивними та комунікативними процесами» [Чорновол-Ткаченко 2006, 83]. Поняття тексту розглядають широко: культура, суспільство, історія – все читається
як текст, а відтак, будь-який конкретний текст є частиною «загального тексту»
[Littérature comparée: Intertextualité – Transtextualité – Intermédialité 2009].
Когнітивний підхід до теорії інтертекстуальності означає розуміння тексту як
засобу організації та репрезентації знань про світ, оскільки інтертекстуальні процеси спираються на когнітивну основу і є варіантами реалізації концептуальної
картини світу завдяки складовим мовної картини світу. За умови розгляду тексту
як мовного знака, інтертекстуальність текстів трактують як конотацію в широкому сенсі – тобто як семантичну асоціацію, додатковий елемент смислу мовної
одиниці, його додаткові семантичні або стилістичні відтінки, які доповнюють
основний смисл та відображають «різноманітні експресивно-емоційно-оціночні
обертони та стилістично марковане ставлення комуніканта до дійсності в процесі
вербалізації» [Чорновол-Ткаченко 2006, 84].
Психолінгвістичний підхід. Дослідники аналізують вербалізацію прецедентних феноменів ([Ворожцова 2007; Караулов 1987]), що об’єднують прецедентні
тексти, ситуації, висловлювання, імена. Попри близькість цих різновидів, кожен
з них має специфіку реалізації в тексті [Крутько 2011, 191].
Дослідження інтертекстуальності в рамках психолінгвістичного підходу передбачає використання методу концептуального моделювання (дозволяє розкрити концептуальну структуру прецедентних текстів шляхом аналізу мовного
матеріалу), методу асоціацій (ілюструють інтертекстуальні зв’язки, показуючи
розуміння реципієнтом конкретних одиниць), що дозволяє виявити, які феномени
небезпідставно можна вважати прецедентними [Liu, Le 2013, 14].
Лінгводидактичний підхід. Розкриває взаємозв’язки текстів під час навчання.
Прецедентні тексти формують «особливу ділянку колективної творчості – мовленнєву субкультуру, яка існує у свідомості носіїв у вигляді цитат, вихоплених
із текстів української літератури, фольклору, з різних комунікативних ситуацій
тощо» [Буднік, Хижняк 2013, 30 ].
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Лінгвостилістичний підхід. Дослідники відзначають, що приклади із літератури чи культури мають значний потенціал впливу на адресата [Жук 2005, 54],
розкривають лінгвостилістичні характеристики інтертекстуальності: закономірності існування і структурну організацію в конкретних функціональних стилях,
експресивно-стильовое забарвлення маркерів інтертекстуальності, мовні засоби
її реалізації [Нефьодова 2001]. Подібно до літературознавства, у лінгвостилістичних дослідженнях інтертекстуальність застосовують як метод аналізу мовних
одиниць [Гоца 2008].
Лінгвокультурологічний підхід. Інтертетекстуальність постає як маркер культурного коду, оскільки вона пов’язана зі світоглядом й естетичною парадигмою
суспільства, функціонує як «певна аналогія людської свідомості, у якій синкретично поєднується все, що є змістом концептуальної та мовної картин світу людини» [Сунько 2011, 151]; в основі інтертекстуальності лежать національні лінгвокультурні коди [Переломова 2008, 93].
Дискурсивний підхід. Інтертекстуальність – ознака онтології дискурсу, яка забезпечує стійкість, взаємопроникність, відтворюваність та «просування в часі» дискурсивних формацій [Foucault 1969]. Тому ця категорія постає як один із аспектів
аналізу дискурсу на рівні дискурсивної практики, оскільки під час творення тексту
«ми завжди вимовляємо слова інших, постійно цитуємо й перецитовуємо вислови
та переробляємо вже наявні значення» [Кулик 2010]. Жоден текст не продукується
незалежно та ізольовано від інших [Adamzik 2001, 254], у цьому розумінні дискурс
реалізовується у формі діалогу або монологу [Kujawa 2009] як частина «загального
тексту» [Littérature comparée: Intertextualité – Transtextualité – Intermédialité].
Свого часу М. Фуко закликав здійснювати аналіз «поля пам’яті» дискурсу,
маючи на увазі сукупність висловлювань, з якими є зв’язки спорідненості. Це
«поле пам’яті» виступає латентним сектором «поля присутності» [Foucault 1969]
в контексті розсіювання знання. Саме тому дослідження розкривають творення і
сприймання дискурсу як соціокультурного контексту чи поля.
Поняття дискурсу (а відповідно і поняття інтертекстуальності) є «одним із матеріальних аспектів ідеології», який зумовлений соціокультурною специфікою,
а також залежить від матеріального, соціального і культурного оточення (умови
продукування) суб’єктів [Pecheux 1969, 38]. Поява конкретних інтертекстуальних
елементів у будь-якій формі дискурсу не є випадковою. Комплекс умов, що дозволяють об’єкту «з’явитися» в соціокультурному полі, стати артикульованим,
складний. Об’єкт в межах дискурсу може бути інтертекстуальним в конкретних
просторово-часових історичних і культурних рамках чи в конкретних соціокультурних відносинах [Foucault 1969]. Інтертекстуальність розглядають як прояв інтердискурсивності на текстовому рівні [Kowalik-Kaleta 2011, 109].
Інтертекстуальність у дискурсивному вимірі може бути явною або прихованою,
може реалізовуватися в різних формах, серед яких: представлення іншого дискурсу (цитування, коментарі тощо) та інтердискурсивність (використання в твореному
тексті не уривків текстів, а конвенцій дискурсів). Елементи інтертекстуальності
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в тексті є засобами досягнення не лише комунікативної, але й ідеологічної мети
мовця [Кулик 2010]. Більш того, інтертекстуальність в політичному дискурсі може
представляти «інтерідеологічність», тобто вплив різних ідеологій. За тлумаченням
М. Пешо, ідеологія є «матрицею смислів» стосовно всіх дискурсів, «віртуальним
метатекстом», з яким генетично пов’язані всі тексти дискурсивної формації, а особливо – політичні [Pecheux 1969]. Актуальним завданням дискурсології є не лише
виявлення джерел інтертекстуальності, але й дослідження унікальних способів їхньої взаємодії та реалізації в тексті [van Dijk 1993: 23].
Продуктивними напрямком є дослідження інтертекстуальності в рамках дискурс-аналізу, особливо критичного аналізу дискурсу. Доцільність цього підходу зумовлює функціональний аспект політичного дискурсу, зокрема вплив на адресата.
Наприклад, прецедентні феномени, як і інші маркери інтертекстуальності, відіграють важливу роль у здійсненні впливу на слухача, оскільки мають маніпулятивну
функцію [Великорода 2012]. Ефективність такого аналізу підтверджують праці дослідників з різних наукових традицій [Fairclough 1993; Wodak 2005; van Dijk 2008].
Дискурсологи обґрунтовують доцільність методик статистичної обробки
даних. Високу ефективність цієї методики для з’ясування інтертекстуальних
зв’язків текстів засвідчила поява конференції «Journées internationales d’Analyse
statistique des Données Textuelles»1 («Міжнародні дні Статистичного аналізу текстових даних»), у рамках якої презентували дослідження інтертекстуальності за
допомогою статистичного аналізу. До прикладу, інтертекстуальність вимірюють
дистанцією лексикону двох текстів як співвідношення теоретичної частотності і
реальної частотності слова в текстах [Labbé, Monière 2000]. Розвивається як самостійна галузь лексична статистика, одним із об’єктів вивчення якої є інтертекстуальність (L. Lebart, A. Salem, Ch. Muller).
Про універсальність поняття інтертекстуальності стверджують теоретичні напрацювання вебмаркетингу в галузі оптимізації пошукових систем (SEO – англ.
search engine optimization), де це поняття розуміють як фундаментальний динамічний принцип всіх знакових систем, а не лише мови. Це положення дозволяє
говорити про діалогізм різних семіосистем – транссемію [Glossaire SEO 2014].
Як правило, мовознавці досліджують функціонування інтертекстуальних
елементів у різних видах дискурсу. Продуктивним матеріалом для аналізу є
дискурс ЗМІ, зокрема функціонування прецедентних феноменів [Великорода
2012], структурний та семантичний аспект експресивних алюзії та аплікації
[Хоменко 2012], прецедентні феномени в рекламі [Крутько 2011]. Актуальним
об’єктом дослідження є форми реалізації інтертекстуальності в літературних
текстах [Бублик 2013].
Одним із аспектів тлумачення інтертекстуальності є чинник адресата та
контекст висловлювання. Використання інтертекстуальності передбачає увагу
до культурного контексту та культурної компетенції мовців [Селіванова 2006,
192], до фонових знань [Водак 2011, 276], які надають текстові дискурсивних,
1

http://jadt2016.sciencesconf.org/
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діалогічних значень, а також уможливлюють розуміння інтертекстуальних елементів [Słownik Encyklopedyczny 1999].
Дискусійним аспектом вивчення інтертекстуальності є форми її вираження в
тексті, а отже й термінологічний апарат дослідження.
Найбільш широкими поняттями, які використовують дослідники для аналізу
явищ інтертекстуальності, є власне «інтертекстуальність» та «інтердискурсивність»
[Kowalik-Kaleta 2011]. М.-А. Паво обстоює думку про несправедливе ототожнення
цих двох понять, а також зазначає, що подібне співіснування термінів призводить
до їхньої інфляції («роздування») і послаблення їхньої теоретичної ефективності,
що призведе до зникнення одного із них [Paveau 2008, 7-8]. Про загрозу зникнення
терміна інтертекстуальність пише й Ж. Ру-Фокар, зазначаючи, що через дифузію
термінів в руслі теорії інтертекстуальності зникне межа розрізнення, а за умови
широкого трактування інтертекстуальності («все є інтертекстом») і саме поняття
«інтертекстуальність» стане зайвим [Roux-Faucard 2006, 99].
Щодо термінів на позначення мовних маркерів інтертекстуальності в тексті, то
в різних традиціях вони різні. Наприклад, для позначення дуже близьких або й тотожних понять одночасно співіснують різні терміни, як-от, прецедентний текст
(Ю. Караулов, Ю. Сорокін, І. Міхалева), інтертекст (Н. Кузьміна, О. Снігірев),
текстові ремінісценції (А. Супрун, Л. Тітова), інтертекстема (К. Сидоренко),
прецедентні культурні знаки (Ю. Гунько) [Нахимова 2004: 168], для позначення прецедентного імені – алюзивний онім (антропонім) (Н. Чернюк, А. Тернова,
Е. Ісмаїлова), алюзивне ім’я (С. Кудиба), ономастична метафора (J. Zinken), номінативна ремінісценція (О. Переломова).
До явищ інтертекстуальності зараховують і такі поняття, як «переклад» [Байков 2002, 5], «інтерсуб’єктивність», «цитація», «стилізація», «ремінісценція»,
«прецедентні тексти», «алюзія», «натяк», «вертикальний контекст», «метатекст»,
«текст у тексті», «текст про текст», «автоматичне письмо» [Авраменко 2010, 6];
«пародія» [Hutcheon 1985].
Однак інтертекстуальність творів не обмежується лише мовними маркерами.
Широкий спектр інтертекстуальності (в трактуванні Ж. Женетта – трантекстуальності) охоплює 5 ступенів: власне інтертекстуальність як безпосередня, експліцитна присутність одного тексту в іншому; паратекстуальність як зв’язок
тексту і його паратексту (передмова, післямова); метатекстуальність – зв’язок
тексту і коментарів, критичних творів про конкретний текст; архітекстуальність – зв’язок тексту з його родовою категорією; гіпертекстуальність – зв’язок
тексту із текстом-попередником (гіпотекстом) [Genette, 1982].
Неоднозначність і широке значення терміна інтертекстуальність у постмодерністській критиці витіснила з лінгвістики споріднені терміни [Paveau 2008, 7-8].
Функціональну складову інтертекстуальності становлять структуротвірна
(або текстотвірна), смислопороджувальна, мотивна, апелятивна, сигнально-мнемонічна (функція впізнавання та здивування), функція генералізації (посилення
закладеного в текстах смислу), культурно-семіотична функція (автор повідомляє
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про свої культурно-семіотичні уподобання) [Статкевич 2011], а також референтивна функція (відсилає до іншої інформації) та метатекстова функції. У політичному дискурсі, всі елементи якого спрямовані на збереження влади, функція
інтертекстуальності полягає у впливі на адресата мовлення [Чорновол-Ткаченко
2006, 259].
2. Реалізація інтертекстуальності в політичному дискурсі
Політичний дискурс як вид дискурсу поєднує особисті дискурсивні практики
із соціодискурсивними, тому й функціонує, як соціодискурсивна формація, що
базується на ідеології і виростає з культурно-історичної традиції конкретного народу, програмуючи адресата на певне бачення політичного майбутнього шляхом
функціонування специфічних інтертекстуальних елементів [Adam 1999, 85].
Лексико-граматичний склад політичного дискурсу орієнтований на реалізацію його основної мети – впливу. Цей вид дискурсу містить ідеологеми та конвенційні структури [van Dijk 1993, 18], до того ж, побудований на прецедентних
текстах, які є виявом інтертекстуальності [Даниленко 2010, 477].
Метою всіх засобів політичного дискурсу є маніпулятивний вплив на адресата
[Dorna 2008, 42]. Окрім функції впливу (функції управління), політична комунікація виконує функцію ідентифікації (співвідноситься з культурно-семіотичною
функцією), яка полягає у використанні слів, ідіом, символів, гасел тощо задля створення свого іміджу [Słowa kluczowe w niemieckim dyskursie politycznym 2010].
Інтертекстуальність політичного тексту розглядають як «присутність у тексті елементів інших текстів, його сприйняття як частини загального політичного
дискурсу, і ширше – як складника національної культури» [Чудинов 2003, 48].
Вважаємо, що для аналізу реалізації інтертекстуальності в політичному дискурсі потрібно розглядати її в широкому значенні, оскільки політичні тексти
діалогізують передусім із соціокультурним виміром суспільства, який не обмежується літературою. Зазначимо, що одним із принципів історичного варіанту критичного аналізу дискурсу Р. Водак є зіставлення змісту висловлювання з історичними подіями і фактами, а також зі звітами про них. Тут має місце інтертекстуальність, оскільки кожен дискурс та текст синхронічно чи діахронічно пов’язані
з іншими [Водак 2011].
Джерела інтертекстуальності в політичному дискурсі пропонуємо окреслювати відповідно до широкого трактування інтертекстуальності. Так, прецедентні
феномени як маркери інтертекстуальності в промовах політичних лідерів можуть
реалізовуватися у прецедентних іменах, пов’язаних із:
1) конкретними вербальними текстами: Тому що, – сказав би Олександр Довженко, – знову «Україна в огні» (П. Порошенко) [56]; C’est la passion de la liberté
et le refus de l’oppression qui portent Lazare Carnot et ses soldats de l’An II, comme
Jean Moulin et son armée des ombres, et qui donnent à la plume de Victor Hugo sa
violence et sa force (J. Chirac) [61].
2) конкретними невербальними творами мистецтва: … як таємнича усмішка
Джоконди (В. Ющенко);
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3) соціоісторичними, культурними та політичними феноменами (історичні події, культурні, політичні явища та діячі): До речі, це питання стосується і героїв
Крут, і повстанців Холодного Яру, і вояків УПА (В. Ющенко) [58]; Якщо без лінії
Маннергейма не обійтися, значить, треба зводити й такі фортифікації (П. Порошенко) [56]; Tchernobyl représente, comme valeur de symbole, mais aussi comme
réalité très inquiétante, une menace pour tout le continent européen (F. Mitterrand)
[60]; Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku miejscach – nazywamy symbolicznie
Zbrodnią Katyńską (Lech Kaczyński) [62].
4) кодовими системами (мови, архетипи, жанри тощо): наприклад, цитування
латинської сентенції Si vis pacem, para bellum (П. Порошенко).
Ефективність застосування кількісних методик зумовлена взаємозв’язком
частотності відтворення одиниці і її значимості. Ж. Цінкен зазначає: подібно як
семантика метафори впливає на її частотність у текстах, так і регулярна відтворюваність, в зворотному напрямку, свідчить про «культурну стабілізованість» і
соціальну значущість одиниці [Zinken 2003, 511]. В політичних текстах це положення реалізується багаторазовим повторенням конкретного імені. Наприклад,
в інтерв’ю В. Ющенко 10 разів згадує ім’я І. Мазепи [58], а Н. Саркозі в своїй
промові [59] 11 разів згадує генерала де Голля і 4 рази В. Черчілля (Н. Саркозі).
Висновки
1. Категорія інтертекстуальності як об’єкт міждисциплінарного аналізу передбачає виокремлення різних предметних сфер аналізу. Мовознавчу теорію інтертекстуальності формують психолінгвістичний, когнітивний, лінгводидактичний, лінгвостилістичний, лінгвокультурологічний та дискурсивний підходи.
Основною тенденцією сучасного мовознавства є широке тлумачення інтертекстуальності, акцент на дослідженні мовних маркерів та функціональної складової інтертекстуальності в різних видах дискурсу.
2. Застосування теорії інтретекстуальності для аналізу політичного дискурсу дозволяє пояснити прецеденті імена як маркери інтертекстуальності в політичному тексті, окреслити джерела їхнього походження, з’ясувати функції та
прагматику їх використання мовцями, іншими словами – взаємопов’язаність дискурсивних та інших соціальних практик і структур.
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Теория интертекстуальности в языкознании: подходы, применение
Статья посвящена освещению аспектов теории интертекстуальности. Охарактеризована проблематика исследований интертекстуальности в пределах когнитивного, психолингвистического,
лингводидактического, лингвостилистического, лингвокультурологического, дискурсивного подходов. Обоснована эффективность применения теории интертекстуальности к политическому дискурсу с целью выделения прецедентных имен в качестве маркеров интертекстуальности.
Ключевые слова: интертекстуальность; языкознание; политический дискурс; прецедентное имя.
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Theory of Intertextuality in Linguistics: Approaches and Usage
The article is dedicated to the disclosure of the aspects of the theory of intertextuality. The peculiarities
and the problems of researches of intertextuality in the frames of cognitive, psycholinguistic, lingvodidactic, lingvo-stylistic, lingvo-cultural, discourse-logical approaches were revealed. The effectiveness
of usage of the theory of intertextuality was considered for the analysis of the political discourse with the
aim of signing out the precedent names as the markers of intertextuality.
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ОПОЗИЦІЯ “СВІЙ – ЧУЖИЙ” У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
ЧИННОГО ПРЕЗДЕНТА РОСІЇ
Харитонова Дар’я Дмитрівна
aсп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Розглянуто опозиційне протиставлення категорій “свій” та “чужий” у сучасних політичних промовах Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Визначено способи представлення на
лексичному рівні категорій “свій” та “чужий”. Проаналізовано особливості вербальної репрезентації опозиційного протиставлення “свій – чужий”.
Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, категорія “свій”, категорія “чужий”,
опозиційне протиставлення “свій – чужий”.

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства зростає значення політичної комунікації, оскільки в умовах демократичного соціального
устрою питання влади відкрито обговорюється, і вирішення багатьох політичних
проблем залежить від того, наскільки адекватно ці вони будуть інтерпретовані.
Останнім часом окремі аспекти політичного дискурсу стали предметом обговорення в засобах масової інформації, а категорія дискурсу в цілому та політичного,
зокрема, посіла центральне місце у науковому диспуті.
На сьогоднішній день межі визначення терміна “дискурс” є досить розмитими. Дане поняття не має однозначного та конкретного потрактування, оскільки
вживається у різних науках із різним значенням.
Питанню визначення, функцій і класифікацій дискурсу присвячено чимало
розвідок, зокрема таких науковців, як Т. ван Дейк, Д. Браун, О. Міхальов, Є. Переверзєв, П. Кузнєцов, І. Штерн, Г. Степанов та ін.
Метою статті є дослідження промов та інтерв’ю Президента Російської Федерації Володимира Путіна під кутом зору репрезентації в текстовому матеріалі
категорій “свій” та “чужий”.
Архетипова опозиція “свій – чужий” стала предметом нашого дослідження з
огляду на її характерність для сучасного живого політичного середовища, сутність якого зумовлена дією певних культурно-соціальних та політичних факторів.
Виклад основного матеріалу. Термін “дискурс” є ключовим словом для опису комунікації та письмового/усного мовлення у сучасній лінгвістиці. Він має
інтердисциплінарний статус, оскільки може вивчатися не тільки у мовознавстві,
але й у суміжних науках. Єдиного чіткого трактування його не існує через те, що
це поняття може мати стосунок до різних явищ, і на кожній науковій ділянці виділяється певна важлива ознака, котра становить найбільший інтерес для цієї галузі
наукового знання.
Часто-густо термінопозначення “дискурс” і “текст” використовуються як синоніми, адже ці два поняття тісно взаємопов’язані й взаємозумовлені.
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Так, дослідниця дискурсу О. Міхальова говорить про те, що поняття дискурсу
є певним мовленням, у якому специфічно виражається авторський погляд на речі
та світ у цілому, а також створюється інша реальність [Михалева 2002, 96–105].
І. Огієнко із цього приводу зазначає, що термін “дискурс” найчастіше ототожнюється з мовою у вживанні і служить для опису тексту в безпосередньому
комунікативному контексті [Огієнко 2012, 98].
На думку Т. ван Дейка, дискурс ототожнюється із текстом. Він вирізняє два
підходи до його розуміння: широке та вузьке. У першому розумінні дискурс – комунікативна подія, котра відбувається між слухачем і мовцем у певному визначеному просторі, часі тощо. У другому значенні він виступає мовленнєвим усним
чи письмовим вербальним продуктом комунікативної дії [van Dijk 1977, 261].
Натомість Н. Ферклаг трактує дискурс як феномен соціокультурний, вважаючи його невід’ємною складовою суспільних процесів та відносин. Оскільки важливим у цьому підході є суспільний аспект, мова постає матеріальним втіленням
ідеології [Fairclough 2012, 3].
О. Кубрякова кваліфікує дискурс як когнітивний процес, пов’язаний із сприйняттям та реальним відтворенням мовлення [Кубрякова 1997, 3–13].
Під кутом зору традиційних підходів до тексту, дискурсом вважається два чи
більше речення, що знаходяться у смисловому зв’язку, при чому саме зв’язність
виступає найважливішою його ознакою [Звегинцев 1976, 306].
У рамках функціонального підходу дискурс розглядається як будь-яке використання мови. Відповідно до цього аналіз функцій дискурсу має здійснюватися
на основі вивчення функцій мови [Карасик 1992, 330].
Узагальнюючи різні трактування дискурсу, можна виділити такі його дистинктивні ознаки. Отже, дискурс – це:
 сукупність текстів чи сам текст як одиниця, розглядувана сукупно з його
інтра- та екстралінгвістичними чинниками (Т. ван Дейк, І. Штерн, В. Петров,
Ю.Караулов, Н. Арутюнова, Г. Степанов тощо);
 комунікація (М. Фуко, Є Павлова, Ж. Курте тощо);
 ментальне утворення, котре виникає в процесі сприйняття тексту (Н. Бурвікова, В. Костомаров тощо);
 когнітивний процес (О. Кубрякова);
 зв’язне мовлення (З. Гаріс);
 функціонування мови в реальному часі (В. Плунгян, О. Кібрик);
 вербалізована діяльність (В. Красних) [Трубіцина 2014, 6].
Дискурс відображає суб’єктивну психологію людини, це певна інтерпретація
світу (його відтворення та формування суб’єктом). Він не може бути відчуженим
від того, хто говорить. Дискурс наповнений ментальністю автора, його баченням
світу, його оцінками та переконаннями.
Найважливішою ознакою дискурсу є його когнітивна природа. Це акт мислетворення, пізнання, передачі знань, використання вже набутого когнітивного досвіду, створення нових уявлень. Проте важливою передумовою формування саме
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сучасного дискурсу є взаємодія суспільних інститутів. Для дискурсу характерна
впорядкованість змістового поля, в якому відбувається комунікація.
Дискурс є субкультурним явищем, у рамках якого відбувається побудова соціального знання. Дискурсу притаманна своя логіка і композиційна цілісність.
Особливою рисою політичного дискурсу, як і дискурсу в цілому, є співвідношення дискурсу з конкретними учасниками, тобто тими, хто говорить, і тими, хто
слухає, а також із комунікативними намірами того, хто говорить і певним чином
впливає на адресата.
У наш стрімкий час соціум невпинно змінюється. У цьому не останню роль
відіграє політичний дискурс, який має свої певні характеристики. І суть тут не
лише у вживанні специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики,
а й у своєрідному відборі й організації певних засобів вираження відповідно до
прагматичних настанов, цілей і умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності політиків.
Політичний дискурс є одним із різновидів дискурсу на рівні з медичним, рекламним, художнім тощо. Нещодавно у мовознавчий обіг було впроваджено поняття “політична лінгвістика”, яка займається вивченням політичного дискурсу
[Нагорна 2005, 316].
У сучасній лінгвістиці існує низка визначень політичного дискурсу. Розглянемо деякі з них.
Так, на думку О. Шейгал, політичним дискурсом виступають будь-які мовленнєві висловлювання, суб’єкт, адресат та ін., що водночас корелює зі сферою
політики [Шейгал 2000, 23].
Політичний дискурс розглядають і як сукупність мовленнєвих актів у політичних дискусіях, правилах мовленнєвої поведінки у публічній політиці, що оформилися відповідно до існуючих норм і традицій, отримали перевірку досвідом
[Баранов, Казакевич 1991, 6].
Політичний дискурс може тлумачитися і як комплекс мовленнєвих структур у
конкретному контексті політичної діяльності, політичних переконань і поглядів
[Опарина 2002, 20].
Політичний дискурс є дискурсом політиків: до нього зараховують обговорення уряду, парламентські дебати, партійні програми, виступи політиків. Тобто політичний дискурс є формою інституціонального дискурсу, актуалізуючись
у таких сферах, як засідання уряду, сесія парламенту, з’їзди політичних партій
[Вацковская 2008, 53].
За основу нашого робочого визначення політичного дискурсу ми беремо трактування Є. Переверзєва та Є. Кожемякіна, згідно з яким політичний дискурс трактується як здійснене у певному історичному та соціальному аспектах інституціонально організована та тематично сфокусована послідовність висловлювань,
рецепція яких здатна підтримувати й змінювати відношення домінування та підпорядковування у суспільстві [Переверзев, Кожемякин 2008, 76].
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Метою політичного дискурсу є переконання адресатів у необхідності політично
правильних дій та/або оцінок, інакше кажучи, не опис (тобто, не референція), а переконання, бажання викликати в адресата певні наміри, забезпечити підґрунтя для формування і навіть зміни переконань. Тому ефективність політичного дискурсу може
бути оцінена з огляду на успішність в досягненні мети, для якої він створювався.
Особливістю політичного дискурсу є використання певних формальних засобів, коли елементи мови отримують незвичну інтерпретацію, а також, коли
звичайні, на перший погляд, ситуації використовуються у нових несподіваних
смислових контекстах. Окрім того, що суттєво, політичний дискурс є потужним
інструментом впливу на масову свідомість. Фактично, він є конструюванням
(створенням правил поведінки, сприйняття, пізнання та відтворення) певного
світу для певної спільності людей [Переверзев, Кожемякин 2008, 76].
Виділяють такі основні функції політичного дискурсу:
- комунікативна (полягає у зміні політичної свідомості за допомогою інформації);
- спонукання (передбачає вплив на адресата з метою виконання певної дії чи
прийняття належної позиції щодо окремого питання);
- емотивна (викликання емоцій в аудиторії, закріплення відповідного емоційного стану);
- конструювання мовленнєвої реальності за Н. Шевчук (структурує вторинну
реальність);
- соціального контролю за О. Шейгал (створення передумов для уніфікації поведінки, думок, бажань великої кількості індивідуумів);
- легітимізації за Є. Переверзєвим і Є. Кожемякіним (забезпечення розподілу
влади) тощо [Трубіцина 2014, 6].
Політичний дискурс є важливим середовищем у сучасному науковому світі,
в якому активно розвивається опозиційне протиставлення “свій – чужий”. Саме
завдяки цим двом категоріям розкривається аксіологічний компонент, а також відображається ставлення мовців до об’єктивної дійсності, пізнання.
Так, опозиція “свій – чужий” постає як універсальна семантична категорія, котра ґрунтується на поділі соціуму на дві антагоністичні групи: “ми” і “вони”. Частина соціуму, яка визначається як “ми”, має спільні риси, точки дотику. “Свій – це
той, хто знайомий тобі, є ніби другим “я” . Частина соціуму, що визначається як
“вони”, характеризується чужістю, ворожістю. Вчені акцентують увагу на оцінних вимірах категорії “свій”. Так, свій передбачає позитивну оцінку, натомість
“чужий” передбачає негативну; “свій” співвідноситься з оцінкою “добре”, чужий
трактується як щось погане. Якщо ж говорити про опозицію “свого” і “чужого”, все так зване “своє” категоризується у позитивному ключі, однак усе чуже
сприймається негативно. Чуже виражається у мовленні за допомогою маркерів
“поганий” і “не такий хороший”, “відмінний від ‘свого’” [Колесов 2000, 64].
Оцінка, котру містять категорії “свій” та “чужий”, є багатогранною: вона може
бути представлена в тексті на експліцитному рівні – одиницею нейтрального
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значення або одиницею оціночного характеру, чи то на імпліцитному рівні, де
величезну роль в її виявленні грає контекст. Разом із цим, оцінку, яку вже нібито закладено в опозиційному протиставленні “свій – чужий”, можна виразити за
допомогою прикметників хороший/поганий або краще/не такий гарний. Окрім
такої аксіологічної шкали, вчені наголошують і на тому, що за категорією “свій”
закріплено позитивне значення, натомість категорія “чужий” маркує виключно
негативну оцінку [Матвеева 2007, 74].
Категорії “свій” та “чужий” яскраво виражені у сучасному політичному дискурсі чинного Президента Російської Федерації В. Путіна, у його виступах, промовах, інтерв’ю, що спрямовані на розвиток російської держави у цілому.
Внутрішньополітичний дискурс
“Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту
тему – с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры. Все
это шуруют туда, не переставая, в огромных количествах. И ничего не сделано
для того, чтобы стимулировать переработку на территории России. Я обращал внимание правительства на этот вопрос уже несколько раз, и все только
разговоры. Я понимаю, с чем это связано, – и вы понимаете: это связано с лоббированием экспортеров. Они думают о своих экономических интересах, а вы
должны думать об интересах российского народа”, ‒ сказав В. Путін у березні
2016 року на нараді з членами уряду [Сцилла 2016]. Категорія “свій – чужий”
представлена в опозиційному протиставленні Президента до уряду, а уряду – до
експортерів, що підкреслюється за допомогою використання займенників вони
(експортери) та ви (уряд). Уряд лобіює експортерів. Відповідно до цього уряд +
олігархи = вони. Варто звернути увагу, що сам В. Путін не співвідносить себе з
представниками політичними еліти, які приймають закони, оскільки таке положення прописано у Конституції Російської Федерації (статі 105, 107, 108). Згідно
з цим Президент має право лише підписати чи відхилити закон і оприлюднити
його [Конституция].
Зовнішньополітичний дискурс
“Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы
ни находились. Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту – в
аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире
их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно”, – сказав він у
вересні 2014 року [РИА].
У цій цитаті Президента ми вбачаємо не просто наявність двох нами актуалізованих категорій, але й видиме їх опозиційне протиставлення. Так, своїми,
відповідно, є російські літаки, натомість чужими постають терористи. Саме поняття “тероризм” має таку словникову дефініцію: ‘здійснювання, застосовування
терору; діяльність і тактика терористів’. Але звернемось до самого кореня цього
слова – терор. В академічному тлумачному словнику української мови знаходимо
такі визначення:
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1) найгостріша форма боротьби проти політичних і класових супротивників із
застосуванням насильства аж до фізичного знищення;
2) помилкова й шкідлива для революційного руху тактика, що полягає в організації вбивств державних діячів і не пов’язана з революційною боротьбою мас;
3) жорстока, масова розправа ворожої армії над мирним населенням на окупованій нею території [Академічний тлумачний словник української мови].
Тож у слові “терористи” закладена сема ‘люди, які вдаються до порушення загальнолюдських моральних норм і правил поведінки, здійснюючи насильницькі
дії з певних національних, релігійних, політичних, фінансових тощо причин’. А
це, у свою чергу, заперечує їх приналежність до сфери “своїх”.
В. Путін у вище наведеній цитаті не просто висловлює погрози щодо терористів, а вдається до їх згрубілого вираження. Задля того, щоб у повній мірі зобразити важливість переслідування цих людей, він подає перелік місць, де зазвичай
перевіряють у громадян паспорти і встановлюються їх особистості (аеропорти),
однак ще й деталізує інші громадські місця – туалеты та сортиры, які пов’язані
з інтимними потребами людини. Згадування таких місць та використання слова
замочим у значенні ‘вбити’, ‘притиснути’, ‘упіймати’ та ‘покарати’ у контексті
політичної промови, безсумнівно, свідчить про рішучість намірів політичного діяча захистити сферу своїх.
“НАТО и США хотели полной победы над Советским Союзом. Они хотели в
одиночку сидеть на троне в Европе – сейчас они сидят там, а мы говорим о кризисах, которых могли бы и не иметь. Это стремление к абсолютному триумфу
видим мы и в американских планах ПРО” [Сноб 2016]. Опозиційне протиставлення “свій –чужий” реалізується за допомогою двох займенників: ми – вони. Як зазначає І. С. Грабовенко, у мовленні політиків міститься семантичне поле «свого»,
котре актуалізується за допомогою займенника у формі 1 особи множини. Натомість семантичне поле «чужий» реалізується у займенниках 3 особи як однини,
так і множини [Грабовенко 2012, 5]. Таке твердження обумовлює дихотомію ідентифікації взаємовідносин між Росією та США й НАТО (як воєнно-політичного
блоку, а не кожної окремої країни, що входить до його складу). В. Путіну важко
зрозуміти дії цих двох структур, а саме розвиток інфраструктури НАТО на Схід,
що, у свою чергу, означає і певну його експансію. У зв’язку із цим у Президента
виникають певні побоювання та недовіра, що звучить в останньому реченні цитати про плани ПРО1.
“Такие встречи, без сомнений, должны посеять в умах и в сердцах молодых
людей принципы гуманизма, открытости, сотрудничества….ваши общие посещения мест захоронений, ваши общие дискуссии,… проживания в семьях будут
благоприятствовать сегодня сближению молодых людей России и Германии, а
это значит, что Германия и Россия как государства будут сотрудничать для
блага наших людей в будущем… Наши государства всегда процветали, когда
Протиракетна оборона США є комплексом дій, спрямованих на розвідницькі, радіотехнічні,
вогняні чи інші дії для захисту об’єктів від ракетної зброї.

1
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тесно сотрудничали друг с другом. Это не пустые слова, достаточно посмотреть историю. …Надеюсь, что ваши российские друзья сделают все для того,..
чтоб вы чувствовали себя в России, как дома” [Point 2016].
Фрагмент із промови, наведений вище, було виголошено 20 червня 2016 р.
на зустрічі учнів Німецької школи при Посольстві ФРН у Росії, гімназії БадЗальцунген і середньої школи № 12 міста Ржева. Темою зустрічі було зазначено
проект “Примирення над могилами – робота в ім’я миру”, який здійснює Німецька школа за підтримки Народного Союзу Німеччини по догляду за військовими
похованнями. Зрозуміло, що Росія і Німеччина часів Другої Світової війни знаходилися по відношенню одне до одного у максимально полярному статусі “чужий”. Сьогодні це опозиційне протиставлення, звичайно, не настільки різке, але
абсолютно чітке. Проте В. Путін жодним чином не торкається теми провини за
розпал війни, навіть, коли каже про мільйонні втрати як із німецької, так і з радянської сторони. Таким чином, при явній диспозиції обох країн як “чужих” по відношенню одне до одного В. Путін намагається зробити все можливе, щоб зменшити дистанцію між своїми – чужими для зближення позицій Росії та Німеччини.
“Знаю, что в Греции хорошо помнят о ключевой роли России в обретении
независимости вашим государством. Российская поддержка национально-освободительной борьбы греков во многом определила вектор дальнейшего развития двусторонних отношений.…Сегодня Греция – важный партнер России в
Европе…К сожалению, дальнейшему упрочению нашего сотрудничества мешает спад в отношениях России и Евросоюза, что негативно отражается на динамике двустороннего товарооборота…” [Президент России 2016], – говорить
В. Путін наприкінці травня цього року в статті “Россия и Греция: сотрудничество
на благо мира и процветания” грецької газети “Катимеріні”. У вище зазначеній
цитаті Президент Російської Федерації вміло користується протиріччями між
своїми та чужими, маніпулює ситуацією, яка склалася між Євросоюзом та Росією
з огляду на санкції, виражаючи у дискурсі позитивне ставлення до Греції – члена
Євросоюзу. В. Путін, не згадуючи санкції, абсолютно прозоро вказує грекам, що
“чужа” для них Росія не така вже й чужа, а винуватцем їх сьогоденних проблем є
“свій” для них Євросоюз.
Висновки. Проаналізований матеріал свідчить, що категорії “свій” та “чужий” можуть бути реалізовані за допомогою одиниць, котрі містять оцінний компонент у своїй семантичній структурі, та одиниць, які набувають оцінності в умовах певного контексту. Тому можна говорити про два способи реалізації оцінки:
експліцитній та імпліцитній.
Специфіка оцінки в репрезентації категорії “свій” споріднює її з загальною оцінкою в класифікації оцінок. Оцінка дозволяє віднести явище до розряду своїх або
чужих. Внаслідок цього виділяємо два аспекти оціночної реалізації категоріальної
опозиції “свій – чужий”: своє маркується як хороше, а чуже – як щось погане.
Політичний дискурс Президента Росії реалізується в опозиційному протиставленні категорій “свій” та “чужий”. Своїми для В. Путіна є Росія, російські
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літаки. Натомість палітра чужого представлена яскравіше : це і уряд, і експортери, і терористи, і НАТО та США, і Німеччина, і Євросоюз. Все це свідчить про
те, що як у “внутрішньополітичному”, так і у “зовнішньополітичному” дискурсі
В. Путіна категорія “чужого” актуалізована потужніше, аніж категорія “свого”,
посідаючи, очевидно, прерогативне місце в його індивідуальному образі світу,
який він, будучи президентом Росії, транспонує на всю країну.
Харитонова Д. Д., асп.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка
Оппозиция “свой – чужой” в современном политическом дискурсе действующего Президента России
Рассмотрена оппозиция категорий “свой” и “чужой” в политических речах Президента России
Владимира Путина. Определены способы представления на лексическом уровне категорий “свой”
и “чужой”. Проанализированы особенности вербальной репрезентации оппозиции “свой – чужой”..
Ключевые слова: политический дискурс, политическая речь, категория “свой”, категория “чужой”, оппозиция “свой – чужой”.
Kharytonova Daria, Post-graduate Student
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The Opposition “Self – Alien” in Modern Political Discourse of the Incumbent Russian President
The article is devoted to the opposition of categories “self ” and “alien” based on political speeches
of President of Russia Vladimir Putin. The ways of representation on lexical level categories “self ” and
“alien” are shown. Much attention is focused on the peculiarities of verbal representation of opposition
“self – alien”.
Key words: political discourse, political speech, category “self”, category “alien”, opposition “self –
alien”.
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СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ НОГА
В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ:
ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
Хмара Вікторія Володимирівна
асп.
Київський національний університет імені Т. Шевченка
У статті проведено зіставний аналіз соматичних фразеологічних одиниць з компонентом нога
на матеріалі російської, української, німецької та англійської мов для виявлення семантичних особливостей та виокремлення ізоморфних та аломорфних рис в чотирьох лінгвокультурах.
Ключові слова: зіставний аналіз; лінгвокультура; фразеологізми з соматичним компонентом.

Дослідження стереотипів свідомості, сприйняття світу й шляхів його усвідомлення, відтворення як досвіду попередніх поколінь у мові представниками
різних етноспільнот з позицій лінгвокульторологічних студій є актуальними для
зіставного напряму дослідження. Цим пояснюється увага дослідників до вивчення взаємозв’язку мови, культури, світобачення та ментальності нації (Е.М. Верещагіна, В. І. Кононенка, Р.Я. Кіся, О. П. Левченко, В.А. Маслової, О.О. Потебні,
В.М. Телії) та зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета статті – розкрити семантичні та структурні особливості фразеологізмів
з соматичним компонентом в українській, російській, німецькій та англійській
мовах. Матеріал дослідження становлять фразеологічні одиниці (ФО), дібрані
методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел. Вибірка складає 431 ФО
з соматичним компонентом нога, з яких 85 – англійських, 108 – німецьких, 144 –
українських і 94 – російських.
Мова виступає інструментом створення, розвитку, збереження та передачі
здобутків духовної та матеріальної культури наступними поколіннями через екстралінгвістичну дійсність. Екстралінгвальна дійсність або культурний простір
складається з певних кодів культури, які накидають «сітку» на навколишній світ,
репрезентуючи його членування, категоризацію, структурування в мовній свідомості [Красных 2002, 232] через систему знаків матеріального і духовного світу,
що стали носіями культурних значень, доступних «читанню» носіями цієї культури і мови [Гудков, Ковшова 2007, 9]. Культурні коди співвідносні з архетипними уявленнями про Всесвіт, еталонами, стереотипами й унікаліями національної
культури, у межах яких споконвічно здійснюється мовна концептуалізація та категоризація дійсності. Виділяють такі коди культури: соматичний (тілесний), просторовий, часовий, предметний, біоморфний та духовний [Красных 2002, 298].
Соматичний код вважається найдавнішим лінгвокультурним пластом лексики.
Людина почала осягати навколишній світ з пізнання самої себе, тому що тіло є
сутнісним чинником, набуває первинного значення і стає особливою буттєвою
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цариною, на яку накладають відбиток різноманітні соціальні та культурні форми
[Скоробагатько 2008, 153].
Фразеологізми із соматичним компонентом відображають різні сторони буття людини та навколишньої дійсності – від абстрактних понять до соціального
устрою суспільства, характеризуючи людину як живу і розумну істоту [Шевелюк
2002, 237], демонструючи тим самим принцип антропоморфного світосприйняття [Гудков, Ковшова 2007, 120], що знаходить своє відображення в лінгвістичних
дослідженнях останніх років.
Широке вживання соматизмів у складі фразеологічних одиниць значною мірою обумовлено експресивно-образною структурою, актуальністю змісту, народністю, нескладністю граматичного оформлення та стилістичною різноманітністю
в лексиці різних мов і становить приблизно 30% фразеологічного фонду будь-якої
мови [Вайнтрауб 1975, 162], що знаходить своє відображення в лінгвістичних дослідженнях останніх років.
На сучасному етапі виявлено спільні риси та національні відмінності соматизмів в російській та французькій мовах з точки зору міжмовної еквівалентності [Городецька 2007]; зіставлено соматичну лексику російської і чеченської
мов [Аджиєва 2003]; досліджено соматичну лексику російської та чуваської мов
[Абрамова 2005].
Враховуючи результати попередніх досліджень, зазначимо, що зіставний аспект використовують для вивчення ізоморфних та аломорфних явищ, тобто виокремлення спільних та відмінних рис у різноструктурних мовах, що базується
на специфіці культурних традицій, національної психології, відмінностях в соціальному та історичному розвитку країн, географічному положенні, побуті. Такі
дослідження допомагають виявити взаємозв’язок мови і культури, який відображається через ФО певного етносу [Кашкин 1999, 7].
Поєднання лінгвокультурологічного та зіставного аналізу дозволяє підняти
дослідження фразеологізмів із соматичним компонентом на якісно новий рівень
і робить можливим виявлення спільних та відмінних асоціацій у житті окремих
лінгвокультурних спільнот, що допомагає краще осягнути власну культуру і менталітет. З позицій антропоцентризму для номінації станів людини, рис її характеру, явищ дійсності, видів діяльності, інтелекту, фізичної праці, життя, стосунків
з іншими людьми залучено аналіз ФО в англійських, німецькій, українській та
російській мовах.
Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом leg, foot – feet/нога/ нога/
Bein, Fuß розподілено за оцінним критерієм на такі, що наділені як позитивною,
так і негативною конотацією.
Виокремлено такі групи ФО з позитивним вектором оцінки на позначення:
1) швидкого руху:
aнг.: run as fast as one’s legs will carry one; light (swift, fleet, tripping) of foot;
put one’s best legs; on one’s last leg; as fast as one’s legs can; leg it; come on the hot
foot; run a good foot; нім.: eilenden Fußes; leichten Fußes; mit leichten Füßen; festen
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Fußes; laufen, was die Beine können; укр.: з усіх ніг; легкий на ногу; рвати ногами
землю; налягати на ноги; ввіритися ногам; одна нога тут, друга там; (братися)
в ноги; не чути під собою ніг; придати ходи в ноги; рос.: лёгкий (лёгок) на ногу
(на ноги); бежать (побежать) со всех ног; одна нога здесь, а другая там; со всех
ног (бросаться, кидаться); слетать на одной ноге.
2) незалежності:
aнг.: feel one’s feet (legs); stand on one’s own legs; find one’s feet; нім.: auf eigenen
Füßen (Beinen) stehen; fest auf den Beinen stehen; festen (sicheren) Fuß fassen; sich
(D) einen Klotz ans Bein binden; укр.: стояти на своїх ногах; стояти на ногах
міцно (твердо, певно); мати міцний (твердий, добрий) ґрунт під ногами; рос.:
стоять на своих ногах; стоять на ногах крепко (прочно).
3) одужання, покращення матеріального становища:
aнг.: be (get) on one’s feet; нім.: auf die Beine bringen; wieder auf die Beine
kommen; wieder auf den Beinen (Füßen) sein; j-m auf die Beine helfen; укр.: бути
знову на ногах; зводитися (звестися, спинатися, знятися, підніматися) на ноги;
рос.: стать (встать, подняться) на ноги.
4) дружніх стосунків:
aнг.: on a friendly foot; нім.: auf vertrautem Fuß mit j-m stehen (sein); укр.:
на дружній (короткій) нозі; ставати (стати) на близьку (коротку) ногу; рос.:
стать на дружескую (короткую) ногу; быть на короткой ноге.
5) способу життя:
aнг.: shake (a free, loose) leg; нім.: auf großem Fuße leben; die Beine unter
fremden Tisch stecken; укр.: на холостяцьку ногу; велику ногу; на широку ногу;
рос.: жить на широкую (на большую, на барскую) ногу; держать свой дом на
приличной ноге.
6) піднесеного стану:
aнг.: carry (sweep, take) smb. off his feet; нім.: mit beiden Beinen in etw.
hineinspringen; укр.: не чути (не відчувати) землі під ногами; рос.: не чувствовать ног под собою.
7) поради:
aнг.: keep the bowels open, the head cool, and the feet warm and a fig for the
doctors; укр.: держи голову в холоді, а ноги в теплі – будеш жити вік на землі;
нім.: den Kopf halt kühl, die Füße warm, das macht den besten Doktor arm; рос.:
держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
Статистична репрезентація цієї групи ФО показана у таблиці 1.
Таблиця 1.
Кількісне представлення фразеологічних одиниць з соматичним компонентом
leg, foot – feet/нога/нога/Bein, Fuß з позитивним вектором оцінки
Значення/мова

Англ.

Нім.

Укр.

Рос.

Швидкий рух

13%

5%

6%

6%

Незалежність

5%

6%

5%

3%
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Одужання, покращення
матеріального становища

3%

5%

3%

4%

Дружні стосунки

1%

2%

3%

3%

Спосіб життя

4%

2%

2%

4%

Піднесений стан

4%

1%

2%

1%

Порада

1%

1%

1%

1%

Зона відсоткового збігу в усіх мовах: порада – 1%; в українській та російській
мовах: швидкий рух – 6% і дружні стосунки – 3%; в англійській та українській
мовах: незалежність –5% і одужання, покращення матеріального становища –
3%; в німецькій та українській мовах: спосіб життя – 2%; в німецькій та російській мовах: піднесений стан – 1%. Усі інші мови знаходяться в зоні відсоткового
розходження.
Групи ФО з негативним вектором оцінки на позначення:
1) втоми:
aнг.: be dead on one’s feet; walk ones legs off; not to be able to feel one’s feet; be on
one’s last leg; be (run) off one’s legs; be on one’s last leg; be (run) off one’s legs; нім.:
sich (D) die Füße wund rennen; sich (D) die Füße nach etw. ablaufen (wund laufen,
abrennen); sich (D) die Beine nach etw. аblaufen; sich (D) die Beine in den Bauch ( in
den Leib) stehen ( warten); sich D die Beine abstehen; sich (D) die Beine in den Bauch
stehen; укр.: залишатися без задніх ніг; триматися (держатися) на ногах; валитися (падати) з ніг; ні рук, ні ніг не чути (не відчувати); збитися з ніг; виходити
(відходити, відбігати) ноги; ноги відвалюються; но́ги не несуть; рос.: без задних
ног остаться; валиться (падать) с ног; едва (с трудом) держаться на ногах;
ноги не держат; не чувствовать ног; сбиться с ног; отстоять себе ноги;
2) близької смерті:
aнг.: with one leg in the grave; with one foot in the grave; нім.: mit einem Fuß im
Grabe stehen;укр.: стояти (бути) одною ногою у могилі (домовині, труні); рос.:
стоять одной ногой в могиле (гробу); одна нога в могиле (гробу).
3) смерті:
aнг.: with one’s feet first ( foremost) to be carried (to leave); six feet under makes all
men equal; нім.: alle vier Beine von sich strecken; укр.:винести ногами вперед; витягти (витягувати, випростати) ноги; відкинути ноги; задерти ноги; вкритися
ногами; рос.: протянуть (откинуть, задрать) ноги.
4) втечі:
aнг.: take to one’s legs; do a hot foot; go on the hot foot; нім.: seine Beine brauchen;
die Beine unter die Arme ( unter den Arm); укр.: ноги в руки взяти; ноги на плечі;
ввіритися ногам; давати (дати) волю ногам; дай Боже ноги (, а чорт колеса);
дати ногам знати; винести (виносити) ноги; рос.: уносить (унести) ноги; давай
Бог ноги; ноги винести; откуда только ноги взялись;только ноги говорят (гремят); только ноги к земле не пристают.
5) невпевненості:
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aнг.: feel the ground spilling from under one’s feet; нім.: auf schwachen (wackligen)
Füßen stehen; schlecht auf den Beinen sein; einen Fuß vor den anderen setzen; wack(e)
lig auf den Beinen stehen; von einem Bein aufs andere treten(s); укр.: втрачати
грунт під ногами; земля тікає з-під ніг; вибивати ґрунт з-під ніг; ґрунт (земля) хитається (повзе, коливається, сунеться) під ногами; переступати з ноги на
ногу; не знає, на котру (на яку) ногу ступити (ступнути); рос.: почва уходит изпод ног; почву теряет под ногами; переступать (переминаться) с ноги на ногу;
не знает, на какую ногу стать.
6) підкорення:
aнг.: have smb. at one’s feet; be at smb.’s feet; be beneath under smb.’s foot (feet);
have (put, set) one’s foot on smb.’s neck; trample (tread) under foot; lay smth. at smb.’s
feet (at the feet of smb.); нім.: j-m zu Füßen liegen; einen Fußfall vor j-m tun; укр.:
валятися (повзати, лазити) в ногах; бути коло чиїх-н. ніг; падати (упасти, кинутися, лягти) до ніг (у ноги); припасти до ніг; лизати ноги; рос.: быть у чьих-л.
ног; держать у своих ног; падать к ногам (в ноги); упасть в ноги.
7) обмеження свободи:
aнг.: be tied by the leg; нім.: j-m einen Klotz ans Bein binden; укр.: бути зв’язаним
по руках і ногах; рос.: связать по рукам и ногам.
8) реакція на страх, хвилювання:
aнг.: smb.’s legs refused to function; have leaden feet; one’s foot has gone to sleep;
нім.: j-m in die Beine fahren; die Angst ist ihm in die Beine gefahren; укр.: ноги підломилися (підтялися, помліли); но́ги прикипі́ли до землі́; рос.: ноги подкосились.
9) повільного ходу:
aнг.: drag one’s feet; нім.: Blei in den Füßen haben; укр.: іти нога за ногою
(поза ногу); ледве совати ногами (ноги); ледве (ледь, насилу) тягти ноги; насилу ноги нести (носити); волочити ноги, мов колоди; насилу ноги пересувати
(ворушить); нога поза ногу; як (мов) не своїми ногами; рос.: идти нога за ногу;
еле (едва, насилу, с трудом ) ноги волочить (таскать, тянуть, передвигать); еле
ноги передвигает;
10) поганого настрою:
aнг.: to get up with one’s left foot foremost; to have two left feet; нім.: du bist wohl
heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden; mit dem linken (verkehrten) Bein zuerst
aufstehen; zwei linke Füße haben; укр.: встати на ліву ногу; рос.: встать с левой
ноги; левой ногой делать; чего моя левая нога хочет.
11) додаткової роботи, через необдумані дії:
aнг.: brains in the head saves blisters on the feet; if you don’t use your head, you
must use your legs; little wit in the head makes much work for the feet; what you haven’t
got in your head, you have in your feet; a witless head makes weary feet; нім.: ein
dummer Kopf läßt den Beinen keine Ruhe; was man nicht im Kopf hat, das muß man in
den Beinen haben; wer kein Gehirn hat, habe Beine; укр.: за дурною головою і ногам
нема спокою; за дурною (лихою) головою і (та й) ногам лихо (біда); через дурний
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розум ногам лихо; рос.: за глупой головой и ногам непокой; дурная голова ногам
покоя не даёт;
12) вияву незадоволення:
aнг.: be (get up) on one’s hind legs; нім.: j-m etw. (den Bettel, den ganzen Kram,
den ganzen Krempel) vor die Füße werfen (schmeißen, pfeffern); укр.: стати (спинатися, сп’ястися, зводитися) на задні ноги; рос.: становиться (стать, вставать, встать, подниматься, подняться) на задние ноги;
Статистична репрезентація цієї групи ФО показана у таблиці 2.
Таблиця 2.
Кількісне представлення фразеологічних одиниць з соматичним компонентом
leg, foot – feet/нога/нога/Bein, Fuß з негативним вектором оцінки
Значення/мова

Англ.

Нім.

Укр.

Рос.

Втома

11%

10%

8%

10%

Близька смерть

2%

1%

3%

4%

Смерть

5%

1%

5%

3%

Втеча

4%

3%

6%

7%

Невпевненість

1%

6%

7%

5%

Підкорення

12%

2%

8%

5%

Обмеження свободи

1%

1%

1%

1%

Реакція на страх, хвилювання

4%

2%

3%

1%

Повільний хід

1%

1%

10%

10%

Поганий настрій

2%

4%

1%

3%

Додаткова робота, через не обдумані дії

6%

3%

3%

2%

Вияв незадоволення

2%

5%

3%

6%

Зона відсоткового збігу в усіх мовах, що зіставлялися: обмеження свободи –
1%; повільний хід – 1% в англійській та німецькій мовах та 10% в українській
та російській мовах; в німецькій та російській мовах: втома – 10%; в англійській та українській мовах: смерть – 5%; додаткова робота, через не обдумані
дії – 3% в німецькій та українській мовах. Всі інші мови знаходяться в відсотковій зоні розходження.
До ФО з нейтральним вектором оцінки виокремлено одиниці на позначення
танцю: aнг.: shake a leg; нім.: die Musik geht in die Beine; укр.: вибивати (перебирати) ногами;ноги аж затрусилися (затрусяться) до танцю; уда́рити ногами;
рос.: только ноги летают;
Статистична репрезентація цієї групи ФО показана у таблиці 3.
Таблиця 3.
Кількісне представлення фразеологічних одиниць з соматичним компонентом
leg, foot – feet/нога/нога/Bein, Fuß з нейтральним вектором оцінки
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Значення/мова

Англ.

Нім.

Укр.

Рос.

Танець

1%

1%

1%

1%

Зона відсоткового збігу в англійській, німецькій, українській та російській мовах: танець – 1%. Відсоткової зони розходження не виявлено.
До специфічної групи, ми відносимо ФО з соматизми компонентом нога/нога/
Bein, Fuß німецької, української та російської лінгвокультурних спільнот, які мають такі негативне значення і вживається для підкреслення надзвичайної складності ситуації, проблеми: нім.: es ist, um mit beiden Beinen hin einzuspringen; укр.:
біс (чорт, чортяка, ді́дько) ногу вломить (зломить, звихне); рос.: сам чёрт ногу
сломит; великого обсягу роботи: нім.: (den ganzen Tag) auf den Beinen sein; укр.:
бути цілий (увесь) день на ногах; рос.: быть весь день на ногах; рішучої відмови:
нім.: j-m etw. ( den Bettel, den ganzen Kram, den ganzen Krempel) vor die Füße werfen
(schmeißen, pfeffern); укр.: відбиватися (відмахуватися, відхрещуватися, відбитися, відмахнутися, відхреститися) руками й ногами; рос.: отбиваться руками
и ногами; шкодити якій-н. справі: нім.: j-m, einer Sache (D) ein Bein stellen; j-m
zwischen die Füße laufen; укр.: підставляти (підставити) ногу; рос.: подставлять (подставить) ногу; забороняти відвідувати якесь місце: нім.: keinen (nie
einen) Fuß über j-s Schwelle setzen; keinen Fuß in j-s Haus setzen; mit keinem Fuß j-s
Haus betreten; укр.: но́ги не бу́де; нога́ не сту́пить; й ноги не суне; ні ногою; не
показувати ноги; рос.: ни ногой; чтобы ноги не было; ноги не будет; біль: нім.:
j-d hat es in den Beinen; укр.: но́ги ломить; но́ги гудуть; рос.: ноги гудят; невмілість: нім.: über die eigenen Beine (Füße) stolpern; укр.: плутатися у власних
ногах; рос.: путаться в собственных ногах;
Тільки для англійської, української та російської лінгвоспільнот властиві такі
ізоморфні значення: запрошення присісти: aнг.: take the load (the weight) off your
feet; укр.: у нога́х пра́вди нема́є (нема́); рос.: в ногах правды нет; помилятися:
aнг.: not to put a foot right; put a foot wrong; укр.: кульгати на оби́дві ноги́; рос.:
хромать на обе ноги;
Соматизми leg, foot – feet/Bein, Fuß у складі ФО англійської та німецької мов
позначають: переляк: aнг.: cold feet; нім.: kalte Beine bekommen (kriegen); kalte
Füße bekommen(haben); вдало розв’язану складну ситуацію: aнг.: fall (land) on
one’s feet; нім.: j-d fällt immer wieder auf die Füße (wie die Katze); вигук: нічого
подібного: aнг.: ту ( your) foot! нім.: . kein Bein!; старанність: aнг.: put (set)
one’s best foot first (foremost, forward); нім.: sich (D) ein Bein ausreißen; легку
ходу: aнг.: be light on one’s feet; нім.: leichte Beine haben; ненадійне джерело:
aнг.: without a leg to stand on; not to have a leg to stand on; нім.: . etw. steht auf
schwachen (wackeligen) Beinen;
ФО з компонентом нога/Bein, Fuß в українській та німецькій культурах асоціюється з впливом алкоголю на організм людини: нім.: der Wein geht in die Beine;
укр.: вино ударяє в ноги; важким тягарем: нім.: einen Klotz (Knüppel) am Bein
haben; укр.: бу́ти ги́рею на нозі́.
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Лексеми Bein, Fuß/ нога в німецько- та російськомовних спільнотах позначають: образу: нім.: j-m auf den fuß (auf die füße) treten; рос.: наступить на ногу
(ноги); брежню: Lügen haben kurze Beine; рос.: у лжи короткие ноги.
Українським та російським ФО характерна низка ізоморфних значень: нічого
не знати: укр.: ні в зуб ногою; рос.: ни в зуб ногой; однаковий соціальний стан:
укр.: на рі́вній (одні́й) нозі́; рос.: быть на равной ноге с кем; здоров’я: укр.: поки
(доки) ноги носять (ходять); рос.: пока ноги носять;
До аломорфних рис англійської культури відненсено: схвалення мовчання: aнг.:
better the foot slip than the tongue; better to slip with the foot than with the tongue);
служити і нашим і вашим: aнг.: have a foot in both camps; кричати, піднімати шум:
aнг.: have (got) a foot on the loud pedal; судити людей по собі: aнг.: measure another
man’s foot by one’s own; мати тверду позицію: aнг.: put (set) one’s foot down; лінощі:
aнг.: foot at rest meets nothing; старість: aнг.: feet are slow when the head wears snow;
торгівля: aнг.: always put your best foot forward; start off with the best foot; заробити
на прожиття: aнг.: going foot always gets something, if it is only a thorn;
Тільки в німецькій мові виокремлено ФО з компонентом Bein, Fuß на позначення спиртних напоїв та їх вживання: ще по чарці: нім.: auf einem Bein kann
man nicht stehen (ist nicht gut stehen); набиратися сил: нім.: auf zwei Beinen gehen;
нагадувати про що-н.: нім.: j-m auf die Beine treten; свободу: нім.: auf freien Fuß
kommen (setzen, nehmen); auf freiem Fuß sein; іти слідом: нім.: auf dem Fuße folgen;
вислужування: нім.: sich (D) einen weißen Fuß machen (bei j-m); конспірацію:
нім.: j-n, etw. auf illegalen Fuß setzen; залежність від батьків: нім.: er streckt noch
zu Hause die Füße unter den Tisch; страх: нім.: Furcht macht Beine; згубу, пропажу:
нім.: etw. hat Beine bekommen (gekriegt); добру людину: нім.: j-d kann keiner Fliege
ein Bein ausreißen;
Лише в українській лінгвокультурній спільноті ФО з компонентом нога вживається на позначення великого досвіду: укр.: кований на всі чотири ноги; великого
бажання: укр.: аж у ноги лоскоче; невтомної праці: укр.: вертітися (крутитися)
на нозі; абсолютної ідентичності: укр.: два чоботи на одну ногу; винищення:
укр.: до ноги; нищити до ноги;
В російській мові ФО з соматичним компонентом нога пов’язаний з людиною, яка взялася за діло і неодмінно зазнає невдачі: рос.: не с той ноги, кума,
плясать пошла.
Аналіз лінгвокультурних особливостей ФО з соматичним компонентом на базі
англійської, німецької, російської та української мов показав, що ФО виявляють
ізоморфні та аломорфні риси. Таким чином, ФО з компонентом leg, foot – feet/
нога/нога/Bein, Fuß мають такі значення (позитивний вектор): швидкий рух, незалежність, одужання, покращення матеріального становища. дружні стосунки,
спосіб життя, піднесений стан; (негативний вектор): близька смерть, смерть, втеча, невпевненість, реакція на страх, хвилювання, підкорення, обмеження свободи, повільний хід, поганий настрій, додаткова робота, через не обдумані дії, вияв
незадоволення; (нейтральний вектор): танець.
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У німецькій, українській та російській мовах виявлено ФО з соматичним компонентом, що передають такі негативні явища: складна ситуація; великий обсяг
роботи; рішуча відмова, перешкоди, заборона відвідування якихось місць, біль.
Особливою рисою ФО соматичним елементом leg, foot – feet/нога/нога в англійській, українській та російській мовах є наявність ФО, які позначають: пропозицію присісти, помилятися; невміння чогось робити.
Таким чином, емпіричний матеріал дослідження дозволив виокремити такі
спільні риси:
- у групі ФО з позитивним вектором оцінки в англійській та німецькій мовах:
вдало розв’язана складна ситуація, старанність, легка хода; негативним: вигук:
нічого подібного, ненадійне джерело, переляк;
- на позначення негативних явищ через використання ФО з компонентом нога/
Bein, Fuß в українській та німецькій мовах є вплив алкоголю на організм людини
та бути важким тягарем;
- використання ФО з компонентами Bein, Fuß/нога на позначення негативних
явищ у німецькій та російській мовах є образа та брехня.
- українські та російські ФО на позначення позитивних явищ: однакове соціальне становище, здоров’я; та негативних: нічого не знати;
та відмінні риси (групи ФО з соматичним компонентом, характерні лише для
однієї мови):
- англійські ФО з соматичним компонентом з позитивним вектором оцінки:
схвалення мовчання, тверда позиція, заробляти на прожиття та з негативним вектором оцінки: служити і нашим і вашим, кричати, піднімати шум, судити людей
по собі, лінощі; нейтральне: старість, торгівля;
- німецькі ФО з соматичним компонентом Bein, Fuß з позитивним вектором
оцінки ФО: набиратися сил, свобода, нагадування, конспірація та з негативним
вектором оцінки: алкоголь: ще по чарці, вислужування, залежність від батьків,
страх, згуба; нейтральний вектор: іти слідом;
- лише в українській мові виокремлено ФО з компонентом нога, що мають
позитивну конотацію: досвід, велике бажання, невтомна праця, абсолютна ідентичність; та негативну: винищення;
- російські ФО з соматичним компонентом нога, які мають негативне значення
і пов’язані з людиною, яка взялася за діло і неодмінно зазнає невдачі.
Подальші перспективи дослідження пов’язані з аналізом ФО з іншими соматичними компонентами на матеріалі західно-германських і східнослов’янських мов.
Хмара В. В. аспирантка
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Соматические фразеологические единицы с компонентом нога в северославянских и западногерманских языках: сопоставительный аспект
В статье проведен сопоставительный анализ соматических фразеологических единиц с компонентом нога на материале русского, украинского, немецкого и английского языков для выявления
семантических особенностей, изоморфных и алломорфных черт в четырёх лингвокультурах.
Ключевые слова: сопоставительный анализ; лингвокультура; фразеологизмы с соматичным
компонентом.
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In the article the comparative analysis of phraseological units with somatic element leg in Russian,
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УДК 811.111’371
ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС КОЛІРНО-ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
COLOURLOVERS ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ КОЛЬОРУ
Соколенко Оляна Анатоліївна
магістр
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Розглянуто характерні особливості концептуалізації та номінації кольору на сучасному етапі розвитку лінгвокультурної американської спільноти. Проаналізовано вплив технологічної революції на
динаміку розвитку колірної картини світу. Обґрунтовано доцільність розгляду електронного ресурсу
колірно-графічного моделювання COLOURLovers як джерела вивчення концептуалізації кольору та
опрацьовано основні асоціативні складові колірних концептів, актуалізовані у цьому ресурсі.
Ключові слова: електронний ресурс колірно-графічного моделювання COLOURLovers; концептуалізація кольору; номінація кольору.

Картина світу сучасної людини багато в чому визначається впливом технологічної революції. Вважаємо, що при дослідженні концептуалізації кольору особливої актуальності набуває аналіз новостворених номінативних одиниць, зокрема кольороназв, що сформувалися й набули поширення в електронних текстових
утвореннях.
Актуальність цієї роботи становить дослідження новостворених НО (номінативних одиниць) та їхнього функціонування у віртуальній комунікації, зокрема в
електронному ресурсі колірно-графічного моделювання COLOURLovers, що дозволило охарактеризувати найсучасніші зміни у концептуалізації кольору. Метою
цього дослідження є аналіз сучасних особливостей концептуалізації та номінації
кольору в англомовному віртуальному просторі.
Наукова новизна нашої роботи полягає у тому, що характеристики колірних
концептів розкриваються через вивчення асоціативних впливів, актуальних при
формуванні оригінальних та усталених вторинних кольороназв. Ми проаналізували вагомі асоціативні компоненти колірних концептів, розглянули динаміку
розвитку колірної картини світу та виокремили елементи концептуальної структури, відсутні у традиційному підході до концептуалізації кольорів. Об’єкт дослідження становить концептуалізація та номінація кольору в англійській мові.
Предметом дослідження є основні асоціативні впливи на концептуалізацію кольору та особливості концептуалізації і номінації кольору.
Аналізуючи характеристики колірних концептів в Інтернет-просторі, необхідно звертатися до нових жанрів і мультимодальних утворень, серед яких варто
назвати соціальні мережі, онлайн-каталоги та програми комп’ютерного дизайну.
Електронний ресурс колірно-графічного моделювання COLOURLovers посідає
особливе місце серед матеріалів дослідження. Це веб-сайт, функцією якого є створення нових кольорів для творчих проектів різноманітного характеру. Кожен зареєстрований член спільноти має можливість створювати нові відтінки кольорів
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та надавати їм назви. Таким чином, колірна номінація на сайті COLOURLovers
експлікує концептуалізацію кольорів багатьма учасниками лінгвокультурної
спільноти, що робить її безпосереднім відображенням колективної концептуальної картини світу. Такі чинники, як спонтанність та неофіційні умови комунікації
(розмовний регістр), дозволяють розглядати COLOURLovers як соціальну мережу. Багатогранність, безпосередність та постійне оновлення колірної номінації
дає підстави вважати веб-ресурс COLOURLovers надзвичайно цінним джерелом
вивчення концептуалізації та номінації кольору.
З огляду на велику кількість колірних номінацій, наведених на сайті, ми обмежилися аналізом 200 кольорів, які мають найбільшу кількість уподобань учасниками спільноти (“most loved”). Такі назви є найбільш точним відображенням
колективних когнітивних процесів і дозволяють визначити актуальність певних
фрагментів колірної картини світу сучасної лінгвокультурної спільноти.
НО кольору у соціальній мережі COLOURLovers характеризуються високим
ступенем емотивності і різноманітними способами вираження оцінки. Вагомість
емотивно-оцінного компонента при формуванні колірних номінацій підтверджує,
що емоції та оцінка є водночас складовими концептуалізації кольору. 35% кольороназв становлять НО, до складу яких входять лексеми з інгерентним емотивним
чи оцінним значенням, причому емоція може бути єдиним значенням колороніма
(lovliest, Serenity is...,, Hot, Hot, Hot!!) або поєднуватися з іншими семантичними
відтінками (Kind Giant, Mighty Slate).
Крім цього, для багатьох кольороназв притаманні імпліковані емотивні конотації та непряме вираження оцінки. Через близькість до розмовного регістру,
веб-ресурс COLOURLovers відзначається активним вживанням пунктуаційних
та орфографічних засобів вираження емоцій. Найчастотнішим маркером є знак
оклику (Hot, Hot, Hot!!, Stop tickling me!, hey!), дещо рідше зустрічається трикрапка (Serenity is…, m…). До інших паравербальних засобів вираження емоцій
належить капіталізація (T A L K to Them, Make it STOP!), збільшений інтервал (R
a i n) та модифікації написання (Grr-ey, iam_evil’est).
Особливістю ресурсу COLOURLovers є використання для кольороназв не
тільки семантично значущих слів. Досить частотними у номінації є вигуки
(OMG! I invented yellow!, Splat!, WOW!, Oops!), які постають виразниками “чистої” емоції без денотативної семантики. Наслідком змін, яких зазнала комунікація, стала поява НО, до складу яких входять тільки символи-емотикони. Такі
найменування, як ♥, *, , є ще одним засобом вираження емоцій, доступним
для сучасної комунікації.
Наведені дані є доказом того, що емоції займають вагоме місце у колірній картині світу. Хоча не завжди присутній на лексичному рівні, емотивно-оцінний компонент входить до складу колірних концептів, що у тій чи іншій формі відображається у номінативних одиницях, особливо у соціальній мережі COLOURLovers,
яка є більш безпосереднім, “демократичним” виразником колективних когнітивних процесів, аніж рекламні утворення.
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Мережа COLOURLovers лише частково належить до рекламного дискурсу.
Окрім комерційних факторів, користувачі утворюють колірні відтінки з метою
самовираження, висловлення власних поглядів і уподобань. Тому колір концептуалізується не тільки позитивно, як у текстах суто рекламного спрямування. Можливо виокремити два основні негативні аспекти концептуалізації кольору:
1. Колір утворює об’єктивні асоціації з певним референтом, який викликає негативне сприйняття (T-Mobile Sucks, I Hate Mustard, Allergic to Lobster).
2. Колір має суб’єктивні асоціації з негативними емоціями (ass, Angry red, I
Hate These). Хоча вибір відтінків є довільним, з негативними емоціями найчастіше асоціюються чорний (Fear, Loneliness, omg I hate myself), сірий (Your friend
hates me, my landlord sucks) та жовтий (boys are stupid) кольори. Стабільними є
також кореляції red – anger (гнів): Anger, Unfounded Anger та blue – sadness (сум):
Sad Stories, I will be sad.
Як бачимо, емотивно-оцінний аспект є першочерговим для концептуалізації
кольору у неформальному комунікативному просторі та набуває різноманітних
форм і засобів вираження.
Наступна за частотністю група НО пов’язана з феноменами соціокультурного
характеру. Серед них важливе місце посідають кольороназви, пов’язані з новими інформаційними та комунікаційними технологіями. Поява нових елементів
картини світу відображена на мовному рівні через виникнення нових номінацій
та зміни словникового складу мови [Белова 2011, 65]. Кольороназви, базовані на
нових технологіях, представлені тільки у соціальній мережі COLOURLovers, наближеній до розмовного, сленгового регістру та найбільш чутливій до культурних змін. У ролі колірних референтів виступають бренди електронного виробництва (Apple Mac, Macintosh Apple, Android Robot), іноді з суб’єктивним емоційним
відгуком (T-mobile sucks, I Love Pods) та найвідоміші соціальні мережі (Facebook,
Twitter, Twitter Blue). Для технологічно активної частини населення (e-mersed
culture, digital natives [Dutton 2014, 21]) актуальними є слот Facebook для синього
кольору, Twitter для синього і зеленого та інші, не такі стабільні колірні асоціації.
Досить велика кількість подібних НО є переконливим доказом того, що технологічний прогрес модифікує концепти кольорів.
Окрему групу формують найменування, які апелюють до поширених явищ зі
світу мистецтва та масової культури. Їхнє дослідження дає можливість встановити, які явища мистецького та псевдо-мистецького характеру можливо розглядати
як прецедентні, тобто такі, що мають стійких набір асоціативних та конотативних
ознак і є актуальними для мовців при творенні нових номінацій. Також ми зосередили увагу на виокремленні тих асоціативних впливів, регулярність вживання
яких на позначення певного кольору дозволяє вважати їх слотами відповідних
колірних концептів.
Ці феномени доречно розглядати як соціумні прецеденти, тобто такі, що
розпізнаються представниками того чи іншого генераційного, культурного
чи професійного соціуму, але при цьому не входять до світового когнітивного
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простору [Гордеева 2009, 88]. На основі даних про користувачів веб-ресурсу
COLOURLovers можемо окреслити соціумні характеристики відповідних прецедентів. Нижче наведені компоненти концептуалізації кольору є актуальними
для комп’ютерно освіченого, орієнтованого на новітні технології сегменту населення, більше половини якого (≈65%) становлять жінки [COLOURLovers 2015].
Послідовність наведення НО у прикладах визначена кількістю вподобань користувачів сайту.
1. Категорія “Кіномистецтво”:
Генералізативну функцію має феномен Hollywood (356 кольоронайменувань).
Асоціюється переважно з червоним (Hollywood Darling, Hollywood) та рожевим
(Hollywood, Hollywood Pink) кольорами, що дозволяє вважати його компонентом
концептів відповідних кольорів. Серед назв кінематографічних феноменів найбільше представлена назва комічного серіалу “Pink Panther” (542 НО).
Також на основі здійсненого дослідження можна виокремити такі асоціативні
зв’язки кольорів та кінострічок, фільмів або мультфільмів: зелений колір – Shrek
(170 HO), Matrix (112 HO);чорний та сірий кольори – Batman(190 HO); коричневий колір – мультсеріал Bambi (165 HO).
2. Категорія “Музика”:
Найбільш стабільна кореляція спостерігається між назвою композиції гурту
The Beatles Yellow Submarine та жовтим кольором (195 НО).
3. Категорія “Література”:
Оскільки література як мистецтво не використовує колірні засоби, зв’язок
літературних творів із колірними концептами є суто асоціативним та не дуже
стійким. Однак, нам вдалося виокремити колірні позначення найвидатніших феноменів англомовної літератури. Примітно, що усі вони апелюють до творчості
корифея англійської літератури Вільяма Шекспіра: Hamlet – чорний, темно-сірий
та фіолетовий відтінки; Ophelia – світло-рожевий та бузковий відтінки; Macbeth –
пурпуровий та чорний кольори; Romeo and Juliet – червоний, рожевий та cиній
кольори (синій більш характерний для Ромео, а рожевий – для Джульєтти).
4. Категорія “Видатні постаті”:
Відносно велика кількість НО пов’язана з відомими жінками, що зробили
вклад у мистецтво чи вплинули на популярну культуру. Здебільшого ці НО позначають червоний і рожевий кольори та їхні відтінки. Ми наводимо імена, які
найчастіше зустрічаються у назвах цих кольорів: Lady Gaga (150 HO) [також асоціюється з темнішими кольорами на зразок purple, magenta і burgundy], Britney
Spears (73 HO), Coco Chanel (62 HO), Marilyn Monroe (55 HO), Paris Hilton (49
HO). Наведені дані підтверджують той факт, що у колірній концептуалізації присутній гендерний аспект, і відтінки червоних та рожевий кольорів мають “жіночу” семантику.
У соціальній мережі COLOURLovers наявні НО різноманітної структури. Відносно частотними є одиниці, що мають предикативний характер. Предикація повніше, ніж непредикативні утворення, розгортає ситуацію, актуалізує
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часово-просторові та причинно-наслідкові зв’язки, тому звернення до предикативних конструкцій допомагає експлікувати структуру відповідних концептів.
Цікаво відмітити, що більшість предикативних колірних НО мають семантику
кохання чи сексуальності, що супроводжується емотивною складовою. Цей феномен можна пояснити особливостями людської психології: сфера любовних стосунків викликає зацікавлення і бажання якнайточніше передати різноманітні відтінки значення. Наведені міркування посилюються тим фактом, що серед користувачів соціальної мережі переважають жінки. Предикативні одиниці, пов’язані
зі сферою особистого життя, зазвичай позначають червоний та рожевий кольори.
На основі їхнього аналізу виділяємо такі слоти: кохання (Love like a Man, Because
he loves you, Love is fire, We say we’re in love), любовна історія та її перипетії (You
really got me, Bless Your Hearts!, I Will Make It Legal, Will be disappointed), поцілунок (Shut Up & Kiss Me, Steal kisses from u), сексуальність (Will Work for Porn, Sex
on the floor, Make up sex). Як бачимо, використання предикативних НО дозволяє
їхнім авторам відтворити цілий спектр ситуацій, емоційних станів і почуттів.
Демократичність соціальної мережі та креативність її учасників сприяє зверненню до гри слів і лексичних неологізмів у процесі створення кольороназв. Неологізми та одиниці, побудовані на грі слів, займають вагоме місце серед кольоронайменувань, сформованих у мережі COLOURLovers. Гра слів часто ґрунтується на алюзії до відомого вислову з модифікацією одного з його компонентів,
наприклад Sex and Violins (від sex and violence), Cheery Pink (пор. Cherry Pink),
New Yolk City. При сприйнятті таких кольороназв відбувається ускладнена концептуалізація кольору, оскільки колірний концепт сприймається одночасно на
декількох семантичних рівнях: значення оригінального вислову накладається на
семантику видозміненого компонента. Скажімо, НО Cheery Pink актуалізує такі
складові концепту pink, як cheery та cherry, і передбачає багаторівневий когнітивний зв’язок між вишнями, бадьорим настроєм та рожевим кольором.
Таким чином, веб-ресурс COLOURLovers є дуже чутливим до відображення змін культурного та соціального характеру, що спричиняють модифікацію
концептів кольору і виникнення нових структурних компонентів. Так, в основі
найсучасніших, новостворених номінацій лежать нові прецедентні феномени зі
сфери інформаційного суспільства, брендів виробництва, світу мистецтва та популярної культури.
Електронний ресурс COLOURLovers належить до засобів неформальної комунікації, що зумовлює звернення до розмовного регістру і креативність при
утворенні кольороназв. Скажімо, актуальними при створенні НО є гра слів, залучення сленгових лексем та створення лексичних неологізмів.
Крім того, колірні номінації у соціальній мережі COLOURLovers характеризуються дуже високим рівнем емоційності, причому актуалізуються не тільки позитивні, а й негативні емотивно-оцінні впливи. Широке представлення мають паравербальні засоби вираження емоцій: пунктуаційні знаки, особливості графічного
представлення тексту та символи-емотикони. Емотивна зарядженість колірних
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концептів пов’язана з тим, що користувачі ресурсу схильні відображати у створених номенах суб’єктивне сприйняття світу і власні уподобання.
Соколенко О. А., магистр
Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко
Електронный ресурс цвето-графического моделирования COLOURLovers как источник
изучения концептуализации цвета
Рассматриваются особенности концептуализации и номинации цвета в современной
англоязычной лингвокультурной общности. Проанализировано влияние технологической революции на динамику развития цветовой картины мира. Обосновывается целесообразность исследования електронного ресурса цвето-графического моделирования COLOURLovers как источника
изучения концептуализации цвета.
Ключевые слова: електронный ресурс цвето-графического моделирования COLOURLovers;
концептуализация цвета; номинация цвета.
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Institute of Philology, Kyiv National Taras Shevchenko University
Web-resource of Colour and Graphic Modeling COLOURLovers as a Source of Colour Concept
Study
The article highlights characteristic features of color conceptualization іn the modern American
society. Attention is paid to the influence of technological revolution on color concepts. The choice of
COLOURLovers network as a source of colour conceptualization study is justified, and the analysis of
main colour concept components is carried out.
Key words: Web-resource of colour and graphic modeling COLOURLovers; colour conceptualization;
colour nomination.
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ГРА У МОВІ І КУЛЬТУРІ
УДК 394.3:159.923.35](470+571)
РУССКИЕ И ИГРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Орлова Татьяна Владимировна
д-р ист. наук, проф.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Впервые в украинской историографии с использованием методологических подходов цивилиологии и исторической психологии, а также с элементами филологии рассматриваются вопросы
об отношении русских к такому сложному феномену, как игра, а также о его отражении в реалиях
прошлого и настоящего российской державы, ее внутренней и внешней политики.
Ключевые слова: игра; психология; архетип; цивилизация; православие; византизм; тип индивидуального сознания.

Выбор темы статьи обусловлен двумя обстоятельствами. Первое – приглашение принять участие в работе круглого стола «Игра в языке и культуре» в рамках международной научной конференции «Приоритеты языковедческой науки
в контексте глобализационных процессов», посвященной 60-летнему юбилею
кафедры общего языковедения и классической филологии Института филологии
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, прошедшей
12-14 ноября 2015 года. Второе – подписание 23 октября президентом П. Порошенко указа «О центре исследований проблем Российской Федерации». Второе
обстоятельство, хотя и носит запоздалый характер, тем не менее, указывает на насущную необходимость обстоятельного изучения всего комплекса характеристик
северного соседа, представляющего постоянную угрозу самому существованию
нашего государства. Научная новизна исследования определяется тем, что никогда ранее в предлагаемой постановке проблема не рассматривалась. Объектом
исследования избран русский национальный характер, а предметом – своеобразное отношение русских к игре и его проявления в различных сферах жизнедеятельности личности и общества. Статья представляет собой расширенный вариант выступления на конференции, одним из рабочих языков которой был заявлен
русский, весьма подходящий в данном случае.
Само слово «игра» представляет собой понятие чрезвычайной широты. Этот
сложный феномен являлся и является предметом исследований специалистов
различных отраслей знания, свидетельством чему – обширнейшая библиография,
накапливаемая с античных времен до наших дней и не приводимая из-за соображений ограниченности объема публикации. Последнее также обусловливает отсутствие пересказа трактовок игры мыслителями прошлого и настоящего. Приведем лишь краткую дефиницию игры из классического труда нидерландского
ученого Й. Хейзинги «Homo ludens»: «Игра есть добровольное действие либо
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занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной
в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная жизнь»» [Хейзинга 1992]. Приведенная
цитата может рассматриваться в качестве эпиграфа, который многое объясняет в
отношении русских к игре.
Надо сказать, что украинская историография весьма слаба в области исторической психологии, истории ментальностей, особенно касательно других народов.
Это неудивительно, ибо многие темы только возникают на ее исследовательских
горизонтах. Сами исследователи открывают для себя новое в смежных отраслях
знания. В частности, как оказалось, психологи делят людей на людей свободы и
людей отношений, причем как на уровне персоналий, так и целых народов. Русские – люди отношений, потому что они всегда были подданными. Столетиями
существовало крепостничество – истинное и завуалированное (советское). Сейчас формально крепостничества нет. Но оно сохраняется на ментальном уровне
и выражается в таких чертах русского национального характера, как сервилизм,
патернализм, низкая способность к самоорганизации. Украинский же национальный характер, несмотря на сходное историческое прошлое, характеризуется
большим свободолюбием, что показала Революция Достоинства. То есть украинцев можно назвать людьми свободы.
Наука о цивилизациях – цивилиология – полагает, что менталитет – это своеобразный «цемент» цивилизации. Все аспекты и структуры общественной жизни,
в которую интегрированы люди в той или иной цивилизации, закрепляются в их
менталитете в качестве привычных внешних обстоятельств. А неизменные принципы взаимодействия с ними превращаются в привычные стереотипы поведения
людей. После этого уже сам менталитет массы людей будет оберегать цивилизацию от каких-либо глубоких изменений, которые требовали бы от них трансформаций собственных привычек сознания, мышления, деятельности. Таким образом, цивилизация и менталитет людской массы укрепляют и консервируют друг
друга. То есть, цивилизация формирует менталитет, а менталитет «цементирует»
цивилизацию. В данном случае – российскую.
На нынешнем этапе в различных регионах со всей очевидностью проявляются
столкновения цивилизаций, о которых еще в 1993 г. писал американский политолог С. Хантингтон [Huntington 1993]. Если еще несколько лет тому назад аналитики указывали на особую активность мусульманского мира в противостоянии
с западным, то в последнее время в качестве одной из глобальных угроз лидеры
Запада называют Россию. Среди прочих ее целей –доминирование собственной
цивилизационной модели, среди характеристик которой едва ли не на первом
месте стоят сущностные ценности. Хорошо известно, что главной ценностью
современных западных цивилизаций является свобода. А главной характеристикой свободы выступает возможность выбора, причем ответственного. Отношение к свободе, а тем более к ответственности в России – весьма своеобразное. В
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истории страны этой свободы в реальной жизни для подданных фактически не
было. Зато возможность поступать по своей воле (свободно делать выбор, как поступить) была в игре. Для несвободного человека это возможность действовать
по-своему, пусть и в иллюзорных условиях. Игра для русских – больше чем игра.
На ум приходит классика: «Что наша жизнь? – Игра!». Вообще, игру в России
воспринимали всегда положительно, что отразилось в большом количестве пословиц и поговорок на этот счет («Одна игра – не потеха», «В игре да в дороге
узнают людей», «Игрушки да смешки, шутки да потешки», «В каждой избушке
свои погремушки» и т. п.). Одним из пояснений может быть то, что игра – своеобразный эскапизм, бегство из рутины повседневности, с ее тяжким трудом, натугой, насилием, бесправием и прочими тяготами. В игре происходит сублимация, выход стремления все же к свободе, невозможной для подданных. Следует
отметить, что особая тяга к игре издавна проявлялась на Востоке (российская
цивилизация, при ориентации некоторых ее правителей на Европу, больше характеризуется азиатчиной), где личность никогда не была свободной, даже если
социальный статус был высок. Шахматы были изобретены в древней Индии, а
нарды – постоянное времяпрепровождение во многих восточных странах и поныне. Положение дел обусловливается спецификой цивилизации. Специфика
цивилизации определяется, главным образом, двумя факторами – природными
условиями и религией.
Если говорить о первых, можно вспомнить слова известного русского историка В.О. Ключевского: «Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми
осторожными расчётами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает
самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчётливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадёжное и
нерасчётливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной
отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский
авось» [Ключевский 1904]. Это «авось» и стало ключевым психологическим понятием культурного архетипа русского человека (кстати, «авось» и «ась» – единственные исконно русские слова в русском языке на букву «а», все остальные –
иностранного происхождения). Хорошо известна присказка: «Авось да небось,
черт не выдаст, свинья не съест». А что такое «авось»? Это и есть то, о чем писал
русский историк. Природа определила доминанты русского сознания. Невозможность рассчитать все наперед, заранее разработать план действий и прямо идти к
намеченной цели сказались на склонности уповать на счастливый случай, на то,
что авось повезет, на выигрыш у судьбы. Выигрыш, удача, фарт, любимая «халява». Показательным было бы сравнение с одной из основополагающих установок
американского менталитета на упорную работу, нацеленную на результат.
Вместе с тем в случае с условиями существования в России превалировала установка православной церкви: «На все – воля Божья». Суть всякой цивилизации определяют господствующие верования. Российской – православие.
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Это – отдельная большая тема. В данном случае обратим внимание на то, что византийский вариант христианства «заточен» на подчинение всех и вся верховной
власти – Царя ли, Генералиссимуса, Президента, что отчетливо видно из истории
взаимоотношений иерархов Русской православной церкви Московского Патриархата и светских верховных правителей. Если западная ветвь христианства в самоактуализации личности ориентировала на содействие активности, инициативности, то восточная, т. е. православие – на самоограничение. Однако время от времени православный человек стремился как-то «оторваться». И «выход пару из закипевшего котла» давала игра. Популярность сюжета, особенно карточной игры,
отразилась в русской классической литературе – произведениях А.С.Пушкина,
Ф.М.Достоевского, Н. В. Гоголя и других. Писатели сами азартно играли, примером тому является Н. А. Некрасов с его баснословными проигрышами.
В основе европейской, всей западной цивилизации лежит дуализм светской
и церковной власти. В России церковь приняла доминирование власти светской,
которая играет по отношению к ней опекунскую роль. Вместе с тем светская
власть выполняет и роль «распространителя истинной веры там, где ее нет».
Если раньше это были «дикие народы» Сибири и Севера, то теперь «Русский
мир» должен восторжествовать не только в «фашистской Украине», но и в других
странах. Недаром Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе
2016 г. поддержал «оборонительную войну» в Сирии, которую ведут российские
военнослужащие.
История России – это история постоянных войн. Стали крылатыми слова царя
Николая І: «Россия есть государство военное, и комиссия наша – быть грозою
Вселенной». Разумеется, история знает немало весьма воинственных стран, однако к настоящему времени большинство из них «успокоились». Россия же не
воевать не может. Тому – множество причин. Имперские корни кроются в особенностях общественно-производственной технологии – основе цивилизации. В
отличие от интенсивной технологии, присущей Западу, России присуща экстенсивная, которую никак не удается модернизировать. Результат – убогость существования подавляющего большинства населения как ранее, так и теперь. Для
оправдания неудач модернизаций, нищеты народа, отвлечения его от раздумий
на этот счет подходят войны на ближних и дальних подступах (по поводу Сирии
Кирилл заявил: «Это в буквальном смысле наш сосед» [Патриарх Кирилл 2016]).
Понятное дело: в обществе, которое постоянно пребывает в состоянии войны,
особое положение имеют военные. А какова судьба военных? Это постоянная
игра со смертью. Причем она продолжается даже тогда, когда войны нет. Тогда
игру со смертью можно продолжить на дуэли. В то время, как в Европе дуэли поутихли, в России они долго были распространены. Излишне напоминать, что величайшие поэты А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов так погибли. И у обоих были
литературные сюжеты о дуэлях: в «Евгении Онегине» и «Повестях Белкина» у
первого, в «Герое нашего времени» – у второго. После того, как дуэли отошли в
прошлое, появилась новая игра – «русская рулетка» с одним патроном в барабане
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револьвера. В Википедии о ней написано: «Выражение «русская рулетка» иногда
применяется в переносном смысле для обозначения неких потенциально опасных
действий с труднопредсказуемым исходом, а также для обозначения храбрости,
граничащей с безрассудством или бессмыслием» [Википедия 2016]. Напрашивается мысль о неслучайности появления такой «забавы» именно в России, с ее непредсказуемостью, лихой отвагой, частой бессмысленностью и безрассудством,
что так отличается от расчетливости, прагматизма и рационализма Запада, настроенного ожидать выгод не от удачи, а от упорной и последовательной работы
(что, однако, не исключает популярности лотерей).
Если говорить о сегодняшнем дне, то в российских средствах массовой информации политика В. В. Путина сравнивается с игрой. Например: «Игра в шашки по-сирийски: как Путин рассчитывает выйти в дамки» [Предеина 2015] или
«Зачем России война в Сирии: Что поставил на карту Путин» [Ростовский 2015,
3]. Цитата из последней статьи: «Мы должны помнить: ставка в игре, в которую
вступила Россия, гораздо больше, чем собственно Сирия. Мы ставим на карту
собственную репутацию, собственную безопасность» [Ростовский 2015, 3]. На
той же газетной странице в интервью руководитель Московского центра Карнеги А. Малашенко заявляет: «С точки зрения Запада, Россия нарушила правила
игры… это выразилось в обмане. Если вы заявили, что будете воевать с «Исламским государством», то и воюйте с ним. Наши же, что называется, «по нахалке»
пуляют по оппозиции, да еще и докладывают о своих успехах» [Камакин 2015]. В
том, что Россия нарушает правила игры, тоже можно увидеть влияние византийского варианта христианства.
Существует такой термин «византизм». Этим термином обозначается культурно-исторический комплекс религиозных, государственно-политических, философско-моральных, художественно-эстетических идей и соответствующих форм
социальной практики, которые генетически восходят к византийским образцам и
предопределяют отличия российской цивилизации от европейского Запада [Бачинин 2005]. Современный российский социолог В. Бачинин считает, что главным
социальным продуктом византизма является тип индивидуального сознания, которому присущи такие черты: склонность мыслить вне рамок природно-правовых
категорий (русские поговорки: «Закон – что дышло, куда повернешь, туда и вышло», «Чья власть – того и сласть» – Т. О.); отсутствие критического отношения к
неправомерным акциям государственной власти; податливость манипулятивному
давлению господствующих идеологем; покорность силе автократического правления; способность приспосабливаться к требованиям жестоких политических
режимов [Бачинин 2005].
Перечисленные характеристики поясняют психологическое состояние подавляющего большинства современного российского общества, тех людей, которые действительно преданно любят В.Путина, которые оправдывают его «игры».
Недаром бытует выражение: «Путин опять всех переиграл». Президент РФ продуцирует врагов и угрозы (фашизм в Украине, террористов ИГ в Сирии и проч.)
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не только ради укрепления своей власти внутри страны, но и усиления позиций
на международной арене, чтобы его считали одним из главных ИГРОКОВ. Об
этом пишет и британское издание «The Guardian»: «Игра, которую ведет Путин,
крупнее, чем сейчас кажется многим аналитикам… Путин ведет долгосрочную
игру на повышение нефтяных цен – что, в конечном итоге, должно обеспечить
приток в Россию нефтедолларов и рост внутренней популярности российского
президента… Кроме того, вмешиваясь в решение запутанной международной
проблемы, он отвлекает внимание от Украины и создает себе новый имидж. Путин теперь выглядит отважным миротворцем, который борется с терроризмом
энергичнее, чем нерешительные США. Это позволяет ему вновь обрести место в
числе главных мировых игроков [Пророк 2015].
Его почитатели надеются, что он окажется победителем в игре, станет первым,
то есть «главным», и сможет диктовать свою волю другим. И будет чем гордиться.
Гордиться принадлежностью к сильной команде, во главе которой – «самый крутой
мужик». Эта гордость играет компенсаторную роль. За то, что в действительности
жизнь убога. Но от нее можно на время отвлечься. Водкой. Или игрой. На ум приходит реплика Великого Инквизитора: «О, мы устроим им жизнь, как детскую игру,
с песнями, хором и плясками!». Людям старшего поколения помнится советский
шлягер «Мы будем петь и смеяться, как дети». Инфантилизация в массовых масштабах, воспитание homo sovieticus, лишенного подлинной взрослости – налицо.
Если копнуть глубже, в этих словах отражается одна из целей оболванивания масс,
проводившаяся советской пропагандой в различных формах и направлениях. В том
же духе действует пропагандистская машина в Московии наших дней.
Опыт истории учит: все, что происходит ныне, уходит корнями в то, что было
прежде. То, что происходит где-то, рано или поздно, прямо или опосредованно,
коснется каждого из нас. Вот так и с отношением русских к игре. К сожалению,
мы соседствуем с Россией, и необходимо хорошо понимать «принципы» (не правила) ее «игры». Хотя в современном мире даже отсутствие общей границы не
спасает от подобных последствий. В ноябре 2015 г. премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон заявил, что Россия представляет одну из главных угроз для
национальной безопасности его страны. Украина, как известно, стремится присоединиться к европейской команде в этой большой геополитической «игре». Ныне
одна из главных проблем нашей страны состоит в том, чтобы научиться выполнять принятые в этой команде правила. Выигрыш – изменения жизни к лучшему.
Об этом свидетельствует исторический опыт Европы.
Орлова Т. В., д-р іст. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Росіяни і гра з точки зору історичної психології
Вперше в українській історіографії із використанням методологічних підходів цивіліології та
історичної психології, а також з елементами філології розглядаються питання про ставлення росіян
до такого складного феномену, як гра, а також про його віддзеркалення у реаліях минулого й теперішнього російської держави, її внутрішньої і зовнішньої політики.
Ключові слова: гра; психологія; архетип; цивілізація; православ’я; візантизм; тип індивідуальної свідомості.
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Russians and Game from the Point of Historical Psychology
For the first time in Ukrainian historiography, using the methodological approaches of civiliology and
historical psychology, as well as elements of philology, the issues of Russian attitude to such a complex
phenomenon as game, as well as its reflection in the past and the present reality of the Russian state, its
home and foreign policy are being regarded.
Key words: game; psychology; archetype; civilization; Orthodoxy; Byzantism; type of individual conscienceness.
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Стаття присвячена спробі розглянути жанр епінікія з точки зору мовної гри, ознаки якої можна
знайти на різних змістових рівнях тексту: спортивному, міфологічному, поетико-риторичному, обрядовому. Гра між автором і читачем побудована на асоціативному принципі, у якості джерела асоціацій виступають різні види прецедентних онімів: теоніми, антропоніми, топоніми. Головна мета
автора – створити ідеальний образ homo ludens, перетворити факт його перемоги на міфологічний
прецедент.
Ключові слова: Піндар; епінікій; мовна гра; історична ономастика; прецедентне ім’я; homo ludens.

Ідея дослідити жанр епінікія, сформульована в темі статті, виникла в процесі
читання книги нідерландського вченого-культуролога Й. Хейзінги «Нomo ludens»
(«Людина граюча»). Аналізуючи історію досягнень світової культури, автор визначає феномен гри як форму культури, засіб передачі духовного досвіду минулого. Згідно з концепцією Й. Хейзінги, між грою та архаїчною поезією, до якої
належать і переможні пісні Піндара, існує взаємозв’язок [Хёйзинга 1997, 80].
Саме тому об’єктом нашого дослідження ми обрали жанр урочистої пісні, неперевершеним майстром якого, за визначенням М.Л. Гаспарова, був «найбільш
грецький з грецьких поетів» – Піндар (V ст. до н.е.), а матеріалом послужили
його Олімпійські пісні, зокрема друга олімпійська ода.
Піндар традиційно вважається автором складних для перекладу, читання та
розуміння творів, хоча поетичний жанр, який приніс йому славу знаменитого поета античності, є цілком зрозумілим для сучасних читачів. Піндар був майстром
епінікіїв (гр. έπινίκιος «переможний» < Νίκη «Ніка, богиня перемоги») – урочистих пісень, що звучали у музичному супроводі хору з метою уславити переможця загальноеллінських ігор. Епінікії були так званими віршами «на замовлення»
та виконувалися під час церемонії святкової зустрічі героя-переможця громадою
рідного поліса. Ім’я Піндара було першим серед знаменитих грецьких ліриків,
він був неперевершеним майстром піднесеного стилю, талант якого дуже високо
цінували. Не тільки античний читач, але й наш сучасник може оцінити майстерність поета, оскільки збереглися 4 книжки епінікіїв Піндара, до яких увійшли
45 творів, на жаль, деякі з них в уривках. Складність для сприйняття поезії Піндара полягає у змістовій багатошаровості тексту, що крім опису головної події – перемоги на іграх – містить численні міфологічні ремінісценції, гноми морального
змісту, розраховані на знання та емоційний відгук слухача або читача, відомості з біографії героя-переможця та ін. Хоча формально епінікій був лише привітанням від полісної громади, але насправді його виконання перетворювалося на
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своєрідний обряд «посвяти» переможця у герої. Крім міфологічних образів і сюжетів, сакральний текст пісні доповнював урочистий ритуал – дійство із залученням як виконавців – учасників хору та музикантів, так і глядачів чи слухачів до
процесу вшановування героя-переможця [Swift 2010].
Метою нашої наукової розвідки є спроба визначити жанр епінікія sub specie
ludi linguae «з точки зору мовної гри», окреслити головні риси образу homo
ludens «людини граючої», представлені в текстах переможних пісень Піндара,
визначити культуротворчу роль давньогрецьких спортивних змагань, згідно з
концепцією Й. Хейзінги.
У своїй книзі Й. Хейзінга, аналізуючи роль гри як культурного явища в історії
людства, встановлює взаємозв’язок між грою і агоном, грою і міфом, грою і мовою, грою і поезією. Створений давніми греками жанр епінікія, на наш погляд,
є формою складної багаторівневої гри (між автором і читачем), яка має на меті
популяризацію та сакралізацію важливої культурної інформації, сприйняття якої
забезпечує не тільки сам текст, але й дійство – виконання переможної пісні хором
у музичному супроводі.
Спробуємо визначити існуючі в епінікіях Піндара рівні гри: 1) рівень перший
(агоністичний, або спортивний), змагання як тема твору передбачає обов’язкові
посилання в тексті епінікія на вид спортивних змагань, ім’я та деякі відомості з
біографії переможця (Гієрону Сиракузському та коневі його Ференіку на честь
перемоги у перегонах, рік 476; Діагору Родосському, нащадку Тлеполема, на честь
перемоги в кулачному бою, рік 464 та ін.); 2) рівень другий (міфологічний) включає виклад міфу, який, за задумом автора, асоціюється з постаттю переможця, з
певним видом спортивних змагань, назвою місцевості, де відбулися ігри (наприклад, міф про Геракла як засновника та переможця Олімпійських ігор – ІІІ Олімпійська пісня «Геракл Гіперборейський»; 3) рівень третій (поетико-риторичний),
пов’язаний з використанням тропів і стилістичних фігур (епітети, метафори, метонімії, порівняння), що образно висловлюють думку автора з метою привернути
увагу читача; 4) рівень четвертий (обрядовий) передбачає певні культові дії під
час урочистого виконання епінікія хором.
Об’єктом оспівування в епінікії є перемога атлета на загальногрецьких іграх,
тому нам було цікаво проаналізувати терміни на позначення спортивних змагань,
які обирає Піндар. Тим більше, що Й. Хейзінга зауважує, що у давніх греків, на
відміну від римлян, не було єдиного терміна на позначення спортивних змагань
державного рівня. Римляни найчастіше вживали у значенні «публічні ігри, змагання, видовища» іменник ludi у формі множини, наприклад, ludi gladiatorii, bestiarii
та ін. Завдяки метонімічному перенесенню він отримав вторинне значення «свято
ритуального, релігійного походження або з метою вшанування когось чи щось»
[Історія європейської цивілізації 2015, 239], синонімом до якого можемо вважати
латинське circenses (форма pluralia tantum) на позначення публічних видовищ, що
відбувалися у цирку, від лат. circus «арена, коло». Саме це значення зафіксоване у
відомому гаслі плебсу часів імперії: panem et circenses – «хліба й видовищ».
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Термін ludus у формі однини, так само як і грецький іменник παιδιά, мав значення «гра, розвага, дитяча гра» та практично не вживався на позначення спортивних змагань, які сприймалися давніми греками та римлянами дуже серйозно і
були різновидом видовищ, а не звичайної гри. Піндар у найбільш відомих першій
і другій Олімпійських одах називає ігри по-різному: Ὀλυμπιάς, άδος «олімпійські
ігри, олімпіада», іменниками ἀγών та ἄεθλα (форма множини від іменника ἄεθλον
«нагорода»). Перший іменник походить від назви священної місцевості Олімпія
(грец. Ὀλυμπία) – «альтіс», як називає її М.Л. Гаспаров, де був споруджений храм
на честь Зевса та інших олімпійських богів, і раз на чотири роки відбувалися олімпіади [Гаспаров 1980, 395]. Іменники ἀγών та ἄεθλα мають синонімічне значення
«змагання, боротьба, праця, напруження», але не означають гру «як розвагу».
Серйозне ставлення до ігор в античній культурі пов’язане перш за все з їх
культовим призначенням. Відомо, що ігри еллінів виникли у період формування
полісної демократії та сприймалися суспільством як культові священні дійства,
метою яких було об’єднати громадян окремого полісу та усієї Еллади (принцип
панеллінізму). Полісна система передбачала тісний зв’язок між життям окремого громадянина та громади, тому перемога у змаганнях, так само як смерть поважної людини не залишалися без уваги жителів поліса. Не дивно, що однією з
найбільш поширених версій походження колективних спортивних змагань є фізичні випробування під час тризни, які були частиною поховального обряду. Про
культове походження ігор згадує Й. Хейзінга, розповідає також про цю давню
традицію відомий український дослідник історії олімпійських ігор Ю.В. Шанін у
своїй книзі «Олімпія. Історія античного атлетизму» [Шанін 2001, 14]. Подібний
зв’язок простежується і в римській історії публічних ігор, запозичених у греків
через етруське посередництво: «…з Етрурії походить звичай влаштовувати поховальні ігри й саме з таких нагод започатковують змагання гладіаторів» [Історія
європейської цивілізації 2015, 238].
Метою подібних змагань на честь померлого було не тільки здобути прихильність богів, але й розподілити майно небіжчика серед найспритніших і найсильніших. Ще Гомер в «Іліаді» наводить опис таких ігрищ, влаштованих Ахіллом на
честь загиблого Патрокла. З часом змагання як важлива культова дія набули державного значення, але, за визначенням Й. Хейзінги, зберегли універсальні ознаки
гри, що стосується насамперед часових і просторових обмежень. Добре відомо,
що загальногрецькі ігри відбувалися через певний проміжок часу (раз на чотири
роки або кожен рік) у визначеному та освяченому присутністю богів місці. Наприклад, в Олімпії, де знаходилися храми та жертовники найважливіших божеств
давньогрецького пантеону, а також де був збудований стадіон для спортивних
змагань. Під час ігор всі учасники повинні були дотримуватися певних правил,
головним з яких було встановлення «божественного примирення».
Для нас важливо розуміти, що поняття «homo ludens» для еллінів було культовим, отже тісно пов’язаним зі священними обрядами на честь богів і героїв: Зевса, Аполлона, Ареса, Геракла та ін., а не з демонстрацією фізичних можливостей
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людини під час спортивних змагань, як це відбувається зараз. Процитуємо з цього
приводу думку Й. Хейзінга: «священне дійство та святкові змагання – ось дві…
форми, де культура зростає як гра та в рамках гри» [Хёйзинга 1997, 80]. Агоністична складова ігор була тільки частиною культових дій на честь божества, змагання та перемога сприймалися як своєрідна подяка богам за їхню прихильність
до роду людського, тому за оцінкою Платона, «… ігри на честь богів – ось те найвище, заради чого людина може віддати життя» [Хёйзинга 1997, 5].
Метою найбільш відомих в історії людства Олімпійських ігор було об’єднання
полісної Греції заради демонстрації відданості і віри в могутність і справедливість головного бога-олімпійця Зевса, а не встановлення олімпійських рекордів.
Дослідники римської історії також вважають, що найпершими іграми у Римі,
проведення яких засвідчено письмово, є «мотивні ігри на честь Юпітера Оптима
Максима, які ще називали римськими іграми» [Історія європейської цивілізації
2015, 239]. Таким чином, спільною складовою давніх і сучасних спортивних змагань залишається тільки емоційна складова – напруга та святкова піднесеність
дійства через можливість позбутися відчуття буденності. Ігри надають можливість вийти за межи повсякденного життя рівною мірою гравцям і глядачам,
тимчасово створюють ідеальне суспільство (спільноту) в сакральному просторі
стадіону, де кожен відчуває власну причетність до спортивних подій, що відбуваються у нього на очах.
У давній Греції, крім атлетів, діючими співучасниками ігор були поети, філософи, історики та драматурги, які виступали перед публікою, дискутували з
приводу почутого та побаченого, створювали особливу творчу атмосферу великого свята. Ця «атлетично-інтелектуальна» єдність, що виникала під час загальногрецьких змагань, перетворила ігри на нову прогресивну форму суспільного,
релігійного та культурного життя грецьких міст-держав, заклала традиції, які й
сьогодні хоча б частково намагається зберегти наше суспільство. Невипадково
полісні грецькі олімпіади протягом трьох тисячоліть залишаються найдорожчим
і наймасовішим видовищем в історії людства, саме тому Й. Хейзінга називає їх
«не міфічними, а історичними змаганнями».
Повертаючись до визначення ключового поняття «людини граючої», треба зауважити його збиральне значення, оскільки воно передбачає одночасно дві категорії учасників спортивних змагань: homo ludens agens (гравець) та homo ludens
spectans (глядач), які інколи могли змінювати свої ролі. Обидві категорії є взаємозалежними: змагання не може відбутися без участі спортсменів, але й ціна перемоги вимірюється не тільки вагомістю винагороди (ἄεθλον), але й відповідною
кількістю свідків, які спостерігали за процесом її здобуття.
Жанр епінікія, присвячений перемогам homo ludens agens, – гравця у певному
виді атлетичних змагань (біг, боротьба, кулачний бій, панкратій, п’ятиборство).
Винятком із загального правила були кінні перегони та перегони на мулах – найбільш видовищний та престижний вид змагань, де перемогу здобував не візниця
чи жокей, а заможний власник коней, утримання та тренування яких у Давній
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Греції коштувало дуже дорого. Недивно, що чотири свої епінікії («Пелоп» –
Олімпійські пісні; «Етна», «Іксіон», «Асклепій» – Піфійські пісні), Піндар присвятив сицилійському тирану Гієрону Сиракузьскому та його коневі Ференіку,
що приніс господарю декілька перемог; два епінікії написані на честь перемоги
квадриги тирана Ферона Акрагантського («Острови блаженних», «Геракл Гіперборейський» – Олімпійські пісні).
На відміну від сьогоднішніх учасників спортивних змагань, античний homo
ludens agens пишався насамперед не власною фізичною формою або спортивною
майстерністю, а тим, що він став обранцем богів, героєм, якого осяяла божественна милість. Як зауважує М.Л. Гаспаров, давньогрецькі ігри були більш подібними
до таких явищ, «як вибори за жеребом посадових осіб у грецьких демократичних
державах, як суд божий у середньовічних звичаях, як судовий поєдинок або дуель» [Гаспаров 1980, 362]. Спортивна перемога сприймалася як важливий доказ
(гр. ἔλεγχος – доказ) прихильності богів, а спортивні змагання – як випробування,
перевірка наявності чи відсутності такої прихильності.
У такому випадку переможець в очах суспільства ставав носієм божественної
довершеності, ідеалом доброчесності (гр. ἀρετή), яка, за визначенням М. Л. Гаспарова, є «…не тільки виявленням моральної якості, «доблесті», але насамперед
вчинком, який її розкриває, «подвигом», наслідком якого є «успіх»…» [Гаспаров
1980, 366]. Своє визначення античного ідеалу запропонував і О.Ф. Лосєв: «прекрасне в античності з’являється тоді, коли фізичні стихії створюють гармонію
одна з одною в живому людському тілі», коли «душа… повністю підкорює собі
всі тілесні «стихії»» [Лосев 1963, 77].
Таким чином, можемо припустити, що Піндар як найкращий з майстрів епінікіїв змальовує античний ідеал «homo ludens» та визначає найважливіші риси,
властиві герою-переможцю: 1) «високорідність, шляхетність» (гр. γένος) предків
переможця; 2) працелюбність, що має дві складові – зусилля, визначені поетом як
«витрати» (гр. δαπάνα), та напруження сил (гр. πόνος); 3) прихильність богів, які
дарують перемогу (грец. δαίμων) [Гаспаров 1980, 366].
Епінікій за своєю будовою нагадує пеан (гімн на честь бога Аполлона або інших богів), тому так само складається з трьох частин: 1) хвала переможцю, що
починається зі звертання до божества; 2) епічний міф (основна частина твору);
3) фінальна хвала переможцю з проханням до богів не обмежувати милість перемогою у змаганнях та подарувати подальше процвітання. Обов’язкові звертання
до божеств у тексті епінікія нагадують відомі у традиційній культурі формули народних «замовлянь», що мають магічні властивості. Мета епінікія засвідчити такий магічний зв’язок між вищими божественними силами та героєм переможцем,
створити історичний прецедент, заради чого відбувається своєрідна інтелектуально-мовна гра між автором і читачем (слухачем). Ознаками цієї мовної гри на рівні
тексту є насамперед вживання прецедентних онімів – божественних імен (теонімів), імен переможців (антропонімів), назв місцевості, де відбувалися ігри, або міста, звідки походить герой (топоніми). Прецедентне ім’я, за визначенням відомої
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російської дослідниці у галузі лінгвокультурології В.М. Телія, – це цілий «образно-асоціативний комплекс». Завдяки популярності та значущості подібних онімів
вони перетворюються на джерело асоціацій, за допомогою яких автор вибудовує
свою багаторівневу мовну гру. На жаль, ми позбавлені можливості оцінити її вплив
на обрядовому рівні, бо традиція урочистого виконання епінікіїв втрачена. Історичним відлунням колишнього культового дійства можна вважати виконання на честь
сучасних спортсменів-переможців гімну країни, яку вони представляють.
Проаналізуємо різні рівні мовної гри на прикладі однієї з кращих переможних
пісень Піндара – другої Олімпійської оди, відомої під назвою «Острови блаженних», спираючись на важливі текстові маркери у вигляді прецедентних онімів.
Ода написана на честь Ферона Акрагантського, сина Енесідама, з нагоди перемоги його четвірки у колісничному бігу (476 р. до н.е.). Ферон Акрагантський –
сицилійський тиран V ст. до н.е., який протягом п’ятнадцяти років правив містом
Акрагант і уславив себе не тільки спортивними, але й військовою перемогою,
підкоривши місто Гімера [Словарь античности, 603]. Для аналізу sub specie ludi
linguae ми обрали перші 15 рядків поеми:
ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι,
τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα δ᾽ ἄνδρα
κελαδήσομεν;
ἤτοι Πίσα μὲν Διός:
Ὀλυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν Ἡρακλέης
ἀκρόθινα πολέμου:
Θήρωνα δὲ τετραορίας ἕνεκα νικαφόρου
γεγωνητέον, ὄπι δίκαιον ξένων, ἔρεισμ᾽
Ἀκράγαντος,
εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον ὀρθόπολιν:
καμόντες οἳ πολλὰ θυμῷ
ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ, Σικελίας τ᾽
ἔσαν
ὀφθαλμός, αἰὼν δ᾽ ἔφεπε μόρσιμος,
πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων
γνησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς.
ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος Ὀλύμπου
νέμων
ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ᾽ Ἀλφεοῦ,
ἰανθεὶς ἀοιδαῖς…

Пісні мої, володарки ліри,
Якого бога, якого героя,
якого мужа будемо оспівувати?
Над Пісою править Зевс;
Олімпійські ігри заснував Геракл
Від початків перемоги;
Але заспіваємо ми нині про Ферона
Адже переможною була його четвірка.
Він милостивий до подорожуючих,
Він опора Акраганту,
Він кращий з роду прославлених предків,
Стражів міста; багато виніс він духом,
Вони отримали це священне житло над
річкою, вони стали зіницею Сицилії,
Час та Доля не спали над ними,
Посипаючи багатством та благом
Родову їхню доблесть.
І ти, син Крона та Реї,
що сидиш на престолі Олімпу
Та над вершиною ігрищ біля
Алфейського броду, зворушся моєю
піснею…

Серед виділених прецедентних онімів кількісно переважають ті, які належать
до міфологічного рівня гри між поетом і читачем. Імена Зевса, Крона, Реї, Геракла
створюють історичний прецедент, переносять факт перемоги Ферона з буденної реальності у міфологічну вічність. Подібна трансформація відбувається завдяки асоціативній грі, яку можна визначити як «гру в оніми», що походять з грецької міфології.
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Ефективність такої гри доводить сучасна методика психолінгвістичного експерименту, коли прецедентне слово-стимул, викликає у більшості респондентів схожі асоціативні реакції [Михайлова 2009, 158]. Саме на такі позитивні реакції учасників і
глядачів урочистої церемонії або читачів епінікіїв розраховував автор, коли використовував як слова-стимули прецедентні міфологічні назви, а саме: 1) імена богів-покровителів і засновників ігор; 2) назви місцевості, де проходили змагання. Так, до
першої групи належать теоніми: Зевс (Діос), імена його батьків – Крон(ос) і Рея та
сина – засновника ігор Геракла. Другу групу складають різні види топонімів: оронім
Олімп, астіонім (урбанонім) Піса, похідний гідронім Алфейський (брід). Усі топонімічні власні назви асоціюються з Олімпійськими іграми, що відбувалися на священній ділянці землі між пагорбом Кронієм і річкою Алфеєм (Олімпія), присвяченій Зевсу, що знаходилася поблизу зруйнованого у 572 р. міста Піси [Гаспаров 1980, 395].
Агоністично-спортивний рівень асоціативної мовної гри представляють:
1) антропонім Ферон – ім’я володаря переможної четвірки; 2) топоніми Сицилія,
Акрагантський. Останній походить від астіоніма Акрагант та називає місто, де
жив і правив Ферон.
Асоціативна гра передбачає втілення різних стратегій ідентифікації онімів на
поетико-риторичному рівні, за допомогою таких риторичних засобів як метафора та метонімія. Кількісно переважають більш доступні для сприйняття метонімічні асоціації за суміжністю, наприклад, олімпіада та її божественні покровителі – Зевс, Кронос, Рея, Геракл. Більш складною була стратегія ідентифікації онімів, побудована на метафорі, наприклад, Ферон і його предки – «зіниця Сицилії».
Підсумовуючи попередні результати аналізу жанру епінікія sub specie ludi, хотілося б висловити деякі міркування. Загальногрецькі спортивні змагання в античному світі були важливим культурним явищем, новою прогресивною формою
суспільного, релігійного та культурного життя грецьких міст-держав. Ідеальний
образ античного homo ludens сприймався давніми еллінами як зразок для наслідування, божественне втілення духовної і тілесної довершеності. Гармонійне поєднання особистих інтересів з інтересами громади та суспільства в цілому вважалися запорукою доброчесності та перемоги улюбленця богів.
Метою епінікія було не стільки вшанувати переможця як найбільш вправного
у певному виді змагань, скільки сформувати ідеал кращого серед кращих, надати
героїчний статус реальній постаті божественного обранця. Досягнути цієї мети
допомагала багаторівнева асоціативна мовна гра між автором і читачем, ознакою якої є вживання різноманітних прецедентних онімів. Найбільш важливим
був міфологічний рівень, де асоціації з прецедентними іменами надавали образу
homo ludens сакральний статус, а факт здобутої ним перемоги перетворювався на
міфолого-історичний прецедент.
На відміну від урочистих видовищ античних часів, сучасні спортивні змагання
втрачають ознаки суспільно важливої гри, перетворюються на суто розважальні
дійства. Спорт давно перейшов на рівень професійної діяльності, тому сучасний
homo ludens є ідеалом лише фізичної, а не духовної досконалості.
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Жанр эпиникия sub specie ludi linguae (на материале Олимпийских песен Пиндара)
В статье сделана попытка рассмотреть жанр эпиникия с точки зрения языковой игры, признаки которой можно обнаружить на разных уровнях поэтического повествования: спортивном, мифологическом, поэтико-риторическом, ритуальном. Игра между автором и читателем строится на
ассоциативном принципе, при этом источником ассоциаций выступают разные виды прецедентных
онимов: теонимы, антропонимы, топонимы. С их помощью автор создаёт идеальный образ homo
ludens, превращает факт его победы в мифологический прецедент.
Ключевые слова: Пиндар; эпиникий; языковая игра; историческая ономастика; прецедентное
имя; homo ludens.
Mykhailova O. G., Ph. D., Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The Genre of Epinikion sub specie ludi linguae (based on Pindar’s Olympic songs)
The article attempts to consider the genre of epinikion from the point a language game, the signs
of which could be found on different levels of poetic narration: sport, mythological, poetic, rhetorical and
ritual. The game between the author and the reader is based on an associative principle, wherein different
types of precedent onyms: theonyms, anthroponyms and toponyms perform themselves as a source of
associations. Using them as tools the author creates an ideal image of “homo ludens”, turning the fact of
his victory into mythological precedent.
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HOMO LUDENS У ПОЕЗІЇ ГРИГОРІЯ НАЗІАНЗИНА
Кожушний Олег Володимирович
канд. філол. наук, асист.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
У статті розглядається “ігровий” аспект у поезії святителя Григорія Богослова. Наводяться приклади літературних варіацій, об’єднаних спільною логіко-риторичною структурою та розміром.
Стверджується, що “ігровий” елемент є органічним компонентом авторського стилю Григорія.
Ключові слова: поезія; “ігровий” аспект; літературні варіації; авторський стиль.

Як вже неодноразово зазначалося, для історії літератури Григорій Назіанзин
цікавий не лише своєю досконалою богословською прозою, яка відповідає “граничним вимогам віку Ліванія”, але й поетичною творчістю, яка презентує читачеві не стільки Theologos-єпископа, скільки надзвичайно талановитого лірика,
неабиякого психолога-педагога і навіть теоретика віршування, який “дійсно вичерпав своїми поетичними творами всю багату спадщину класичних видів лірики, а частково й епізодично – майже всі різновиди поетичних форм, вливаючи у
ці готові форми античної піїтики продукти власної поетичної творчості” [Говоров 2011, 596-597]. Лише наприкінці свого бурхливого і насиченого церковними
і суспільно-політичними подіями життя святитель отримав омріяну можливість
побути наодинці, осмислити пройдений життєвий шлях і в поетичних формах висловити душу. Можливо, тому його поезія надзвичайно щира і глибока, сповнена
алюзій і метафор, дотепних порівнянь і навіть вишуканої гри, яку неможливо не
помітити уважному читачеві. Ось цей “ігровий” аспект в поезії Григорія Богослова і буде предметом нашого дослідження.
Відчувається, що вірші даються авторові легко, і пише він, в першу чергу, “для
себе”. Докладно осмислюючи кожну тему, Григорій пропонує іноді десятки літературних варіацій її розвитку. Найбільш показовою у цьому відношенні є, звичайно, епіграма “На тих, хто розкрадає могили”. Використовуючи ямбічний триметр
(16 епіграм), гекзаметр (3 епіграми) та елегійний дистих (45 епіграм), а також форму
діалогу (48 епіграма), наводячи монологи мерців і навіть персоніфікованих могил
(наприклад, 91-92 епіграми), святитель пропонує 64 поезії, в яких міститься ціла
палітра почуттів, виражених своєрідною “грою” метафор. Серед інших прикладів
наведемо наступні: епітафія Кесарію та її 14 варіантів (всі написані елегійним дистихом); епітафія Батькові та її 10 варіантів (елегійний дистих); епітафія Матері та її
34 варіанти (елегійний дистих та гекзаметр); поезії-звернення до себе самого, “про
себе” і “до своєї душі” (більше 20 поезій, написаних гекзаметром, ямбом, ямбічним
триметром, елегійним дистихом та анакреонтичним віршем); різноманітні “плачі”
(16 поезій); звернення до “заздрісних”, “лукавих і недружніх” (близько 10 поезій)
тощо. Крім того, велика кількість тем розкривається поетом у кількох віршах, де
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друга-третя поезії не мають навіть назв, окрім коротких зауважень: “Про те саме”,
“Про те саме пісня інша”, “Інше” і т.д.
Експериментує святитель і з формою своїх поезій. З цього приводу хотілося
б пригадати наступні твори: “Думки, що висловлюються одним рядком” (акростихом цієї поезії є грецька абетка, а кожен вірш являє собою завершену думку);
“Думки, написані двовіршем”; “Двовірші”; “Думки, написані чотиривіршем”;
“Визначення, злегка накреслені” (своєрідний короткий філософсько-богословський словник з 265 рядків). Акростих однієї з цих поезій утворює цікавий для
теми нашого дослідження підпис:
Γνῶμαι Γρηγορίου, δίστιχος εὐεπίη
᾽Εσθλὸν ἄθυρμα νέοις καὶ χάρις ἐξοδίη
Григорія думки в двовіршах красномовних –
Дар відхідний і для юнацтва за´бавка чудова.
Отже, чим насправді є для Григорія Богослова його поезія? Чи є гра форм,
розмірів і метафор лише спробою автора урізноманітнити своє дозвілля? Знаючи,
наскільки прискіпливо ставився цей християнський аскет й “аристократ духа”
до себе самого, навряд чи можна так стверджувати. А от чи є мистецтво віршування для цього вірного спадкоємця античних традицій способом самоаналізу,
формою літературної сповіді, а іноді і своєрідною грою-діалогом із зовнішнім
світом? Очевидно, так. У будь-якому випадку, звинуватити святителя, за точним
висловом С. Аверінцева, у графоманстві, просто неможливо: дається взнаки талант і відповідна еллінська освіта [Аверинцев 1984, 302-303]. А от що говорить
сам святитель про свою поетичну творчість в поезії “Про свої вірші”, яка є своєрідною програмою єпископа-митця. Він пояснює причини, які спонукали його
у похилому віці зайнятися поезією: бажання приборкати власну красномовність
і навчитися, піклуючись про розмір, лапідарно висловлюватися щодо непростих
й об’ємних тем; “підсолодити мистецтвом закону гіркоту”, тобто, реалізувати в
поезії один із законів риторики [Маслюк 1983, 210], що наказує не лише повчати
слухачів (docere), а й доставляти їм насолоду (delectare) навіть тоді, коли йдеться
про викладання молодим людям моральних настанов; прагнення протиставити
власну поезію віршам єретиків1; нарешті, для виснаженого і хворого старця-святителя поезія була тією втіхою, яка давала “старому лебедю” можливість “розмовлять із собою про крил шелестіння”2.
34 По-перше, дуже хотів я, для інших працюючи ревно,
у спосіб такий приборкати власну нестримність,
щоб і писати мені, але писать небагато, дбаючи
В одному зі своїх листів свт. Григорій більш чітко окреслює цю педагогічно-прагматичну причину появи численних власних поезій: “Якщо в них (єретиків) …приємні вірші вважаються третім
Завітом, то і ми будемо співати псалми, і ми будемо писати багато, і ми будемо укладати метри”
[Филарет (Гумилевский) 1995, 109].
2
Більш докладно й аргументовано про причини, які спонукали святителя до поетичної творчості,
див. наступну статтю зі списку літератури: [Damian 2011, 77-81].
1
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пильно про розмір. По-друге, для людей молодих,
із тих, які понад усе закохані в слово,
щоб, підсолодивши мистецтвом закону гірко´ту,
40 подати це їм немов ліки приємні якісь…
45 Якщо бо й розважитись хочеш, (то вірші) я дав для розваги,
щоб, окраденому щодо краси, тобі хтось не зашкодив…
49 …дать не хочу,
щоб чужинці перевагу над нами мали у слові…
54 По-четверте, знайшов я, хворобою змучений,
втіху у цьому, щоб, мов лебідь старий,
розмовлять із собою про крил шелестіння,
не жалобну, але, певною мірою пісню останню (співати).
Для того, щоб продемонструвати “ігровий” аспект в поезії святителя Григорія
Богослова, пропонуємо до уваги декілька поезій з “морального” циклу (PG, T. 37,
рр. 789-790), які об’єднані спільною логіко-риторичною структурою та ямбічним
розміром, а відрізняються лише тематикою, вірніше, є літературними варіаціями
на спільну тему: “Смуток, печаль, журба”.
Про смерть улюблених
Гірка могила всяка. Якщо ж могила сина –
подвійне горе. Якщо й до цього доброчесного –
біда пала вогнем. Якщо ж він наречений юний,
Серце батьків на частки розривається.
Про недобрих друзів
Тяжке страждання, а страждать від друзів –
наскільки важче. Якщо ж таємно дошкуляють –
це нестерпно. Якщо ж від вірних (терпиш) –
начувайся. Коли ж служитель Божий (гнобить),
куди втічеш і як ти сили3 зла уникнеш?
Про те саме
Тяжка печаль. Як смутку ж друг завдасть –
це підло. Якщо ж підступно вкусить –
то мов звір він. А як дружина язиката це –
то демон в хаті. Коли ж суддя це –
слід, щоб грім ударив. Якщо ж священик це –
почуй, Христе, й (між нами) суд вчини Ти.
Про пристрасне бажання
Тяжка є пристрасть всяка, а за любим –
3

Тобто, “великої кількості”
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журба подвійна. За дівчиною юною тужить –
потрійна мука. Як сповнена краси вона –
це зло ще більше. Якщо ж до шлюбу йде –
нутро самого серця поглина вогонь.
Отже, логічні компоненти цих поезій наступні: постановка проблеми, її поступове зростання внаслідок впливу супутніх обставин і, відповідно, кульмінація в останньому рядку. Неможливо не дійти висновку, що ці поезії – звичайні
вправи поетично налаштованого розуму на “задану тему”. Таку думку підтверджує й тематика однієї з них: пристрасна журба закоханих. Як вірно стверджує
С. Аверінцев, коли зазначає з цього приводу: “Григорія Назіанзина як людину тут
майже дарма шукати” [Аверинцев 1984, 302]. Для святителя-аскета така поезія є
швидше “шахматною партією…відстороненого розуму” [Ibidem, 304].
Враховуючи усе вищевикладене, ми не станемо зараховувати святителя Григорія Богослова до представників так званої theologia ludens [Spariosu 1989, 29],
однак заперечувати, що в його поезії наявний елемент талановитої словесної гри,
ми також не будемо. Навпаки, цей елемент є органічним компонентом авторського
стилю святителя і тільки підкреслює рівень обдарованості та науковий потенціал
автора, а також примушує погодитися з наступними словами одного з дослідників
поетичної творчості цього Отця Церкви: “Gregory had a true poetic fire; he inherited
the Alexandrian and Athenian cultures but his being a Christian helped him bring into
poetry new emotions of which the old poets never dreamed; Gregory created a new order
of poetry: of religious meditation and of philosophic reverie” [Damian 2011, 77].
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІННОЇ ФУНКЦІЇ МОВНОЇ ГРИ
В ЗАГОЛОВКАХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
Дєдушкіна Тетяна Олександрівна
ст. викл.
Національна академія Служби безпеки України
У статті розглянуто особливості використання мовної гри в заголовках інтернет-видань із метою реалізації оцінної, атракційної та маніпулятивної функцій заголовних конструкцій. Визначено
природу й роль сучасних інтернет-заголовків.
Ключові слова: мовна гра; інтернет-комунікація; заголовок; прецедентний текст.

Мовна гра – важливий лінгвокультурний феномен ХХІ століття, який став
предметом лінгвістичних розвідок лише наприкінці ХХ століття, що, вочевидь,
було пов’язано з тим, що мовна гра вийшла за межі художньої літератури та розмовного мовлення, набула поширення в рекламі, ЗМІ, мові політиків і юристів,
що й зумовлює актуальність наукових пошуків.
Метою статті є висвітлення того, як реалізуються оцінна та пов’язана з нею
атракційна функції мовної гри на прикладах заголовків інтернет-видань українських, російських і американських ЗМІ. Відповідно до мети визначено завдання:
розглянути функції мовної гри, які сприяють її широкому використанню в різних
видах дискурсу, зокрема інтернет-дискурсі; визначити природу й роль сучасних
інтернет-заголовків; дослідити шляхи підвищення інформативної насиченості та
привабливості заголовків за допомогою використання в них мовної гри.
Об’єкт дослідження – мовна гра як лінгвокультурне явище. Предмет – реалізація оцінної функції мовної гри в заголовках інтернет-видань.
Поняття мовної гри увів австрійський філософ Л. Витгенштейн, який називав
мовною грою будь-який вид діяльності, пов’язаний із мовою. У його тлумаченні
мовна гра – “…ціле, що складається з мови та тих видів діяльності, з якими вона
пов’язана” [Витгенштейн 1985, 79].
Дослідники вивчали особливості мовної гри (далі – МГ) в різних видах дискурсу: розмовному (О. А. Земська, М. В. Китайгородська, Н. Н. Розанова), художньому (О. Аксенова, Т. О. Грідіна, Б. Ю. Норман, В. З. Санніков, А. В. Усолкіна,
Т. В. Устинова), мас-медійному (С. В. Іл’ясова, Л. В. Лисоченко, О. В. Лисоченко), рекламному (Л. П. Амірі). З’являються статті, присвячені питанням
використання МГ у політичному дискурсі (Т. Бочарова) та інтернет-дискурсі
(Л. Ф. Компанцева, Б. Я. Шарифуллін).
Більшість дослідників мовної гри погоджується з тим, що вона є різновидом лінгвокреативної діяльності, пов’язаної з навмисним порушенням мовних
та мовленнєвих норм і спрямованої на досягнення певного ефекту (стилістичного, естетичного, комічного та ін.). Мовна гра поліфункціональна. Найважливіша функція мовної гри – комічна. М. В. Китайгородська, О. А. Земська,
Н. Н. Розанова вважають, що окрім цієї функції в розмовному мовленні МГ “може
500

Дєдушкіна Т. О.

використовуватись і як реалізація емотивної (експресивної) функції мови <…>,
як засіб “пом’якшення” мовлення <…>, слугувати для більш точної передачі думки, для образної та виразної передачі повідомлення. І нарешті, мовна гра може
мати образотворчий характер – слугувати для імітації людини, чиї слова передає той, хто говорить, або для наочного зображення ситуації мовлення” [Земская
2004, 174-175].
В. З. Санніков визначає такі функції мовної гри: 1) мовотвірна: “Мовна гра –
один зі шляхів збагачення мови” [Санников 2002, 26]; 2) прагнення розважити себе
та співрозмовника, а також прагнення до самоствердження; 3) маскувальна: “Жарт
дозволяє “замаскувати” повідомлення та завдяки цьому виразити ті значення, які
(через різні причини) перебувають під забороною” [Санников 2002, 27].
Крім того, мовна гра виконує ще й оцінну та пов’язану з нею атракційну функції, на які вказують дослідники Л. П. Амірі, С. В. Іль’ясова, В. І. Шаховський.
Останні дві функції МГ роблять її особливо привабливою для використання в
рекламному, мас-медійному, політичному та інтернет-дискурсах. Сучасний простір інтернет-комунікації відкриває широкі можливості для використання різних
видів мовної гри. Як зауважує Б. Я. Шарифуллін, “сама специфіка інтернет-комунікації цьому не тільки сприяє, а й провокує її учасників виявляти свої креативні можливості – хто як зможе” [Шарифуллин 2012, 207]. Як зазначає дослідник,
мовна гра в Інтернеті використовується на різних рівнях: в назвах сайтів, самоіменуванні користувачів, у “постах” та інших інтернет-текстах.
Особливий інтерес становить використання мовної гри в заголовках інтернет-видань. У сучасній публіцистиці заголовок виконує особливу функцію, як
зазначає Л. М. Синельникова, заголовок переходить від позиції “над текстом” до
позиції “замість тексту”, що дає змогу “відмовитись від традиційного уявлення
про заголовок як “формулювання” теми та перейти до його аналізу як “формулювання” бачення, інтерпретації теми, рефлексії з її приводу та ін.” [Синельникова 2002, 81]. Однак найважливішою функцією заголовка є привертання уваги
відвідувачів інтернет-сайтів, що стає особливо актуальним, оскільки користувачі
частіше переглядають тільки заголовки, у кращому випадку – підзаголовки. Привертають увагу “заголовки, що самі за себе говорять” і “заголовки-гачки”, які
впливають на емоції читача.
Використання мовної гри з її креативністю, емоційністю та здатністю оцінювати в багато разів збільшує привабливість заголовка, і, як наслідок, підвищує
зацікавленість у матеріалі, що подається під ним. Крім того, використання мовної
гри в заголовках робить їх не тільки привабливими для відвідувача інтернет-сайту, а й формує його ставлення до поданої інформації.
Інтернет-заголовки українських, російських та американських інтернет-видань є свідченням актуальності цього мовленнєвого засобу привертання уваги
читачів та позиціонування певної ідеї.
Народжена злочином (Газета “День” 18.11.2015 http://www.day.kiev.ua/uk/blog/
kultura/narodzhena-zlochynom). У цьому заголовку спостерігаємо обігравання
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прецедентного тексту – назви відомого радянського серіалу “Народжена революцією” про становлення радянської міліції. Отже, прочитавши цей заголовок,
відвідувач інтернет-сайту газети, скоріш за все, відразу зрозуміє, що йтиметься
про міліцію; крім того, стає зрозумілим і ставлення автора статті до цього органу
влади (вкрай негативне). У статті справді йдеться про важливу для Україну подію – припинення офіційного існування міліції, яку змінила поліція. До того ж,
говорячи про історію існування міліції в СРСР та в незалежній Україні, автор
статті наголошує на тому, що часто цей правоохоронний орган, покликаний боротися із злочинністю, навпаки цю злочинність заохочував. Отже, заголовок, у якому обігрується прецедентний феномен, стає не тільки привабливим, а й виконує
оцінну функцію, налаштовуючи читача на певний модус сприймання інформації,
яка подається.
Хроніки “банкопаду”. Хто наступний? (Економічна правда, 21 жовтня 2015
http://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/khroniky_bankopadu_khto_nastupnyy/). У цьому заголовку маємо приклад словотвірної гри: за аналогією до слів “листопад”,
“зорепад” утворений оказіоналізм “банкопад”. Заголовок формує асоціації безперервності банківської кризи, актуалізує проблему “падіння” багатьох банків
України, що негативно впливає на економіку країни та підриває довіру населення
до банківської системи.
“А візи й нині там”: Україна втрачає згоду ЄС на швидке скасування Шенгену (http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/10/13/7039446/). У заголовку
маємо поєднання гри з прецедентним текстом – фразою з відомої байки І. Крилова “Лебідь, Рак і Щука” (“А віз і нині там”) – та фонетичної гри, побудованої на схожому звучанні слів “віз” та “віза”. Мораль байки – якщо в учасників
спільної справи не буде чіткої програми дій, спрямованих в одному напрямку, то
справа так і залишиться невирішеною. Заміна слова “віз” на “візи” конкретизує
це значення: так і залишається невирішеним питання про безвізовий режим між
Україною та Європою, оскільки керівні органи держави зволікають з ухваленням
необхідних рішень.
Пенсии раздора (Московский комсомолец, 14.11.2015 http://zagolovki.ru/
article/14Nov2015/pensia). У заголовку обіграється фразеологізм “яблуко розбрату” (рос.: ”яблоко роздора”), що означає “щось таке, що викликає суперечки, непорозуміння”. Слово “пенсії” замість “яблуко” одразу привертає увагу читачів.
До того ж негативні конотації фразеологізму переносяться на заголовок, а відповідно й подану інформацію.
Сладость не радость (Российская газета, 13.11.2015 http://zagolovki.ru/
article/13Nov2015/sladosti). Тут обіграно фразеологічну одиницю – “старість не
радість”, де компоненти римуються і, таким чином, ніби протиставляються один
одному. Але якщо обидва компоненти цього фразеологізму належать до одного семантичного поля: старість дійсно не пов’язана з радістю, то в оказіональній фразеологічній одиниці протиставляються компоненти одного семантичного поля: солодощі (рос. “сладость”) якраз пов’язані з тим, що приносить радість, приємність.
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Вочевидь, значення заголовку таке: “не всі можуть дозволити порадувати себе солодощами”; йдеться про значне підвищення цін на солодку продукцію.
The Worm in Apple Pay (The Wall Street Journal, November, 3, 2014. http://online.
wsj.com/articles/lyle-beckwith-the-worm-in-apple-pay-1415059532). Цей заголовок
поєднує гру з прецедентним текстом – назвою оповідання відомого американського письменника Джона Чівера “The Worm in the Apple” (буквальний переклад – “черв у яблуці”), та гру з назвою відомої американської корпорації “Apple”,
а точніше системи мобільних платежів від цієї корпорації – Apple Pay. Отже, негативні конотації в заголовку переносяться на сприймання усієї статті, в якій йтиметься про певні недоліки в системі мобільних платежів корпорації “Apple”.
Bank Investors: Beware Senators Bearing Gifts (The Wall Street Journal, November,
5, 2014 (http://online.wsj.com/articles/bank-investors-beware-senators-bearing-giftsheard-on-the-street-1415209671). У цьому заголовку легко впізнати алюзію на відомий фразеологізм “Beware of Greeks bearing gifts” (Бійтесь данайців, що дари
приносять), який означає “не довіряйте лестощам, нещирим подарункам”. Заголовок розкриває основну думку автора статті про те, що запропоновані республіканцями зміни в системі фінансового регулювання тільки на перший погляд
здаються привабливими, а насправді можуть призвести до багатьох негативних
наслідків для банків.
Отже, мовна гра доволі часто використовується в заголовках інтернет-видань, оскільки дає змогу реалізувати важливу функцію заголовка в сучасних
ЗМІ – привернути увагу читача, заінтригувати та зацікавити його в ознайомленні
з матеріалом статті або репортажу. З усіх видів мовної гри найчастіше в заголовках інтернет-видань використовується гра з прецедентними текстами, що, вочевидь, пов’язано з тим, що саме цей вид мовної гри найбільш адекватно сприймається адресатом – відвідувачами сайтів та читачами інтернет-видань. Вони з
готовністю втягуються в запропоновану автором “гру” пошуку завуальованого в
заголовку смислу.
Дедушкина Т.О., ст. преп.
Национальная академия Службы безопасности Украины
Реализация оценочной функции языковой игры в заголовках интернет-изданий
В статье рассматриваются особенности использования языковой игры в заголовках интернетизданий с целью реализации оценочной, аттракционной и манипулятивной функций заглавных
конструкций. Определены природа и роль современных интернет-заголовков.
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Implementing of the Evaluating Function of Language Play in the Internet Headlines
The article deals with the peculiarities of using language play in the internet headlines aimed at
implementing their functions of evaluation, attraction and manipulation.
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РЕЦЕНЗУВАННЯ
ВІДЗИВ
офіційного опонента проф. Голубовської І.О.
на дисертацію Пособчук Оксани Олександрівни
«Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова
в українській, німецькій та іспанській мовах»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
зі спеціальності 10.02. 15 – загальне мовознавство

Дисертація Оксани Олександрівни Пособчук є оригінальним за своїм дослідницьким підходом, ґрунтовним і сумлінним дослідженням формально-структурних особливостей прийменникових аналогів слова-лексеми, виконаним у зіставно-типологічному модусі на матеріалі індоєвропейських мов, що належать різним
мовним групам (слов’янській – українська; германській – німецька; романській –
іспанська) у дусі ідей і підходів, напрацьованих у царині структурно-семантичної
парадигми науково-лінгвістичного знання.
Як відомо, сучасний етап у розвитку мовознавчої науки пов’язаний із утвердженням і розбудовою у лінгвістиці нової базисної лінгво-філософської (антропологічної) парадигми, основною ознакою якої є поворот до розгляду мовних
явищ під антропоцентричним кутом зору. Людина, з її здатністю до породження
й сприйняття мовних повідомлень, що розглядається як її когнітивна властивість,
потрапила до центру дослідницької уваги вчених-мовознавців. Проте, структурно-семантична парадигма лінгвістичного знання, яка була панівною у ХХ-ому ст.,
продовжує своє буття, співіснує і взаємодіє у вітчизняному лінгвістичному просторі з новою, що є, безперечно, позитивним фактом нашого сучасного мовознавчого життя. Згадаймо у зв’язку з цим думку Г. Вежбицької про необхідність
синтезу двох традицій, а не надавання переваги одній за рахунок іншої (Язык.
Культура. Сознание. – М., 1996, с. 201). Як зазначає у своїй статті «У пошуках
четвертої парадигми» відомий французький філософ мови Патрік Серіо: “ ... у
лінгвістиці (і загалом у гуманітарних науках) парадигми не змінюють і не відкидають одна одну, а накладаються одна на одну, співіснують, водночас ігноруючи
одна одну” (Харків, 1993, с. 52).
У рецензованій праці, що надто суттєво, розвиваються ті структурні підходи
до осмислення природи, сутності й функцій мови, які характеризують саме українську структурну лінгвістику, зокрема розвиваються ідеї д.філол.н., професора,
заслуженого діяча науки і техніки України Марії Михайлівни Пещак, чий внесок
у становлення й розвиток українського структурно-математичного мовознавства
важко переоцінити. Йдеться, зокрема, про структурну семантику, лінгвістику
тексту, комп’ютерну лінгвістику. Марію Михайлівну завжди цікавили питання загальної теорії мови, проблеми динамічного співвідношення форми й змісту мовного знака, структурної організації матеріальної субстанції мовних одиниць, варіативності знакової форми, закономірності парадигматичних реляцій і
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кореляцій, окреслення меж слова як цілісної значущої одиниці, внутрішні закономірності розвитку мови й мовлення тощо. Ідеями М.М. Пещак живилися лінгвістичні дослідження в Україні ХХ ст., ними продовжують надихатися сучасні мовознавчі розвідки, одну з яких ми обговорюємо сьогодні. У 2018 р. українська філологічна громада святкуватиме 90-річчя від дня народження визначного лінгвіста
М.М. Пещак, усе життя якої до останку було присвячене високому служінню науковій істині і було пов’язано з Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні. Думаю, у нас ще є достатньо часу, аби організувати цю подію на достойному пам’яті
цієї непересічної Вченої рівні.
Таким чином, актуальність дисертаційної праці О.О. Пособчук визначається
«вічною» значущістю вищезазначених діахронно заангажованих проблем, які мають системно-синхронний вияв, а будучи розглядуваними у міжмовній перспективі зіставлення, набирають суттєвої типологічної орієнтованості.
Наукова новизна пропонованого дисертаційного дослідження полягає насамперед у тому, що авторці вдалося виробити і запропонувати науковій спільноті оригінальну методику зіставного аналізу прийменникових еквівалентів слова, яка може
бути поширеною на опрацювання інших перехідних лексико-граматичних мовних
явищ (прислівникових, сполучникових, вигукових конструкцій тощо), на основі застосування якої О.О. Пособчук вдалося встановити універсальні принципи утворення й функціонування прийменникових аналогів слова у фокусних мовах. Прикметно, що авторкою зафіксовано найновіші тенденції на цій мовній ділянці, адже
мовленнєвим джерелом для неї слугують тексти публіцистичного дискурсу української, німецької та іспанської мов, вилучені з авторитетних електронних періодичних видань «Дзеркало тижня» (http://www.dt.ua/), «Die Zeit» (http://www.zeit.de/),
«La Razón» (http://www.larazon.es/) за період з 2006 по 2015 рр.
Як видається, вищезазначене зумовлює і теоретичну загально мовознавчу
цінність презентованої роботи, у межах котрої пропонується новітній системнодинамічний підхід до вивчення перехідних мовних явищ, який може бути реалізованим на матеріалі інших неспоріднених і навіть генетично віддалених мов світу і таким чином сприяти, з одного боку, становленню ще не існуючої загальної
теорії проміжних стратумів мови, а з іншого, стати підґрунтям для подальшого
теоретичного й практичного опрацювання універсальних для всіх мов процесів
неологізації й граматикалізації.
Емпіричний матеріал дослідження є досить репрезентативним, містячи
прийменникові аналоги (еквіваленти) слова в українській, німецькій та іспанській мовах, вилучені з авторитетних лексикографічних джерел. На схвалення
заслуговує співмірність проаналізованих одиниць різних мов ( українська – 152,
німецька – 159, іспанська – 152; по 4 000 контекстів у кожній з мов).
Центральна проблема, яку намагається розв›язати дисертантка, – виявити
закономірності системного побутування й структурної організації плану вираження у парадигматичному аспекті прийменникових ЕС як міжрівнених одиниць,
саме існування котрих як універсального для мов явища є закономірним проявом
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динаміки системно-мовних процесів. Для коректного розв’язання цієї проблеми
авторка використовує низку методів, у якій поєднуються традиційні загальнонаукові описовий і зіставний, структурні методи: моделювання, дистрибутивного
аналізу, метод субституції, компонентного аналізу, контекстуального аналізу, за
безпосередніми складовими (побудова дерев залежностей), кількісно-якісного
аналізу тощо (на жаль, не всі використані авторкою методи знайшли своє відображення у відповідній рубриці Вступу).
Дисертаційне дослідження є композиційно струнким, складаючись з трьох
розділів.
У першому розділі «Прийменникові еквіваленти слова як одиниці проміжних
рівнів мовної системи» дисертантка зупиняється на висвітленні основних теоретичних настанов свого дослідження, які стосуються визначення лінгвістичного
статусу прийменникових ЕС, кваліфікації теорії граматикалізації в якості методологічного фундаменту проведеного дослідження, у рамках якої обстоюється
діахронний модус перетворення синтаксичних явищ на морфологічні і далі – на
лексичні, питань теоретичного опрацювання проблем ЕС у різних лінгвістичних
традиціях – англійській, іспанській, німецькій, чеській тощо. Не завадила б цьому розділу згадка про класичну теорію аглютинації Ф. Боппа, яка обстоює походження індоєвропейських дієслівних флексій та іменних відмінкових закінчень
з першопочатково незалежних займенників шляхом їх приєднання (аглютинації)
до кореневої морфеми і перетворення на формальні елементи словоформи («Порівняльна граматика санскритської, зендської, латинської, литовської, перської,
готської та німецької мов» (1839-1849)).
Особливо значущим у рамках першого розділу виступає підрозділ 1.4. «Порядок вивчення структурних особливостей прийменникових еквівалентів слова в
українській, німецькій та іспанській мовах», у рамках якого авторка пропонує свій
дослідницький фрейм, який складається з п’ятьох модулів, котрі у подальшому розгортанні роботи послідовно втілюються у практику авторського дослідження.
Попри свій невеликий обсяг, перший розділ демонструє теоретичну ерудованість авторки, ретельне опрацювання нею необхідної наукової літератури, вміння працювати із джерельною лінгвістичною базою, виформовуючи при цьому
власний підхід до розуміння специфіки досліджуваного емпіричного мовного
матеріалу. З-поміж помічених неточностей у межах цього розділу можна було б
закинути авторці нечіткість авторської позиції щодо визначення стратифікаційного статусу ЕС. У 4-ому висновку до 1 розділу читаємо: «Незважаючи на те,
що за ознаками нарізнооформленості, стійкості та єдності значення вони схожі з
фразеологізмами, у дисертації дотримуємося думки, що вони належать до окремого класу (виділення моє – І.Г.), адже за семантикою та структурою ці одиниці
подібні до слова» (с. дис. 40). То виникає закономірне питання: «Цей «окремий
клас» належить тоді до лексичної системи мови?» Ймовірно, воно так і є, адже у
своєму підручнику із загального мовознавства (К., 1988, 1993), який наразі став
вже бібліографічним раритетом, проф. С.В. Семчинський зазначає про наявність
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у лексичній системі мови двох видів лексем: лексем-одночленів і лексем-многочленів (С. Семчинський, К.,1988, с.190-191). Певні сумніви викликає й таке формулювання на с. дис. 41: «Від прийменникових еквівалентів слова можуть бути
утворені базові моделі, моделі з ланцюговим розгортанням структури, моделі
з віялоподібним розщепленням структури та моделі комбінованого типу (Виділення моє – І.Г.). Як справедливо зазначає Оксана Олександрівна, з посиланнями
на В.С. Гота, К. Мортенсона та О.Є. Кібрика, модель – це насамперед інструмент
пізнання сутності досліджуваного об’єкта, вона має евристичне значення, функцію символізації мовного явища, що надає можливість бачити обшир подібних
явищ, які без такої символізації (або схематизації) не мали б можливості потрапити до поля уваги дослідників. З огляду на це, «утворення» базових моделей
«від мовних явищ» не видається коректним формулюванням. Інша річ, моделювання на основі узагальнення подібних мовних фактів у результаті здійснення
евристичного ментального пошуку. Проте, як видається, тут ми маємо справу із
невдалим у стилістичному відношенні формулюванням.
У другому розділі дисертації «Структурні особливості двокомпонентних
прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах» авторка зосереджується на аналізі форми вираження двокомпонентних прийменникових ЕС української, німецької та іспанської мов, пропонуючи моделі їх
утворення («базові» та з «віялоподібним розщепленням структури»). Застосовуючи аналіз за безпосередніми складовими, Оксана Олександрівна зупиняється на
проблемі важкості й дискусійності інтерпретації плану вираження цих структур,
що свідчить про їх проміжний лінгвістичний статус. Спостерігаючи за функціонуванням прийменникових ЕС у публіцистичному дискурсі трьох мов (треба
відзначити, найсвіжішому, адже є посилання навіть на газетні тексти 2015 року),
авторка відзначає дію процесів генералізації значення цих одиниць, універбації,
елізії артикля у мовах аналітичної типологічної будови. Приділяється увага вивченню системно-парадигматичних стосунків всередині мікрокласу ЕС (синонімічних та антонімічних); ведуться спостереження над семантико-граматичною
структурою найактивніших у процесах препозиціоналізації двокомпонентними
прийменниковими ЕС; наводяться кількісні підрахунки.
У рамках розділу є багато посилань на зарубіжні англійськомовні лінгвістичні
джерела, що є, безперечно, позитивним фактором з огляду на сьогоднішній політичний вектор євроінтеграції України.
У третьому розділі «Структурні особливості мультикомпонентних прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах» авторка
звертається до вивчення багатокомпонентних прийменникових ЕС української,
німецької та іспанської мов (три і більше компонентів). У повній відповідності з
типологічними властивостями досліджуваних мов О. Пособчук було виявлено в
українській мові 15 таких одиниць, у німецькій мові – 43, в іспанській мові – 130).
На основі спільності форми вираження мультикомпонентних прийменникових
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ЕС вони були класифіковані за моделями з ланцюговим розгортанням структури
та моделями комбінованого типу.
У Висновках дисертаційної роботи узагальнюються її результати.
Автореферат дисертації та публікації авторки (15 одноосібних публікацій, з
яких дев’ять – наукові статті у фахових виданнях України, одна – в іноземному
виданні, п’ять тез доповідей за матеріалами наукових конференцій) повно й адекватно відображають зміст проведеного дослідження.
Дисертацію написано гарною (чіткою й прозорою) українською мовою, авторка добре володіє науковим українським дискурсом.
Звертає на себе увагу акуратність й сумлінність оформлення роботи, докладність паспортизації кожного прикладу, якісне упорядкування Додатків.
Попри адекватність аналізу та результативність отриманих висновків у межах поставлених завдань, дослідження Оксани Олександрівни Пособчук містить
окремі дискусійні моменти та деякі неточності. Звернімо увагу, зокрема, на такі:
1) Бажано було б детальніше зупинитися на змістовому наповненні робочих
термінів проведеного дослідження: «базова модель», «модель з віялоподібним
розщепленням структури», «компонент згортання», «компонент розщеплення»,
«модель відкритої структури», «модель закритої структури» тощо.
2) Додаткових пояснень вимагає «циклічно-хвильова природа процесу граматикалізації», «прямування від дискурсу через морфологію до нуля», про що
йдеться на с. 91-ій дисертації.
3) Бажаним було б урахування в дослідженні ще й лексико-семантичного
боку прийменникових ЕС, який був свідомо виключений із дослідницького поля
авторки (с. 35 дис.). Ймовірно, що урахування етимолого-лексичної компоненти як складової змістової сторони ЕС задало б дещо інші параметри класифікації й подальшого опрацювання цих проміжних одиниць мовної системи. Так,
якщо модель структури форми вираження прийменникових ЕС, побудована на
базі українських метафоризованих коллокацій на кшталт: на боці, на ґрунті, на
порозі, на рівні (с. 84 дис.) не входить у суперечність із лексичною просторовою
семантикою практично всіх членів цієї парадигми, то цього вже не можна сказати
про іншу парадигму, представлену на с. 92 дис.: в (у) адресу, в (у) глиб (глибочінь), в (у) міру, в (у) противагу, в (у) силу, в (у) славу, в (у) честь та на с. 93: в (у)
колі, в (у) лиці, в оточенні, в (у) передчутті (передчуванні), в (у) розумінні, в (у)
світлі, в (у) числі (вихідні слова конкретної й абстрактної лексичної семантики
різної тематичної віднесеності). Таким чином, як видається, необхідне подальше
занурення у семантичний бік ЕС вже із урахуванням не тільки їхньої граматичної, а й лексичної семантики, що могло б дати цікаві, а може навіть і несподівані
результати. Проте все це можна вважати позитивною перспективою проведеного
п. Пособчук дослідження.
4) На с. 17 з посиланням на В.В. Виноградова використано термінологічне
сполучення «смисловий зміст слова». Як засвідчує лінгвістико-дидактичний дискурс, термін «смисл» вже давно усталився у мовознавчій науці на позначення
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актуалізованого у контексті, часто-густо навіть узуально-оказіонального значення слова. Під змістом же слова зазвичай мається на увазі значеннєва сфера слова
як віртуального мовного знака. Тому подібного роду терміновикористання створює, як на мій погляд, своєрідний оксюморон.
5) У роботі трапляються поодинокі й несуттєві стилістичні та орфографічні
негаразди (Див. текст дис. с. 22, 25, 35, 50 тощо).
Попри висловлені зауваження і побажання, дисертація п. О.О. Пособчук
«Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах» може бути кваліфікована як самостійний, сумлінний, цілісний опус, теоретичне значення якого полягає у створенні вдалого фрейму зіставного структурно-семантичного дослідження ЕС різної частиномовної
генези із урахуванням насамперед форми їх представлення, яка відображає притаманні їм «етимолого-граматичні» характеристики.
Таким чином, дисертаційне дослідження Оксани Олександрівни Пособчук є
завершеною, концептуальною, перспективною науковою працею, що відповідає
вимогам, які наразі висуваються Департаментом атестації кадрів МОН України
щодо кандидатських дисертацій, а її авторка, Оксана Олександрівна Пособчук,
цілком і повністю заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.
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