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КЛАСИЧНІ МОВИ
НА ПЕРЕХРЕСТІ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ
ТА АНТРОПОЛОГІЧНОЇ МОВОЗНАВЧИХ ПАРАДИГМ
УДК 811.124’01
КЛАСИЧНІ МОВИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА:
ЕПІСТЕМИ, МЕТАМОВА, ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Голубовська Ірина Олександрівна,
д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У рамках даної статті розглядається розвиток української класичної філології за останні десять років у контексті зміни лінгвістичних парадигм, переходу від традиційної міждисциплінарної описовості
до структурних підходів і, врешті-решт, до когнітивно-комунікативного ракурсу розгляду мовномовленнєвих феноменів мов європейської античності. Характеризуються особливості аналізу мертвих
мов, які постали на кафедрі загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ключові слова: міждисциплінарність класичної філології, зміна наукових парадигм, системноструктурна парадигма, антропологічна парадигма, кафедра загального мовознавства та класичної філології.

Як свідчить історія становлення й розвитку класичної філології як міждисциплінарної елітарної науки, від початків формування їй була притаманна комплексність (адже до складу її традиційно входять і літературознавство, і мовознавство, і
метрика, і текстологія, і епіграфіка, і палеографія, і історія, і археологія). Оцінити
однозначно архісему комплексності у контексті когнітивної спрямованості класичної філології доволі складно з огляду на її амбівалентність. З одного боку, це є достоїнство цієї галузі знання (адже вимога міждисциплінарності, яка постала лише на
сучасному етапі розвитку гуманітарного знання, у випадку класичної філології виконувалася вже з епохи Відродження). Проте з іншого боку, її традиційна закритість не могла не перешкоджати рецепції нових ідей, підходів і розумінь, які виформовувалися у процесі розвитку гуманітарних наук, зокрема, лінгвістики.
У сучасному українському просторі класичного філологічного знання склалася
своєрідна ситуація, спровокована, як видається, насамперед екстралінгвістичним фактором прагматичного порядку: відсутністю у переліку наукових спеціальностей
ДАКу України спеціальності, яка б називалася "класична філологія", натомість наявна спеціальність "класичні мови. Окремі індоєвропейські мови – 10.02.14". Тому сучасну українську класичну філологію характеризує акцентуація лінгвістичних досліджень і поступовий відхід від широко гуманітарного модусу досліджень (із традиційним залученням даних археології, літературознавства, історії, культурології, семіотики) у цій галузі наукової когніції. Така тенденція створює нове обличчя студій у
рамках української класичної філології і якісно відрізняє її за змістом, спрямованістю, вихідними дослідницькими презумпціями та інструментарієм дослідження від
підходів до опрацювання масиву класичних текстів, що склався на теренах нашого
північного сусіда (маються на увазі насамперед Московська і Санкт-Петербурзька
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школи класичної філології). Для того, щоб у цьому переконатися, достатньо проаналізувати хоча б проблематику щорічних конференцій під назвою "Индоевропейское
языкознание и классическая филология" (читання пам’яті Й. М. Тронського), які проводяться Інститутом лінгвістичних досліджень Російської академії наук (РАН), інформація про які широко представлена в Інтернет-просторі.
Ніде правди діти, класична філологія в діахронії формувалася як наука, котра досліджує літературні пам’ятки греко-римської культури з метою відтворення вірогідної
картини античного світоспоглядання. Це повністю відповідало призначенню філологічного знання у цілому, яке полягає у проникненні до глибин змісту того чи того
тексту з метою його адекватного витлумачення. Використовуючи палеографічний,
текстологічний, граматичний та інші методи дослідження, філологи від часів Відродження і до наших днів намагаються якнайточніше відновити першопочатковий
текст (який міг постраждати від часу або бути викривленим при переписуванні), перекласти його та дати йому широкий історико-лінгвістичний коментар. Проте, як видається, на сьогоднішній день класична філологія у цілому вже виконала своє історичне завдання з визначення складу текстів, правил їх формування та історикокультурного опису. В історичній послідовності виникнення наук "філологія" → "мовознавство" останнє як "молодший" член кореляції має "влити нове вино у старі міхи", іншими словами, надати свій епістемний, метамовний, інструментальний потенціал першому "поважному" члену у форматі проекцій на матеріал класичних мов.
Ю. В. Рождественський, розмірковуючи на теми співвідношення між змістовим
наповненням термінів "філологія" та "мовознавство" і виходячи із соссюрівського
розуміння замкненої в самій собі суті "єдиного і справжнього предмета лінгвістики –
мови", твердив у 1996 р. про те, що "лінгвістика не включає і не може включати до
свого складу вчення про мовні тексти – основу суспільно-мовної практики" [Рождественский 1996, 20].
У наш час вже давно сформованими є і лінгвістика тексту, і дискурсологія, і комунікативна лінгвістика, і медіалінгвістика, які, будучи представниками ненаукової
за Соссюром "зовнішньої лінгвістики", мають в якості основного об’єкта свого вивчення – текст в його найрізноманітніших структурних, прагматичних, сугестивних, комунікаційних, когнітивних та культурних іпостасях. Лінгвістика стрімко
розширює границі своєї метамови, методів дослідження, епістемічних припущень,
модусів пізнання, водночас проекуючи здобутий у суміжних гуманітарних та природничих науках когнітивний потенціал на ґрунт найрізноманітніших текстів, у
тому числі й класичних.
Переходячи до конкретного аналізу векторів пізнання, які заявлені у сучасних
студіях з класичної філології в Україні (при цьому буду покладатися переважно на
дисертаційні дослідження, захищені в спеціалізованій раді Д 26.001.19 при Інституті філології), вважаю за доцільне приділити трохи уваги епістемологічному осмисленню мовного розвитку, іншими словами виділенню "парадигм" лінгвістичного
знання. При цьому поняття "методологія" буде виступати провідним, тобто таким,
що зумовлює вихідні метанаукові презумпції та переконання відносно природи
об’єкта, які прийняті як вихідні певною науковою спільнотою професіоналів і не
піддаються сумніву доти, доки до цього не будуть спонукати певні кризові явища у
розвитку наукового напряму.
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Можна навіть твердити, що саме зміна презумцій призводить до зміни наукових парадигм. Під таким кутом зору видається логічним визнати тільки три парадигми в доступній нам історії мовознавства: порівняльно-історичну (метод –
порівняльно-історичний, внутрішньої та зовнішньої реконструкції, історизм як
принцип розуміння природи досліджуваного об’єкта та діахронія як вихідна ціннісна настанова, ціль – відновлення форм мови-предка та встановлення подальших
дивергенційних процесів її розвитку з відокремленням споріднених мов), системно-структурну (методи – безпосередніх складових, опозицій, трансформаційний,
компонентний аналіз, – максимально формалізовані; синхронія, системність і знаковість мови як вихідна ціннісна настанова, ціль – встановлення внутрішньосистемних протиставлень і кореляцій); антропологічну (методи – концептуальний, прототипічний, семантичних примітивів, фреймового/гештальт-аналізу, функціональносемантичний, конверсаційний – фактично всі з елементами внутрішньої інтроспекції
як способу одержання знання; вихідна ціннісна настанова (презумпція) – первинність когнітивних структур відносно мовних, ціль – вивчення структур зберігання
знання у свідомості людини та їх мовних, мовленнєвих та культурних проекцій.
Наукова специфіка дисертацій, які були захищені за останні десять років зі спеціальності "класичні мови", тяжіє до системно-структурної та антропологічної парадигм мовознавчого знання. Щодо порівняльно-історичних студій, наразі в Україні, на жаль, вони виступають переважно допоміжними як для системних, так і для
антропологічно орієнтованих досліджень.
Розглянемо ті наукові розвідки, у яких застосовано структурно-системний підхід
до розуміння сутності мови.
1. Системно-структурні дослідження у галузі класичних мов в Україні
(2005–2014).
А. У докторській дисертації Звонської Лесі Леонідівни "Становлення парадигми
темпоральності в давньогрецькій мові" (2007) із залученням термінопоняття "функціонально-семантичне поле", впровадженого у науковий обіг О.В. Бондарком [Бондарко 2001], подано динамічну модель поля часу, яким він уявлявся давнім грекам
і який вони зафіксували своєю когнітивно-мовною практикою в системі морфологічних, лексичних та синтаксичних характеристик давньогрецького дієслова. У рамках дисертації збудовано потужний фрейм системно-функціональних досліджень із
залученням методів математичної статистики, котрий потребує подальших проекцій на інший мовно-мовленнєвий матеріал, зокрема у контексті культурно-філософського осмислення мови.
Б. У низці дисертацій, присвячених вивченню українського різновиду середньовічної латини XV–XVIІ ст. (дисертації В. М. Миронової, Н. В. Бойко, Р. А. Щербини, О. М. Косіцької, О. М. Кощій)1 на матеріалі різножанровних текстів досліджуються структурні зміни в українському різновиді пізньосередньовічної латині на фонетико-орфографічному, морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях,
спричинені інтерференцією латинської, української і частково польської мов. У цих
роботах широко використовуються можливості таксономічного методу як вершини
1

Див. літературу до статті.
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описового, пов’язаного із проблемами встановлення системи мови як ідеальної сутності, причому за його допомогою із залученням порівняльного методу у діахронному аспекті моделюються кореляції між класами мовних фактів, притаманних латині
класичного періоду і латині епохи постмодерну. Активно застосовується також компонентний аналіз як структурний метод дослідження лексичної семантики.
В. У кандидатській дисертації Олесі Василівни Лазер-Паньків "Архаїзаторські
тенденції у мові грецької історіографії II-III ст. (на матеріалі твору Арріана
"Анабазис Александра") (2007) на фонетичному, морфологічному, лексичному та
синтаксичному ярусах давньогрецької мови історичної прози ІІ–ІІІ ст. досліджено
цілеспрямовану архаїзацію, метою якої було зведення її до норм класичного аттичного діалекту. В якості методів аналізу застосовуються таксономічний метод та метод компонентного аналізу.
Г. У руслі ідей структурної лінгвістики виконані й ті дисертації, предметом вивчення яких стало побутування терміноелементів та термінів греко-латинського
походження у терміносистемах сучасних європейських мов (дисертація І. І. Вакулик
"Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов
(на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов, 2004; дисертація С. М. Полюги "Греко-римська
традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології), 2013) та вивчення структурно-семантичних особливостей компонентів
грецького походження в латиномовній ентомологічній номенклатурі (дисертація
Г. М. Воскобойник-Шпинти "Грецький компонент у латиномовній ентомологічній
номенклатурі: структурно-семантичний аспект", 2012). Застосовувані методи
(компонентний, морфемного аналізу) відносяться до арсеналу структурних методів
аналізу лексичної та лексико-семантичної системи мови.
Принагідно треба зазначити, що вивчення функціонування греко-латинських
елементів у мовних терміносистемах, що обслуговують різні галузі сучасного знання, важко переоцінити. Класичні мови – це споконвічне джерело морфем-інтернаціоналізмів, які наразі функціонують у вигляді специфічних перехідних морфемформантів (афіксоїдів та радиксоїдів): авто-, квазі-, лог-, -графія, -логія, а також
морфем, які етимологічно складаються з префікса, кореня та суфікса на кшталт: ектомія, -астенія, котрі регулярно відтворюються, використовуються на одному
дериваційному кроці, маючи своє квазілексичне цілісне значення (-графія – "регістрація токів, рентгенологічне обстеження"; -ектомія – "видалення органу"), тобто
відповідають фактично всім ознакам морфеми як мовної величини. Все це створює
необхідні передумови для подальшої розбудови теорії морфем, удосконалення їх
типології і надання подібного роду лінійним відрізкам певного термінологічного
статусу. Щодо метамовного усталення, такі мовні утворення вже здобули у лінгвістичній літературі номінацію "терміноелемент" [Суперанская 2012].
Д. Віддано данину системно-структурним підходам і в кандидатській дисертації
І. С. Макар "Лексична ідіосистема роману Лонга "Дафніс і Хлоя" (2010). Здійснюючи комплексний аналіз ідіостилю автора першого буколічного роману, Інесса
Степанівна Макар послуговується термінопоняттями лексико-семантичної групи,
концептуально-тематичного поля, семантичної опозиції. Використовуються методи
контекстуального і компонентного аналізу – суто структурні. Щоправда, внаслідок
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використання зазначених методів та залучення методу концептуального аналізу,
авторка виходить і на рівень когнітивних узагальнень щодо лонгівської лексичної
ідіосистеми (використовуються терміни "мовна картина світу", "концепт"), проте,
як видається, когнітивний аспект роботи окреслений тільки пунктирно, на можливу
майбутню розбудову дисертаційного матеріалу під когнітивно-антропологічним
кутом зору. Аналіз дисертації І.С. Макар дає нам можливість плавно перейти до
огляду наукових робіт, виконаних у річищі найновіших дослідницьких пріоритетів,
що є характерними для нашого лінгвістичного часу.
2. Антропологічно орієнтовані дослідження у галузі класичних мов (2005–
2014).
Першою ластівкою з-поміж досліджень, у яких було використано новітні підходи, вироблені в рамках теорії мовленнєвих актів та лінгвопрагматики і яка відкрила
"парад" захистів молодого покоління класиків кафедри загального мовознавства та
класичної філології, стала дисертація А. С. Шадчиної (Поліщук) "Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона) (2005). Розвиваючи ідеї представників історичної прагматики (Е. Траготта, Л. Брінтона, Б.-Л. Гуннарссона), котрі почали залучати методи дискурсивного аналізу для вивчення давніх періодів у розвитку мов,
авторка сміливо впроваджує для опису епістемічної модальності в давньогрецькому
філософському дискурсі такі термінопоняття теорії мовленнєвих актів, як "іллокуція", "перлокуція", "мовна ввічливість" (позитивна і негативна), поняття, вироблені
у лоні лінгвістичної комунікативістики на кшталт: "комунікативна стратегія", "інтерактивна стратегія", "комунікативний акт"; поняття з теорії аргументації – "риторичні кроки в аргументації" тощо. Такий новаторський підхід дозволив авторці запропонувати науковій "класичнофілологічній громаді" принципово новий підхід не
тільки на ділянці обрання метамови опису у галузі класичних мов, але й в аспекті
широкосяжного комплексного і дуже перспективного вектору дослідження, який
об’єднав текстовий матеріал класичної греки (твори Геракліта, Платона) з найновішою на той час теорією і практикою лінгвістичного аналізу.
У руслі таких самих ідей і підходів було виконано кандидатську дисертацію
О. В. Левка "Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри" (2013). Авторові вдалося виконати роботу на перехресті трьох
найновіших ділянок мовознавчого знання: лінгвокогнітивістики, лінгвопрагматики
та лінгвокультурології. Концептуальною рамкою роботи слугувала структура мовної особистості (виділення вербально-семантичного, лінгвокогнітивного, мотиваційно-прагматичного рівнів, запропонована свого часу Ю. М. Карауловим у його
культовій монографії "Русский язык и языковая личность" (1987)), яку автор спроектував на мовні особистості Трьох Святителів, яскравих постатей грецької патристики золотої доби (IV ст. н. е.) Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста. До наукового дискурсу у галузі класичної філології були впроваджені термінопоняття на кшталт "мовна особистість", "концепт", "поняттєва, емоційно-оцінна,
ціннісна складові концепту", "індивідуально-авторська картина світу", "прецедентний текст", "інтертекстуальність", "комунікативні стратегії та мовні тактики". Внаслідок використання процедур дослідження, які відповідають вище зазначеній термінологічній риториці (адже були застосовані методи концептуального, лінгвоку7
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льтурологічного, контент-аналізу і, врешті-решт, дискурс-аналізу), було фактично
спростовано широко тиражоване твердження Н. Д. Арутюнової про те, що поняття
"дискурс" не може бути задіяним для дослідження мертвих мов, оскільки вони не є
пов’язаними з актуальними життєвими дискурсивними практиками, "… зв’язки
яких з живим життям не відновлюються безпосередньо" [Арутюнова 1990, 137].
Тим не менше, як продемонструвало дослідження О. Левка, реконструйовані на
підставі аналізу текстів та історичної епохи їх створення екстралінгвістичні (прагматичні, соціокультурні, психологічні) чинники створюють ефект мовлення, "зануреного у життя", що й автоматично надає таким текстам статусу дискурсів.
У кандидатській дисертації Оксани Анатоліївни Ніколаєнко "Ораторський дискурс у Давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на
матеріалі промов Республіканської доби)" (2012) поняття "дискурс" застосоване відносно текстового матеріалу римських ораторів Республіканської доби, фрагменти
яких зібрані у книгах H. Malkovati "Oratorum Romanorum fragmenta" та H. Mayer з
аналогічною назвою. Авторка трактує ораторський дискурс як вид інституційного,
аналізує прагматичні аспекти його функціонування (встановлюючи різні види мовленнєвих актів: репрезентативи, директиви, декларативи, комісиви, експресиви, інтеррогативи, вердиктиви), з’ясовує основні комунікативні стратегії, що їх використовують оратори у своїх промовах для досягнення своїх прагматичних цілей (інформування, підкреслення компетентності або авторитетності автора, вираження позитивного або негативного ставлення до зображуваного, негативної чи позитивної презентації осіб, заклику аудиторії до певних дій, формування розкритої точки зору тощо).
У цікавих кандидатських дисертаціях Анни Мар’янівни Крокіс "Функціональностилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії (2010) та Олега Володимировича Кожушного "Лексико-стилістичні характеристики та жанрова
спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ-VIII століть" (2008) в традиційному
для класичної філології ракурсі досліджуються різні аспекти грекомовної християнської літератури.
Не стоїть на місці і методика викладання класичних мов. Прикметною подією
останнього часу став захист докторської дисертації В’ячеслава Миколайовича Шовкового на тему "Методична система навчання давньогрецької мови майбутніх
філологів на засадах герменевтичного підходу" (2011), у якій на методологічних
засадах, що були створені розвитком сучасної лінгводидактики, психології, психолінгвістики та лінгвокультурології було вироблено принципово новий фрейм методичних підходів до навчання греки студентів-класиків.
Таким чином, кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту
філології Київського національного університету, яка з гордістю носить таку назву
з часу об’єднання кафедр класичної філології та загального мовознавства у 1955 р.
з ініціативи професора Андрія Олександровича Білецького і яка у 2015 році буде
святкувати свій 60-річний ювілей, як видається, наразі отримала своє власне наукове обличчя, сповідуючи багатовекторність лінгвістичного пошуку на ниві класичної філології і намагаючись творчо поєднувати найновіші мовознавчі теорії з
практикою лінгво-стилістичного, історико-культурного та літературознавчого аналізу, який здійснювався відносно класичних мов протягом тривалого існування
класичної філології як науки.
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one and, later on, to modern cognitive and communicative perspective in the analysis of material of ancient
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УДК 800
АНТИЧНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНО-МОВНИЙ АРСЕНАЛ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
Нікітіна Фіонілла Олексіївна,
д-р філол. наук, проф.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ
У статті досліджується вплив античності (давньогрецької мови, латини) на лексику глобалізації.
Ключові слова: античність, глобалізація, запозичення, латинська мова.

Упродовж століть давньогрецька і латинська мови були джерелом, що постійно
насичувало європейські мови різноманітною лексикою – від наукової (філософської, медичної та ін.) та різних галузей технічної до побутової. Таким чином, античні
(класичні) мови перетворилися на справжній арсенал лексем, коренів, афіксів, що й
досі є дієвою "зброєю" для утворення назв нових явищ і процесів.
У нових назвах та словосполученнях можна виявити сліди старих впливів і запозичень. Так, дуже поширене останнім часом скорочене англійське словосполучення
піар (англ. PR – public relations "громадські зв’язки") складається з латинських за
походженням слів, запозичених дуже давно. Латинський іменник relatio "відношення, стосунок" у формі реляція з’явився у східнослов’янських мовах наприкінці
ХVІІ ст. (як про це свідчать етимологічні словники, зокрема М. Фасмера). Він потрапив до європейських мов, можливо, не безпосередньо з латини, а через французьку мову, хоча вплив латини протягом кількох століть підтримувався не лише релігійними (католицькими) текстами, а й працями середньовічних схоластів і філософів. У ХVІІ ст. слово реляція використовувалося головним чином у значенні "військове повідомлення". Латинський прикметник publicus "народний, громадський"
також змінив своє первісне значення. Сучасне піар має семантику відмінну від колишньої, а саме "рекламування" або "саморекламування", "формування громадської
думки", щоб створити харизматичний образ певної персони.
Дуже популярними (завдяки частотності вжитку в ЗМІ) можна вважати терміни
гаджет (англ. gadget "прилад") та месидж (англ. message "послання"). Складається
враження, що інколи наші ЗМІ використовують нові запозичення як "мала дитина
забавку". Адже в багатьох випадках замість гаджет можна вживати прилад,
пристрій, апарат. Слово месидж, яке перейшло до англійської мови з французької,
означає "повідомлення, лист, записка" та походить від латинської дієприкметникової форми missus "надісланий". У повідомленнях російських ЗМІ воно іноді замінюється калькою "посыл" з метою підкреслити його особливе "месіанське" значення.
Як відомо, англійська лексика формувалася з використанням різних етнічних
джерел – кельтських, англо-сакських, старофранцузьких, середньовічної латини та
латинізованих грецизмів. Велику роль в утворенні англійської наукової лексики, а
також у формуванні міжнародної наукової термінології, відіграли та й досі відіграють класичні за походженням, головним чином латинські, лексеми та морфеми, які
використовували в своїх працях ще середньовічні схоласти та філософи. Серед них
Алкуін (лат. Flaccus Albinus), просвітитель епохи Карла І (VIII – IX ст.), видатні
представники середньовічної науки ХІ–ХІІІ ст. такі як: П’єр Абеляр, Томас Аквін11
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ський, Альберт Великий, Роджер Бекон та ін. У 60–70 рр. ХХ ст. до творів цих учених зверталися у наукових пошуках деякі американські та західноєвропейські дослідники (лінгвісти, психологи, філософи) та знайшли багато цікавого у психолінгвістичному та філософському плані. Особливу увагу привертала постать Альберта
Великого, відомого як граф Больштедський. Назва "великий" не була випадковою,
учений був видатним науковцем свого часу – алхіміком (до речі, одним із "провайдерів" переходу від алхімії до наукової хімії), займався також механікою і створив
першого в Європі механічного робота. Упродовж життя він ретельно вивчав і тлумачив твори Арістотеля, залишив після себе велику наукову спадщину. Перше повне зібрання його творів (21 том) було видане в 1651 році, тобто через кілька століть
після його смерті. Не можна не згадати також праці уславленого дослідника ХІІІ ст.
Роджера Бекона, відомого англійського мислителя та натураліста.
Шкода, що вітчизняна наука недостатньо цікавилася науковими розвідками Середньовіччя через офіціозну в минулому антирелігійну завзятість. Глобалізаційні
процеси, що поширилися в останні два-три десятиліття, значно вплинули на всі європейські мови та змушують мовознавців час від часу перевіряти ідентичність різних мов, принаймні, "непохитність" їхніх основних типологічних характеристик,
особливо під тиском численних лексичних запозичень та словотвірних "гібридів".
Шанувальники ж античності радіють, що її численні надбання й досі є корисними
для освіченого людства.
Никитина Ф. А., д-р филол. наук, проф.
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев
Античность как культурно-языковой арсенал глобализации и научно-технического прогресса
В статье исследуется влияние античности (древнегреческий и латинский языки) на лексику глобализации.
Ключевые слова: античность, глобализация, заимствования, латинский язык.
Nikitina F. O., Ph. D., Full Professor
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
Antiquity as Cultural and Linguistic Arsenal of Globalization and Scientific and Technological
Progress
The article investigates the influence of the antiquity (Greek and Latin languages) on the vocabulary of
globalization.
Key words: antiquity, globalization, borrowings, Latin language.
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УДК 811.1+81’37
ЕТИМОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ТЕРМІНІВ
У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ СЛОВНИКАХ
Клименко Ніна Федорівна,
д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто використання етимологічних коментарів та перекладних еквівалентів у деяких
спеціальних (галузевих) і енциклопедичних українських словниках останніх двох десятиліть, звернуто
увагу на недотримання принципів етимологічного пояснення одиниць, типові прорахунки укладачів у
конструюванні українських "відповідників" до загальноприйнятих запозичених термінів.
Ключові слова: семантизація реєстрових одиниць, етимологічний аналіз, перекладний відповідник,
словотвірна та лексична норма.

Роки незалежності України позначено виходом у світ багатьох нових енциклопедичних і термінологічних словників, серед них і спеціальних філологічних, наприклад словників іншомовних слів, неологізмів, інновацій тощо. Їх опублікування
слід вітати: вони стають тим багатим матеріалом, який засвідчує розвиток сучасної
української мови, нові тенденції та явища в ній. Помітні й деякі прорахунки, на що
слід звернути увагу для поліпшення таких лексикографічних праць.
У цій статті зосередимо увагу на деяких недоглядах у використанні принципів
семантизації реєстрових одиниць, зокрема етимологічних пояснень та посилань на
запозичені слова в українській мові. У полі зору були деякі енциклопедичні [ЕФСС
2013, ЮЕ 1998–2004], також термінологічні словники [ТСФ 2008] та словники іншомовних слів [СІС 1974, ССІС 2006].
Вадою розглянутих спеціальних, галузевих, словників є нерозуміння характеру
етимологічних пояснень та тлумачень одиниць у словниках іншомовних слів, які
подають їхні переклади. Відомо, що етимологічні словники стають результатом
лексикографічної параметризації наслідків порівняльно-історичного вивчення
зв’язків між словами та морфемами в одній мові з урахуванням системи словотворення цієї мови та етимологічних зв’язків аналізованої форми, тобто її походження.
Такі пояснення ґрунтуються на розгляді основного словникового фонду мови за
темами, а також відношеннями словотвірної похідності між словами кожної теми,
їхніх смислових змін і порівнянні їх з іншими мовами [Білецький 1950, 39].
Наслідком цього аналізу є відповідь на питання, коли (відносна або абсолютна
хронологія появи слова в мові-реципієнті) та як (безпосередньо з мови-етимона чи
за посередництва іншої мови) з’явилася одиниця в певній мові.
Найсучасніші етимологічні словники мов, серед них і український (ЕСУМ І–VI),
у статтях реєстрових одиниць подають їх у контексті споріднених слів цільової мови та порівняно з іншими мовами, у яких існує подібне за значенням та формою
слово: фоніка – виразові звукові засоби, які надають мовленню милозвучності, підсилюють його емоційність і виразність: фонізм, фонічний, фонація;-р. фоніка, бр.
фоніка, бол.фонизъм; термін, утворений у західноєвропейських мовах (пор. фр.
phonique, англ. phonic) від грец. φωνητός "той, що звучить", пов’язаного з φωνή
"звук, голос" – [СІС 1974]. Див. ще фонема. – Пор. фонетика, фонологія, фонотека
[ЕСУМ, т. VI 2012, 118].
13
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Словники іншомовних слів вдаються здебільшого до посилання на найближче за
семантичним зв’язком споріднене з гасловою одиницею слово і подають визначення терміна: фоніка (від грец. φωνεύω – вимовляю, звучу) – звукова організація поетичної мови; засоби, які надають віршованій мові милозвучності, посилюють її
емоційність і виразність [СІС 1974].
Порівняння цих статей виявляє спільність частин тлумачення поняттєвого ядра
терміна і відмінність етимологічних відсилань. Підкреслимо, у словниках іншомовних слів повинен подаватися його найближчий етимон. Наведений іменник фоніка
веде свій родовід від дієслова φωνώ звучати через похідний від нього прикметник
φωνητός який звучить.
Різнобій і непослідовність у використанні етимологічних коментарів в енциклопедичних та спеціальних словниках виявляються по-різному. Вдаючись до етимологічних пояснень у таких лексикографічних працях, укладачі подають не зовсім
коректні або неточні формулювання первісних значень слів. Це зумовлено тим, що
в таких випадках вони не володіють методикою етимологічних досліджень, не знають тих мов, від яких веде родовід певний термін, або найчастіше перекладають
тлумачення російськомовних словників іншомовних слів, роблячи помилки.
Ось як виглядає пояснювальна частина статті андрагогіка в Енциклопедичному
словнику для соціальних працівників [ЕФСС 2013, 11]: андрагогіка (грец. ανδρός –
доросла людина і αγωγή – керівництво, виховання). Наголосимо на тому, що давньогрецьке ανήρ (ανδρός) називало чоловіка, тобто це слово з ряду одиниць на позначення вікових характеристик людини: немовля–дитина–підліток–парубок, юнак–
дорослий чоловік (а не просто людина!). Іменник αγωγή має значення виховання,
навчання, ведення, а не керівництво. Отже, в поясненні андрагогіки порушено два
принципи етимологічного коментування: 1) не виділяти морфеми без врахування
системи словотворення певної мови та етимологічних зв’язків аналізованої форми;
2) для пояснення їхньої семантики необхідно проводити системний етимологічний
аналіз основного словникового фонду мови за темами та відношеннями похідності
між словами кожної теми. Другий принцип якраз і вимагає розгляду іменника андрагогіка серед слів типу педагогіка – наука про виховання та навчання людини, первісно дитини παις (παιδός) + άγω веду, виховую на противагу андрагогіці – науці
про виховання – удосконалення дорослого, що сформувалася пізніше.
Неврахування словотвірної похідності між реєстровою одиницею словника та її
похідними, як і первісною етимологічною формою, спричинює викривлення тлумачень. На похідність потрібно звертати особливу увагу, коли до гаслових одиниць
потрапляють слова вже словотвірно засвоєні мовою-реципієнтом на зразок агресивність, толерантність тощо. Приєднання до запозичених основ питомих суфіксів –
ознака їхнього входження в мову і їхні зв’язки з мовою-етимоном також повинні
адекватно відбивати ступінь похідності. З цього погляду виглядає некоректним пояснення агресивності від латинського aggrédior – нападати. Назване слово в українській мові має другий ступінь похідності. Воно мотивоване прикметником агресивний, що є запозиченням з французької від agressif, яке, в свою чергу, веде своє походження від латинського agressio напад. У соціології – це налаштування на агресію, в хімії та медицині – агресія, агресивний, агресивність підкреслюють негативну, шкідливу дію чогось на що-небудь.
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Такий же характер мають етимологічні пояснення слова волонтерство, ніби
безпосередньо пов’язаного з латинським voluntarius воля, бажання, англійське voluntary добровільний. Реально це запозичення з французької volontaire – лат. voluntarius доброволець. Серед подібних до цього випадків можна назвати й гаслову
одиницю толерантність, яку укладачі ЕФСС виводять від латинського tólero – нести, тримати, терпіти, а потрібно від tólerans (tolerántis)– терплячий.
У багатьох словниках відсутня послідовність у використанні принципу етимологічного пояснення слів. До нього вдаються спорадично. В одних випадках, здебільшого біля слів, узятих з інших словників, вони є, в інших, теж численних, вони
відсутні, хоча бажані, бо уможливили б уточнення семантики слів на зразок деінституалізація, моніторинг тощо.
Часті випадки неправильного розкриття етимології слів. Так, іменник інтеграція
за ЕФСС веде свій родовід від англійського integration, насправді він латинського
походження (<integration відновлення, поповнення <integer цілий, об’єднання в ціле
яких-небудь частин [ЕФСС 2013, 52]).
Без пояснень залишилося слово фрустрація, хоча воно зберігає своє спеціальне
термінологічне значення від < лат. frustrátion – шахрайство, невдача у соціології та
в медичній сфері: стан тривоги, відчуття безвиходу та відчаю – одна із форм психологічного стресу: загибель, крах надії, зрив планів, намірів.
Несистематичне використання етимологічних пояснень спричинює відсутність
останньої біля слів, що хоча і використовуються у кількох галузях знання, проте не
стали загальновідомими. Так у вже згадуваній енциклопедії (ЕФСС) без них засвідчено слово віктимність від лат. victima– жертва, котре поширене в соціальній психології, кримінології та педагогіці, де воно пояснюється як суб’єктивна схильність
людини стати жертвою несприятливих умов соціалізації.
Без перекладу подано іменник акцентуація від лат. accéntus, де він у мовіетимоні позначає наголос. Цей термін важливий у мовознавстві. В описі фонетичного ладу мови він узагальнює процес виділення фонетичних, морфологічних, синтаксичних частин у мовленні за допомогою підвищення голосу, точніше наголошування голосних. Німецький психіатр і психолог К. Леонгард запровадив цей термін
у психологію на основі перенесення того компонента значення, що вказує на підсилення чогось, його інтенсифікацію. У цій галузі він позначає надмірний вияв рис
темпераменту, характеру людини. Отож, у нього простежується "слід" первісного
значення "вияв через виділення, підкреслення якихось частин цілого".
Хибне твердження про те, що анімація походить від французького слова. Цей
іменник від латинського animation – натхнення, одухотворення <animo оживляю.
Він став терміном кількох галузей знання. У кінематографії – це вид кінорухів графічних об’ємних фігур, під час показу яких на екрані створюється ілюзія рухів.
У соціальній психології анімація – свідома діяльність, спрямована на спонукання
прихованого потенціалу певного індивіда, групи, громад; створення умов для повнішої реалізації різнобічних можливостей людини.
Неправильно пояснено етимологію слова ініціатива. На думку укладачів ЕФСС
воно походить від лат initiáre – починати. Насправді воно з’явилося в нашій мові
завдяки посередництву французького initiative < лат. initium – початок.
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На жаль, список таких похибок не обмежується щойно наведеними прикладами.
Серед них трапляються майже курйозні. Так, у статті арт-терапія між її різновидами трапляється поряд із бібліотерапією (лікування читанням), імаготерапією
(образами, театралізацією), музикотерапією, вокалотерапією (співами), кінезіотерапією (рухами) названо ще й ізотерапію як лікувальний вплив засобів образотворчого мистецтва. Однак ця ізотерапія є запозиченням із російської мови: перший
складник композита корелює зі словом изобразительній, що й слід було пояснити.
Подібні до цього недогляди псують загальне добре враження від згадуваної енциклопедії, написаної з належним ступенем професіоналізму. Вони свідчать про необхідність співпраці в укладанні спеціальних енциклопедій та галузевих словників із
мовознавцями. І ще стає очевидною крайня потреба в редакторах-стилістах, щоб не
поширювалися з легкої руки такі "українські" винаходи в текстах енциклопедій, як
"У науковий оберт вже увійшло поняття гендерне виховання" [ЕФСС 2013, 24], "ставлення людини до оточуючого світу", "тож чим більший досвід діяння особистість
набуває з оточуючою дійсністю" [ЕФСС 2013, 26], "гендер у зростаючої особистості"
[ЕФСС 2013, 32] чи існівні (тобто існуючі) частки та результовна сил реакцій – реактивна сила (реактивна тяга) в словнику з фізики [ТСФ 2008, 495].
В українській шеститомній юридичній енциклопедії етимологічне коментування
гаслових одиниць порівняно з попередньою ЕФСС проведено послідовніше та коректніше, хоча й тут трапляються не зовсім вдалі пояснення. Так, укладачі іменник
абатство виводять безпосередньо від лат. abbas (abbatis) < грец. αββáς** – батько.
Насправді тут повинна враховуватися похідність слова абатство у сучасній українській мові від абат і етимоном цього іменника є арамейське абба – батько (ЕСУМ 1).
Біля гаслового слова сигналізація подано етимологічний коментар: від франц.
signalisation, нім. Signalisierung; від лат. signum – знак (ЮЕ 1998, т. 6, 664). Він повинен бути глибшим, потрібно вести мову про те, що нім. Signal, фр., англ. signal
походять від пізньолатинського signāle (signālis), субстантивованого прикметника,
пов’язаного із signum, знак (ЕСУМ, т. 6, 226).
У "Тлумачному словнику з фізики" (укладачі М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко)
до слова бар –позасистемна одиниця тиску подано: від грец. βάρος– вага [ТСФ
2008, 40]. Це некоректне тлумачення з погляду етимології слова. Воно потрапило
до фізичної термінології з французької bar, що в ній утворене від грецької основи
βαρ-. Абсорбцію укладачі виводять від латинського absorbio тоді, як воно в нашу
мову прийшло з німецької, де є Absorption [ТСФ 2008, 6]. Термін актиній укладачі
тлумачать як запозичення з грецької від ακτίνα – промінь, а також з латинської від
actinium. Вони могли б продовжити такі приклади ще й санскритом, бо давньогрецьке άκτις (ακτίνος) пов’язане з санскритським aktú –сяяння, випромінювання, готським uhtwo – світанок. Однак, як це допомагає їм у поясненні терміна актиній –
радіоактивний хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи елементів. Їм би
достатньо було вказати на його зв’язок з грецьким ακτίνα – промінь, спиця, не приписуючи ще й блискотіння та сяйво [ТСФ 2008, 12], бо це окремий сюжет, який не
під силу фізикам без спеціальної мовознавчої підготовки. У новогрецькій мові, а
саме в такій (а не давньогрецькій!) формі подають укладачі термін актиній – ακτίνα.
Проте в ній відбулося накладання і водночас розщеплення значень слів від άκτις
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(промінь, спиця) та іншомовного ράδιο <radio < лат. radius, що теж є променем, але
в сучасних мовах це також назва хімічного елемента радія, здатного до випромінювання. І саме до нього в новогрецькій апелюють новіші інтернаціоналізми з цим
складником, утворювані з грецьких компонентів у германських та романських мовах, пор. англ.. radium < лат. radius та радіо генетика, англ.. radiogenetics, грец.
ραδιογενετική, англ. radiography, радіографія, ραδιογραφία, ραδιοακτινογραφία, англ.
radiotherapy, радіотерапія, ραδιοθεραπεία Однак паралельно з ним в новогрецькій
існує потужне поле композитів з грецькою основою ακτινο- : ακτινοβολία радіація,
сяяння, ακτινοβόληση опромінення, ακτινογράφηση рентгенографія, ακτινισκόπηση
рентгеноскопія, ραδιοακτινοβολία радіовипромінювання.
На жаль, таких прикладів у названому словнику велика кількість, що свідчить
про непрофесійне використання укладачами етимологічного принципу семантизації
слів у спеціальних словниках. До того ж, переважна більшість запозичених термінів, а їх дуже багато в "Тлумачному словнику з фізики", залишилася без етимологічних коментарів, тобто цей принцип пояснення семантики слів застосовано нерегулярно і часто некоректно.
Не рятує ситуацію й використання перекладних еквівалентів, що їх подають у
перекладних двомовних словниках. У згаданому словнику з фізики гаслові одиниці
замість перекладу й семантичної мотивації часто супроводжує примітка букв., що,
мабуть, означає буквально. Ніде, ні в корпусі словника, ні в передмові до нього не
подано мотивування її використання, тому читач сам повинен фантазувати над змістом примітки, ідеться про метафоричне значення на противагу прямому, чи воно є
компонентом загальнішого/конкретнішого значення терміна: адаптація (рос. адаптация, англ. adaption) – букв. пристосування, активність (рос. активность; англ..
activity) – букв. дієвість, впливовість; акумулятор (рос. аккумулятор; англ..
accumulator) – букв. нагромаджувач, накопичувач; анізотропія (рос. анизотропия;
англ. anisotropy) – букв. різнозворотність, нерівнозворотність; інтерференція (рос.
интерференция; англ. interference; від лат. inter взаємно, між собою і ferio – ударяю,
уражаю) – букв. накладання, налягання; кластер (рос. кластер; англ. cluster) – букв.
скупчення, пучок тощо.
Вадою цього словника є надмір синонімічних англійських еквівалентів до однієї
гаслової одиниці. У багатьох випадках лексико-семантичні варіанти розрізнено позначками про сфери функціонування терміна на зразок: сила (рос. сила; англ. force,
strength; (величина) intersity, power; (опт.) capability, ability, capacity.
Однак у неменшій кількості випадків до однієї реєстрової української одиниці
подано десятки без будь-яких пояснень: витратомір (рос. расходомер; англ. flowmeter, fluviometer, discharge ga(u)ge, flow ga(u)ge, flow-measuring apparatus, consumption indicator, flow(rate)meter, fluid meter, velocimeter – прилад для вимірювання витрат речовини.
У таких випадках без контекстів уживання користувач сам повинен вирішувати,
чи це ознака неусталеності термінів у певній галузі (відсутність генералізації їх)
науки англійською мовою, чи це недогляд укладачів, доказ їхнього нерозуміння
того, що надмір синонімів у термінології – вада її підсистеми. І це їхня лексикографічна поразка.
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Деякі тлумачення в ТСФ викликають сумніви щодо їхньої професійності. Так,
фонему пояснено як найменшу інформаційну одиницю усного мовлення. У тлумаченні підкреслено: "Одній літері можуть відповідати різні фонеми, а в деяких випадках – комбінації фонем" [ТСФ 2008, 696]).
До розхитування норми веде практика укладання деяких спеціальних словників
якогось "нового" типу (тлумачно-перекладно-етимологічного), спрямована на заміну
будь-що вже засвоєного терміна питомим відповідником: асиметрію на (неспівпомір), симетрію – (співпомір), суперсиметрію – на (суперспівпомір), антисиметрію на
антиспівпомір, насос на (нагнітень), цикл на (наверт), сигнал на (визнак), символ на
(знамень), сингонію на (співкуття), синхронізм на (співчасся) і систему на (уклад) і т. д.
Уже прийнятий давно термін годограф (рос. годограф; англ. hodograph, locus
(function) замінено на шляхопис у механіці [ТСФ 2008, 757]. Шпаруватість імпульсу (рос. скважность импульса; англ. relative duration, intermittency factor, ratio, onoff time) стала прогальністю імпульсу. Слів, подібних до утворень результовна,
прогальність немає у жодному словнику української мови. Не кажу вже про такі
сміливі конструкти, як радіосвист (рос. радиосвист, англ. whistling atmospherics) –
те саме, що атмосферики – свистівки [ТСФ 2008, 37, 493].
Виникає питання, з якою метою це робиться? Адже маємо один наслідок – розхитування термінологічних норм української мови. Без запозичень не існує жодної
мови в світі. Самі укладачі в пояснювальних частинах багатьох термінів використовують саме симетрію, асиметрію, антисиметрію, систему, цикл тощо. Тоді навіщо ці експерименти, коли так багато нових термінів, що приходять із інших мов,
яким потрібно дати раду негайно. Отут і відкривається полігон для карбування слів
за питомими словотвірними моделями та за допомогою своїх мовних засобів.
У греків є прекрасне прислів’я "Τα μέτρα άριστα" – міра понад усе. Воно стосується
і термінології. Всього, що проходить у нашу мову з інших, не можна легко брати.
Мода на шоу запозичених слів у нас-таки існує. Проте їй слід протиставити розумну мовну політику відстоювання своєрідності української мови через новотвори,
калькування, формування гібридів, перифраз тощо. Потрібний перегляд аксіологічних норм щодо запозичень і неозапозичень. У цій сфері необхідно спиратися на
найновіші етимологічні, морфологічні, словотвірні, лексичні критерії.
Надмір запозичень, безперечно, заважає термінології, незважаючи на всю привабливість "глобалізації". Він перешкоджає розумінню спеціального тексту. В різних мовах існують різні тенденції дотримування міри в запозичуванні одиниць.
Так, у новогрецькій димотичній мові дуже активна тенденція калькування, напівкалькування, перифраз, отже, до підтримки національного компонента в словотворенні. Саме тому в ній замість поширених в інших європейських мовах інтернету,
Internet та бодибілдинга призвичаїлися διαδίκτυο та σωματοδόμηση. Піксель у них
εικονοστοιχείο, сервер διακοσμητής, веб-сторінка – ιστοσελίδα, курсор – δείκτης,
глобалізація – παγκοσμιοποίηση.
У текстах використовують, наприклад, паралельно το σκάνερ і відповідник ο
σαρωτής, причому запозичення виділяють ще й латинськими літерами.
Щороку термінологічна комісія публікує списки нових слів і неосемантизмів –
еквівалентів запозичень, що є претендентами на входження до лексикону мови, але
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викликають дискусію. Там пропонують на загальне обговорення і схвалення кальки, новотвори. Після цього вони потрапляють до лексикографічного реєстру, до
картотеки. Нам би запровадити цю практику видання зошитів (чи бюлетенів) нових
слів та нових значень слів.
Клименко Н. Ф., д-р филол. наук, проф., чл.-корр. НАН Украины
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Этимологические объяснения как способ семантизации терминов в современных украинских специальных словарях
В статье рассмотрено использование этимологических комментариев и переводных эквивалентов
в некоторых специальных (отраслевых) и энциклопедических украинских словарях последних двух
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"ЛЮБЛЮ І НЕНАВИДЖУ" КАТУЛЛА
VS
"ARS AMATORIA" ОВІДІЯ
Мегела Іван Петрович,
д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено зіставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія.
Виявляється природа любові в Катулла і Овідія, висвiтлюються особливості їхньої поетики, жанрова
природа їхньої поезії, аналізуються тематика і засоби художнього відображення особистих почуттів і
любовних хвилювань у контексті традиції та новаторства.
Ключові слова: антитеза "люблю і ненавиджу", "неотерики", жанрово-стильові особливості, любов,
гра, риторика, традиція, новаторство.

Люди здавен користуються мовою поезії, щоб зафіксувати свої як найблагородніші, так і найпримітивніші сексуальні переживання. З нашої любові і сексуального
досвіду, що закорінені у найглибших закутках підсвідомого життя душі, проростають як чудові квіти, так й огидні будяки. Засадничий принцип, що управляє людським буттям – шопенгауерівська воля до життя, – ніде не проявляється так безпосередньо і так потужно, як у коханні.
Починаючи з романтизму, ми звикли сприймати лірику як неповторноіндивідуальне вираження емоцій. Ті ж критерії прикладаємо і до більш віддаленого
минулого. Однак, у підході до поезії античності, необхідно пам’ятати, що традиційне для неї більш важливе, ніж оригінальне, і, що традиція визначала там не лише
жанр і форму, але й самовираження поета [Кифер 2003, 3].
Яскравим свідченням цього є поезія двох видатних і дуже відмінних між собою
римських поетів Катулла й Овідія.
Римляни були землеробами і воїнами, відзначалися практицизмом і не були налаштовані, як греки, на створення поезії для власного задоволення. "Римлянин мав
від природи грубу і чуттєву натуру; до певної міри він був жорстокий і дикий, тим
не менш, був розсудливим і тверезомислячим громадянином, який прагнув облаштувати суспільне життя у найбільш розумний й ефективний спосіб. У такого народу
поезія, особливо любовна, не може народжуватися спонтанно; він не матиме таких
геніїв любовної лірики, як Сапфо, Івік, Анакреонт і Мімнерм. Римляни не мали відповідних засобів для вираження витонченого кохання" [Корнелий Тацит 1993, 204].
Відомий римський історик Тацит зазначав, що римляни одружувалися не з кохання
і кохали без вишуканості чи шанобливості [Ошеров 1983]. Тому їх любовна поезія
являла собою або наслідування, майже переклад грецьких зразків, або досягала вершин у чесному вираженні чуттєвості, особистих переживань. На ґрунті старої республіки не могли розквітнути найніжніші квіти любовної поезії. Та й шлюби у Давньому Римі базувалися здебільшого на раціональній основі, на розрахунку, а більшість дружин були суворими і "чеснотними" матронами.
Якби й Катулл дотримувався у всьому звичаїв і моралі середнього класу, його
особисте життя не склалося б так нещасливо. Але тоді ми навряд чи знали б щось
про його любовні страждання. Катулл – перший римський поет кохання, який за20
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лишив артистичне (й воістину національне) вираження глибоких почувань. Він
найближчий нам за духом, ніж усі його знамениті послідовники, оскільки залишався у віршах людиною, а не ритором, чесно й талановито розповів про свою любовну пристрасть.
Значна частина поезії Катулла присвячена Клодії, яку він оспівав під іменем Лесбії; у цих віршах вперше в античній поезії кохання виступає не тільки як чуттєва
пристрасть, але і як духовна близкість. Стосунки Катулла і Лесбії – одна з найвідоміших давньоримських любовних історій саме завдяки силі почуттів і таланту поета. Лесбія стала символом жорстокої жіночості і водночас літературною загадкою.
Катулл увійшов у свідомість нового часу як "відкривач духовного кохання".
В добу політичної і соціальної кризи республіки в середині І ст. до н.е., коли відчувалася приреченість республіканських принципів і більш деспотичного характеру
набували дії військових диктаторів (Гая Юлія Цезаря), Катулл не став робити ставку на традиційну військову кар’єру; а разом з друзями, поетами-однодумцями: ідейними прихильниками республіки, відмежувався від прямої політичної боротьби,
замкнувся у сфері внутрішних переживань. Він очолив "неотериків" ("модерних"
поетів), які відкидали старі літературні жанри – дидактичний та історичний епос – і
знаходили в александрійській поезії моменти, які стимулювали інтерес до особистого життя окремої людини, народжували поезію особистих почуттів. Наслідуючи
елліністичних поетів, вони передавали інтимні переживання людини, збагачуючи
поетичну мову новими метричними розмірами. Суб’єктивне "я" стало об’єктом зображення, темою поезії.
Більшу частину життя Катулл провів у Римі, де пережив драматичне кохання.
Вчителями "науки пристрасті ніжної" для Катулла служили елліністичні поети. При
перенесенні на римський ґрунт характер їх еротики зазнавав, однак, певних змін,
адже становище жінки у римському суспільстві було більш незалежним і шанованим, ніж у Греції. Сучасний російський письменник В. Отрощенко так охарактризував образ Лесбії, яким він постає у віршах Катулла: "Обставини могли скластися
так, що дослідники ніколи б не з’ясували, ким була героїня цієї історії. В образі Лесбії зосереджена вся чарівна краса небесних богинь і все буйне блядство трактирів і
провулків Риму, її можна було б уявити ким завгодно – хвойдою з вулиці Субура,
якою-небудь вільновідпущеницею, римською гетерою чи якоюсь лесбійською дівчиною (жителькою острова Лесбос) – такий точний зміст псевдоніма Лесбос, що
його надав Катулл своїй коханій".
Клодія Пульхра Терція була дружиною сенатора Метелла. Відомі два прізвиська Клодії: "Боопіда" (Волоока) і "Квандратія" (ціною шеляг). Після смерті чоловіка у Клодії був роман з приятелем Катулла, багатим красенем Целієм Руфом.
Вони були коханцями з 59 по 57 до н.е. і проживали у сусідніх будинках на Палатинському пагорбі. Перервавши ці стосунки, Клодія через підставних осіб звинуватила Целія Руфа у спробі отруїти її. Захисником обвинуваченого виступив ворог її брата – Ціцерон, який виголосив на суді у березні 56 року свою знамениту
промову – Pro Caelo, в якій охарактеризував її як "всезагальну подружку" і як особу не лише знатну, але й "загальновідому". Целія було виправдано, а репутація
Клодії виявилася заплямованою. Після цього немає жодних відомостей про життя
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Клодії. Жоден з сучасників Катулла не згадує її ім’я у зв’язку з поетом. Вірші про
Лесбію датовані здебільшого 57–56 рр. до н. е. На думку дослідників творчості
Катулла, не варто вважати Лесбію єдиним коханням поета і пов’язувати з нею всі
любовні згадки у віршах. Лесбія згадана по імені дише у 13 віршах , деякі з них
написані ще до їх стосунків.
Відомо, що Катулл прибув до Риму десь 61–60 року до н.е. і опинився у почті
сенатора Квінта Метелла Целера, з яким була одружена Клодія. Метелл займав посаду намісника рідного краю Катулла Верони, і, цілком природньо, що поет шукав
його покровительства. Катулл зумів увійти у столичні літературні світські кола, де
й зустрів майбутню героїню своїх поезій – Лесбію. Якщо Клодія була Лесбією, то її
роман з поетом розпочався ще до смерті її чоловіка, оскільки в одному з віршів Катулл згадує, як кохана сварить його у присутності чоловіка, а той ніяк не може збагнути причину цієї пристрасті.
Після смерті сенатора Метелла Катулл перейшов до почту іншого сенатора – Гая
Меммія і через деякий час відбув з ним до малоазійської Віфінії. У житті Клодії в
цей момент розгортаються події роману з Целієм, відомі з промови Ціцерона на
скандальному процесі. Промова Ціцерона передує прощальному віршу Катулла, в
якому поет остаточно пориває з Лесбією.
Прикметним атрибутом Лесбії є горобчик, оспіваний Катуллом у двох віршах
(№ 2 і № 3). Власниця горобчика не названа по імені, але немає сумнівів, що це саме Лесбія (наприклад, у Марціала читаємо: "Плакала Лесбія, позбавлена ласки
пташки своєї"). У вірші № 2 Катулл заздрить горобчику за те, що той може вільно
порхати тілом коханої. Вірш № 3 – віршований некролог на смерть пташки. Катулл
пародіює поховальний плач: з тими ж наріканнями на швидкоплинність життя, повторами, подаючи їх, однак, у жартівливому тоні. Горобчика присвячували, зазвичай, Венері, яка з’являлася на колісниці, запряженій горобцями (у гімні Сапфо),
"Горобчик" – пестливе слово закоханих у комедіях Плавта.
Сучасна перекладачка поезій Катулла Рахель Торпусман у коментарях до цього
вірша повторює курйозну думку Анджело Поліціано: "В цих фривольних віршах Катулл, пародіюючи урочисті гімни на честь богів, під горобчиком" змальовує одну з
частин свого тіла". Якщо виходити з того, що поезія Катулла сповнена фривольностей і двозначностей, то дана версія має право на існування. У ранній римський період, як випливає з елегії № 68, присвяченої якомусь Аппію, у Катулла було зовсім інша коханка – candida diva – як він її називає. То була дружина Аппія, в домі якого
Катулл оселився, переїхавши з Верони до Риму. Поет із захопленням згадує цей час,
коли вони разом з Аппієм ділили богиню і господиню, яка була їх communis amor.
Пристрасть, яка у грецьких поетів описувалася з легкою іронією, як своєрідна
гра, в аполітизмі "неотериків" набула серйозного, урочистого і навіть трагічного
звучання, будучи освяченою величчю давніх чеснот: вірністю, мужністю, чеснот,
які з суспільних засад і принципів перетворилися на засади приватної моралі.
Зрада в коханні стає подією, що зачіпає всю систему житєйських цінностей.
У такому контексті почуття любові набуває нову властивість – піднесено-духовну.
Надання коханню духовно-душевних вимірів – найбільше новаторство і своєрідність Катулла, що вирізняє його з-поміж усієї античної лірики.
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Вірші Катулла засвідчують, як важко народжувалося нове розуміння кохання,
адже в античній лексиці бракувало слів для його вираження. Поет Нового часу міг
би означити фізіологічну пристрасть словом "хотіти", а духовну – словом "кохати",
античний же поет позначав фізіологічну любов словом "володіти", а для духовної у
нього не вистачало окремого слова. Для передачі нового аспекту інтимного почуття
Катуллу доводиться вдаватися до складних перифраз: "союз святої дружби", "хотіти добра", "любити, як батько своїх дітей" [Тронский 1983, 342]. Вірші Катулла демонструють широкий діапазон почуттів: від ніжної любові через смуток і розчарування – до гіркого сарказму. Така роздвоєність поняття любові й кохання лежить в
основі душевної трагедії Катулла; вона розкриває його знамениту антитезу:
Я і люблю і ненавиджу. "Як це?" – спитаєш. Не знаю.
Чую, що так воно є. Чую – і мучаюся тим
[Давня римська 2000, 36, пер. А. Содомори].
Цей двовірш, написаний за прикладом душевного роздвоєння давньогрецьких
поетів, нині здається раціональним, сухуватим. Але саме таке поєднання ліризму й
ученості, пристрасті й раціональності – характерна прикмета катуллівської поетики. Стиль Катулла виграє контрастами високого і низького, поетичного і простонародного, в його мові архаїчні звороти зіставляються з грецькими запозиченнями,
його вірш постійно збуджує слухача імпульсивними ефектними ритмами. Все це
разом створює емоційну напругу, яка, залежно від повороту теми, осмислюється то
як переможна насмішка, то як трагічна мука. Метрична структура лірики поета багата: він використовує гекзаметр, дистих елегійний, триметр ямбічний, голіямб,
триметр ямбічний, Асклепіадів вірш, сапфічну строфу:
Катулле бідний, вже химери гнати годі
Бо те, що витратив ти, пропало навіки!
Всміхалося тобі колись ясне сонце,
Як ти туди ходив, куди вела люба.
Дорожча і миліша над усе на світі.
О, скільки пустотливих там було жартів,
Яких хотілося б тобі і їй разом!
Так, так, всміхалося тобі ясне сонце.
Тепер вона не хоче, – будь же і ти гордий
І не біжи за нею, й не журись дурно
А все стерпи й переможи твердим духом
[Давня римська 2000, 28, пер. М. Зеровa].
Для визначення кількості поцілунків поет користується двома порівняннями:
спочатку він порівнює їх число з піщинками у пустелі, причому, географічна конкретизація простору (на території між оракулом Юпітера і священною гробницею
старовинного Батта) не лише складна сама по собі, але й передбачає додаткову
працю, ерудицію, оскільки містить натяк на Каллімаха, який походив з Батти. Друге порівняння – із зірками на небі, що спостерігають за прихованим коханням людей [Ярхо, Полонская 1967]. Лише через шість рядків продовжується перерваний на
самому початку період, зв"язок цих рядків з початковими і замкнутість композиції
наголошуються повторюванням слів напочатку і в кінці:
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Ти хочеш Лесбіє, дізнатись неодмінно,
Яким числом твоїх цілунків неоцінних
Украй і через край задовольнився б я?
Аж скільки є піщин у золотих краях
Кірени дальної, де сильфію багато.
Від гробовищ царя шанованого Батта
І до Юпітера лібійського святинь,
І скільки зір – очей з нагорених склепінь
Глядить на людський рід, мовчанням ночі вкритий –
Цілунків стільки жде і твій Катулл неситий,
Щоб заздрісник урвав той незлічений лік
Щоб горя не вшептав лукавий чийсь язик
[Давня римська 2000, 28, пер. М. Зерова].
Більш ускладнено розкривається тема кохання, коли в ній стикаються два суперечливі почуття. Так, вірш 51 розпочинається картиною туги закоханого і закінчується відповіддю Катулла самому собі, що вводить трагічний аспект теми любовне
дозвілля: "Твоє дозвілля, Катулле, для тебе обуза, твоє дозвілля тебе і пригнічує, і
мучить…". Від цього вірш розпадається мовби на дві незалежні частини. Кохання,
як зіткнення протилежних почуттів, знаходить вираження у розміреній формі елегійних дистихів:
Часто ти мовила: "Ти – мій єдиний. Без тебе, Катулле,
Навіть Юпітер мене, Лесбіє, не звеселить!
Що ж, і тебе я любив і не так, як то дівчини хочуть.
Ні, лиш як батько дітей – з ніжним любив почуттям.
Нині – тебе я пізнав і, хоча й пломенію сильніше,
Все ж то далеко не так я над тобою тремчу.
"Як це?" – спитаєш. Зрада твоя мене змушує нині
Більше любити, але.менше бажати добра
[Давня римська 2000, 35, пер. А. Содомори].
Катулл помер у молодому віці. Чи віку йому вкоротило нещасливе кохання? Навряд. У багатьох поезіях говориться про сексуальні пригоди з жінками нижчого порівняно з Клодією стану (ці пригоди не обов’язково співпадали хронологічно з коханням Катулла до неї). Поет описує ці пригоди мовою, яка нині здається грубою,
хоча й не справляє враження непристойності. Ймовірно, що Катулл від природи
відчував потяг до жінок, але він писав також ніжні рядки, звертаючись до юнака
Ювенція, про якого немає відомостей, можливо, що це псевдонім.
Психоаналітична теорія підштовхує до висновку, що розчарування у коханні до
Лесбії спонукало Катулла до вияву прихованих гомосексуальних рис його особистості. Можливі обидва вирішення. Можна припустити, що його пристрасть не була
чисто естетичною і духовною, про що свідчить чуттєвість вірша № 56. Катулл у
формі листа до Катона розповідає про те, як він застав юного суперника з коханкою
і сам небавом вчинив з ним те саме. Лише бісексуал може так швидко переводити
свою сексуальну активність з жінки на чоловіка. Катулл, ймовірно, від природи був
бісексуалом, хоча гетеросексуальні схильності у нього переважали.
24

І. П. Мегела

Нещасливе кохання краяло його серце. Однак, після гіркого розчарування поет,
очевидно, помирився з коханою. Катулл знемагав від пристрасті і горя, чіплявся
мов за соломинку – і відчував себе щасливим, коли безсердечна Лесбія повернулася
до нього:
До жадібного ти повертаєшся і понад сподівання
Ти приходиш сама! Яскраво відзначений день!
Хто ж зараз щасливіший з усіх, що живуть на цьому світі?
Чи можна назвати бажанішим від мого життя?
[Давня римська 2000, пер. мій].
Та після чергового розчарування звучить ще гіркіша скарга. Врешті, у спробі
опанувати себе, він звертається до своєї слабкої душі, пробуючи вдихнути в неї
мужність і рішучість.
Історію кохання Катулла і Лесбії вже сотні років натхнено реконструюють філологи і поети. Виокремлена з віршів, доповнена багатьма опосередкованими відомостями і загальними розмірковуваннями, ця історія залишається найзагадковішим
моментом у житті поета. Катулл був першим поетом, який зробив набутком нащадків не просто особисте, а інтимне почуття. Художній світ Катулла – свідомо оголений, це – справжнє пекло любовних страждань, хіті й насолоди [Holzberg 2002].
Овідій Публій Назон творив в іншій ситуації: припинилися безперервні громадянські війни, зовнішня могутність країни зміцніла. Август, маскуючи монархію
під республіку, вимагав служіння державі як спільній справі, прагнув відновити
староримські чесноти, вірність республіці, родині. Однак реальність у державі з
одноосібною владою ажніяк не нагадувала ідеалізовану республіку, на перший
план виходили нові цінності: особисте щастя, кохання, поетична творчість, самовдосконалення. Освічені римляни нового покоління сподівалися знайти захист від
офіційної моралі у світі особистого життя – естетизованого, багато в чому умовного. Поет привернув до себе увагу оригінальною розробкою любовної тематики, він
оспівував не пристрасне кохання, а любощі. Кохання – це, насамперед, пристрасть,
що вміщає в собі й протилежне почуття (Катуллове "люблю і ненавиджу"). Овідій
сам дав собі визначення – "tenerorum lusor amorum", тобто "співець ніжних любощів". Його любощі – гра, втіха, забава. Таке ставлення йшло в розріз із законами
Августа: про обов’язкове одруження для сенаторського і вершницького станів, проти розпусти, що передбачало суворе покарання за перелюб, про обмеження розкоші, про розмежування неодружених і бездітних.
Гучну славу молодому поету принесла збірка "Любовні елегії", яка стала вершиною римської літературної еротики. Овідій оспівує свою любов до жінки, яку він
називає Корінною, за ім’ям беотійської поетеси V ст. до н.е. (ймовірно, що це умовно-поетичний образ). Інерція могутнього поштовху, заданого елегії творчістю Катулла, вже вичерпалася і суб’єктивна елегія перетворювалася на об’єктиву.
Тематика елегій – опис любовних переживань і пригод. Тільки два вірші не
пов’язані з темою кохання: елегія на смерть Тібулла (3, 9) й опис свята на честь
Юнони (3, 13). У низці елегій містяться декларації поета про перевагу ліричної поезії над епічною та про любов до життя, вірне кохання. Ця збірка – не просто автобіографічна історія, яку поет розповідає у циклі віршів за традицією, що склалася в
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римській поезії, це справжній любовний роман в дусі александрійської лірики.
В Овідія традиційні мотиви елліністичної епіграми набувають нового вираження
(звернення до зачинених дверей коханої, опис мук нерозділеного кохання, переживання через невірність подруги тощо). На противагу своїм попередникам Лукрецію,
Вергілію, Горацію, Овідій вибирає для дидактичної поезії не гекзаметр, а елегійний
дистих, який найбільше відповідає змісту збірки. Любовна елегія стає об’єктивізацією можливих ситуацій, змальованих віртуозно й повно.
Концепція кохання Овідія та сама, що й в александрійській епіграмі. Кохання –
не пристрасть, а гра, найвищий сенс життя, пригода. Створюючи абстрактний образ
коханої, використовуючи літературні мотиви й ситуації, поет прагне відійти від реальної дійсності у світ вигадки й фантазії. Слава поета й коханця для нього вища,
ніж слава військового чи політика. У цьому творі Овідій найповніше виражає своє
естетичне кредо – "мистецтво заради мистецтва", "гра заради гри". Любовні пригоди, про які розповідає поет, – це плід його фантазії, але описана ним мораль римського світу цілковито відповідає тогочасній дійсності.
Володіючи унікальним поетичним талантом, Овідій розвиває традицію римської любовної елегії, започаткованої Галлом, Тібулом і Проперцієм. В "Любовних
елегіях" відчутні катуллівські мотиви, циклізація віршів, об’єднаних вигаданим
іменем коханої. Тут й обов’язкові нарікання на зраду подруги, на її корисливість,
на власне безсилля порвати з негідницею. З епіграми перейшла тема скарг перед
зачиненими дверима коханої, нарікання на чоловіка і охоронця, які перешкоджають побаченню закоханих.
Як і попередники, Овідій оспівує кохану під вигаданим іменем Корінни. Але,
якщо про прототип Лесбії у Катулла відомо доволі багато, то ні сучасники Овідія,
ні нащадки не знали, хто ж така Корінна, і, взагалі, чи існувала вона? Все, про що
йдеться у цій збірці, багато разів переспіване. Катулл написав вірші на смерть горобчика Лесбії – Овідій пише розлогу елегію на смерть папуги Корінни. Він розповідає про свій віщий сон (ІІІ, 5), як Лігдам і як Проперцій, просить подругу чарувати не неземною, а природною красою, конкретизуючи цей спільний мотив інвективою проти фарбування волосся. Катулл написав дворядкову епіграму про розлад
почуттів до Лесбії "Ненавиджу і кохаю", Овідій створив елегію (ІІІ, 11), де тема
"ненавиджу" займає 32 рядки, а тема "люблю всупереч ненависті" – 20. Впадає у
вічі прагнення Овідія сказати якомога більше про об’єкт свого захоплення. Поета
цікавить сам процес знаходження нових мотивів і можливостей та ув’язки їх з головною темою. Тут відчутне джерело його поетичного стилю – риторика. Вихованець риторських шкіл, Овідій добре знав правило, яке вимагало підпорядкування
головній темі "загальних місць". Мотиви, запозичені у попередників, і, насамперед,
міфологія – невичерпне джерело "загальних місць" в елегіях поета.
Вплив риторики відчувається насамперед у розвитку обраних тем. Одна й та ж
сама тема часто переходить з елегії в елегію. Іноді вона розробляється за контрастом: в одній елегії звідниця доводить вигоду продажної любові, а в іншій – вже сам
поет переконує кохану у зворотньому.
Часом контраст узгоджується із загальним розвитком теми: поет повчає Корінну
як обманювати чоловіка на вечірці, а потім сам страждає, коли вона вчиняє з ним те
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саме. Іноді контраст сам стає темою: автор переконує кохану, буцімто він не зраджував їй з рабинею, а в наступній елегії переконує рабиню не признаватися господині у
його зраді. Це вплив риторики, декламації, що ділилися на контроверсії – промовисуперечки та суазорії-промови переконання і доказ. Овідій був сильний саме в суазорії, яка повинна була не тільки логічно аргументувати, але й приваблювати "загальними місцями" – емоційно впливати на адресата і на слуачів. Для цього існував цілий
арсенал прийомів, що дозволяв розробляти одну й ту ж тему з різних точок зору, часто протилежних. У подвійній елегії (ІІ, 9 і 9а) поет спочатку доводить, що важко жити, будучи закоханим, а згодом, що жити без кохання – неможливо.
В чому переконує Овідій в елегійних суазоріях? Подруга не повинна вимагати
від поета плати за кохання, адже він винагороджує її ціннішим подарунком – своїми віршами. Кохана має навчитися обманювати чоловіка, залучивши до цього служницю, вміти налякати чи задобрити сторожа, але й чоловіка поет закликає стерегти дружину, бо інакше за нею буде нецікаво волочитися. Елегія виробила набір любовних ситуацій, точніше – "любощів". Овідій бере готові ситуації, обігрує їх, закликає всіх гравців дотримуватися правил гри. Авторське "я" тут на рівних правах з
усіма, настільки воно співпадає з Овідієм, неважливо, як і те, чи є Корінна реальним прототипом. Живе емоційне у "Любовних елегіях" майже цілковито витіснене
традиційним. Але поетична майстерність, віртуозність Овідія така виразна, що
"Любовні елегії" увінчують і водночас завершують традицію: подальша розробка
одних і тих же тем стала неможлива і розвиток цього жанру припинився.
Парадоксально, однак, що втрата безпосереднього переживання сприяє виявленню сильних сторін таланту Овідія: винахідливості, фантазії, вміння малювати словом. Обігрувана ситуація, оскільки вона не відчувається емоційно, описується
об’єктивно, немовби збоку. Деталь за деталлю простежує поет моменти побачення
з коханою – обстановку, свій стан, поведінку жінки, красу її тіла. Об’єктивність
вбиває емоцію, увагу переведено на пластично-зримий опис деталей. З мозаїки таких деталей можна скласти будь-яку картину, від ризикованої – до ідилічнопейзажної – і вона буде завжди точною у кожному слові, вишуканою у будь-якій
деталі, часто злегка іронічною. У змалюванні деталей Овідій невичерпний, – слідом
за поетом навіть сучасний читач мимоволі заряджається радістю винахідництва,
захоплюється пластичною зримістю образів. Одне з джерел таких деталей – "загальні місця", запозичені з поезії та міфології. Вони групуються здебільшого довкола
теми кохання, зануреної у побут. Тут має місце гра невідповідностей високого і низького, поетичного і повсякденного. Зовсім не відчутно величного тону, притаманного іншим авторам при змалюванні любовних стражданнь. Ще однією особливістю Овідія є розробка однієї теми у кількох варіаціях. Так, ціла елегія побудована на
обігруванні думки про те, що закоханий – це воїн на службі в Амура. Висловлене у
першому рядку твердження розвивається далі у кількох порівняннях. В елегіях
Овідія бачимо яскраві замальовки реального життя, яким він надає відтінку грайливості й іронії. Описуючи щасливу зустріч з Корінною, поет малює обстановку опочивальні, фіксує час дня, детально описує чудову зовнішність своєї коханої, майстерно використовує прийом напівтінні для поетичного відтворення любощів. Зразком естетики напівтіні слугує п’ята елегія першої книги "Любовних елегій", в якій
яскраво виражена безпосередність замилування красою жіночого тіла:
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Спека була. Полуднева уже завершилась година,
Зморений жаром сухим, я на постелю приліг.
Крізь піввідкрите вікно тьмяне пробивалося світло,
Що під наметом дерев завжди буває в гаях.
Так сутеніє повітря, як сонце пішло на спочинок,
Так по нічній темноті сірий займається день.
Присмерки ті до вподоби дівчатам усім обичайним:
Сором у затінках тих любого жде укриття
[Давня римська 2000, 161, пер. М. Зерова].
І тут в розпущеній серпанковій туніці входить Корінна. "Хто на поразку пристав, легко долати таких", – і перед поетом, немов Венера з морської піни, постає
його кохана. Вона немовби виринає у всій своїй красі, що не прихована вже й прозорою тунікою, хіба що такою милою для "щемкої цноти" напівтінню:
Як же на очі з"явилась вона без найменшої шати –
Перед видовищем тим в захваті я занімів.
Що то за плечі були! Як рамен струнких доторкнувся,
Так і вклались до рук пагорби ніжних грудей,
Як під помірними персами рівно живіт округлявся,
Як понад стегна круті зносився стан молодий!
[Давня римська 2000, 162, пер. М. Зерова].
Твір сповнений зачарування поетичним словом. Тут слід мати на увазі ту обставину, що антична поезія була народжена для звучання, кожен рядок запам’ятовувався, звуковим образам підпорядковувався весь арсенал зображальних
засобів. Поет віртуозно володіє мовою, в його віршах присутній дивовижний магнетизм слова. На відміну від іраціональної пристрасті, від кохання, любощі – щось
вишукане, це – наука, мистецтво. І, відповідно, потрібні настанови, що допомогли б
опанувати це мистецтво.
Думка написати "Науку кохання", поєднати в рамках одного твору серйозне із жартівливим, прийшла до Овідія не одразу після "Любовних елегій": поміж тим була
трагедія "Медея", збірка "Героїди" – послання героїнь грецької міфології до своїх
чоловіків, коханців. Тут і скромна, терпелива Пенелопа, і Федра, яка згорає від пристрасті, і Дідона, яка готова безстрашно розстатися з життям, і мстива Медея, і сентиментальна Енона. Всі вони по-різному переживають розлуку з коханими.
"НАУКА КОХАННЯ" ("ARS AMANDI") – пародійно-дидактична поема. На відміну від дидактичних творів, які писалися гекзаметрами, "Наука кохання" – віршований трактат, створений за всіма правилами численних посібників елліністичного
періоду, як от: гри в кості або м’яча, плавання, прийому гостей або мистецтва кулінарії. Поема складається з трьох частин. Відверто пародіюючи риторичні посібники, які розпочиналися викладом питання про "пошук" об’єкта. Овідій надає першій
частині такий же заголовок – "Як знайти кохану". Друга частина має назву "Як домогтися кохання", а третя – "Як утримати кохання". Повчання адресоване спочатку чоловікам (книга перша й друга), а потім жінкам (книга третя), для яких поет
написав до цього трактат "Косметичні засоби для жіночого обличчя". Виклад "науки кохання" пожвавлюється ефектними сентенціями, міфологічними оповідками,
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побутовими сценками. Овідієва "Наука кохання" суттєво відрізняється від творів на
подібну тему, які пропагували чисте платонічне кохання, відділяючи тілесне від
духовного [Gauly 1990].
"Наука кохання" займає особливе місце у любовній трилогії поета. Головне в ній –
теорія любовної стратегії. Це складна "наука", яка вимагає знань і старання. Однієї
краси для кохання недостатньо, закоханому потрібно бути і ввічливим, і лагідним, і
поступливим, бути готовим до будь-яких злигоднів. У стратегії кохання важлива
лише перемога і для її досягнення допустимі усі засоби: улесливість, обман, брехливі клятви і т. п. Овідій шукає у коханні взаємне розуміння і взаємне задоволення.
Він пише, що йому не мила продажне кохання і любов до хлопчиків, тому, що вони
не приносять взаємності. Подавши поради чоловікам, Овідій дає любовні настанови
жінкам. Він рекомендує їм слідкувати за собою, вміло приховувати свої тілесні вади, вдало підбирати сукню, підтримувати розмову і т. п. Овідій описує і любовні
пози, хоча техніка кохання займає у нього доволі скромне місце у порівнянні з
"Камасутрою". Поет рекомендує вибирати пози відповідно до своєї фізичної статури і природних уподобань партнера. Настанови Овідія шокували своєю відвертістю. Однак чіпка спостережливість і талант пародіювання дозволили вповні розкритися на вдячному матеріалі, який найбільше відповідав "дидактичному" трактуванню сфери інтимних стосунків, вираженню іронічного ставлення до морального законодавства Августа.
У "Науці кохання" немає нічого дражливого, сороміцького: навчаючи мистецтву
кохання, поет фактично оминає саме кохання, найзахоплюючіше для нього – гра.
Тут важить не так здобич, як шлях її здобуття, вміння вистежити, впіймати, а впіймавши – не випустити. "Наука кохання" – вершина овідієвої іронії , "реалізму" й
еротики. Якщо в "Науці кохання" поет пропонував систему порад на користь кохання, то у наступній збірці – "Ліки від кохання" – він переінакшує її. Виявляється,
засобів, що виліковують від кохання, не менше, ніж тих, що її породжують. Задум
поеми не був випадковий, він пов’язаний з риторичним досвідом Овідія. Поет досконало оволодів технікою контроверсії, яка вчила підбирати переконливі доводи
спочатку для однієї, а потім для протилежної сторони. Найперше, що необхідно
зробити закоханому – відмовитися від надмірного дозвілля, адже саме воно породжує нудьгу. Хай краще закоханий займеться корисними справами – розведенням
худоби, полюванням чи сільським господарством, тоді йому буде ніколи страждати. Ще краще зайнятися вишуковуванням недоліків у коханої, уявити собі, наприклад, що у неї негарні руки, криві ноги, що вона жадібна до грошей і т. п. Ще один
ефективний засіб – застати жінку за наведенням марафету. "Ліки від кохання" сповнені іронічного смислу. Це та ж апологія кохання, той же доказ його сили, тільки
від зворотнього. Вся технологія визволення від кохання слугує іронічним прийомом доказу його могутності. А звичка трактувати будь-який предмет з двох боків
допомагає поету створювати "антинауку" – "Ліки від кохання".
"Ars amatoria" Овідія дозволяє зробити висновок, що кохання в римському суспільстві не мало високої суспільної цінності і сприймалося лише як вид витонченого "освіченого дозвілля". Як справедливо зазначає Б. Б. Шалагінов, "психологічний
досвід любовного спілкування людина черпала не з власної душі, а в освячених ав29
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торитетом грецької старовини готових літературних (чи міфологічних) зразків
[Шалагінов 2004, 96]. Попри видиму легкість, Овідій – складний поет. Для його
розуміння, за справедливим твердженням М. Л. Гаспарова, необхідні кілька підходів, щоб крізь блискучу поверхню його віршів проникнути в їх глибину [Гаспаров 1973, 5] Поет оспівував жінку як елемент особливої естетичної насолоди, суть
якої полягала передусім не у душевній, а в еротичній близькості.
Мегела И. П., д-р филол. наук, проф.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
"Люблю и ненавижу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овидия
Статья посвящена сопоставительному анализу любовной лирики древнеримских поэтов Катулла и
Овидия. Раскрывается природа любви у Катулла и Овидия, освещаются особенности их поэтики, жанровая природа их поэзии, анализируются тематика и средства художественного выражения личных
чувств и любовных переживаний в контексте традиции и новаторства.
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"I Love and I Hate" Catullus’ vs "Ars Amatoria" Ovid’s
The article deals with comparative interpretation of love lyrics by ancient Roman poets Catullus and
Ovid. The nature of Catullus' love and Ovid's endearments are illustrated, peculiarities of their poetics are
considered, means of artistic expression of personal feelings and affection are studied in terms of traditions
and innovation.
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ИМЕНА БУКВ В СОВРЕМЕННОМ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ПИСЬМЕ
И ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ
Будейко Валерий Эдуардович,
канд. филол. наук, доц.
Челябинский государственный университет, Россия
Настоящая статья посвящена исследованию генезиса и перспектив бытования имён букв в восточнославянских алфавитах XXI в. Материалы взяты из белорусского, русского, украинского языков.
Некоторые прагматические аспекты употребления буквенных имён даются на материале русского
языка. Предлагаются возможные способы разрешения проблем наименования восточнославянских
букв в различных языковых сферах.
Ключевые слова: азбука, алфавит, белорусский язык, восточнославянские языки, имена букв, письмо, русский язык, украинский язык.

Бытование перманентных реформ в современной восточнославянской культуре
принуждает задуматься о категориальных определениях таких понятий, как азбука,
алфавит, составляющих основания письменности, её константы [Будейко 2012;
Степанов 1993]. Современное состояние письменной культуры наших восточнославянских стран привлекает внимание научной общественности к основам, происхождению современного белорусского, русского, украинского письма. В связи с этим
следует определить: насколько была целесообразна, с рациональной точки зрения,
общая тенденция смен культурных письменных констант (алфавитов и/или их составляющих) за последние 300 лет. На этот круг вопросов мы пытаемся ответить,
однако в силу широкого спектра затрагиваемых тем осветим только малую часть
большой проблемы на материале буквенных имён восточнославянского письма.
Замеченная ранее М. Нидерманом двойственность во французском, русском и
других восточнославянских языках в наименованиях букв, означающих согласные
звуки, указывает на явную этимологическую связь с историей становления латинского алфавита. Остановимся на этой линии подробнее. Известно, что в латинском
алфавите "f, l, m, n, r, s называются èf, èl, èm, èn, èr, ès, но b, c, d, g, k, p, q, t называются bé, cé, dé, gé, ka, pé, ku, té" [Нидерман 1949, 19], такая двойственность в наименованиях (именах) букв восходит к весьма глубокой древности. Однако до второй половины IV в. н.э. буквы первой группы не имели в своих именах дополнительного гласного. Эти буквы "были до этого времени «litterae per se nominativae,
sive quae per se prolatae nomen suum ostendunt» – «буквы сами себя именующие, то
есть такие, которые, будучи произнесены, показывают своё название», как a, e, i, o,
u" [Нидерман 1949, 19], о чём можно найти письменное свидетельство у Харисия
(IV в. н.э.) и Присциана (ок. 500 г. н.э.). По этой же причине "в терминологии римских грамматиков они противопоставлялись как sēmivōcālēs (полугласные) буквам
b, c, d, g и т.д., которые назывались mūtae (немые): «quod per se sine adminiculo vocalium non possunt enuntiari» – «потому что без помощи гласных не могут быть произнесены»" [Нидерман 1949, 19], о чём сообщал ещё грамматик Диомед (2-я пол.
IV в. н. э.). Замечательное место имеется у Плавта касательно подобного вида наименований: "<Demipho> hodie ire occepi in ludum litterarium: Lysimache, ternas scio
jam. <Lysimachus> quid ternas? <Demipho> a, m, o (amo)" [Нидерман 1949, 19].
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Если с гласными буквами и их латинскими именами носителям восточнославянских языков понятно, то с буквами, обозначающими sēmivōcālēs (полугласные): f, l,
m, n, r, s, этого сказать невозможно. Действительно, для восточнославянских языков: l, m, n, r являются буквами сродни л, м, н, р, обозначающими сонорные звуки,
по реализуемой возможности протяжные, звонкие, а буквы f, s с их звуковыми значениями таковыми не являются. Трудно не согласиться, что этимологические объяснения из истории латинского языка для школьников младших классов, начинающих изучать алфавит родного языка, включающего, конечно же, кириллическое
наследие, в славянских странах, выглядят довольно странно. При этом, более того,
историки латинского языка отмечают, что уже к IV в. до н.э. буква F, заимствованная из халкидонского алфавита и обозначающая звук [w] / [u] неслоговой, перестала таковой звук обозначать, поскольку буква V её вытеснила, а буква F стала обозначать звук [f] [Линдсей 1948, 15; Тронский 1960, 70].
Относительно S [s], которой соответствует восточнославянская буква С [c], можно только догадываться, что проточный, щелевой, шумный, переднеязычный сибилянт или свистящий звук производил некое особое звукосимволическое впечатление и был связан с магической и ритуальной функциями древнего латинского
языка и знания, наверно, поэтому ему был присвоен особый статус, равный полугласным, sēmivōcālēs. Согласно современным исследованиям А. П. Журавлева, русская звукобуква или звук [с] из 25 параметров стремится к оценочным признакам, а
именно: хороший, большой, красивый, гладкий, величественный, яркий, радостный, храбрый, добрый, могучий, подвижный [Журавлев 1981, 154]. Вероятно, что
не случайно некоторые латинские культовые слова начинаются с этого звука и буквы: sacerdōs (жрец), saliō (прыгаю), sal saliēns (прыгающая в огне крупинка соли –
благое предзнаменование), saluātor (спаситель), salūs (благополучие), sanguis
(кровь), sēmen (семя), septentriōnēs (север – семь звёзд Большой Медведицы),
serpēns (змея), sībilus (свист), sīdus (звезда, созвездие), sīgnum (знак, сигнал),
Siluānus (Сильван, римский бог лесов и полей), sōl (солнце), somnium (сон, сновидение), sonus (звук), sors (жребий, участь, судьба), superus (вышний) и т.п.
Итак, названия (имена) букв были перенесены совершенно по латинскому образцу в алфавиты восточнославянских языков через письменные реформы в начале
ХХ в. (начиная с 1917 г.), при том что они бытовали в восточнославянском письме
и в XIX столетии, как замечает В.Ф.Иванова: "названия "аз", "буки", "веди" и т. д.
употреблялись, наряду с названиями типа "а", "бэ", "вэ", ещё и в XIX в., а также и в
начале ХХ в. Окончательно победили названия "а", "бэ", "вэ" и т. д. лишь в советское время" [Иванова 1976, 53]. Сравним общую картину этого алфавитного подобия. Для единообразия наименования букв дадим в русской транскрипции, в квадратных скобках.
В белорусском алфавите: Аа [а], Бб [бэ], Вв [вэ], Гг [гэ] / [γэ], Дд [дэ], Дж / дж
[джэ], Дз / дз [дзэ], Ее [йэ], Ёё [йо], Жж [жэ], Зз [зэ], Ii [и], Йй [и краткое], Кк [ка],
Лл [эл], Мм [эм], Нн [эн], Оо [о], Пп [пэ], Рр [эр], Сс [эс], Тт [тэ], Уу [у], Ўў [у краткое], Фф [эф], Хх [ха], Цц [цэ], Чч [чэ], Шш [ша], Ыы [ы], Ьь [мягкий знак], Ээ [э],
Юю [йу], Яя [йа], что составляет 32 знака без диграфов: дж, дз [Кривицкий 1994, 5;
Павловская 2012, 15].
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В русском алфавите: Аа [а], Бб [бэ], Вв [вэ], Гг [гэ], Дд [дэ], Ее [йэ], Ёё [йо], Жж
[жэ], Зз [зэ], Ии [и], Йй [и краткое], Кк [ка], Лл [эль], Мм [эм], Нн [эн], Оо [о], Пп
[пэ], Рр [эр], Сс [эс], Тт [тэ], Уу [у], Фф [эф], Хх [ха], Цц [цэ], Чч [че], Шш [ша],
Щщ [ща], Ъъ [йэр] / [твёрдый знак], Ыы [йэры] / [ы], Ьь [йэрь] / [мягкий знак], Ээ
[э] / [э оборотное], Юю [йу], Яя [йа], что составляет 33 знака [Иванова 1976, 53–54].
В. Ф. Иванова согласна и с З. М. Волоцкой, Т. Н. Молошной, Т. М. Николаевой в
том, что "названия букв – это и название графемы, точнее, название графемы – это
и название буквы" [Иванова 1976, 54; Иванова 1991, 19–20].
В украинском алфавите: Аа [а], Бб [бэ], Вв [вэ], Гг [hэ], Ґґ [ґэ], Дд [дэ], Ее [э], Єє
[йэ], Жж [жэ], Зз [зэ], Ии [ы], Ii [и], Її [йи], Йй [йот], Кк [ка], Лл [эл], Мм [эм], Нн
[эн], Оо [о], Пп [пэ], Рр [эр], Сс [эс], Тт [тэ], Уу [у], Фф [эф], Хх [ха], Цц [цэ], Чч
[че], Шш [ша], Щщ [шча], Ьь [мягкий знак], Юю [ю], Яя [я], что составляет 33 знака
[Терлак, Сербенська 1999, 6].
Сравнивая три списка, получаем, что те буквы (звуки), которые в латинском
алфавите представляли sēmivōcālēs (полугласные, f, l, m, n, r, s), в восточнославянских алфавитах таким же образом выражены именами: эф, эл, эм, эн, эр, эс.
Эта заимствованная искусственность очевидна. При таком заимствовании, подражании отдаётся предпочтение латинской древности IV в. н. э. вместо славянской древности ХI в. н. э., мы имеем в виду кириллицу Остромирова евангелия
или Новгородской псалтыри. Очевидна и сложность заимствования, которая не
может быть объяснена понятным языком всем школьникам младших классов, потому что они, как правило, не изучают фонетику и историю латинского языка ни
в младших классах, ни в старших. Очень редкие исключения могут быть и есть
только в классических гимназиях.
В ХХ веке существовал довод, который не однажды приводился в качестве академического аргумента многими. Отмена прежних буквенных кириллических имён была связана с новым методом обучения чтению по звукам и слогам (звуковой метод
обучения чтению), то есть звуковой принцип облегчал навык первого чтения. Сейчас
трудно согласиться с этим доводом, потому что получается, что якобы многосложные имена букв мешали восточным славянам в конце XIX в. и мешают современным
грекам, арабам или евреям использовать звуковой метод обучения чтению в своих
языках, ибо их письменности содержат неодносложные буквенные имена. Конечно,
это никак не мешает проводить в жизнь звуковой метод обучения чтению. Педагоги
успешно использовали и используют начальные, первые звуки букв, а не полные
имена букв, и для этого совсем нет никакой необходимости прибегать к отмене традиционных буквенных имён в греческом, арабском или еврейском алфавите.
В действительности на практике от 1918 года и по настоящее время вызывает
большое затруднение наличие односложных, бессмысленных имён букв алфавита,
когда требуется ясно диктовать индексы, непонятные имена, слова, шифры по телефонной связи. Тогда приходится придумывать мужские или женские имена буквам (по узусу: А – Алла, Б – Борис, В – Вера, Г – Григорий и т. п.), что создаёт массу курьёзов и смешных запутанных ситуаций.
Третий наш пример свидетельствует, что имена букв корректируются в языке,
если они, имена, не отвечают закономерностям этого языка. Так, в русских аббре33
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виатурах (а есть примеры и в белорусских, и украинских сокращённых словах) вопреки принятым правилам чтения букв, согласно алфавиту, буквы читаются сообразно их национальной классификации и тенденции согласных звуков: в слове фэзэушник (но не эфзэушник), в аббревиатурах ФЗУ [фэ-зэ-у], ФБР [фэ-бэ-эр] [Иванова 1991, 27]; США [сэ-шэ-á] (сокр. Соединённые Штаты Америки), ФРГ [фэ-эр-гэ΄]
(сокр. Федеративная Республика Германия) [Иванова 2006], и здесь снова сказывается славянская тенденция к произношению открытых слогов. Вопреки академическим правилам, В.Ф.Иванова признаёт, что имеет место в аббревиатурах "просторечное произношение "рэ-сэ-фэ-сэ-рэ" (РСФСР), а также невольное деление на открытые слоги в произношении: "э-рэ-сэ-фэ-сэр" (строго буквенное произношение
"эр-эс-эф-эс-эр" затруднительно)" [Иванова 1991, 27]. В современной речи таких
случаев наберётся даже больше, чем можно ожидать, потому что практически редакторский (строго филологический) контроль и самоконтроль теперь снят с нынешних СМИ (кстати: [сми], а не [эс-эм-и]). Проблемный вопрос требует разрешения: зачем принимать и следовать заимствованным из глубокой древности правилам, которые не отвечают общим тенденциям современного восточнославянского
языка? Ответ может быть найден и определён: точное копирование латинских традиционных буквенных имён не отвечает закономерностям развития восточнославянских языков и их письменным культурам, а потому нуждается в пересмотре и
доброкачественном исправлении.
Будейко В. Е., канд. філол. наук, доц.
Челябінський державний університет, Росія
Імена букв у сучасному східнослов’янському письмі та латинський алфавіт
Запропонована стаття присвячена дослідженню генезису та перспектив існування імен букв в східнослов’янських алфавітах XXI ст. Матеріали залучені з білоруської, російської та української мов.
Окремі прагматичні аспекти вживання буквених імен даються на матеріалі російської мови. Пропонуються можливі способи вирішення проблем найменування східнослов’янських букв у різних мовних сферах.
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The Alphabetical Names in Modern Oriental Slavic Writing and Latin Alphabet
The present paper addresses to investigation of genesis and perspectives of alphabetical names existing in
oriental Slavic languages in XXI century. The materials were taken from Byelorussian, Russian, Ukrainian
languages. Some pragmatic aspects of using the alphabetical names are given on the material of Russian
language. The possible ways of decision of name for oriental Slavic letters problems are offered in various
linguistic spheres.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
КОНЦЕПТУ ΣΟΦΟΣ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
Лазер-Паньків Олеся Василівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті представлено результати дослідження особливостей лексичної репрезентації концепту
ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові. На основі семантичного аналізу лексем-репрезентантів концепту
ΣΟΦΟΣ характеризуються його поняттєва, образна та ціннісна складові.
Ключові слова: концепт ΣΟΦΟΣ, лексеми-репрезентанти, вербалізація, семантичний аналіз, метафора, метонімія.

У сучасному мовознавстві значна увага дослідників приділяється дослідженню
концептів ментальної сфери життєдіяльності людини на матеріалі різних мов. Як
зазначає Т. В. Леонтьєва, "мовні свідчення того, як уявляє людина себе … є одним
із центральних об’єктів антропологічної лінгвістики" [Леонтьева 2008, 3].
Питання визначення понять "розум, мудрість", наявність яких вважається ознакою розумної людини, а відсутність свідчить про невисокі ментальні здібності, викликало інтерес ще з античності. Так, у діалозі "Протагор" Платона знаходимо роздуми щодо тогочасного уявлення про мудрість, "як певні готові знання-вміння, які
перебувають у володінні індивіда (а не бога, як у співців, поетів та віщунів) та
складають його суть – душу" [Липкин]. Навчитися і стати було одним і тим самим.
Як зазначає А. І. Ліпкін, "відомі на той час уявлення про розум та мудрість годилися для торгівлі, ремесла, управління" [Липкин].
Квінтесенцію античного тлумачення поняття "мудрість" як "практичнотехнічного вміння" подає О. Ф. Лосєв, зазначаючи, що "суміш побутових та банальних висловлювань з кривавими злочинами та протиприродними шлюбами, великий життєвий досвід, дотепність і безстрашна самовідданість – це дійсно залишається для нас чимось незрозумілим, особливо коли вся ця протиприродна суміш
отримує назву мудрості" [Лосев 1986, 23].
Доповнення відомостей про моральні та етичні пріоритети давніх еллінів та визначення характеристик розумної (з точки зору давніх еллінів) людини стає можливим завдяки дослідженню особливостей репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові.
Мета дослідження – дати інтерпретацію давньогрецьких лексем-репрезентантів
концепту ΣΟΦΟΣ, з’ясувати їх семантичні особливості, виявити у їх семантичній
структурі концептуальні метафори як засіб об’єктивації досліджуваного концепту
та проаналізувати їх емоційно-ціннісну конотацію.
Для аналізу в якості об’єкта дослідження був обраний концепт ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові. Услід за В. І. Карасиком, концепт розглядається як "багатовимірне смислове утворення, у якому виокремлюються ціннісна, образна та поняттєва
сторони" [Карасик 2004, 109].
Предмет дослідження – особливості понятійної, образної та ціннісної складових
досліджуваного концепту. Для окреслення особливостей понятійної складової концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові було здійснено аналіз словникових дефініцій
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лексеми-репрезентанта концепту, у яких, за М. В. Піменовою, у вигляді семантичних компонентів (сем) актуалізуються понятійні ознаки [Пименова 2007, 314], та
визначено семантичні особливості синонімів лексеми-репрезентанта концепту. Було також проаналізовано етимологію деяких лексем-репрезентантів концепту
ΣΟΦΟΣ, що дозволило визначити внутрішню форму імені, на основі аналізу якої
можна говорити про понятійний компонент концепту.
Образні ознаки було виявлено шляхом зіставлення прямих та переносних значень лексем-репрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ та аналізу образних засобів його
об’єктивації (когнітивних метафор, метонімії).
Дані аналізу понятійної та образної складових концепту ΣΟΦΟΣ становили основу для окреслення емоційно-ціннісної сторони досліджуваного концепту.
Матеріалом дослідження слугували давньогрецькі лексеми-репрезентанти концепту ΣΟΦΟΣ (79 одиниць), вилучені методом суцільної вибірки зі словників давньогрецької мови [Дворецкий 1958, Liddle, Frisk 1959–1961].
Для вербалізації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові використовується значна
кількість лексем. Домінантною є лексема σοφός 3, яка, за даними словників, вживалася у давньогрецькій мові у значеннях: 1) досвідчений, вправний; 2) розсудливий,
кмітливий; 3) розумний; 4) вчений, мудрий; 5) винахідливий [Дворецкий 1958,
Liddle, Frisk 1959–1961].
У результаті проведеного аналізу словникових дефініцій основних лексемрепрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ, їх синонімів та спільнокореневих дериватів було
виокремлено низку семантичних ознак, які формують понятійну складову структури концепту ΣΟΦΟΣ.
Однією з семантичних ознак концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові є "розумний = знаючий", що вербалізується у лексемах σοφιστής ὁ знавець, майстер, винахідник, мудрець, ἐπιστήμων 2 знаючий, досвідчений, розумний, συνετός 3 розсудливий, мудрий, проникливий, знаючий.
Як зазначає І. О. Аполонов, мудрість, "первісно представлена в окремих символах, що охоплюють сферу пізнання, хитрості, мистецтва та управління, осмислювалася, перш за все, як ефективне застосування стихійної сили розуму" [Аполлонов 1999, 145]; актуальним для еллінів було розуміння мудрості як "практичного
знання, як еманації знання у дійсність" [ibid.]. Семантична ознака "розумний =
майстерний, вправний; винахідливий" вербалізується у лексемах σοφός 3 досвідчений, вправний, розсудливий, кмітливий, розумний, вчений, мудрий, винахідливий,
ἔνσοφος 2 мудрий, майстерний, δεξιός 3 правий, прихильний, розумний, майстерний,
δαΐφρων хоробрий, розумний, майстерний, μητιόεις мудрий, майстерний, ἐσθλός
3 хороший, мужній, благородний, розумний, вправний, досвідчений, знатний та
φράδμων 2 розумний, винахідливий.
Важливим фактором, який визначав високий рівень розумових здібностей людини, був досвід. Часто розумною вважалася людина саме завдяки здобутим на практиці знанням та вмінням, а їх відсутність, навпаки, свідчила про низький рівень інтелектуального розвитку. Семантична ознака "розумний = досвідчений" актуалізується,
зокрема, у лексемах σοφός 3 досвідчений, вправний, розсудливий, кмітливий, розум37
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ний, вчений, мудрий, винахідливий, ἐπιστήμων 2 знаючий, досвідчений, розумний,
ἐσθλός 3 хороший, мужній, благородний, розумний, вправний, досвідчений, знатний,
πραγματικός 3 досвідчений, сильний, розумний (< πρᾶγμα τό дія; заняття). Поняття
досвідченості / недосвідченості тісно пов’язане з віковими характеристиками людини, що створює у свідомості греків стійкий стереотип "старий = досвідчений = розумний". Свідченням цього є, зокрема, дані етимології лексем παλαιόφρων 2 який має
давню мудрість, досвідчений (< παλαιός 3 старовинний, давній + φρήν ἡ душа; розум;
мислення) та συνετός 3 розсудливий, мудрий, проникливий, знаючий (< ἔτος τό рік). Таке стереотипне уявлення зафіксоване також вживанням лексеми ἡ συνετή <ἡλικία>
(дослівно – розумний, мудрий <вік>) у значенні зрілий <вік>.
Як показує семантичний аналіз лексем-репрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ, у свідомості давніх еллінів опозиція "розумний / дурень" межує з опозицією "здоровий /
хворий". Людина з високим рівнем розумового розвитку усвідомлюється як людина
здорова (ὑγιής 2 здоровий, неушкоджений, розумний, правильний) або така, яка має
здоровий розум (σώφρων розсудливий, стриманий, непорочний < σάος 3 здоровий +
φρήν ἡ душа; розум; мислення).
При аналізі семантичних компонентів лексем-репрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ
знаходимо також свідченням того, що, на думку еллінів, людина, щоб вважатися
розумною, повинна бути "багато-" та "добре-мислячою", що вербалізується, зокрема, лексемами διανοητικός 3 розумний, інтелектуальний, ἐχέφρων 2 розумний, розсудливий (досл. який має душу, розум < ἔχω мати + φρήν ἡ душа; розум; мислення),
πολυφρόντιστος 2 глибокодумний, розумний (досл. який багато думає < πολύ дуже,
найбільш + φροντίζω думати, піклуватися), εὐγνώμων 2 доброзичливий; благородний; розумний, розсудливий (досл. з гарною думкою < εὖ добре + γνώμη ἡ розум;
знання; переконання; думка), πολυγνώμων 2 дуже розумний (досл. з численними думками < πολύ дуже, найбільш + γνώμη ἡ розум, знання, переконання), обачною та
обережною (περίνους 2 дуже обачливий, розумний, σύννους 2 замислений, занепокоєний, розсудливий, обережний, φραδής 2 розсудливий, обережний, περιφραδής 2 дуже обачливий, розумний).
Важливими для характеристики людини як розумної для давніх греків були також певні соціальні аспекти її життя: ставлення до інших людей, шана та відомість
у суспільстві, благородність, мужність тощо. Саме тому при аналізі лексемрепрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ виокремлюються такі його семантичні ознаки як
"розумний = прихильний, доброзичливий" (εὔφρων 2 радісний; прихильний; розумний, розсудливий, ἐϋφρονέων 2 розумний, прихильний, εὐγνώμων 2 доброзичливий; благородний; розумний, розсудливий, ἐπιεικής 2 помірний; достатній; зручний;
правильний; обдарований), "розумний = славетний, шанований" κλυτόνοος 2 мудрий (досл. зі славетним розумом < κλυτός 3 славетний + νοῦς ὁ розум), πολύφραστος
2 дуже розумний; прославлений (досл. про якого багато говорять < πολύ дуже,
найбільш + φράζω говорити, оголошувати), ἐσθλός 3 хороший, мужній, благородний, розумний, вправний, досвідчений, знатний, κεδνός 3 турботливий, вірний; шанований, достойний; хоробрий; дорогий; радісний, щасливий), "розумний = муж38
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ній" δαΐφρων хоробрий, розумний, майстерний, ἐσθλός 3 хороший, мужній, благородний, розумний, вправний, досвідчений, знатний, κεδνός 3 турботливий, вірний;
шанований, достойний; хоробрий; дорогий; радісний, щасливий) "розумний = достойний" (κεδνός 3 турботливий, вірний; шанований, достойний; хоробрий; дорогий; радісний, щасливий, εἰκώς (ἐοικώς) який личить; гідний, ἐπιεικής 2 помірний;
достатній; зручний; правильний; обдарований), "розумний = хороший порадник"
(βουλήεις який може давати хороші поради; розумний, πολύβουλος 2 дуже розумний, мудрий (досл. з численними порадами < πολύ дуже, найбільш + βουλή ἡ воля,
думка, порада)) та "розумний = благородний" (ἐσθλός 3 хороший, мужній, благородний, розумний, вправний, досвідчений, знатний, εὐγνώμων 2 доброзичливий; благородний; розумний, розсудливий).
Для розуміння сутності концепту як ментального утворення, у якому фіксується
своєрідність культури того чи іншого етносу, необхідно звернутися також до аналізу його образної складової.
Найбільш часто вживаним засобом об’єктивації абстрактних понять, до яких належать і розумові здібності людини, у давньогрецькій мові є метафора. Саме завдяки метафоричному переносу, сутність якого, за Дж. Лакофом та М. Джонсоном,
"полягає у осмисленні та переживанні явищ одного роду у термінах явищ іншого
роду" [Лакофф 1990, 389], розумові здібності людини – складне та недоступне для
безпосереднього спостереження людиною поняття – змальовуються через посередництво більш простих та знайомих.
Численні приклади метафоризації розумових здібностей людини свідчать про
активну і продуктивну експлікацію цієї характеристики людини засобами вторинної номінації. На основі класифікації концептуальних метафор, запропонованої Дж.
Лакофом та М. Джонсоном [Лакофф 1990], при аналізі лексем-репрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ було виокремлено наступні типи метафоричного переносу:
1) Просторова (орієнтаційна) метафора, яка полягає у концептуалізації предметів чи явищ у категоріях простору: βαθυμῆτα мудрий (βαθύς, εῖα, ύ глибокий + μῆτις
ἡ мудрість), ἀκρόσοφος 2 дуже розумний (ἄκρος 3 верхній + σοφός 3 мудрий).
2) Онтологічна метафора – трактування абстрактних понять та фізичних об’єктів
як певних матеріальних сутностей та речей. Так, вербалізація концепту ΣΟΦΟΣ відбувається через метафоричне представлення розумної людини як ємності, у якій
міститься розум, а розуму – як об’єкта володіння. Такий тип метафоризації простежується, зокрема, у лексемі νουβυστικός 3 розумний (досл. повний розуму < νοῦς ὁ
розум + βύω наповнювати), а також у лексемах, до складу яких входить морфема
ἐχ- (< ἔχω мати): ἐχέθυμος 2 який володіє собою; розумний (досл. який має дух <
ἔχω + θυμός ὁ дух), ἐχέφρων 2 розумний, розсудливий (досл. який має душу, розум <
ἔχω + φρήν ἡ душа; розум; мислення), νουνεχής 2 розумний, розсудливий (досл. який
має розум < νοῦς ὁ розум + ἔχω).
Застосування онтологічної метафори (і, як наслідок, репрезентація розуму як реального об’єкта) дозволяє наділяти розум людини конкретними характеристиками,
притаманними реальним предметам. Так, етимологічний аналіз лексеми βριθύνοος 2
мудрий, розумний дозволяє побачити розуміння давніми греками розумної людини
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як такої, яка має "важкий розум" (βριθύς, εῖα, ύ важкий + νοῦς ὁ розум). Аналіз словникових дефініцій лексеми πυκνός 3 щільний, товстий; міцний, твердий; сильний,
важкий; розумний показує, що у свідомості давніх еллінів людина була розумною
завдяки "твердому" та "сильному" розуму.
Особливості образної складової концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові визначаються також використанням метонімічних моделей:
1) "частина – ціле". У такому випадку характеристика певної частини людини
(духу, грудної перегородки, розуму) екстраполюється на всю людину. Метонімічне
перенесення цього типу простежується у семантиці усіх лексем, до складу яких
входять морфеми νοο- (νοῦς ὁ розум) (σοφόνους 2 мудрий, досл. з розумним розумом
< σοφός 3 досвідчений; розсудливий; розумний + νοῦς ὁ; κλυτόνοος 2 мудрий, досл. зі
славетним розумом < κλυτός 3 славетний; чудовий; дивовижний + νοῦς ὁ), θυμο(θυμός ὁ дух) (θυμοσοφικός 3 та θυμόσοφος 2 розсудливий, розумний, досл. з розумним духом < θυμός ὁ + σοφός 3 досвідчений; розсудливий; розумний) та φρων-/φρην(< φρήν ἡ душа; розум; мислення) (πινυτόφρων 2 розумний, досл. з розумною душею
< πινυτός 3 розумний, розсудливий + φρήν ἡ; περισσόφρων 2 дуже мудрий, досл. з
надзвичайною душею < περισσός 3 надзвийчайний, чудовий + φρήν ἡ; εὔφρων 2 радісний; прихильний; розумний, розсудливий, досл. з хорошою душею < εὖ добре + φρήν ἡ;
σώφρων 2 радісний; приємний; прихильний; розумний, розсудливий, досл. зі здоровою душею < σάος 3 здоровий + φρήν ἡ).
2) "дія – розумові здібності". Через характеристику дій, виконуваних суб’єктом
(порад, думок, мови), або їх результату позначаються розумові здібності суб’єкта
виконуваної дії: εὔβουλος 2 розсудливий, розумний, досл. з гарною волею / порадою
(< εὖ добре + βουλή ἡ воля, рішення; порада; роздум), εὐγνώμων 2 доброзичливий;
благородний; розумний, розсудливий, досл. з гарною думкою (< εὖ добре + γνώμη ἡ
розум; знання; переконання; думка), εὐλόγιστος 2 розсудливий, розумний; обміркований та εὔλογος 2 розумний; вірогідний, досл. з гарним словом, судженням (< εὖ
добре + λόγος ὁ слово; сказане; судження).
Концепт ΣΟΦΟΣ відтворює оцінку людини носіями мови – її інтелектуального
потенціалу, життєвого досвіду, адекватності поведінки у певній ситуації тощо. Для
повної характеристики особливостей репрезентації досліджуваного концепту необхідно проаналізувати також його емоційно-оцінні характеристики, що дозволить
виявити пріоритетні цінності давніх еллінів.
Проаналізувавши понятійні та образні характеристики концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові, можна стверджувати, що він має чітко виражену позитивну оцінку. У першу чергу, позитивна емоційно-оцінна характеристика репрезентується на
морфологічному рівні, адже значна частина лексем-вербалізаторів утворені за допомогою формантів, які підкреслюють високий рівень вираження ознаки та надають лексемі позитивної конотації, зокрема: εὐ- (< εὖ добре), ἀρι- дуже, значно,
πολυ- (< πολύ дуже, найбільш), περισσο- (< περισσός 3 надзвичайний, особливий),
περι- (у складних словах має значення дуже, зовсім), ἀρτι- дуже, відмінно, наприклад: ἀριφραδής 2 дуже помітний; розумний, πολυφραδής 2 дуже розсудливий,
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περιφραδής 2 дуже обачливий, розумний (поряд з φραδής 2 розсудливий, обачний);
περίνους 2 дуже обачливий, розумний (< νοῦς ὁ розум); ἀρτίφρων 2 розсудливий, розумний, περισσόφρων 2 надзвичайно мудрий, ἐϋφρονέων 2 розумний, прихильний,
εὔφρων 2 радісний; прихильний; розумний, розсудливий (< φρήν ἡ душа; розум; мислення); πολύβουλος 2 дуже розумний, мудрий, εὔβουλος 2 благорозумний, розсудливий (< βουλή ἡ воля, думка, порада); εὐγνώμων 2 доброзичливий; благородний; розумний, розсудливий, πολυγνώμων 2 дуже розумний (< γνώμη ἡ розум, знання, переконання); πολυφρόντιστος 2 глибокодумний, мудрий (< φροντίζω думати, піклуватися),
εὐλόγιστος 2 розсудливий, розумний, продуманий, εὔλογος 2 розумний, вірогідний
(< λόγος ὁ слово, судження).
Ціннісну складову досліджуваного концепту дозволяє також доповнити аналіз
просторової метафори. Зокрема, вживання лексеми δεξιός 3 правий; прихильний у
значенні розумний, а також наявність у лексемах βαθυμῆτα мудрий та ἀκρόσοφος
2 дуже розумний сем високий та глибокий засвідчують позитивну конотацію давньогрецького концепту ΣΟΦΟΣ, оскільки протиставлення правого та лівого, високого
та низького, глибокого та мілкого співвідносяться з опозицією "хороший – поганий".
Про позитивну оцінку досліджуваного концепту свідчать також лексемирепрезентанти, у яких значення розумний є одним з неосновних або периферійним.
Так, значення розумний вербалізується лексемами, значеннями яких є також:
εὔφρων 2 радісний, веселий, ἐσθλός 3 хороший, κεδνός 3 турботливий, вірний; дорогий; радісний, щасливий, εἰκώς (ἐοικώς) який личить; гідний, ἐπιεικής 2 помірний;
достатній; зручний; правильний; обдарований.
Натомість негативна конотація присутня лише у значенні трьох лексем:
1) ἡμίσοφος 2 наполовину мудрий;
2) περίφρων 2 розсудливий, розумний; зверхній, зарозумілий; у негативній конотації цієї лексеми простежується негативно-оцінна характеристика давніми греками
невідповідності розумових здібностей людини її соціальній поведінці;
3) σοφιστής ὁ знавець; майстер; мудрець, значення якої зазнало модифікації
внаслідок використання лексеми як терміну на позначення платних вчителів філософії та риторики, а згодом (починаючи з Платона) – лжефілософів та шарлатанів.
Як зазначає О. С. Поліщук, "лексика й фразеологія, що вербально відображає
прояви й міру людської дурості, завжди в мовах представлена більш широко: у мовній формі прагматично орієнтованих одиниць, як правило, відображається відхилення від норми, яке підлягає осуду" [Поліщук 2013, 89]. Натомість, кількісне співвідношення давньогрецьких лексем, які вербалізують концепти ΣΟΦΟΣ та ΜΩΡΟΣ,
становить 79:28, що свідчить про надзвичайну важливість, цінність та актуальність
для давніх еллінів такої риси людини, як розум.
Отже, семантичний аналіз лексем-репрезентантів концепту ΣΟΦΟΣ дає підстави
зробити висновок, що давні елліни розумною вважали людину, яка не лише мала
високий рівень розумових здібностей та інтелектуального розвитку (зокрема, і завдяки досвіду), що відображалося у способі її мислення, але й могла знайти практичне застосування своєму розуму та відповідно поводилася у суспільстві, за що
отримувала славу та повагу.
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АНТИТЕТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ТЕКСТІ РОМАНУ ЛОНГА
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
У статті охарактеризовано стилістичну фігуру антитези в тексті пасторального роману давньогрецького письменника ІІ ст. н. е. Лонга "Дафніс і Хлоя". З’ясовано роль антонімії у творенні антитез.
Виокремлено декілька типів антитетичних структур: прості, складносурядні, складнопідрядні та безсполучникові речення. Незважаючи на те, що антитеза не є домінантною рисою ідіостилю Лонга,
уступаючи за частотністю іншим стилістичним фігурам, тропам, вона є яскравим виразним засобом,
здатним брати участь у формуванні ідіостилю автора.
Ключові слова: антоніми, антитеза, антитетичні відношення, ідіостиль, давньогрецький роман, Лонг.

Протиставлення відіграє надзвичайно важливу роль у пізнанні людиною навколишнього світу. Воно є предметом зацікавлення філософів, логіків, літературознавців та мовознавців. Вважають, що найкращим способом дати вичерпну характеристику явищам дійсності є зіставлення і протиставлення.
Процес пізнання через зіставлення і протиставлення відображає особливість
людського мислення. У людській свідомості дуже часто існують парні абстрактні
поняття. Зіставлення протилежних понять найбільш зручне й дохідливе, оскільки
слова протилежної семантики набувають особливої виразності, чіткості. Причини
частих протиставлень надзвичайно різні, проте однією з найголовніших з них є та,
що за допомогою контрастного зіставлення фактів, – як зазначає Л. М. Полюга, –
"найяскравіше вимальовується їх глибина, бо на темному фоні найчіткіше видніється ясне, звучання чудово сприймається в тиші, знайшовши кінець чогось, підсвідомо шукаємо його початку. Зіставляємо ці ситуації внаслідок індуктивності людського мислення, здатності розвивати власну думку" [Полюга 1999, 6].
Антонімія простежується на всіх рівнях мови – лексичному, словотворчому,
граматичному. "Антонімічні відношення буквально пронизують мову", – зазначає
Л. О. Новіков [Новиков 1973, 12]. У відношення зіставлення та протиставлення
вступають слова різних частин мови, утворюючи антонімічні пари, в яких значення
слів протиставляються предметно-понятійним ядром. Слушним зауваженням щодо
лінгвістичної суті антонімії є те, що протиставлення значень слів може виявлятися
лише у співвідносних поняттях, які перебувають у взаємній залежності і можуть
характеризувати явище одного плану [Полюга 1999, 5]. Крім того, у результаті антонімічних протиставлень слів з’являється нове значення: "розвиток кожного нового антонімічного протиставлення є разом з тим розвитком нового значення в словах, що протиставляються" [Русанівський 1983, 82–85].
Загалом у лінгвістиці проблема антонімії розробляється дуже активно. Зокрема,
українському мовознавстві проблемі антонімії присвячені праці О. О. Тараненка
"Полісемантичний паралелізм і явище семантичної аналогії" [Тараненко 1980] та
"Розвиток антонімічних відношень у багатозначних словах" [Тараненко 1977]. Зі
стилістичного погляду антоніми – це слова, що "мають діаметрально протилежне
значення як результат стилістично відміченого протиставлення пари слів у межах
тієї ж самої граматичної категорії" [СУЛМ 1973, 103].
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Поза стилістичними функціями антонімів не можна зрозуміти всіх особливостей
загальномовної та контекстуальної антонімії. Спостереження показують, що характерною рисою антонімів є їх стилістична одноплановість, приналежність певної
корелятивної пари до того чи іншого стилю. Антоніми служать основою для різних
стилістичних фігур, зокрема таких, як оксиморон, антитеза, прихована іронія, акротеза, діатеза, амфітеза та ін. Дослідження антонімів дає змогу виділити різні
стилістичні фігури, побудовані на протиставленні, визначити специфіку цих фігур і
показати, як вони допомагають письменникові створити художні образи, передати
ідейний зміст твору.
Актуальність теми дослідження зумовлена увагою лінгвістів до проблем сучасної лінгвостилістики, де простежуємо новий погляд на природу стилістичних фігур,
які активно використовуються у різних мовах. Метою нашого дослідження є спроба проаналізувати стилістичну природу антитези, в основі якої лежать антитетичні
відношення, що забезпечують змістову єдність конструкції на основі протиставлення, контрасту та невідповідності двох явищ, ознак, дій чи картин об’єктивної
дійсності. Об’єктом нашого дослідження є текст давньогрецького роману кінця
ІІ ст. "Дафніс і Хлоя" Лонга. Предметом обрано різновиди значень, які найчастіше
виражають антитези як стилістичні фігури (зіставності і протиставності, невідповідності, несумісності, суперечності, контрасту тощо) у системі простих та складних
речень. Саме такі відтінки значень ми вважаємо антитетичними.
Наукова новизна дослідження зумовлена відсутністю спеціальних праць, присвячених стилістичній природі антитези, яка є досить поширеною фігурою мови, на
матеріалі давньогрецької мови.
Антонімія надзвичайно поширена в мові роману Лонга "Дафніс і Хлоя". У контексті художнього твору слово-антонім набуває особливого звучання, розкривається
в усій своїй повноті при зіткненні з іншими словами, протилежними за значенням.
Лонг досить часто використовує такий стилістичний прийом, як антитеза
(ἀντίθεσις, contentio, contrapositum), який відомий ще з античності. На думку Феофраста (ІV–ІІІ ст. до н.е.), грецького ученого доби еллінізму, учня і послідовника
Аристотеля, антитеза може бути троякою: "або одному явищу приписуються протилежні властивості, або протилежним явищам – одні і ті ж властивості, або ж протилежним явищам – протилежні властивості" [Античные теории языка и стиля 1996, 290]. В енциклопедії "Українська мова" подано таке визначення антитези:
"Антитеза (від гр. ἀντίθεσις – протиставлення) – фігура мови, що полягає в протиставленні або зіставленні порівнюваних понять, явищ, ситуацій шляхом поєднання
їх позначень в одному контексті для досягнення певного виражально-зображального ефекту" [Українська мова 2007, 27].
В. Домбровський антитезу, оксиморон, парадокс, ступенювання, епексегезу і
дієрезу вважає емфатичними фігурами, тобто такими, що, на його думку, мають
на меті передусім емфатичне призначення (грец. ἔμφασις – пересада [перебільшення] в бесіді) [Домбровський 2008, 13]. Проте у визначенні антитези він звертає увагу на характерні особливості синтаксичної природи цієї фігури: це "розміщення
поруч двох речень, що висловлюють протилежні або суперечливі думки" [Домбровський 2008, 136]. Основою антитези є контраст, який, на думку В. Домбровського,
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може бути зовнішній або внутрішній. Перший "оживляє образ для уяви, другий –
для почуття" [Домбровський 2008, 136].
Антитеза звичайно будується на антонімах, загальних чи контекстуальних.
В образній системі художнього твору вони займають одне з провідних місць, збагачують мову, роблять її точною, яскравою. Протиставляючи два явища, дві дії чи
якості, письменник тим самим підкреслює, виділяє їх, вказує, на що саме потрібно
звернути увагу.
У структуруванні антитез беруть участь лексичні (словникові) антонімічні пари,
наприклад: початок і кінець, багатство – бідність, радіти – сумувати. Наприклад: ἦρος οὖν ἤδη τέλη καὶ θέρους ἀρχὴ (1,23,1) – отже, був кінець весни і початок літа; Δίκαια ποιεῖτε τοὺς γείτονας προτιμῶντες τῶν ξένων καὶ πενίας
ἀγαθῆς πλοῦτον μὴ νομίζοντες κρείττονα (3,31,1) – справедливо чините, шануючи
сусідів більше, ніж чужинців і не вважаєте кращим багатство від чесної бідності;
ὥστε αὖ πάλιν ἡ μὲν ἥδετο, Δάφνις δὲ ἐλυπεῖτο (2,2,2) – тому знову зі свого боку
вона раділа, а Дафніс сумував.
Проте досить часто в антитезах спостерігаємо використання і контекстуальних
антонімічних пар, як-от: ᾖσεν ἡ Χλόη, Δάφνις ἐσύρισεν (2,31,3) – Хлоя співала, а Дафніс грав на сирінзі; ὁ μὲν ἐδίωκε καὶ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀνύχων ἔτρεχε τὰς χηλὰς
μιμούμενος, ἡ δὲ ἐνέφαινε τὴν κάμνουσαν ἐν τῇ φυγῇ (2,37,2) – він переслідував і бігав
на кінчиках пальців, зображаючи ратиці, а вона вдавала, ніби втомилась утечею.
За структурою можна виділити такі типи антитез: 1) прості речення; 2) складносурядні речення з зіставно-протиставними сполучниками; 3) складнопідрядні
речення; 4) складні безсполучникові речення.
Антитези Лонга за структурою бувають простими та складними реченнями.
У простих реченнях протиставляються іменникові поняття, що утворюють пари
однорідних членів речення, іноді об’єднаних сполучником ἀλλὰ (а). Порівняймо:
οὐ πόλιν ὁρᾶν, ἀλλὰ νῆσον (1,1,2) – бачиш не місто, а острів; ἐμοῦ μὲν φιλεῖς τὸ
στόμα, τούτου δὲ τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου τρίχας (1,16,5) – мене цілуватимеш у вуста, а
його – у щетину бороди; ἡ δὲ Χλόη Δάφνιδι τὰς Νύμφας͵ εἰσελθοῦσα εἰς τὸ ἄντρον͵
τὸν αὐτὸν στέρξειν καὶ θάνατον καὶ βίον (2,39,2) – Хлоя [поклялася] німфами, увійшовши до ґроту, що буде любити його [Дафніса] у житті й до смерті.
Порівняно часто спостерігаємо антитези, в яких протиставляються ознаки, виражені прикметниками, тобто означеннями, як-от: ἡ δὲ αὐτῷ κατέλεξε πάντα͵
…τὰ συρίσματα ἀμφότερα͵ τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ εἰρηνικόν (2,30,3) – вона [Хлоя] все
йому [Дафнісу] розповіла, …про звуки сирінги, і військові, і мирні. Описуючи печеру Лонг зазначає, що вона всередині випукла, а зовні кручена: τὰ ἔνδοθεν κοίλη, τὰ
ἔξωθεν περιφερής (1,4,2). Лонг широко використовує антонімічні протиставлення,
характеризуючи зовнішність чи риси характеру персонажів, наділяючи їх певними
оцінками. Ось яким зобразив Лонг Дафніса, який терпів любовні переживання:
σιωπηλὸς ἦν ὁ πρότερον τῶν ἀκρίδων λαλίστερος (1,17,4) – мовчазний став, хоч
раніше був балакучіший від цвіркунів.
Ще рідше відбувається протиставлення на рівні обставинних членів речення,
наприклад, протиставляються обставини місця: ἔπειτα Χλόη μὲν εἰς τὴν ὕλην ὡς εἰς
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ἕλος κρύπτεται (2,37,2) – потім Хлоя заховалась у лісі, як [Сирінга] у болоті; або
обставини часу: τότε ἔσονται ἀνὴρ καὶ γυνή· νῦν δὲ φιλείτωσαν ἀλλήλους ὡς
ἀδελφοί (3,31,4) – тоді вони [Дафніс і Хлоя] будуть чоловіком і жінкою, а зараз
нехай любляться один з одним, як брат і сестра.
У ряди протиставних пар найчастіше об’єднуються дієслова, утворюючи складні
речення. Антитетичні відношення знаходять широке використання в системі складних речень, що виражають зіставно-протиставні відношення. Велика кількість дієслівних антонімічних протиставлень, що утворюють антитези, засвідчує одну зі специфічних рис індивідуального художнього стилю Лонга. Він ставить дієслово в центр
фрази і виділяє дієслівне протиставлення як основне в цій фразі. Наприклад: αἱ μὲν εἰς
πέτρας ἀνέδραμον, αἱ δὲ μέχρι καὶ τῆς θαλάττης αὐτῆς κατέδραμον (1,22,2) – одні
[вівці] на скелі вискочили, а інші збігли аж до моря. Оригінальні структури антитез
становлять речення з наказовими формами дієслів. Волопас Доркон, помираючи благав Хлою: σὺ δὲ ἀντὶ τούτων καὶ ζῶντα ἔτι φίλησον καὶ ἀποθανόντα κλαῦσον
(1,29,3) – ти поцілуй мене за це ще живого, і за мертвим заплач.
У контексті художнього твору найчастіше використовуються протиставлення на
рівні дієслів. Наприклад: ἀλλὰ τὰ μὲν ἴα καὶ ὁ ὑάκινθος ἀνθεῖ, Δάφνις δὲ μαραίνεται
(1,18,2) – і розцвіли фіалки та гіацинти, а Дафніс в’яне. Дієслова, що вступають в
антонімічні протиставлення, підсилюють ствердження чи заперечення.
Особливо виразні антитези, в яких протиставляються не суміжні поняття, а побудовані на паралельних асоціаціях світу природи та людини. Порівняймо: οἷον
ᾄδουσιν αἱ ἀηδόνες, ἡ δὲ ἐμὴ σῦριγξ σιωπᾷ· οἷον σκιρτῶσιν οἱ ἔριφοι, κἀγὼ κάθημαι·
οἷον ἀκμάζει τὰ ἄνθη, κἀγὼ στεφάνους οὐ πλέκω (1,18,2) – ось солов’ї виспівують,
а моя сирінга мовчить; ось козенята стрибають, а я сиджу; а як цвітуть квіти, а
я ж не плету віночки. Антитеза як одна з найбільш риторичних фігур трапляється у
романі здебільшого в монологах і надає їм насичений декламаторський характер,
посилений ще й тим, що антитези Лонг конструює правильними періодами, в наведеному контексті тричленними.
В антитезах – складних реченнях відбувається протиставлення граматичних основ. Наприклад, назви дійових осіб виражають займенникові форми – ὁ μὲν (один),
ὁ δὲ (інший), як-от: ὁ μὲν ληνοὺς ἐπεσκεύαζεν, ὁ δὲ πίθους ἐξεκάθαιρεν, ὁ δὲ ἀρρίχους
ἔπλεκεν (2,1,1) – один рихтував чавильні преси, інший чистив бочки, ще інший плів
кошики; τὰ μὲν φύσεως ἔργα, τὰ δὲ ἀνθρώπων τέχναι (2,12,2) – одні [рослини] –
витвір природи, а інші – мистецтва людей.
Особливо поширені в романі Лонга антитези, оформлені як безсполучникові зіставно-протиставні речення, як-от: καὶ ἐγὼ μὲν βουκόλος, ὁ δ’ αἰπόλος (16,1,1) – я –
волопас, а він – козопас. Як бачимо, протиставлення відбувається як на рівні присудкових форм та підметів, так і на рівні форм додатків: τὸν μὲν τὸ αἰπόλιον, τὴν δὲ
τὸ ποίμνιον (1,7,2) – він [пас] кози, а вона – вівці. Антитеза – складне безсполучникове речення містить протиставлення на рівні дієслівних та дієприкметникових
форм, що становить характерну рису ідіостилю Лонга, як-от ἔχαιρον ἰδόντες,
ἐλυποῦντο ἀπαλλαγέντες (1,22,4) – побачившись раділи, віддалившись сумували.
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Більш виразно передається протиставлення у складносурядному реченні зі сполучником καὶ (у значенні але): ἀλγῶ, καὶ ἕλκος οὐκ ἔστι μοι (1,14,1) – я відчуваю
біль, але рани немає на мені. Наприклад, у реченні ὠχρία τὸ πρόσωπον, ἐρυθήματι
αὖθις ἐφλέγετο (1,13,6) – блідне обличчя, то знову вкривається рум’янцем антитеза
побудована на розділових відношеннях. Повторюваний розділовий сполучник
εἶτα… εἶτα передає протиставлення на основі чергування дій, як-от: εἶτα ἐκάθευδεν,
εἶτα ἀνεπήδα (1,13,6) – то засинала, то зривалася зі сну (прокидалася).
Характерною особливістю антитез – складних речень у романі Лонга є упущення присудка в другій частині речення. Наприклад: καὶ ἔθρεψε μήτηρ, οὐ θηρίον
(1,16,1) – мати вигодувала [мене], а не звір; ἀλλὰ κατὰ χάσματος ἄμφω πίπτουσιν,
ὁ τράγος πρότερος, ὁ Δάφνις δεύτερος (1,12,2) – і обидва попадали до ями: перший
цап, а за ним Дафніс; ὁ Δάφνις Πᾶνα ἐμιμεῖτο, τὴν Σύριγγα Χλόη (2,37,1) – Дафніс
наслідував Пана, а Хлоя Сирінгу; ἴθι δὴ, λαβοῦσα τὴν σύριγγα ταύτην ἔμπνευσον
αὐτῇ μέλος ἐκεῖνο, ὃ Δάφνιν μὲν ἐγώ ποτε ἐδιδαξάμην, σε δὲ Δάφνις (1,29,2) – іди,
взявши цю сирінгу, заграй на ній ту пісню, яку я навчив Дафніса, а Дафніс тебе.
Пропуск спостерігаємо і в тих випадках, коли протиставлення стосується не самої
дії, а об’єкта, з яким вона пов’язана. Наприклад: τοῦτο μόνον ᾔδεσαν, ὅτι τὸν μὲν
φίλημα, τὴν δὲ λουτρὸν ἀπώλεσεν (1,22,4) – вони знали тільки те, що його [Дафніса] згубив поцілунок, а її [Хлою] – купання; ταῦτα χειμῶνος, οὐκ αἰγῶν ἐστιν ἔργα
(2,16,3) – це є справа бурі, а не кіз.
Пропуск присудка підсилює експресивність антитези, адже сам по собі є окремим стилістичним прийомом, що має назву еліпсис. Короткість висловлення у
результаті пропуску окремих членів речення впливає на його стилістичний характер. На цій підставі будуються такі стилістичні фігури, як еліпсис та апосіопеза
(замовчування).
Антитези – складні речення містять повтори присудкових форм, як-от: καὶ ὅσα
δὲ μεθ’ ἡμέραν οὐκ ἔπραξαν, ταῦτα ὄναρ ἔπραξαν (2,10,1) – і чого вдень не робили,
те робили вві сні. У реченні τὸν ἔριφον ἀπολιποῦσα τῷ βρέφει παρέμενε (1,2,1) –
залишивши козеня, залишалась при дитині – спостерігаємо протиставлення з синонімічним повтором відмінюваної форми дієслова та дієприслівника.
Отже, у мові роману Лонга ми зафіксували велику кількість антитез, що ґрунтуються на використанні антитетичних кореляцій, антонімічних пар тощо. Письменник використовує різні типи антитез: прості, складносурядні, складнопідрядні речення, складні безсполучникові речення. У конструкціях з використанням антонімічних протиставлень використано слова і словосполучення, що утворюють антитези, в яких спостерігаємо протиставлення не лише за лексичним значенням, але й
за змістом усього висловленого тексту. Поряд з загальномовними (словниковими)
антонімами, що беруть активну участь у структуруванні антитез, у мові роману Лонга вживається значна кількість так званих контекстуальних, індивідуальноавторських антонімів, які називають предмети, поняття, ознаки, дії тощо. Письменник використовує антонімічні пари не лише за загальномовною схемою протиставлення, але й залежно від особливостей власного, індивідуального світосприймання.
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Антитетические отношения в тексте романа Лонга
В статье охарактеризована стилистическая фигура антитезы в тексте пасторального романа древнегреческого писателя ІІ в. н.э. Лонга "Дафнис и Хлоя". Истолкована роль антонимии в создании антитез. Выделены несколько типов антитетических структур: простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные предложения. Несмотря на то, что антитеза не является доминантной чертой
идиостиля Лонга, уступая по частотности другим стилистическим фигурам, тропам, она проявляет
себя как яркое выразительное средство, способное принимать активное участие в формировании индивидуального стиля писателя.
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Antithetical Relations in the Text of Longus’ Novel
In the article the stylistic figure of antithesis is described in the text of the pastoral novel of ancient Greek
writer Longus (2nd century A.D.) "Daphnis and Chloe". The role of antonyms in creation of antitheses is
defined. Taking into consideration that antithesis is not the dominant feature of Longus’ style, it shows itself
as a striking expressive mean, capable of taking part in the formation of author’s idiostyle.
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Стаття присвячена дослідженню способів мовної репрезентації універсального міфологічного символу аrbor vitae в латинськомовній анатомічній термінології, пошукам асоціативних зв’язків, покладених в основу метафоричної номінації. Аналізуються тотемічна основа та різні варіанти мовних проекцій образу "світового дерева" в медичній термінології.
Ключові слова: тотемізм, метафорична номінація, медична термінологія, латинськомовні анатомічні терміни.

Arbor vitae "дерево життя" – це символ символів, покладений в основу космогонічних міфів різних народів світу, джерело вічного життя та один із символів раю у
християнській традиції. Магічний образ дерева неодноразово привертав і привертає
увагу найбільш авторитетних дослідників давньої міфології, зокрема таких, як:
Є. Г. Кагаров, Д. К. Зєлєнін, В. М. Топоров, В’яч. Вс. Іванов, Дж. Фрезер та ін.
В індоєвропейській міфологічній традиції аrbor vitae "дерево життя" розглядається як один із культурно-історичних варіантів arbor mundi "світового дерева".
В. М. Топоров, всесвітньовідомий лінгвіст, фольклорист і культуролог, присвятив
дослідженню концепції Світового дерева низку ґрунтовних праць, які були видані
під назвою "Світове дерево: Универсальні знакові комплекси" [Топоров 2010]. Як
зауважує у вступній статті до видання В’яч. Вс. Іванов, "образи, пов’язані iз Світовим деревом, співвідносні з давньою епохою міфопоетичного або космологічного
мислення" [Топоров 2010, 9].
Відповідно до теорії В. М. Топорова, образ Світового дерева втілює універсальну концепцію світобудови, згідно якої дерево є центром впорядкованого Космосу,
космічною опорою, що протистоїть первісному Хаосу. Про часо-просторову універсальність образу свідчить той факт, що прямо або побічно він є "…засвідченим
різними традиціями усіх материків без винятку в діапазоні від епохи бронзи (в Європі та на Близькому Сході) до нашого часу (туземні сибірські або американські
традиції)" [Топоров 2010, 212]. Так само його варіант Дерево життя згадується в
міфологічних текстах давніх єгиптян (сікомора), в Біблії (дерево життя та дерево
пізнання), Кабалі (сефіротичне древо) та ін.
Метою нашої наукової розвідки є дослідити мовну проекцію міфологічної семантики аrbor vitae в латинськомовній анатомічній термінології, визначити просторово-функціональні характеристики цього міфологічного об’єкта в організмі людини.
У космогонічній системі координат arbor mundi виступає у якості своєрідної дендроморфної домінанти, відбитки якої можна знайти не тільки в численних міфологічних і релігійних віруваннях, але також у мові, зокрема в сакральних текстах,
різних видах образотворчого мистецтва, архітектурних спорудах (піраміда, вівтар)
та ін. Починаючи з часів Середньовіччя, поширюється візуально-схематичне та мовно-метафоричне втілення дендроморфної космогонічної домінанти на позначення
філогенетичного, або "еволюційного древа", що символізує ідею цілісності. Корін49
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ня і стовбур асоціюються з єдиним центром, а гілки – з ієрархічно впорядкованими
відгалуженнями. Вважається, що вперше фітоморфну метафору "дерева" у науковому дискурсі використав засновник еволюційної теорії походження видів Ч. Дарвін. Існують також інші приклади образного вживання цієї ідеї: у лінгвістиці – генеалогічне древо походження індоєвропейських мов, у генеалогії – родинне древо
зв’язків між представниками одного роду або династії та ін. Філософська інтерпретація образу Дерева життя покладена в основу кінострічок відомих режисерів:
Дж. Камерона "Аватар: остання битва за древо душі" ("Avatar", 2009) та Т. Маліка
"Древо життя" ("The tree of life", 2011).
Метафорична основа концепції аrbor vitae "закорінена", на наш погляд, у тотемічні
вірування давніх народів про спорідненість світу природи та людей, про особливу
роль магічних деміургів, якими вважали деяких представників рослинного або тваринного світу. Подібну гіпотезу висловлює і В. М. Топоров, який зауважує, що "дендро-теїчні" зв’язки властиві міфології різних народів, зокрема й давніх греків і римлян.
Рудименти фітоморфного тотемізму, що асоціюються з образом Світового дерева, приховані у деяких міфологічних символах давнього Криту, наприклад, у лабрисі – подвійній культовій сокирі. Цей загадковий фетиш, який дещо нагадує крила
метелика, на думку О. Ф. Лосєва, був присвячений образу критського Зевса. Культ
подвійної сокири на Криті, в Передній Азії та в пов’язаних із ними місцевостях
Греції є дуже показовим для первісного мислення, властивим для якого є поєднання в
одній уяві протилежного. Так, лабрис є і руйнівною силою, і творчою. Він є і неживим предметом, і тим, що виростає подібно до стовбура рослини [Лосев 1996, 133].
Таким чином, лабрис набуває космічного розвитку, символізує зв’язок між неживими предметами та живою природою: рослинами, тваринами, людиною. У такому
розумінні критський символ Зевса перетворюється на своєрідну дендроморфну домінанту, подібну до "дерева життя і смерті".
Фітоморфне походження та схожі функції мають також такі фітоморфні фетиші,
як жезл Гермеса – кадуцей (лат. caduceus, грец. κηρύκειον) та гілка омели. Вважають, що спочатку замість жезла посланець богів використовував гілку оливи або
лавру, за допомогою якої міг спускатися у підземне царство та повертатися назад,
насилати сон та пробуджувати богів і смертних. Такі магічні властивості були притаманні гілці омели, про що згадує Вергілій в поемі "Енеїда". "Золота" омела – фітоморфний фетиш, який допоміг Енею під час подорожі у підземне царство. Про
магію дивовижної рослини, що освітлювала герою шлях у підземному царстві, розповідає також англійський етнограф і культуролог Дж. Фрезер у всесвітньовідомому дослідженні "Золота гілка", яке було видано в 1923 році. Сама назва твору вказує на ключову роль зрізаної гілки омели в описаному автором драматичному ритуалі зміни Царя Лісу, що був водночас жерцем богині Діани [Фрезер 1980, 8–11].
Аналізуючи архаїчні тексти, пов’язані з комплексом Світового дерева, В. М. Топоров звертає увагу на дещо несподівану відсутність цілісного втілення образу у
такій давній і багатій на джерела міфологічній традиції, як грецька, але робить припущення, що вже у крито-мікенську добу грекам була знайома загальна схема,
центр якої був позначений дендроморфною домінантою у вигляді дуба, смокви,
сосни, кипариса. Дослідник, наприклад, згадує поему Аполлонія Родосського "Ар50

О. Г. Михайлова

гонавтика", де розповідається про золоте руно, що зберігалося на верхівці дуба, або
священний дуб, присвячений Зевсові, що знаходився в його святилищі в Додоні
[Топоров 2010, 291–292].
Добре відомим є факт широкого розповсюдження культу дерев у Давній Греції
та пов'язаного з ним культу нижчих жіночих божеств – деревних німф. Для цих лісових істот "дерево життя" – це не мовна метафора, а спосіб існування божества.
Дендро-теїчний зв'язок у такому випадку був нерозривним, оскільки загибель дерева призводила до смерті німфи. Найбільш відомими серед лісових німф були дріади
(дубові німфи), меліади (ясеневі), альсеїди (гайові) та ін. Рудименти культу дерев
зберігають також образи вищих божеств у вигляді особистих фітоморфних атрибутів. Так, Зевсові, як пам’ятаємо, був присвячений дуб, Афіні – олива, Діонісу – виноградна лоза та плющ, Аполлону – лавр, Асклепію – кипарис та ін.
У давніх римлян вища міфологія також мала особливі фітоморфні атрибути,
пов’язані з тотемічними віруваннями. Найбільш шанованим римським дендротеїчним символом можна вважати Ficus ruminalis (букв. фігове дерево, що годує) –
священне фігове дерево, під яким маленьких Ромула і Рема знайшла та нагодувала
вовчиця. Як відомо, фігове дерево, або смоква, з часом перетворилося на загальноримський символ процвітання держави. Якщо священне дерево, що росло на форумі, починало всихати, місто охоплював жах. Як розповідає Плутарх, ще одним священним об’єктом в Римі вважалося кизилове дерево, яке росло на схилі Палатинського пагорба. Якщо комусь із перехожих здавалося, що дерево засихає, піднімався
несамовитий крик і незабаром можна було побачити, як ціла юрба людей з наповненими водою відрами в безладі несеться з усіх боків, ніби поспішає загасити пожежу [Фрезер 1980, 84].
Рудиментом давнього тотемічного культу дерев можна вважати також античну
традицію прикрашати вінком (пор. укр.: квітчання, вінчання, коронація). Вінок
(лат. corona) – поширений символ античного свята, який був зроблений з листя
священного дерева (дуба, лавра) [Скржинская 2009, 219]. Завдяки метонімічному
перенесенню, золотий вінок під час свят уквітчував звичайних громадян, яких у
такий спосіб вшановували за перемогу в змаганнях, військову звитягу та ін. Отже
поширене сьогодні почесне звання "лауреат", що походить від лат. laureatus "уквітчаний лавром", нагадує про вінок, яким нагороджували переможця, та вказує на
тотемічні витоки цієї давньої традиції.
Якщо класифікувати назву аrbor vitae з точки зору ботанічної номенклатури, вона є назвою роду, до якого можуть належати різні види дерев. Так, Біблія у якості
Дерева пізнання добра й зла називає яблуню, а згадка про Дерево життя у книзі
Буття не містить ознак видової приналежності, а тільки інформує про місцезнаходження дерева, що росте посеред раю. Образи обох райських дерев часто ототожнювались, через це отримали спільну назву "дерево життя та пізнання". Недивно,
що обидва дерева перетворилися на яблуні. На підтвердження цієї гіпотези можемо
згадати про казкову магію "молодильних яблук", що дарували вічну молодість, отже були плодами з Дерева життя. У відомому дослідженні В.Я. Проппа "Історичне
коріння чарівної казки" є посилання на міф про Геракла та яблука Гесперид та зауваження, що казка навіть більш архаїчна за міф, оскільки розповідає про "молоди51
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льні яблука", зберігаючи їх магічну дію [Пропп 2000, 296]. Таким чином, яблуко як
магічний плід, народжений деревом, не тільки було вмістилищем забороненого
знання, але й джерелом вічної молодості й життя. Як зауважує В. М. Топоров, Дерево життя тісно пов’язане з циклом текстів, де фігурують: 1) жіноче божество, що
дає життя, в дереві (або на дереві); 2) напій (або їжа) життя…, що дорівнює соку,
який виділяє дерево; плоди – райські яблука, молодильні яблука, золоті яблука Гесперид та т. п. [Топоров 1987, 397].
Різні культи поклоніння деревам існували також у давніх слов’ян, що засвідчують насамперед українські обрядові пісні, де найчастіше згадуються такі види дерев, як: дуб, яблуня, явір, сосна, верба, калина та ін.
У космогонічних міфах дендроморфна домінанта аrbor vitae виконує просторово-орієнтаційну функцію, а саме, визначає у просторі та часі те місце, де відбувся
акт творіння, отже сконцентрована особлива сакральна цінність. Дерево символізує
axis mundi "світову вісь", священний центр світу, де збігаються час і простір. Вертикаль аxis mundi розподіляє світ на три частини – верхню (крона), середню (стовбур) і нижню (коріння), яким відповідають три космогонічні світи: світ богів, світ
людей і світ мертвих. У християнській традиції відповідно: рай, земне життя, пекло.
Одним із завдань нашої лінгвістичної розвідки було з’ясувати, де знаходиться
умовна "тілесна вісь", або axis corporis, що символізує центр людського організму,
отже підвищену концентрацію життєвої сили, згідно концепції світового дерева. Загальною проекцією аrbor vitae на будову людини можна вважати вертикальний розподіл нашого тіла на три частини: голову, тулуб і ноги. Цікаво, що філософ-містик
ХVI ст. Якоб Беме, який, за визначенням Гегеля, був "першим німецьким філософом", описав у своєму творі "Mysterium magnum, або Велика таємниця" магічний
зв'язок, що існує між людиною (мікрокосмом) і Світовим деревом (макрокосмом).
Я. Беме вважав, що дерево знаходиться в середині людини, його коріння проекується
на "сонячне сплетення", стовбур – на трахею та бронхи, а крона – на голову. Таким
чином, міфологічна семантика, пов’язана з концепцією Світового дерева, безпосередньо або через вторинну номінацію ілюструє цю проекцію у мові медицини.
Сьогодні такі відомі у галузі когнітивного термінознавства дослідники, як: Кубрякова О. С., Новодранова В. Ф., Бєкішева О. В., Карпенко О. Ю. та ін., визначають
термін як особливу одиницю структурованого знання, де поєднуються фрагменти
міфологічного та раціонально-наукового мислення, історичний досвід людства та
особисті знання людини, побутові уяви та професійні здобутки сучасних учених
різних галузей.
Анатомічна термінологія, завдяки особливій наочності об’єктів номінації, є унікальним мовним матеріалом, що дозволяє дослідити способи інтеграції вербального компонента з образними міфологічними асоціаціями. Матеріалом нашого дослідження ми обрали латинськомовні анатомічні та гістологічні терміни, до складу
яких повністю або частково – у вигляді терміноелементів, увійшли лексеми на позначення дерева: лат. аrbor, грец. δένδρον. Словотвірний аналіз відібраних анатомогістологічних термінів виявив висхідні та похідні лексичні одиниці. Так, в анатомічній термінології крім загального терміна аrbor "дерево" існує похідний від нього
прикметник arborescens, entis "розгалужений". Навпаки, грецький синонім δένδρον
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окремо не вживається. В анатомічних описах можливий тільки адаптований латиною ад’єктивний термін dendriticus, a, um "деревний, деревоподібний". Від цього
прикметника утворені гістологічні терміни: dendritum, i – цитоплазматичний виросток та dendritis, is – розгалужений відросток нейрона, зовні схожий на дерево. Обидва терміни утворилися на основі зовнішньої подібності форми клітини до певної
частини дерева (гілка або крона) завдяки вторинній номінації.
Метафоричний термін аrbor у сполученні з прикметниковими дескрипторами
вказує на приналежність до органів дихання та застосовується в анатомії для опису
системи бронхів, яка зовні нагадує стовбур з гілками, пор.: arbor bronchialis "бронхіальне дерево" та arbor alveolaris "альвеолярне дерево".
Найбільший інтерес для нас представляє безпосереднє вживання в анатомії міфологічного терміна аrbor vitae "дерево життя". Місцем знаходження в організмі
людини цього важливого центру є головний мозок, а саме, його внутрішня частина –
мозочок, лат. cerebellum. Як відомо, мозочок є координаційним центром правої і
лівої півкуль мозку та корегує усі рухи людини. Це анатомічне утворення представляє серцевину мозочку у вигляді смужок білої речовини, що за малюнком нагадують гілки дерева. Таким чином, асоціативне перенесення могло відбутися як за зовнішніми ознаками, так і за спільністю функції. У такому випадку просторовоорієнтаційна функція Дерева життя як фітоморфної домінанти відповідає функції
координаційного центру рухів людини. Анатомічний термін аrbor vitae cerebelli
"дерево життя мозочку" має триномінальну структуру – опорний іменник та два
неузгоджені означення в родовому відмінку.
Вважається, що термін був введений у науковий обіг наприкінці ХVІІ ст. датським анатомом Я. Вінслоу, який на той момент працював у Парижі, що сприяло достатньо швидкому поширенню назви та внесенню її в офіційний список Nomina
anatomica. Обізнаність у галузі міфології автора терміна підтверджує також той
факт, що Я. Вінслоу запропонував ще один анатомічний термін міфологічного походження iris, iridis "райдужна частина рогівки ока". Як відомо, грецька богиня
Ірида була вісницею богів, що "відповідала" за райдугу та звільняла душі людей від
тіла після смерті [Coleman 2007, 526].
В анатомії термін аrbor vitae має також іншу локацію, що зумовлене відмінностями статі. Крім спільного для чоловіків і жінок "дерева життя", розташованого у
центрі мозку, жіночий організм має ще одне анатомічне утворення з назвою "дерево життя" – аrbor vitae uteri "дерево життя матки". В основу фітоморфної метафоричної номінації можливо була покладена подібність малюнку внутрішнього епітелію до розгалужених гілок дерева або функціональна подібність, оскільки саме цей
орган є місцем зародження нового життя. Таким чином, жіночий організм, на відміну від чоловічого, має два важливі життєві центри, на які вказують мовні проекції
аrbor vitae. Підсумовуючи, можемо зробити деякі висновки:
1. Організм людини як мікрокосм повторює будову макрокосму, що робить можливим існування мовної проекції Світового дерева в анатомічній термінології.
2. Найпростіша вертикальна проекція передбачає розподіл людського тіла на
три частини: голова, тулуб, ноги, які асоціюються з кроною, стовбуром і корінням
дерева.
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3. Мовні проекції аrbor vitae в анатомії вказують на існування в організмі людини двох життєвих центрів – спільного для чоловіків і жінок аrbor vitae cerebellі та
суто жіночого аrbor vitae uteri. Перша проекція сфокусована на внутрішній частині
головного мозку, яка відповідає за просторово-орієнтаційну функцію людини. В
основу метафоричної номінації покладена як зовнішня, так і функціональна подібність. Друга проекція аrbor vitae uteri вказує на орган, призначений для народження
нового життя. В основу метафоричної номінації також може бути покладена як зовнішня, так і функціональна подібність.
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КАЛОКАГАТИЯ И ФИЛОКАЛИЯ КАК ИМПЕРАТИВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА В АНТИЧНОСТИ И ХРИСТИАНСТВЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ГИПОТЕЗЫ ЛИНГВО-КУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Морозова Ирина Николаевна,
канд. культурологии, доц.
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Россия
В статье рассматриваются в контексте лингво-компаративной методики концепты калокагатии и
филокалии, выражающие существенные особенности понимания духовно-нравственного содержания
культуры в античности и христианстве.
Ключевые слова: калокагатия, филокалия, лингвокультурный концепт, духовная культура античности, аскетическая традиция христианства, космизм, духовно-нравственное преобразование личности.

Лингвокультурное изучение исторически взаимосвязанных духовно-ментальных
форм актуально в постсекулярной современности. Цель нашего исследования состоит в постановке проблемы, обозначении возможных перспектив, направлений
философско-антропологического, лингвокультурного сравнения базисных духовных ценностей античности и христианства. Антропологическая парадигма современного гуманитарного познания предполагает интегративные лингвокультурные
методы анализа базовых концептов, имеющих экзистенциальный статус для субъекта культуры [Вежбицкая 2001; Маслова 2001; Асоян 2008].
Категории калокагатии и филокалии (полагаемые как идеации сущности духовно-нравственного идеала в античной культуре и историческом христианстве), по
существу, не рассматривались в сравнительном, лингвокультурном контексте. В то
же время лингвокультурный, философско-антропологический подходы к исходным, ценностно-образующим европейскую цивилизацию концептам, эффективны в
уяснении классических, обнаружению новационных духовно-культурных смыслов
[Лобовиков 2010].
В истории философии, философии религии, философии культуры, лингвокультурологии в целом сложилась исследовательская традиция изучения духовно-культурного взаимодействия античности и христианства [Дергалев 2007; Звонская 2010].
Идея добродетели (ἡ ἀρετή) в античности и христианстве в лингвокультурном
контексте рассмотрена доктором филологических наук, профессором Л. Л. Звонской [Звонская 2010]. Эволюция концепта ἡ ἀρετή, как пишет Л. Л. Звонская, является "…результатом лингвокультурного диалога античности и христианства: если для
античного мира эманацией добродетели и главным содержанием была калокагатия,
то для христианского мировосприятия главенствующим становится духовное начало, любовь как Божественное откровение" [Звонская 2010, 187].
Историко-культурное объяснение концепта калокагатии представлено в концепции "имплицитной" эстетики [Бычков 2006, 24]. В понятии прекрасного на определенном этапе греческой культуры, полагает В.В. Бычков, происходит совмещение
двух способов бытия человека, материального и духовного. В исследованиях по
истории этики отмечается духовно-нравственный синкретизм греческого этоса, когда нравственно прекрасное и нравственно безобразное выступают не в роли крайностей, а проявляют разные степени одного и того же качества [Дубко 2007, 15].
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Системный анализ концепта "калокагатия" в античности реализован А. Ф. Лосевым [Лосев 1960]. А. Ф. Лосев определяет понятие "καλοκἀγαθία" в древнегреческой литературе как наиболее яркую и выразительную характеристику классического духовно-нравственного идеала [Лосев 1960, 411]. Прослеживая развитие понимания калокагатии в античности, со времен "семи мудрецов", пифагорейцев, философ выделяет четыре основных значения калокагатии (социально-историческое,
политическое, интеллигентско-софистическое, философское). Классическая калокагатия, по мнению А. Ф. Лосева, является основой греческой классической скульптуры [Лосев 1960, 471].
В определении оснований для лингвокультурного исследования "калокагатии" и
"филокалии" нами были использованы лексиконы древнегреческого языка. Разнообразной (в отношении словарных групп и авторов текстов) является группа καλο[Дворецкий 1958, 868; Liddel 1996, 870, 869]. Καλο-καγαθέω (быть преданным благородным занятиям, вести благородную жизнь), καλόν (нравственное, прекрасное),
прилагательное καλός (в значении прекрасный, благородный, славный) используются Ксенофонтом, Аристотелем, Демосфеном, Аристофаном, Платоном, Софоклом
[Liddel 1996, 869]. В определениях красоты в античных текстах встречаем καλον –
нравственно прекрасное [Дворецкий 1958, 868]. Выделяется значение καλήν
συνείδησιν ἔχειν (обладать чистой совестью) [Дворецкий, С. 868], а также вариант,
характерный для терминологии Нового Завета ὁ ποιμῂν ὁ κᾰλός (добрый пастырь)
[Дворецкий 1958, 868]. Концепт "φιλοκαλία" (в значении "любовь к прекрасному"),
производные слова встречаем у Плутарха, Фукидида, Диодора [Дворецкий 1958,
1729, Liddel 1996, 1936]. Интересным является словосочетание φῐλοκἀγᾰθία
[Plutarch, Moralia 241, Liddel 1996, 1936].
Концепт "филокалия" используется софистом Элием Аристидом, в рассуждении
о том, что не следует ограничивать термин "философия" отнесенностью к какомулибо особому классу (сословию, сообществу, группе) интеллектуалов (Arst. 11.407
φιλοκαλία τις καὶ διατριβή περὶ λόγους φιλοσοφία) [Perseus Digital Library; Phaedrus of
Plato 1868, 145]. "Мы развиваем, – писал Фукидид в своей "Истории", – нашу
склонность к прекрасному без расточительности и предаемся наукам не в ущерб
силе духа" [Фукидид 1984, 81]. Mastronarde пишет об уверенности Перикла относительно разделения идеи филокалии афинянами (имея ввиду упомянутое выше место из "Истории" Фукидида) [Medea 2007, 309]. В то же время у Фукидида есть и
негативные коннотации, связанные с филокалией (например, слово "μαλακίας" –
становиться изнеженным, ослабленным, малодушным) (Thuc. 2.40.1 φιλοκαλοῡμέν
τε καί φιλοσοφουμεν άνευ μαλακίας) [Perseus Digital Library].
Духовно-нравственный идеал античности системным образом был воплощен Платоном и Аристотелем. Платон развивает понимание симметрии, соразмерности для
достижения состояния прекрасно-доброго [Платон 1971, 88 с, 536]. Диалог "Федр"
завершается молитвенным обращением Сократа о даровании внутренней красоты и
соразмерности внешнего и внутреннего в человеке [Платон 1971, 191]. Добродетель
и красота, учение о прекрасном и благе находятся у Платона во взаимосвязи. В диалоге "Тимей" Платоном выстраивается программа духовного совершенствования человека [Платон 1971, 536–537]. Важнейший вид души, предназначенный человеку
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Богом, по Платону, "устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение…" [Платон 1971, 538]. Препятствием для приобщения к божественному началу является обремененность вожделениями, тщеславием.
В истории философских школ и направлений античности в понимании "калокагатии" и "филокалии" получают особенное преломление и развитие основные тенденции, выраженные Платоном и Аристотелем. К одному из центральных пунктов
в объяснении и понимании гармонии Космоса в античной философии относится
пифагореизм, который всегда присутствует в последней в качестве фона [Шичалин 2000, 227]. Философско-космологическое значение и статус категории гармонии раскрываются в трудах Аристоксена, Клавдия Птолемея [Бронштен 1998; Цыпин 1998]. Понятие "калокагатии" включается Аристоксеном в развиваемую им
концепцию гармонии как общекосмического, онтического начала [Лосев 1975, 665].
Эклектический вариант преодоления противоречий гармоников и каноников, в контексте космологии, предлагает Птолемей.
Оригинальным прочтением философии Платона является неоплатонизм. Термин
"филокалия" встречаем в комментарии к "Тимею" Прокла (Proclus Phil. In Platonis
Timaeum commentaria. [4036.010] Volume 2, p.183. l. 19) [Perseus Digital Library], в
Комментарии к первой книге "Начал" Евклида (Определения) ( In primum Euclidis
elementorum librum commentarii. [4036.011]. Page 177. line 24) [Perseus Digital
Library], в частности, в связи со школой Пифагора. В неоплатонизме трансцендентное космологическое рассматривалось как идеальный образец, подражая которому
человек становится блаженным [Петров 2003, 221–222]. Последовательность изучения работ Плотина (представленных, в частности, Порфирием в "Эннеадах")
имела значение не только логической последовательности, но и "лествицы"
(ἐπιβάθρα), исполнение чего должно было привести к μετάνοια, духовно-нравственному преобразованию личности человека [Хлебников, 2007, 181].
Аристотель критичен в оценке подхода к добродетели Пифагора, поскольку последний возводит ее к числам [Аристотель 1984, 1182 11b–14, 296]. Концепция добродетели у Сократа значительно полнее, однако Аристотель считает невозможным
уравнение философом добродетели и знания (в таком случае упраздняются внеразумная (alogan) часть души, страсть и нрав). В позиции Платона Аристотелем не
принимается онтический статус добродетели [Аристотель 1984, 297]. Для Аристотеля этическое связывается со сферой действия, этика – часть политики [Аристотель 1984, 266].
В "Большой этике" у Аристотеля есть достаточно объемное рассуждение о нравственной красоте (καλοκἀγαθία) [Аристотель 1984, 1207 b23 – 1208 a4, 359–360]. Калокагатия для Аристотеля – такая совокупность добродетелей, при которых человека не
испортят внешние блага [Аристотель 1984, 1208а, 360]. В "Никомаховой этике" Аристотеля, в рассуждении о прекрасном и благом встречается термин φιλοκαλία. То же,
по Аристотелю, что доставляет удовольствие любящим прекрасное (philokaloi), доставляет удовольствие по природе [Аристотель 1984, 1099 а11 – 15, 67].
Счастливая и блаженная жизнь зависит, по Аристотелю, от трех вещей – умственной деятельности, добродетели и наслаждения [Аристотель 1987, 509–510]. Добродетель, которая образуется в результате всех определенных выше Аристотелем
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составляющих, получает название "нравственной красоты" (kalokagathian) [Аристотель 1987, 1248 b12, 525]. Калокагатия предполагает одновременное присутствие
всех трех частных добродетелей, упорядоченность и согласованность души (достигаемые добродетелями). Обладая качеством системности, нравственная красота, по
Аристотелю, есть совершенная добродетель. Проявления кризиса идеала калокагатии в античности связывается с противопоставлением красоты внешнего облика
высокому духу (имеются ввиду слова Архилоха "Нет, не люб мне вождь высокий…
Пусть он будет низок ростом… чтоб с отвагой был в душе") [Акимова 2007, 134].
В античности получает философское обоснование и развитие духовная практика
аскезы. Идейной доминантой античной философии, начиная с Сократа (что сближает последнюю с христианством) является признание нерасторжимого единства
знания и добродетели [Адо 2005, 179]. Аскеза свойственна почти всем философским школам античности [Адо 2005, 206]. Под влиянием античной философии, полагает П. Адо, в христианстве произошла переоценка ценностей. Евангельская идея
наступления Царства заменяется философским идеалом соединения с Богом, уподобления Господу Иисусу Христу, посредством духовного созерцания и аскезы
[Адо 2005, 265–266].
В греческом тексте Нового Завета встречаем различные словоформы, связанные
с основами καλος, αγαϑος. Αγαϑος выражает различные аспекты достойного поведения в нравственном, а не утилитарном значении [A Greek and English lexicon of
the New Testament 1825, 2]. В качестве исходного, в совокупности значений прилагательного ἀγαθός определяются благой, полезный (в любом смысле) [Еврейскорусский и греческо-русский словарь указатель 2005, 387]. В отличие от καλος,
ἀγαθός понимается как хорошее по сути [Еврейско-русский и греческо-русский
словарь указатель 2005, 465].
Разнообразием значений и распространенностью лексем в Новом Завете отличается
словарная группа καλος (καλον), в семантике которой выделены физический, телесный
и духовный смыслы [A Greek and English Lexicon 1836, 342; Lampe 1961, 698]. Распространенным является переносный, моральный смысл [Еврейско-русский и греческорусский словарь указатель 2005, 465]. В Новом Завете "καλοκἀγαθία" используется в
значении превосходства характера, благородства (Иак 5.10) [Analytical lexicon of the
Greek New Testament 2005, 214]. В словосочетании καλὸς и ἀγαθός (Лк. 8:15, притча о
сеятеле, где речь идет о добром и чистом сердце) второе относится к духовному расположению самого сердца, первое – к внешним проявлениям деятельности человека
[A Greek and English lexicon 1839, 224]. Встречаем также сложносоставное слово с
корневым ἀγαθός, φιλάγαθος, определяемое как любовь к доброте, великодушию
[Указатель Еврейско-русский и греческо-русский словарь указатель 2005, 550], любящий хорошее (прекрасное), научающийся добродетели, добродетельный [A Greek
and English lexicon 1836,801] (соответственно, Тит. 1:8, φιλάγαθον – добролюбивый).
В Новом Завете представлена группа сложно составных слов φιλο- (словарные
группы φιλέω, φιλία) [A Greek and English lexicon 1836, 802, 803]. Встречаем выражения φιλόθεος [A Greek and English lexicon 1836, 802], φιλοτιμούμεθα (2 Кор. 5:9).
Cуществительное φιλοκαλία приводится в перечне значений глагола "φιλοκαλέω"
(любить то, что есть прекрасное, хорошее, благородное и добродетельное) [A new
Greek and English lexicon 1826, 1037; Lampe 1961, 1479]. С прилагательными груп58
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пы φιλόκαλος, φιλοκαλέω, φιλοκαλία, φιλάγαϑος могло использоваться слово "философия" [Theological dictionary of the New Testament 1974, 173].
"Поля" сложносоставных слов, на εύ и φιλ, представленные в Новом Завете, в
большинстве случаев выражают взаимосвязь между эстетическим и моральным
(н-р, εὐκοσμία, εὐνομία, εὐταξία, φιλοδοξια, φιλοκαλία) [New documents 1982, 106].
Danker, в сравнительном исследовании семантики эпиграфики античности и Нового Завета выделяет, в отношении интеркультурности, евангелиста Луку и апостола
Павла [Danker 1982, 28]. В Новом Завете синонимами добродетели (ή ἀρετή) являются anēr agathos, kalokagathos[Danker 1982,318–319].
В христианстве "Филокалия" первоначально представляла собой экзегетическую
хрестоматию, которая была составлена, как предполагают, Григорием Богословом
и Василием Великим из творений Оригена, что произошло примерно в 358 или
359 гг. [Сагарда 2004, 654]. В текстах Оригена, собранных под таким названием,
сам термин, давший наименование книги, не встречается. Содержание "Филокалии" Оригена не похоже на все последующие сборники христианской аскетической
письменности. В апологетическом труде Оригена "Против Цельса", значительная
часть которого была включена в Филокалию, используется концепт "καλοκαγαθια"
(22.13). [The Philocalia of Origen 2004, 116; Ориген 2008, 638, The Philocalia of Origen 1911, 105], во фрагменте текста (22. LI) тематически и содержательно связанным с 21. L [Ориген 2008, 637; The Philocalia of Origen 1911, 104]. В частности, в
21. L речь идет об аргументе Цельса в отношении к признанной в античности мудрости, учености (Цельс пишет о том, что христиане, обращаясь к простым людям,
толпе, избегают разумных мужей [Ориген 2008, 637–638; Philocalia of Origen 2004,
115–116; The Philocalia of Origen 1911, 104–105]. В качестве контрпримера Ориген
приводит киников, "…которые вели публичные беседы с толпой случайных слушателей" [Ориген 2008, 638; The Philocalia of Origen 1911, 104; Philocalia of Origen 2004, 116]. В таком случае, продолжает Ориген в следующем (LI, 22) отрывке
(где мы и встречаем концепт καλοκαγαθια) нет оснований обвинять христиан, призывающих весь мир к любви к прекрасному и добродетели [Ориген 2008, 638; The
Philocalia of Origen 1911, 105; Philocalia of Origen 2004, 116]. Ориген пишет также о
том, что учителя христианства, в отличие от философов, проводят предварительное
испытание душевного и духовного опыта своих слушателей, обращаясь к тем, кто
уже имеет определенную направленность и склонность души [The Philocalia of Origen 1911, 105; Ориген 2008, 638; Philocalia of Origen 2004, 116]. Св. Григорий Назианзин характеризует собрание извлечений из трудов Оригена, как полезное для
ученых (любителей словесности) [ Philocalia of Origen 2004, 1].
Во всех отрывках Филокалии Оригена, собранных вместе, просматривается единый стержень, ставший основным для последующих антологий аскетических творений христианских писателей. Это духовный путь человека, его духовно-нравственное совершенствование, "возрастание в духе". В христианстве складывается отношение к философии, как особой духовной практике, цель которой – совершенствование во Христе [Philocalia of Origen 2004, 64–67].
Термин "φιλοκαλία" используется в творениях отцов Церкви. В "Педагоне" Климент Александрийский акцентирует высокое предназначение человека из всех живых существах, любовь к прекрасному [Климент 1996, 23]. Как и античные авторы,
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отцы Церкви понимают истинно прекрасное, как соразмерность души [Василий
Великий 2008, 747]. Святые отцы раскрывают процесс обновления "внутреннего"
человека [Василий Великий 2008, 556]. В святоотеческой письменности концепт
φιλοκαλία встречаем в сочинениях по аскетике, житиях святых (в результате первоначального поиска в TLG обнаружено восемьдесят восемь соответствующих фрагментов текстов христианских авторов, от Оригена до Фотия).
В традиции отечественной христианской аскетики принято выражение "добротолюбие" [Митрофан 2002; Плакида 2006]. В русском языке среди значений доброты
(слова, которое обычно берется для калькирования древнегреческой филокалии) как
внешней красоты, благополучия, присутствуют этические составляющие – доброта
как сочувственное отношение к кому-либо, добродетель [Словарь русского языка
1977, 267]. В отечественной интеллектуальной духовной традиции (богословии, философии, эстетике) доброта, красота рассматриваются как синонимы [Лосский 1998].
Соразмерность уровней человеческого бытия, выражаемая в античности терминами "калокагатия" и "филокалия", понималась и определялась по-разному. В античной философии прекрасное, гармония души интерпретировались преимущественно в рамках космизма.
Концепт "филокалия" в античной культуре как выражение определенной духовной
настроенности, расположенности человека, определяется духовно-нравственным идеалом калокагатии. "Филокалия" обозначала преимущественно свойство, склонность человека к прекрасному, в том числе и к философии. Полагаем, что, в отличие от калокагатии, в нем выражены духовно-познавательные аспекты, гносеоцентризм.
В традиции христианства формируется понимание филокалии как аскетической
практики, укоренённой в церковном опыте. Категории, описывающие духовную и душевную жизнь человека в христианской аскетике, формировались на основе, и не без
влияния, античной философской аскезы. Культурологическая интерпретация православной аскетики, на наш взгляд, способствует изучению процесса динамики личности, общества в формате духовно-ценностного преобразования культурного смысла.
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Christianity: Actuality and Hypotheses of the Linguо-cultural Research
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ФАУНОНАЗВИ В ЛАТИНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ
Третьякова Катерина Володимирівна,
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Рівненський державний гуманітарний університет
У статті розглянуто одну з полемічних проблем пареміології – дефініцію паремій. Укладено класифікацію латинських паремій із фауноназвами у їхньому складі. Акцентовано на рисах антропоцентричності та оцінній семантиці паремій.
Ключові слова: паремія, фауноназва, анімалістичний компонент, етнопсихологічний "портрет",
оцінний компонент.

З тріади понять "мова-ментальність-культура" вже протягом півстоліття впевнено розпочинаються дослідження пареміологічного корпусу мов. Витоки паремій
справедливо слід шукати в етнокультурно-лінгвістичному спадкові людства, "…у
скарбівні … мови…" (Іван Франко).
Паремії як об’єкт дослідження об’єднали зусилля дослідників різних галузей
знань – етнографів, філософів, психологів, лінгвістів, власне пареміологів та пареміографів. Попри велику кількість спеціальних праць серед вчених досі немає одностайності щодо статусу та місця паремій в ієрархічній будові мови; відсутні чіткі,
універсальні критерії відбору, аналізу, класифікації, опису паремій, а звідси суперечливість, методична невпорядкованість, хибне двозначне тлумачення, помилкові,
сумнівні судження та висновки. Однією з центральних проблем пареміології є, на
нашу думку, відсутність академічної дефініції паремій, критеріїв їхньої диференціації та демаркації.
Підґрунтя вивчення паремій закладене Ф. Буслаєвим, О. Потебнею, І. Срезневським, О. Шахматовим, Л. Щербою, Ф. Фортунатовим, Є. Поливановим, Л. Булаховським, розвивається науковцями в різних напрямках. В останні роки з’явилася
велика кількість публікацій. Українські анімалізми вивчали І. О. Голубовська,
О. П. Левченко, Д. В. Ужченко; Г. Л. Кривенко досліджувала особливості паремій з
анімалістичним компонентом на матеріалі англійської та української мов. Але, незважаючи на значні досягнення в цій царині, у вивченні паремій залишається низка
проблемних питань, суперечливих тверджень, зокрема таких, що стосуються походження, структурно-семантичних, функціонально-стилістичних, прагматичних
особливостей тощо. Новим і досить актуальним у сучасній лінгвістиці є питання
про виокремлення в мовній системі пареміологічного рівня, що обіймає два великі
мовні шари – фразеологічний та власне паремійний. Одиниці пареміології, навіть
найменші та найпростіші за формою, являють собою тексти, тобто вербальні конструкції, які можуть використовуватися самостійно, виступати знаками й одночасно
типовими моделями різних типових ситуацій [Колоїз 2012, 61].
Вивчення паремій має довгу і цікаву історію як у вітчизняному, так і зарубіжному мовознавстві проте навіть фольклорний бум, за визначенням З. Коцюби, підвищивши інтерес до паремійно-прислівникового фонду різних мов, ще не може пишатися закінченістю дослідження в цій галузі. [Коцюба 2009, 35]
Паремії активно відтворюються, переосмислюються, трансформуються, асимілюються тощо. Якими б влучними, оригінальними та неповторними не видавались
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паремії їх творцям та мовцям, творення таких одиниць підкорюються певним, універсальним законам, а механізми доведення до досконалості та подальшого засвоєння народами-носіями є однаковими. Саме латинській (і давньогрецький загалом)
паремійний корпус є і залишається невичерпним джерелом, основою для творення
національних фондів багатьох європейських мов. Латинські паремії зазвичай згадуються побіжно, виключно в якості етимонів або об’єктів порівняння, чим пояснюється актуальність появи даної праці.
Об’єктом розвідки є паремії з анімалістичним компонентом; предметом – близько 200 фауноназв, відібраних з Bestiaria Latina. Зауважимо, до фауноназв ми відносимо іменники на позначення тварин (свійських і диких), птахів, комах, риб, земноводних (як реальних, так і міфічних).
Наукову новизну праці визначаємо як виявлення лексико-семантичної варіативності вживання та оцінних характеристик власне латинських паремій із анімалістичним компонентом.
Для досягнення окресленої мети визначено наступні завдання: 1. сформулювати
власне розуміння терміну "паремія"; 2. проаналізувати, систематизувавши за групами, латинські паремії із фауноназвами у своєму складі з точки зору їхньої
суб’єктно-оцінної конотації та семантичних параметрів відбору. У праці використано методи: суцільної вибірки, моделювання з метою дослідження та опису пареміологічних семантично-оцінних моделей, а також описово-аналітичний, статистичний (квантитативний) методи, метод контент-аналізу, класифікації, узагальнення.
Паремії – це живий, рухливий (або ж рухомий) організм, котрий "всмоктав" реалії, процеси, явища, зміни суспільства й відбиває їх в багаточисленних варіантах і
трансформах. Емоційно-оцінний потенціал паремій, що стисло, влучно, мінімалістично, проте із максимальною змістовною ємністю характеризують предмет або
явище – ось, далеко неповний перелік епітетів паремій.
Паремії відтворюють типові ситуації, мають схожий логічний зміст, в якому
превалює образність. Подібно до казок, байок, легенд тощо паремії є цілісніми словесними творами, витворами, із закінченим самостійним значенням, котрі, однак
можуть функціонувати лише як елементи тексту або дискурсу. Подібно до фольклорних текстів, закладений в пареміях зміст, має тему (або теми), отже паремії ситуативні. Ситуативність паремій двозначна: з одного боку, їхне вживання обмежується ситуацією, з іншого, вони самі моделюють ситуацію, уточнюють, окреслюють
або називають її. Пареміям властиві три структурні автономні плани: окрім двох
загально відомих (вираження та змісту), ще один – реалістично-концептуальний
[Пермяков 1988, 83]. Професор І. О. Голубовська вживає термін надзнакова єдність
по відношенню до прислів’їв/паремій, в чому вбачається двозначність становища паремій в ієрархічній системі мові – паремії є мовними одиницями (як фраземи), що
функціонують на вищому синтаксичному рівні, у дискурсі [Голубовська 2004, 67].
Паремії виділено в окремий жанр, малих фольклорних форм, а отже паремії виконують різноманітні текстові прагматичні функції (повчальні, порівняльні тощо).
Відомий американський літературний критик, філософ К. Бьорк назвав паремії
стратегіями для розвязання ситуацій [Burke 1957, 296]. На думку вченого, людям
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властиво відмічати що деякі соціальні ситуації регулярно повторюються, є свого роду закономірностями, тому люди намагаються знайти для них назву, дати їм імя.
Тобто, соціальні структури породжують типові ситуації type situations – різновиди
суспільних відносин конкуренції/співіснування. Такі ситуації важливі для благополуччя людини, є свого роду керівництвами, порадниками, часто пропонують стратегію для їхньго вирішення [Burke 1957, 293–301]. К. Бьорк, аналізуючи зміст паремій,
відмічає, що паремії не література у чистому вигляді, а медицина [Burke 1957, 293].
З вищесказаного випливає твердження, що паремії виконують когнітивну функцію схематизації та до певної міри спрощення знань, тобто результатів пізнавальної
діяльності людини (понять, суджень, вірувань, побажань, уявлень про оточуючий
світ тощо). Властива пареміям схематизація дійсності сприяє їхньому вживанню по
відношенню до різних більш-менш типових ситуацій, що дозволяє визначити ще
одну рису паремій – поліфункціональність (пор. із прагматичними функціями
Л. Г. Пермякова).
Паремії є відбиттям елементарних вірувань, почуттів, побажань, з котрих формується світогляд, відносини, соціальні установки, плани, а це є проявом трьох напрямків людського пізнання – когнітивного, емотивного, побажального [Hernandi P.,
Steen F. 2003, 189–200]. Дане твердження робить можливим визначити характер
паремій як антропоцентричний, такий, що створений людиною для людини. Паремії змальовують свого роду етнопсихологічний портрет мовців, узагальнено, опосередковано зображаючи схему поведінки, рис, якостей, зовнішнішних характеристик тощо. Як наслідок, питома вага паремій наділена переносним значенням, а звідси твердження, що притаманна пареміям метафоричність дозволяє оперувати аналогіями, тобто співвідносити ситуацію, що окреслює паремія із групою подібних
життєвих ситуацій.
Слідом за А. О. Константіновою, ми визначаємо паремії як розповсюджене традиційне судження невідомого автора, що являє собою у граматичному плані закінчене речення із узагальненою конкретизуючою семантикою і оцінну характеристику [Константинова 2007, 57].
Встановлено, що у семантиці латинських паремій з фауноназвами в переважає
оцінний компонент. У кількісному відношенні найпродуктивнішими є фауноназви
на позначення диких птахів 36 (20 %), диких тварин 34 (19 %), комах 20 (10 %),
риб, мешканців морів та океанів 15 (9 %), міфічних звіроподібних істот 14 (8 %);
водночас найчастотнішими є паремії, до складу яких входять анімалізми на позначення свійських тварин 13 (7 %) (на відміну від свійських птахів – 3 (1,7 %)).
У класифікації пареміологічних одиниць латинської мови із фауноназвами привалюють наступні оцінні параметри:
1) моральних якостей: Aquilam noctuae comparas. = Formicae comparas
camelum. – Порівнюєш орла і сову (мураху з верблюдом);
2) розумових здібностей (мовлення): In lingua mihi bos. ≈ Bovem in faucibus
portat. – Не могти висловити думку. Purus grammaticus, purus asinus. – Дурна пташка і дурна її пісня; Noctuinum ovum. – Печений лід (букв. Яйця сови) (Йдеться про
щось дуже рідкісне, адже в уявленні стародревніх сови яйця не несли).; Ne sit
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formica sapientior te, quae congregat in aestate unde vivat hieme. – Не слід насміхатися
над мурахою, котра влітку робить запаси на зиму;
3) зовнішності: Asinus asino pulcher. (A donkey is beautiful to another donkey.) ≈
Свій свояка бачить здалека. Noctuae pullus suus pulcherrimus. (To an owl, her own
chick is the most beautiful.) ≈ Cicada cicadae cara, formicae formica. (Cricket loves
cricket, ant loves ant.) – У кожної матері найкращі на світі діти.; Aquila alba. (A white
eagle.) – Біла ворона.
4) поведінки (морально-етичних уявлень): Rex aut asinus. (A king or a donkey.)
Або пан або пропав.; Aquilam volare doces. (You are teaching an eagle to fly.) – Вчити
орла літати.; Tu si me amas, canem meum dilige. (If you love me, cherish my dog.) –
Любиш мене, люби й мого собаку.; Asinus asinum non prehendit. (One donkey does
not grasp the other.) = Lupus non mordet lupum. – Вовк вовка не кусає (Ворон ворону
ока не виклює).; Qui lavat asinum, perdit aquam et saponem. (Washing a donkey is a
waste of water and soap.) – Мити ефіопа (робити марну справу).; Athenas noctuam. ≈
Ululam Athenas ferre. (An owl to Athens. ≈ Сoals to Newcastle) – Носити дрова до лісу.; Canis qui mordet, mordetur. (A dog who bites is bitten.) ≈ Canis mordens non latrat.
(A dog that bites does not bark.) – Як гукнеться, так і відізветься.
5) способу життя: Quod licet Iovi, non licet bovi. – Що дозволено цареві, не дозволено бикові.; Canis canem non est. (Dog does not eat dog.) ≈ Furemque fur
cognoscit, et lupum lupus: = Чумак чумака (кулик кулика) бачить здалека. = Свій
свояка вгадає здалека. = Лисий лисого здалека бачить.
6) соціальний статус: Aquila non captat muscas. (An eagle does not hunt flies.) –
Орел не ловить мух.; Ab asinis ad boves. – Із грязі в князі.; Asinus inter apes.=Asinus
inter simias. – Свій серед чужих.
7) фізичних характеристик: Aquila in nubibus. (An eagle in the clouds.) – Орел в
небесах.; Ex auribus cognoscitur asinus. (You can tell a donkey by the ears.) – По кігтях
упізнають лева, а по вухах – віслюка etc.
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1) паремії – одиниці, добре відомі представникам певного мовного соціуму;
2) паремії є актуальними у когнітивному (пізнавальному та емоційному) плані:
вони схематизують типові життєві ситуації, накреслюючи антропоцентричний
"портрет";
3) фауноназви, як компонент, представляють значний у кількосному та якісному
відношенні відсоток у пареміологічному корпусі латинської мови та відіграють
особливу роль у творенні пареміологічної картини;
4) через притаманну пареміям метафоричність проявляється імпліцитно виражений в них антропоцентризм.
Перераховані властивості паремій є визначальними для лінгвокогнітивних феноменів, Дана праця претендує на своє місце серед досліджень, присвячених етнічнопсихологічній своєрідності фольклорного слова. Підтверджено, що національнокультурний пареміологічний фонд є специфічним для кожної мови, у зв’язку з цим
видається перспективною проекція теоретичних здобутків пареміології на пареміологічні корпуси сучасних мов, зокрема, давньогрецьку та латинські мови.
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ДО ПРОБЛЕМИ АФІКСАЛЬНОГО СТАТУСУ КОМПОНЕНТІВ КОМПОЗИТА
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В статті розглядаються теоретичні проблеми розмежування афіксації та композиції, особливості
статусу компонентів композита, зокрема в латинській мові.
Ключові слова: композиція, афіксація, префіксація, композит, афікс, префікс, латинська мова.

У визначенні складного слова дослідники часто зазначають, що до складу композита мають входити слова чи основи (корені) самостійних частин мови. Зазвичай до
самостійних (повнозначних) частин мови відносять іменник, дієслово, прикметник,
прислівник. Традиційно також до самостійних частин мови відносять числівник і займенник, хоча за деякими граматичними теоріями вони не виділяються в окремі частини мови. Службовими частинами мови вважаються сполучник, прийменник, частки, артиклі. Тому часто компонентом складного слова вважають елементи, які походять від самостійних частин мови, а ті, що утворені від службових, – до афіксів.
Більш того, і саме явище композиції найчастіше досліджується саме за основними
лексико-граматичними категоріями, такими як іменник, прикметник та дієслово. Така тенденція зумовлена труднощами у створенні класифікацій: за очевидної ускладненої структури відповідної одиниці залишається нез’ясованим ступінь лексичної чи
семантичної автономності компонентів аналізованого композита і статус цієї одиниці. Крім того не завжди достатньою є репрезентативна база лексем певної мови.
Отже, проблема відокремлення композиції від афіксації лежить у площині визначення статусу деяких морфем, які можуть бути компонентами композита, або є
службовими морфемами (префіксами і суфіксами), які входять до афіксальної конструкції. У сучасному мовознавстві афікс визначається як службова морфема, яка
приєднується до кореня слова в процесі морфологічної деривації для перебудови
кореня з граматичною або словотвірною метою [ЛЭС 1990, 59]. За положенням відносно кореня визначають префікси, суфікси, інтерфікси тощо. У визначенні афікса
важливою ознакою його часто вважають відсутність відповідного корелята у вигляді окремого слова (Л. Блумфілд, А. Мартіне тощо). Але в деяких мовах існують
частки, прийменники, прислівники (у латинській зокрема), які мають таке саме значення, що і справжній афікс, і можуть мати дистантне положення щодо базового
слова. Такі одиниці у словотворі отримали назву "напівафікс". Вперше терміни
"напівпрефікс", "напівсуфікс" у сучасному мовознавстві зустрічається у працях
М. Д. Степанової на позначення словотвірних елементів, які не зникли зовсім із самостійного вжитку, часто зустрічаються у словоскладанні, однак змінюють частково
або повністю своє значення і виконують фактично роль афіксів [Степанова 2007, 78].
О. С. Кубрякова вважає більш відповідним стосовно основної службової функції
таких одиниць термін "відносний префікс", "відносний суфікс", бо вказівка на "половинчастість функції" не відповідає фактам [Кубрякова 2007, 136]. Дослідниця
зазначає, що не існує проміжної напівафіксальної конструкції, але залежно від природи подібного елемента, конструкція, яка його містить, може розглядатися або як
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складне слово (при меншій частотності такого елемента, відсутності у нього узагальнюючого значення, більшої різноманітності та індивідуальності семантичних
відносин між ними і сполучуваної з ними основи), або як афіксальна конструкція
(при високій продуктивності цього елемента, стандартності і регулярності утворення словотвірного ряду, значної однотипності семантичних відносин між елементом
і основою). [Там само, 137–138]. Здатність утворювати продуктивні словотвірні
ряди за аналогією, на думку В. П. Григор'єва, автоматично переводить такі складні
слова до афіксального типу – префіксальні (префіксально-суфіксальні), якщо перший компонент є прийменник, тобто "будівельний матеріал неномінативного складу", позбавлений повноцінного лексичного значення, або суфіксальні, якщо йдеться про другий компонент, який перетворюється на "суфігований словоелемент"
[Григорьев 1956, 40–41]. Дійсно, у частотних моделях деяких композитів певний
компонент може семантично "потьмянішати", але так відбувається не завжди.
Наразі з’явилися нові методики опису афіксів в різних мовах, і на підставі кількісних даних дослідження словникового (синхронічна і діахронічна продуктивність) і текстового матеріалу (продуктивна частотність) зроблені висновки, що афікси характеризуються різнорідністю [Бартков 1982, 116]. Отже, у лінгвістичній термінології на позначення елементів особливого статусу (крім вищезгаданих "напівафіксів" і "відносних афіксів") з’явилися "-оїди" ("префіксоїди", "суфіксоїди",
"афіксоїди", "радиксоїди") та "елементи" (префіговані, суфіговані, аглютинативні,
частотні, елементи складання). Ці назви набули поширення як у вітчизняному мовознавстві, так і зарубіжному. Але поняття, яке вкладається у ці терміни, у різних
дослідників також індивідуальне. Це залежить від різних факторів: ступеню співвідношення між лексичним і словотвірним значенням, кількісних характеристик,
особливостей досліджуваної мови, власної методики дослідника і його мовної інтуїції тощо. Так, російський дослідник Б. І. Бартков визначає "афіксоїд" як формант,
який "тільки почав свій шлях перетворення на афікс і у якого лексичне значення
превалює над словотвірним" [Бартков 1982, 119]. Відома українська дослідниця в
галузі словотвору Н. Ф. Клименко дає близьке за значенням визначення поняття
афіксоїда як одиницю, здатну утворювати однотипні ряди слів, але не зазнала ні
часткової, ні повної десемантизації, тобто фактично є коренем [Клименко 1984, 31].
Особливо часто ці терміни вживають стосовно лексем з греко-латинськими елементами, які не існують самостійно у мові, але утворюють продуктивні словотвірні ряди, що є ознакою афіксальності. Подібні лексеми мають термінологічну спрямованість або "книжний" характер. Як вважає І. М. Думбревяну, "термін, утворений на
основі греко-латинських елементів, є певною мірою свідомим актом словотворчості.
Складові "елементи" терміна є "повнозначними" (принаймні для певних колективівносіїв тієї чи іншої мови), хоча і не вживаються як самостійні. У цьому сенсі можна
говорити при елементи складання і, імпліцитно, – про словоскладання" [Думбрэвяну 1980, 49]. У вітчизняному мовознавстві такі лексеми найчастіше розглядаються як
деривати (хоча і спеціального статусу), у зарубіжному, особливо, у романському – як
лексеми "наукової композиції" (composition savante, composti con elementi scientifici,
composti con elementi colti тощо). Між деривацією і композицією немає непрохідних
меж: змішування цих понять має певні причини об’єктивного і суб’єктивного харак69
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теру, що ґрунтується на нерозрізненні фактів діахронії та синхронії у функціонуванні
численних афіксів. Зокрема, це впадає в око при дослідженні давніх мов.
Найбільш суперечливим є питання розмежування композиції і префіксації.
Генетичний зв'язок між цими двома явищами імпліцитно призводить до плутанини
між цими поняттями. Отже, визначення понять "прийменник – префікс/преверб" і
їхньої ролі як препозитивних елементів стає надзвичайно важливим для визначеня
явищ композиції або деривації. Нідерландський дослідник Ван Ґутхем Крістел (Van
Goethem Kristel) проаналізував основні сучасні теорії досліджень у цій галузі, а саме:
1) синтаксичний підхід (Pottier (1962 ), Zwanenburg (1994), Rousseau (1995), при
якому прийменник відрізняється від префікса за синтаксичною функцією (прийменник – якщо цей елемент супроводжується додатком, і префікс, якщо цей елемент
просто доповнює основу). Відтак, слова з прийменниками називаються композитами, а з префіксами – дериватами; 2) морфологічний підхід (Corbin, 2001) відрізняє
префікс від прийменника за здатністю до зміни лексико-граматичної категорії подібно суфіксам; 3) змішаний підхід (Amiot, 2005), який передбачає певний континуум, тобто градацію "префіксації" – від переходу автономного слова, яке діє на рівні
синтаксису (прийменник), аж до зв’язаного елемента (префікса). Автор вважає, що
різні ступені "префіксації" відповідають ступеням граматикалізації прийменника,
що "переходить у стан префікса" [Van Goethem Kristel 2006, 115–145].
У вітчизняному мовознавстві уявлення про відношення між композицією та деривацією характеризується, на нашу думку, більшою полярністю: більшість словників подають питомі препозитивні елементи як префікси, а слова з ними – як префіксальні деривати. Проте, у працях в галузі словотвору дослідники фіксують спеціальний статус деяких препозитивних елементів, які відрізняються від префіксів
конкретним значенням утворень (у префіксів більший ступінь абстрактності), мають кореляцію самостійному слову і можуть змінювати препозицію на постпозицію
[Городенська 1986, 39]. У сучасних дослідженнях термінологічного напрямку можна зустріти серед переліку композитів лексеми з прийменниковим компонентом,
утворені на основі прийменникової синтагми, напр., біляносовий, позаорганний
[Ткач, Шинкарук 2010, 143].
Ще більше вагань у дослідників давніх мов, особливо стосовно статусу прийменників і прислівників, які у сполученні з іменними або дієслівними основами утворюють складні за структурою лексеми, що розглядаються або як перші компоненти
складних слів (отже є композитами), або як префікси і преверби (відтак, мають статус
префіксального утворення). Пор., напр., термін "префіксальна синтема", створений
К. Туратьє на основі терміна "синтема" А. Мартіне [Martinet 1968, 296], який на
нашу думку, синонімічний терміну "префіксальний композит" [Touratier 1994, 316].
Питання про препозитивний елемент складання, перш за все, пов’язане з такою
частиною мови як прийменник. Особливістю латинських композитів з прийменниками-прислівниками є синтаксична розчленованість, яку демонструє явище тмези.
Воно свідчить про еволютивні процеси становлення препозитивних одиниць прислівникового походження, здатних у латинській мові відриватися від опорного
компонента. Напр., у Цицерона зустрічаємо: "per mihi, per, inquam, gratum feceris" –
"дуже мені, дуже, кажу, приємно ти мені зробиш". Цицерон вживає прислівник
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pergratum з препозитивним елементом інтенсивності per у дистантній позиції. Ще
кілька подібних вживань: у Горація –"post omnia ponas"(замість postponas) "щоб ти
відклав все"; у Лукреція – "inter enim iectasi"(замість interiectasi) "дійсно бути вставленим"; у Теренція – "duc istos intro"(замість introduc) "заводь їх".
Проблему походження прийменників у індоєвропейській прамові, давньогрецькій і латинській мовах, а також історію питання детально висвітлив відомий вітчизняний дослідник М. Г. Сенів, який також зазначає, що категорії відмінка і прийменника у класичних мовах (давньогрецькій і латинській) тісно пов’язані з синтаксичними, морфологічними і семантичними структурами мови [Сенів 2008, 103].
У індоєвропейській прамові, на думку Ф. де Сосюра, не було ані прийменників, ані
префіксів, були лише короткі слова – частки, які при додаванні в кінці речення уточнювали характер дії, позначуваної дієсловом. Ці частки, спочатку вільні одиниці,
перетворюються у спеціальний клас слів – прийменники. У свою чергу, М. Г. Сенів
зазначає, що найбільш поширеною є теорія про походження прийменників від прислівників. Це твердження базується на випадках появи прийменників у мовленні в
абсолютно самостійному значенні, тобто без відмінків поряд із ними. У тому факті,
що прийменники виступають у складних словах, вбачають докази їх самостійного
значення і прислівниковості: за концепцією Г. Пауля первісно прийменники, поза
сумнівом, були прислівниками, які поряд із відмінковою формою імені могли виступати як означення до дієслова. Звідси, з одного боку, розвинувся тісний зв'язок
між ними і відмінковою формою, що залежала від дієслова, в результаті чого вони
стали прийменниками; з іншого боку, вони вступали у безпосередній зв'язок із дієсловом, завдяки чому з'явились дієслова з префіксами [Там само, с. 108].
Р. Оніга висунув іншу гіпотезу щодо історичної генези превербів. Виведення
походження превербів і прийменників від прислівників, на думку дослідника, не
пояснює механізму появи одиниць лексичного типу (у разі об’єднання преверба з
дієсловом) та одиниць синтаксичного типу (у разі об’єднання прийменника з іменником). Крім того, з точки зору теорії синтаксису категорія "прислівник", як вважає
автор, здається більш проблематичною, ніж "прийменник": традиційне пояснення її
ризикує стати поясненням obscura per obscuriora [Oniga 2005, 222]. На думку італійського дослідника, не прийменник походить від прислівника, а навпаки – прислівник від прийменника. На підтвердження цієї тези Р. Оніга наводить приклади
синтаксичної поведінки ante у виразах: a) quod ante id tempus accidit nulli (Caes.
Gall. 2, 35, 4) (те, що до цього часу із жодним не траплялося – О. Є.); b) quod pater
ante habuerat (Caes. Gall. 1, 3, 5) (що батько до цього мав – О.Є.). Замість того, щоб
говорити про прийменник ante у прикладі a) та про прислівник ante у прикладі b),
автор вважає, що в обох прикладах треба говорити про прийменник: із значенням
перехідності з експліцитним додатком (а) та із значенням неперехідності прийменника з імпліцитним додатком id tempus (b). Щодо походження превербів, то треба
враховувати два факти: 1) кожний етап розвитку латинської мови характеризується
появою нових композитів, майбутні компоненти яких зрослися, зберігши при цьому
їх попередній синтаксичний порядок (пор., напр., похідні від прийменникових синтагм); 2) дані латини класичного періоду дають підстави вважати, що у давні часи
більшість прийменників могли функціонувати у постпозиції. Під впливом основного
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синтаксичного порядку (прогресивного) післяйменники зрослися з наступним словом, тобто дієсловом: *flumen ad eo → flumen adeo [Там само, 223]. Отже, і прислівники, і преверби, як вважає Р. Оніга, походять від прийменників: перші – від прийменників з неперехідним вживанням, другі – від постпозитивних прийменників.
Генетичний зв’язок прийменника і прислівника ніхто з дослідників не заперечує,
проте питання про те, що є первинне залишається відкритим. Пор., напр., у Є. Куриловича: "Поза сумнівом, прийменники походять, власне кажучи, або з прислівників, або з прислівникових зворотів. Перехід в прийменник мав місце у момент,
коли прислівник або прислівниковий зворот, означуваний (déterminé) до цього
іменником, стає, внаслідок повної зміни порядку (слів) несамостійним означальним
(déterminant) останнього" [Kuryłowicz 1949, 22]. Пор. також у А.Руссо щодо походження превербів: "Функція превербів визначилася у ході еволюції внаслідок граматикалізації рухливих елементів, часток, від яких походять безпосередньо також і
прийменники" [Rousseau 1995, 12].
З огляду на наведені трактування препозитивні елементи часто називають прислівниковими і прийменниковими зворотами, прийменниками-прислівниками, прийменникотвірними прислівниками тощо. Неоднозначне визначення цього елемента
змушує дослідників уживати навіть такий термін як "частка" (В. П. Леман, Б. Дельбрюк, А. Дарместетер, Ф. Баде). Втім Ф. Баде зазначає, що цей термін не дуже виразний, бо є напівформальним, напівфункціональним, оскільки частка – одиниця не
самостійна. Отже, для назв препозитивних елементів доводиться удаватися до використання сучасних термінів, однак вони не завжди повною мірою відображають
суть цього явища власне у латинській мові. М. Бенедетті, включаючи до кореневих
композитів лексеми на зразок praecox "скоростиглий", які вона називає "кореневими композитами з прийменниково-превербіальним елементом" (i compostі radicalі
con elemento preposizionale-preverbiale), зауважує, що, згідно із загальноприйнятою
думкою, тут ідеться про дієслівні деривати з префіксом, тобто не про справжні
композити, проте не варто ці одиниці відкидати через їх тісний зв’язок із справжніми композитами у доісторичну епоху формування обох зазначених типів. На певній
фазі свого розвитку, продовжує авторка, майбутні "преверби" ще були самостійними елементами з прислівниковою функцією і мали характер справжніх композитів
[Benedetti 1988, 23]. "Отже, – робить висновок італійська дослідниця, – "вважаємо,
що хоч і необхідно усвідомлювати різницю між композитами у точному значенні
цього слова і композитами з дієслівним префіксом, втім навряд чи можна заперечувати і зв’язок між двома цими типами. Включення (слів) на зразок praecox до розгляду видається надзвичайно корисним, якщо не обов’язковим" [Там само, 24].
Відчуваючи труднощі термінологічного характеру, дослідники давніх мов намагаються дати якомога точніше визначення випадку композитів з препозитивним
елементом. Л. Наджо назвав композицію і деривацію "сестрами-близнючками"
[Collart, Nadjo 1994, 77]. Перефразовуючи його, Р. Оніга називає префіксацію та
превербацію "падчерками" [Oniga 2005, 211]. Дійсно, існує велика плутанина, зізнається Ф. Баде, у назвах компонента складного слова, якщо він являє собою дещо
інше, ніж іменник чи дієслово. У композитах з частками у ролі першого компонента дослідниця залежно від функціонального значення визначає частку як предикат,
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прийменник, прислівник або ж префікс. На підтримку свого визначення дослідниця
наводить такі приклади з prae- : praeceps "стрімкий", від caput "голова" ← (сui est)
caput prae "голова (якого є) попереду" – тут prae- є предикатом, подібним до значення першого компонента у композита primigenius "першонароджений"; praefurnium
"паливня печі", від furnus "піч" ← (quod est) prae furno "(те, що є) перед піччю" – тут
prae- є прийменником; praematurus "скоростиглий", від maturus "стиглий" – тут
prae- є прислівником (досл. рано); praefluus "який тече вперед", від fluo "текти" –
девербатив, тут prae- є преверб; praeclarus "дуже яскравий" = clarissimus – тут praeє префікс, тобто будь-яка частка, яка посилює (або зменшує, або заперечує)
[Bader 1962, 38]. Цікаво, що даючи визначення преверба і префікса, французька дослідниця, як і М. Бенедетті, не виключає їх з розгляду складників композитів.
На відміну від попередніх дослідниць, В.Ф.Новодранова розмежовує префіксальні та композитні одиниці у латинській мові. Префіксальним утворенням, на думку російської дослідниці, є "будь-яка членована комплексна одиниця, яка містить у
своєму складі або справжній префікс (тобто частку з відсутнім у неї елементом у
самостійному вживанні), або так звані відносні префікси. Критерієм віднесення
комплексної одиниці авторка, зокрема, вважає: досить високу повторюваність слів
аналогічної будови, що створює передумови для організації словотвірного ряду;
явно службовий характер семантичної модифікації кореня; змінену сполучуваність
самого компонента словотвірної моделі; аломорфію препозитивних елементів і кореневих морфем [Новодранова 2008, 20].
Втім, деякі дослідники, з причин того, що питання про статус префіксальних слів
у латинській мові є наразі невирішеним або, швидше, його важко визначити як узагальнену систему, вдаються до таких, зокрема, формулювань: ніж використовувати
для визначення першого компонента латинського композита терміни "частка", "прислівник" "корисніше вдатися до терміна "префікс", оскільки мова йде про визначення
виключно морфологічного типу: прозорий за внутрішньою формою, "префікс" – це
елемент, який прикріплюється (fixe) перед чимось іншим" [Oniga 2005, 212]. Оскільки саме в латинській мові у більшості випадків префікс здається тотожним прийменнику (пор., напр., ідентичність префікса і прийменника у римських авторів, які їх називали одним словом "praepositio" – О. Є.), то "синтаксичний" прийменник, задіяний
у морфологічному процесі, може грати роль префікса" [Там само].
Щодо визначення терміна "преверб", то більшість дослідників так називають
префікси в дієсловах. С. В. Семчинський превербами у індоєвропейські мові називає дієслівні прийменники [Семчинський 2001, 103]. Однак, навіть якщо дефініції
проблемних елементів композита зроблені, це зовсім не означає кореляцію сучасних термінів словотвору і підходів до префіксації та композиції при синхронному
описі сучасних мов і давніх мов, де лексеми засвідчені у різних часових вимірах.
Численні дослідники давніх мов все ж таки більше схиляються до віднесення префіксальних утворень до композиції, часто називаючи їх складним словом, складеним словом, композитом: у грецькій мові А. Реньє, А. Мейє, А. О. Білецький,
О. Добіаш, Л. Л. Звонська, Є. С. Чекарева тощо, у латинській мові мовознавці
І. В. Нетушил, С. І. Соболевський, І. М. Тронський, М. М. Покровський, Я. М. Боровський, О. І. Солопов, К. В. Антонець, за винятком В. Ф. Новодранової. Щодо
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зарубіжних лінгвістів, то переважна їх більшість виділяє композицію, префіксацію,
превербацію, але по суті для них ці класи – явища одного порядку, тобто композиція (пор., напр.: "превербація завжди розглядалася як різновид композиції" [GarciaHernandez 2005, 229]. Г. Серба вважає, що оскільки більшість префіксів виступають
у ролі прийменників, є достатньо аргументів для того, щоб об’єднати префіксальні
утворення разом з власне композитами, замість того, щоб включати їх до єдиного
розряду афіксів разом з суфіксами [Serbat, 450].
Римські граматики деривацією називали спосіб творення нових слів від простих,
що виводяться з первісних імен. Наведені ними приклади свідчили, що йдеться про
суфіксацію. Е. Еггер (E. Egger) у 1864 році вперше став вважати, що деривація стосується сфери суфіксів або закінчень або того і іншого, однак потрібно було сто
років, щоб у словнику Робер 1964 року з’явився вираз "суфіксальна деривація"
[Bourquin 1980, 33–47]. Останніми ж роками на позначення утворення нових слів
префіксальним способом поширилася назва префіксальна деривація. Проти цієї назви категорично виступає Б. Гарсія-Ернандес: "Останнім часом деякі лінгвісти, намагаючись знайти схожість між префіксацією та суфіксальною деривацією, надають перевагу гібридній назві префіксальна деривація, незважаючи на етимологічне
викривлення змісту цього виразу. Rivus, яке лежить в основі слова деривація, означає "струмок" і кожен має знати, що він тече згори униз. Так само деривація "тече"
до суфікса… Це годі збагнути, щоб розташувати основу на більш високий рівень і
наполягати, що вона може "текти" як до голови (префіксальна деривація), так і до
ніг (власне деривація) [Garcia-Hernandez 2005, 229]. Така реакція іспанського дослідника спровокована вживанням цього терміна лінгвістами-латиністами через ігнорування внутрішньої форми і стосовно статусу префіксальних морфем, які в латинській мові відмінні від суфіксальних.
У нашому дослідженні ми розмежовуємо префіксальні утворення, які не входять
до завдань нашого дослідження, і композитні утворення. Ми включаємо до композитів у сфері імені ті препозиціональні конструкції, які утворені на основі прийменникових синтагм (так звані гіпостатичні композити) на зразок Transtiberinus ("який
знаходиться за Тибром") < trans Tiberіm (досл. через Тибр), або ті, в яких препозитивний компонент є предикатом або додатком у латентному стані (у згорнутій синтаксичній конструкції-прототипі), напр., inaures ("сережки") < in auribus (досл. у
вухах) як найдавніші успадковані складні структури, а в сфері дієслова – ті, що мають явно адвербіальний характер і часто – дублетне написання окремо. Іншими
словами, вони є найпізнішими утвореннями, які тільки просуваються по шляху до
"префіксалізації" (термін Ф. Баде). Ми згодні з критерієм виділення префіксальної
конструкції, яку запропонувала В. Ф. Новодранова (vide supra), за винятком "зміненої сполучуваності самого компонента словотвірної моделі", яку дослідниця пояснює тим фактом, що "прислівники можливі перед дієсловами, але при становленні
префікса останній приєднується і до іменних основ; так само і прийменники, які
поєднуються з іменами, при перетворенні на префікс, навпаки, набувають здатності
поєднувати основи дієслівного типу тощо" [Новодранова 2008, 20]. Найдавніші
композити, особливо nomina agentis, другим компонентом могли мати дієслово або
основу дієслівного типу (-cola, -ceps, -lex тощо), а першим компонентом могли ви74
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ступати прийменники. Оскільки ми розглядаємо композити не тільки класичного періоду, але й так звані успадковані, вважаємо цей критерій для нашого дослідження не
зовсім коректним. Щодо такого критерію як частотність, використовуваного дослідниками для підтвердження афіксального статусу морфеми, то В. Ф. Новодранова зазначає, що в латинській мові у деяких препозитивних морфемах, особливо у двоскладових, напр., intra-, subter-, contra-, retro- тощо "закладені потенційні можливості
сполучуваності з різними основами і розширення словотвірних рядів". Такі морфеми дослідниця називає відносними префіксами, які утворюють периферію префіксальної системи" [Там само, 24]. Проте згідно з завданням, яке ставить перед собою
В. Ф. Новодранова, подібні морфеми розглядаються як префікси: "Ми розглядаємо
всі морфеми як префіксальні, враховуючи подальше їх зіставлення з термінологічними
префіксальними елементами (у сучасній латинській медичній термінології – О. Є.),
де відношення ядра (центру) системи та її периферії зазнає змін [Там само].
У нашому дослідженні ми вважаємо, що препозитивні елементи є неоднорідними і знаходяться на різних ступенях переходу від прийменника (прислівника) до
власне префікса: у системі імені є утворення, які можуть характеризуватися як імена з прийменниковим керуванням – спосіб успадкований від прамови, так само і
деякі дієслова з препозитивними елементами більш схожі на юкстапозити з адвербіальним компонентом.
Мусимо, однак, зазначити, що часто-густо визначити статус такої морфеми досить складно, бо статус окремо взятої морфеми іноді можливо з’ясувати лише при
контекстуальному аналізі. Втім, ми вважаємо, що префікс тоді має місце, коли не
змінюється семантика новоутвореної складної структури, а лише уточнюється її
положення щодо простору, часу тощо, або йдеться про певний ступінь інтенсивності її ознак, або заперечення.
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РОЛЬ НОМЕНКЛАТУРНОЇ ЛАТИНИ
У СТАНОВЛЕННІ НАУКОВОЇ МОВИ
Воскобойник-Шпинта Галина Миколаївна,
канд. філол. наук, ст. викл.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
У статті проаналізовано офіційну, міжнародну, наукову номенклатурну латину; виділено особливий шар спеціальної лексики – номенклатурну латину як наукову субмову, мову-посередник, яка поєднує елементи класичної латини і деякі номенклатурні новотвори.
Ключові слова: латинська мова, зоологічна номенклатура, субмова, мова-посередник, класичні мови.

Латинська мова пройшла довгий етап становлення, розвитку, починаючи від архаїчного періоду (VII–II ст. до н.е.) до гуманістичної та просвітницької латини
(XVI–XVIII ст.). В епоху Просвітництва на території Європи латина функціонує як
основна мова науки, зберігаючи цей статус у деяких галузях до XVIII ст., а у біології – навіть до початку ХІХ ст.
Головне призначення біологічної номенклатури загалом, як і окремих її різновидів (зокрема, зоологічної), – забезпечення однозначного розуміння й адекватної
ідентифікації кожної живої істоти у світовому науковому просторі, що можливо
лише за умови уніфікації, сталості назв. Офіційною мовою зоологічної номенклатури (далі – ЗН) обрано латинську як наукову мову, в якій відсутня варіативність та
перманентна змінюваність, що забезпечує сталість номенклатури [Майр, Линсли,
Юзингер, 1956, 226]. Крім того, латина у цій галузі активно функціонує і розвивається, збагачуючись принаймні лексично, адже постійно досліджуються нові види,
які потребують номінації.
Як відомо, етапним у розвитку ЗН стало запровадження спеціальних Кодексів.
Однак у кожному наступному виданні Кодексу, порівняно з попереднім, засвідчено
суттєві зміни, більше того, деякі його положення викликають у фахівців сумніви [Горностаев 1974; Мордухай-Болтовской 2005]. Зоологічна номенклатура досить
жорстко регламентується Міжнародним кодексом зоологічної номенклатури
(International Code of Zoological Nomenclature). Серед іншого, Міжнародний кодекс
зоологічної номенклатури (далі – МКЗН) вимагає коректного слововживання, дотримання певних лексичних норм і граматичних правил.
Номенклатурна латина (далі – НЛ) виділена на матеріалі міжнародного лексичного фонду ЗН на основі деяких лінгвістичних особливостей латиномовної ЗН, виявлених на різних мовних рівнях (зокрема, граматичному, дериваційному, лексичному, морфонологічному, семантичному). Деякою мірою ці риси зумовлені призначенням і принципами ЗН, спрямованими на забезпечення сталості та універсальності назв, відповідно до вимог МКЗН. Однак лінгвістичні особливості ЗН, хоча й інколи випливають з окремих положень МКЗН, втім до них не зводяться і не обмежуються, що визначає актуальність даного дослідження.
Метою роботи є аналіз лінгвістичної природи номенклатурної латини як особливого шару спеціальної лексики та з’ясування її ролі в посередництві між класичною латиною та мовою науки.
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Об’єктом дослідження є латиномовні, міжнародні назви тварин, які поширені на
території України. Предмет – лінгвістичні (граматичні, дериваційні, лексичні, семантичні) особливості ЗН.
На граматичному рівні аналізу ЗН ми спостерігаємо своєрідну обмеженість частиномовного складу (лише іменні частини мови), відмінкових форм (лише номінатив та
генетив) та синтаксичних конструкцій (лише 2- та 3-компонентні словосполучення).
До того ж, існують ще вужчі обмеження: окремо для назв видової (вид та підвид), родової (рід, підрід) та вищої групи (таксони, вищі роду – від підтриб до
царств) таксонів [Воскобойник-Шпинта 2013, С. 32].
Виходячи з посилань на МКЗН, жодна інша частина мови, окрім іменних, та
граматична форма (номінатива та генетива, однини й множини) у Кодексі відсутні.
Однак у номенклатурі досить багато прикметників, які зустрічаються у формах різних ступенів порівняння. Наприклад, у назвах бджіл вживаються переважно різні
суфіксальні морфеми на позначення найвищого ступеня порівняння, а саме: -issim(Melitaea cinxia clarissa від лат. clārus, a, um "ясний, світлий"), -lim- (Andrena simillima від лат. similis, e "схожий"), -rim- (Andrena pulcherrima від лат. pulcher, chra,
chrum "красивий"). У назвах інших груп комах зустрічаються також суплетивні форми вищого та найвищого ступенів прикметників: Chasara briseis major (від
лат. magnus, a, um "великий"), Limenitis populi minor, Chortodes minima (від лат.
parvus, a, um "малий") та ін.
Крім того, у ЗН використовуються дієслівні форми (96), а саме дієприкметникові, як активного (Participium praesentis activi – 27), так і пасивного (Participium perfecti passivi – 69) станів. Зокрема, видові назви комах, які відображають особливості
забарвлення тіла: Lacanobia splendens (від лат. splendeo, dui, –, ere "блистіти"),
Euxoa nigricans (від лат. nigrico, –, –, āre "бути чорнуватим"), Mythimna pallens (від
лат. palleo, pallui, – , ēre "ставати блідим, блідніти"), Andrena decorata (від лат.
decoro, avī, atum, are "прикрашати"), Euxoa recussa (від лат. recutio, cussī, cussum,
ere "відображати") тощо.
Хоча у ЗН прийменники та числівники як такі відсутні, але досить часто останні
виконують роль словотвірних префіксальних компонентів: Paraceras (від para,, "біля, поблизу", ke,raj( atoj to, "ріг"); Andrena hypopolia (грец. u`poŒpo,lioj, 2 "сивуватий", від u`po, "близько до" + polio,j 3, 2 "сивий"); Nycteridopsylla рentactena,
Ischnopsyllus hexactenus, I. octactenus відповідно – від pe,nta "п’ять", e[x "шість", ovktw,
"вісім" та іменника ktei,j( kteno,j o` "гребінь".
Також у номенклатурі простежуються специфічні дериваційні процеси. Кожна
таксономічно-похідна назва може стати основою для утворення наступної, так що
вони інколи складають цілі номенклатурні ланцюги, які можуть бути ще й розгалуженими. Але словотвірні засоби у них досить одноманітні і навіть примітивні.
На підставі такого розподілу можна незалежно від складності дериваційного рівня розглядати окремо словотвір загальномовний і власне номенклатурний (йдеться
про назви, утворені від інших таксономічних номенів, встановлених раніше). Це
дозволить оцінити загальний характер словотвірного процесу в таксономічній номінації на противагу запозиченню, що дозволить підкреслити наявність в номенклатурі власного потенціалу словотворення, його специфічних засобів.
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Наприклад, родова назва Hylaeus знаходиться на першому рівні словотвору – загальномовному, оскільки походять від грец.: u`lai/oj 3 "лісний", а утворені безпосередньо від цієї лексеми назви належать до другого рівня словотвору – номенклатурного. Це зокрема кілька підродових назв – Nesylaeus, Deranchylaeus та видова
C. hylaeiformis.
Родова назва Andrena, не маючи словникового відповідника, може тлумачитися
хіба що через пізніший синонім Anthrena (грец. avnqrh,nh h` – шершень), ймовірно,
запропонований із пуристичних міркувань. Це слово хоча і є зоопротонімом, але
видається не первинним, а вторинним, двокореневим (від -a;nqoj( eoj to, – квітка +
r`h,n( r`hno,j h` – вівця, тобто "квіткова вівця"). Таким чином, аналізована лексична
одиниця є загальномовним похідним першого рівня. Відповідно до цього Andrena
належить до другого рівня мішаного словотвору, а більшість утворених від неї підродових назв (Chrysandrena, Leucandrena, Poecilandrena, Aciandrena, Cordandrena,
Aenandrena та ін.) – до третього мішаного, оскільки перший "крок" у них залишається загальномовним. Нарешті Parandrenella (1958) належить до четвертого мішаного рівня словотвору, що може походити від раніше утворених підродових назв
Parandrena (1897) або Andrenella (1933).
Ще однією особливістю ЗН є велика її насиченість іншомовною лексикою, зокрема нелатинського походження, переважно – грецького (42,4 %). Лексика з компонентами грецького походження в номенклатурі зазнала переважно графічної асиміляції
(32,0 % від загальної кількості), порівняно з наслідками граматичної (9,3 %) та лексико-семантичної (1,1 %) асиміляцій. Граматична асиміляція в ЗН характеризується
морфологічними відмінностями у визначенні категорії роду (трансгендерна асиміляція) та частиномовної належності (конверсійна асиміляція). Частка транслітерованої
грецької лексики становить 11,7 % [Воскобойник-Шпинта 2013, 49–54]. Іншомовна
лексика (переважно відтопонімічні та відантропонімічні лексичні одиниці), запозичена з різних сучасних мов, здебільшого потрапляє в ЗН шляхом транслітерації.
Зауважимо, що монофонологічні номени комах схильні до поліваріантності звукової передачі однієї літери, що призводить до проблем визначення мовної належності та лексико-семантичної відповідності. Найпоказовішим прикладом неоднозначної відповідності наслідків процесу латинізації грецької лексики є родова назва
бджоли Evodia. На нашу думку, можливими є три варіанти походження назви: 1) euvodi,a h` "хороший шлях" (де eu= to, "добро, благо" та o`do,j h` "шлях, дорога");
2) euvwdi,a h` "пахощі, аромат" (eu= + o;zw( o;sdw "мати запах, пахнути"); 3) eu= та
wv|dh, ’ wv|da, "пісня, спів птахів". Часто зустрічаються відтопонімічні ентомоніми з
графічною варіативністю окремих літер: Maculinea nausithous kijevensis і Parnassius
apollo kiewensis; Polyommatus krymaeus і Lasiommata maera crimaea; Polyommatus
artaxerxes ukrainica і Parnassius mnemosyne ucrainica тощо.
Передача кожного з шиплячих звуків здійснюється різними варіантами сполучень літер, що створює проблеми неоднозначності: щодо літери Щ, відомо понад
десять варіантів передачі, аж до 8-літерного [Горностаев, Забинкова, Каден, 1974, 77].
Ще важчими видаються наслідки транспозиції відантропонімів з мов на основі латиниці, де літери, а особливо їх сполучення позначають зовсім інші звуки, ніж у
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латині: Caradrina wullschlegeli schwingenschussi – совка вульшлегелі швінгеншуса;
Periphanes treitschkei – совка Трейчке, Leptidea duponcheli lorkovici – білюшок Дюпоншеля (видова та підвидова назви дані на честь відповідно французького та хорватського ентомологів – J. Duponcheli, Z. Lorković).
Проблема ускладнюється також і тим, що МКЗН не припускає використання діакритичних знаків [МКЗН, ст. 27], зокрема знаків довготи, короткості, знака треми, що
призводить до некоректної вимови. Наприклад, родова назва одного з родів кровосисних комарів – Aëdes, записується як Aedes. Разом із тим, у МКЗН передбачено довільне або навіть помилкове сполучення літер у номенах, що узгоджується з бажанням автора, незалежно від походження лексичної одиниці [МКЗН, ст. 30.1.4.1.].
Для ЗН властиві й семантичні особливості, які мають частковий характер, оскільки стосуються лише значень певних лексем, порівняно з загальномовними значеннями. Крім того, в межах ЗН одна лексема може набувати відмінних значень
щодо представників різних систематичних груп. Особливості такого характеру виявляються чи не в кожній спеціалізованій субмові. Наприклад, видова назва бджоли
Colletes nasutus (колет носатий, від лат. nasus, i m – ніс), вказує на її особливість
порівняно з іншими, хоча ніс як такий у бджіл цього виду відсутній. Мається на
увазі наличник, щиток на передній стороні голови, який за розташуванням дещо
подібний до носу, а його видовженість [Осичнюк 1960, 64, 65, рис, 30] створює
враження "носатості". Тобто під носом тут розуміється саме наличник. C. brevicornis, від лат. brevis, e – короткий, cornu, us n – ріг, ріжок, але останнє щодо комах
вживається переважно у значенні вусик, тобто дослівний переклад назви – коротковусий; Solenopotes capillatus (соленопотес волосистий, від лат. capillatus, a, um
"покритий волоссям", "довговолосий"): номінація мотивується великою кількістю
щетинок (два ряди) на тілі комахи [Сергієчко 1974, 88–89, рис. 44, 1], створюючи
враження волосатості. У даному випадку щетинність прирівнюється до волосатості.
Таким чином встановлюється кілька особливостей ЗН, що певним чином випливають з вимог МКЗН, які, у свою чергу, визначені фаховою спільнотою для забезпечення оптимізації номінаційної діяльності. Визначені особливості стосуються
основних власне лінгвістичних аспектів, розмежування їх досить умовне через тісний взаємозв’язок.
НЛ вважається мовою-посередником, оскільки ця мова створена на основі граматики, фонетики, лексикографії, синтаксису латинської мови задля позначення
сучасних об’єктів природи. Зважаючи на те, що НЛ зосереджує в собі залишки класичного латиномовного лексичного фонду зі штучним словотворенням та інноваційним підходом до створення сучасних назв (безвідносно до традиційної номінації). Традиційними принципами номінації ми вважаємо надання об’єкту назви за
пріоритетною соматичною або іншою характеристичною ознакою або за іменем
номінатора [Воскобойник-Шпинта 2013, 165].
Отже, НЛ розглядається нами як різновид штучної мови, мови міжнародної спільноти (мова науки), яка функціонує на термінологічному рівні. Лексичний фонд
НЛ становить класичний фонд латинської мови, однак має певну специфіку, яка
ґрунтується на основі вимог МКЗН.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАЯЗЫКА МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ
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Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького
В статье рассматриваются особенности метаязыка медицины как профессиональной когнитивноконцептуальной системы. В рамках медицинской терминологии, сформированной на греко-латинской
основе, находит свое воплощение симбиоз лингвистики и "науки о здоровье человека". При этом наблюдается взаимовлияние лексических и синтаксических норм латинского языка и номинативных
потребностей медицинской науки, что и обусловливает специфику медицинского языка.
Ключевые слова: метаязык, медицинская терминология, ономасиологический выбор, синонимия.

Каждая наука, в том числе и медицина, имеет свой особый язык – метаязык, который является продуктом когнитивной деятельности специалистов. Этот язык
обусловлен профессиональной когнитивной системой, базирующейся на научных
концептах, характерных для медицинской сферы деятельности. Метаязык медицины имеет множество особенностей, обусловленных особыми условиями формирования языка (греко-латинская основа), взаимодействием обыденного и профессионального сознаний медиков, сочетания лингвистических норм и практических потребностей и т. д. Лингвисты нередко обращаются к медицинской терминологии,
пытаясь исследовать лингвистические и концептуальные характеристики системы
медицинской терминологии. Однако основное внимание ученых сконцентрировано
на способах ее формирования и ее функционировании. Актуальность же данной
статьи обусловлена острой необходимостью напомнить о том, что язык медицины –
это "особый язык" – латинский язык, который существует и функционирует в настоящее время. Таким образом, общепринятое утверждение о том, что латынь – это
мертвый язык оказывается весьма сомнительным.
Целью статьи является изучение особенностей метаязыка медицины.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1) анализ основных направлений изучения медицинской терминосистемы;
2) характеристика особенностей метаязыка медицинской науки.
Объектом изучения выступают медицинские термины, предметом – особенности медицинского метаязыка.
Научная новизна предлагаемого исследования заключается в попытке продемонстрировать необходимость переосмысления отношения к латинскому языку,
осознания важности роли, отведенной ему, и понимания взаимовлияния метаязыка
науки и сознания людей, которые им пользуются.
Как отмечает М. Б. Мусохранова, оставленное латинским языком "античное наследство существует в виде слов и их значимых словообразовательных элементов
и, по сути, является достоянием терминологии любой науки…" [Мусохранова 2007]. Однако, на наш взгляд, здесь нужно уточнить, что медицинская терминология – это та сфера, в терминосистеме которой не просто используются латинские
и греческие словообразовательные элементы для создания номинатем, а в ее рамках
функционируют по законам латинского языка полноценные латинские словосочетания и профессиональные идиомы. Например, в анатомических номинациях (liga82
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mentum capitis fibulae anterius), в клинической номенклатуре (insufficientia
ventriculi sinistri cordis acuta), в фармацевтической терминологии (mixtura sicca
contra tussim). Именно эта особенность медицинского метаязыка требует от студентов-медиков и врачей-профессионалов не простого знания терминов, образованных греческими и латинскими терминоэлементами, а понимания грамматики латинского языка. В отношении профессиональных выражений, таких как in vivo, in
vitro, per os, anamnesis morbi, следует подчеркнуть, что они не требуют перевода и
составляют часть медицинского языка. Таким образом, далекая от лингвистики наука – медицина – нарабатывает свой метаязык в лоне классических языков и в полной мере использует не только лексику, но и грамматику латинского языка.
В своей диссертации, посвященной синонимическим отношениям в немецкой
медицинской терминологии, Е. А. Федина указывает на плодотворность признания
"медицинской терминологии, как и терминосистем других научных областей, как
части в рамках целого (общелитературного языка), что объективно предполагает
обращение при исследовании терминологии к неоднократно обсуждаемой в лингвистической науке проблеме соотношения формы и содержания …" [Федина 2013, 9].
На наш взгляд, здесь следует еще уточнить, что само лингвистическое исследование медицинской терминологии требует определенного симбиоза двух типов "познания" – лингвистического и медицинского. В этом состоит еще одна особенность
медицинского метаязыка: невозможно проникнуть в содержание терминов, не имея
соответствующих концептуально-когнитивных предпосылок, т.е. не имея, хотя бы
базовых знаний о денотате/референте. Например, простой эксперимент у студентов-медиков первого курса показал, что термины arbor vitae cerebelli, vagina
musculi, musculus constrictor pharyngis inferior вызывают затруднения при переводе, т.к. студентам не знакомы еще соответствующие анатомические образования.
Таким образом, медицинская терминологическая система представляет собой особую когнитивно-концептуальную систему.
Изучению специфики обыденного метаязыкового мышления медиков, посвящены работы Т. А. Шикановой [Шиканова 2013]. Весомые эксперименты, проведенные исследователем, дали возможность не только выделить ряд "когнитивных стилей, основанных на задействовании определенных ментальных механизмов и обусловленных уровнем общей и языковой компетенции авторов" [Шиканова 2013], но
и показали важность роли преподавателя в процессе формирования этого профессионального мышления.
С. Ф. Галкина в результате лингвистического анализа амбулаторных карт практикующих врачей, приходит к выводу о "пересечении непрофессионального и профессионального медицинского дискурсов". Она отмечает, что в процессе фиксирования жалоб пациента врачи используют чаще всего стандартные формулировки,
имеющие латинское (дыхание везикулярное) либо русское происхождение (головные боли). При этом, как правило, даже записывая термины греко-латинского происхождения, медики отдают предпочтение кириллической системе [Галкина 2013].
Однако результатом нашего собственного наблюдения стал вывод о прерогативе
использования латинских, а не русских слов в вопросе ономасиологического выбора синонимичных терминов. Так, студенты-медики и врачи чаще не переводят, а
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транслитерируют такие слова как lateralis, sinus, frontalis, cerebralis, proximalis и т. д.
При этом необходимо отметить, что и в международной анатомической номенклатуре перевод на русский язык дается в основном с использованием транслитерации,
тогда как в украинском переводе чаще используется украинская лексика [Черкасов 2010]. На мой взгляд, речь в этом случае идет не о простом заимствовании языковых средств, а во взаимодействии ряда факторов: стремления к интернационализации терминологии, стремления языка и мышления к экономии усилий, влияния
профессиональной языковой картины мира и, как результат, проникновение "мертвого" языка в мышление и сознание современного человека. Все это ведет к переформатированию концептов, к изменению их вербализаторов, что обусловливает
специфику так называемых научных концептов и всей профессиональной когнитивной системы в целом.
Показательным в этом плане будет анализ концепта "Пространство" в медицинском языке. Научный, в данном случае, концепт находит свое отражение в медицинском языке в двух планах (синтаксическом и лексическом). Пространство в медицинской терминологии воспринимается сквозь призму плоскостей и осей, на которые условно делят тело человека. Как указывает Л.Ф. Ельцова, с точки зрения языка между координатами пространства существует следующая иерархия: вертикаль,
фронтальная горизонталь, латеральная горизонталь. Эта иерархия воплощается в
синтаксисе анатомических терминов: arteria cerebellaris inferior posterior (артерия
мозжечковая нижняя задняя), vena pulmonalis superior sinistra (вена легочная верхняя левая), rami alveolares superoires anteriores (ветви альвеолярные верхние передние) [Ельцова 2000, 18].
Синтаксис в медицинской терминологии тоже имеет свои особенности. Нередко
нарушается, создавая при переводе определенные коллизии, базовая ономасиологическая модель сущ. + прилаг. N.S.(PL.) сущ.+прилаг. G.S.(Pl.). Ср. два термина
processus maxillaris conchae nasalis inferioris (верхнечелюстной отросток нижней
носовой раковины) и nervus cutaneus brachii lateralis inferior (верхний латеральный
нерв плеча). Если в первом примере модель реализуется по стандартной схеме, то во
втором термине прилагательные lateralis, inferior стоят в N.S. и относятся к номинатеме nervus. Однако считать подобные модели исключениями или "отклонениями от
нормы" не верно. Это варианты базовой модели, в которых постпозиция прилагательных обусловлена потребностями номинации: характеризовать весь термин по его
пространственному расположению. К тому же такие номинативные комплексы предполагают наличие парного анатомического образования. Например, ligamentum transversum scapulae superius / inferius (верхняя / нижняя поперечная связка лопатки).
Изучая метаязык медицины невозможно не уделить внимания вопросу синонимии, особого рода "синонимии" медицинских терминов. В ней как раз и манифестируются особенности лексической вербализации. То, что для лингвиста составляет
объект исследования и лингвистическую проблему, в данном случае является очередной особенностью рассматриваемого метаязыка. Терминологическое требование однозначности не всегда реализуется в медицинской терминосистеме. Г. Н. Аксенова отмечает, что синонимия препятствует адекватному восприятию научной
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информации, адекватному переводу научной медицинской литературы, взаимопониманию и взаимообогащению национальных медицинских научных школ и тормозит упорядочение терминосистемы. Особенно волнует ученую проблема синонимии в клинической терминологии (удаление – ампутация, эктомия, резекция, эсктирпация; гипертоническая болезнь – артериальная гипертензия). В отдельных
клинических дисциплинах число синонимов доходит до 40 % от общего числа терминов [Аксенова 2004].
Большую проблему составляют случаи "ложной синонимии", нередкой как в
клинической, так и анатомической терминологии. Так, необходимо отметить, что
приводимые в качестве синонимов термины "удаление – ампутация, эктомия, резекция, эсктирпация" не являются таковыми. Резекция и эктомия – это операция удаления части органа, тогда как экстирпация – это полное удаление, а ампутация –
удаление периферической части.
Студенты, изучающие медицинскую терминологию, неоднократно сталкиваются
с проблемой употребления таких номинатем, как medialis, medius, medianus;
thoracalis, pectoralis, thoracicus; transversus, transversalis и т. д. Сложность заключается в том, что с языковой точки зрения эти слова –синонимы, но говорить о полной синонимии в данном случае опять не правомерно. Прилагательные medialis,
medius, medianus характеризуют различные анатомические образования и их взаимозамена не возможна.
Примером целесообразности употребления синонимов в медицинской терминологии служат наименования мышц по их функции m. constrictor и m. sphincter
"мышца, сжимающая". И в этом случае тоже профессиональная когнитивная система накладывает свой отпечаток. Указанные номинатемы транслитерируют, т.к.
называют они совершенно разные образования при совпадении перевода.
Вообще, латинская терминологическая система дает больше возможностей более четкого и точного описания анатомических образований. Так, thoracicus и pectoralis переводятся на русский язык одинаково – "грудной": nervus thoracicus
longus "длинный грудной нерв" и nervus pectoralis mеdialis "медиальный грудной
нерв". При этом русский язык не дает возможности показать, что thoracicus относится к thorax, acis m "грудная клетка", а pectoralis принадлежит pectus, oris n
"грудь". Наверное, отчасти и в этом причина того, что медицина до сих пор использует латинский язык.
Выводы. Медицинская терминосистема является частью общелитературного
языка, однако лингвистические законы, по которым она функционирует, обусловливаются не только языком, но и специфической профессиональной когнитивной
системой. Эта система находит свое воплощение в лексических и синтаксических
особенностях медицинских терминов. При этом латинский язык обладает большими возможностями точной передачи названий и его активное использование в профессиональной деятельности позволит обеспечить адекватное функционирование
терминов.
Перспективой дальнейших исследований может стать подробный анализ лексических и синтаксических, а также концептуальных особенностей медицинской
терминологии.
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Особливості метамови медичної науки
У статті розглядаються особливості метамови медицини як професійної когнітивно-концептуальної системи. У межах медичної термінології, сформованої на греко-латинській основі, знаходить
своє втілення симбіоз лінгвістики і медичної науки. При цьому спостерігається взаємовплив лексичних та синтаксичних норм латинської мови і нормативних термінологічних потреб медицини, що й
зумовлює специфіку медичної мови.
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Particularities of Medical Science Metalanguage
The article deals with mеtalanguage particularities of medical science as professional cognitive and
conceptual system. The linguistic and medical science symbiosis is realized in medical terminology, done on
the Greek and Latin base. The mutual influence of lexical and syntactical norms of Latin and terminological
medical needs is observed. It stipulates the specific of medical language.
Key words: metalanguage, medical terminology, onomasiological choice, synonymy.
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УДК 811.14’373 – Гомер
ХУДОЖНІ ОЗНАЧЕННЯ В ЕПОСІ ГОМЕРА
(на матеріалі похідних прикметників)
Куйбіда Христина Ігорівна,
канд. філол. наук, асист.
Львівський національний університет імені Івана Франка
У статті досліджено найхарактернішу стилістичну особливість похідних прикметників у поемах
Гомера – роль художніх означень. Гомерівські художні означення поділено на два види: постійні та
метафоричні епітети. Серед постійних епітетів найчисленнішою виявилась група епітетів зовнішньої
ознаки. З усіх метафоричних епітетів, які вважаються основною образною прикрасою художньої мови, найчисленнішою виявилась група сенсорних епітетів (за первісно позначуваною ознакою). Похідні
прикметники, як показує дослідження, з особливою яскравістю виражають ознаку завдяки своїй складній структурі.
Ключові слова: художнє означення, похідний прикметник, епітет, метафоричний епітет, ознака.

Художнє слово – це своєрідний інструмент, яким автор створює справжній образний мікросвіт з метою певного естетичного впливу на читача. У стилістиці поетичного мовлення Гомера важливу роль відіграють прикметники. Найяскравіше
роль прикметника як художнього засобу виявляється в означальних відношеннях
[Беценко 1999, 10]. Це зумовлено двома чинниками: а) його семантикою статичної
ознаки (якостей, властивостей, відношень); б) його зв’язками з іменником, предметність якого він конкретизує через свою ознакову (атрибутивну) семантику [Сидоренко 1994, 11].
Для створення цікавих та яскравих поетичних образів, Гомер часто використовує похідні прикметники у функції художніх означень. До художніх означень (використовуємо також термін "епітет" у широкому значенні) відносимо різні види
прикметників як "емоційно-оцінні експресивні атрибути, які служать для створення
художніх образів" [Селіванова 2006, 716], так і означення, що "не обов’язково вирізняються переносним характером слова" [Арнольд 1981, 87].
Дослідження епітетів у художньому тексті поем Гомера є актуальним, оскільки
допомагає створити уявлення як про епічний стиль, так і про розвиток тогочасної
лексичної системи, мовних традицій, відображає особливості розвитку суспільства
відповідного періоду.
Метою роботи є дослідження семантико-стилістичних особливостей художніх
означень, виражених похідними прикметниками, у словесно-образній системі епічних поем Гомера.
Об’єктом дослідження є похідні (це здебільшого складні прикметники, тобто
композити, а також одиниці утворені афіксальними способами) прикметникиепітети поем Гомера.
Предметом дослідження є основна стилістична функція похідних прикметників
у гомерівському епосі – роль художніх означень.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено аналіз художніх
означень поетичної мови Гомера, виражених лише похідними прикметниками, визначено сутність і роль похідних ад’єктивів як засобу смислового збагачення поетичного мовлення.
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Перші згадки про епітет траплялися ще в працях античних теоретиків: Аристотеля, Гермогена, Квінтиліана. Вони трактували епітет як засіб прикрашання мови
та сформулювали основну умову вживання епітета – щоб він підходив слову
[АТЯС 1996, 188, 237]. М. Є. Грабар-Пассек, Н. Інк, О. Ф. Лосєв, А. А. Тахо-Годі,
І. В. Шталь досліджували епітети поетичної мови Гомера.
Існують різні класифікації епітетів. Враховуючи особливості художніх означень
гомерівського епосу, поділяємо їх на дві групи: 1) без порушення семантичного узгодження; 2) з порушенням семантичного узгодження. До першої групи зараховуємо постійні епітети. Вони виділяють постійну ознаку об’єкта. До другої групи відносимо метафоричні епітети, які характеризують переносно об’єкт та яскравіше
передають естетичну інформацію.
Постійний епітет відзначається здатністю позначати певну ознаку чи властивість, яка неодмінно наявна в об’єкті. Серед гомерівських постійних епітетів знаходимо їх два різновиди: тавтологічний та пояснювальний (чи описовий).
Тавтологічний епітет – це семантично узгоджений епітет, який підкреслює якусь
основну властивість означуваного [Арнольд 1981, 90]. Вказаний епітет виділяє таку
ознаку, яка є найсуттєвішою для певного предмета чи явища. Таким означенням автор наче повторює зміст сказаного, привертаючи до цього увагу читача. Гомер у своїх поемах використовує такі тавтологічні епітети: khrÚkessi ligufqÒggoisi (I 2, 50) –
гучноголосим вісникам, "oeid◊a pÒnton (O 11, 107) – темно-синє море, ceimînoj
dusqalp◊oj (I 17, 549) – холодної зими, baqurrÒou 'Wkeano√o (I 7, 422) – глибокого
Океану, kÚknwn doulicode∂rwn (I 2, 460) – довгошиїх лебедів.
Пояснювальні (описові) епітети вказують на якусь важливу рису означуваного,
не обов’язково властиву цілому класу предметів, до якого він належить [Арнольд
1981, 90]. Такі епітети виділяють лише одну з притаманних явищу чи предмету
ознак: ¢ndrîn calkeoqwr"kwn (I 8, 62) – мужів, одягнених у мідний панцир,
"Hfaiston kullopÒdion (I 21, 331) – кривоногого Гефеста, El◊nhj ºãkÒmoio (I 3, 329) –
Єлени прекрасноволосої, ptwcoÝj kakoe∂monaj (O 18, 41) – погано одягнених жебраків, "Amfioj linoqèrhx (I 2, 830) – Амфій, одягнений у лляний панцир.
На основі аналізу гомерівських епітетів, виражених похідними прикметниками,
виділено найбільш уживані групи епітетів: епітети сенсорні, епітети зовнішньої ознаки, внутрішньої ознаки, оцінні епітети. Епітети, які описують зовнішній вигляд осіб,
предметів чи явищ створюють відповідні візуальні картини в нашій уяві. Епітети, які
позначають слухове, дотикове, одоративне, густативне сприймання додають епічним
картинам деякої "об’ємності". Вони стають більш реальними, навіть "живими".
Читаючи поеми Гомера, наприклад, можемо "почути" деяких героїв: ZeÝj Øyibrem◊thj (I 3 54) – Зевс, який гримить звисока; ¢g£stonoj 'Amfitr∂th (O 12, 97) –
Амфітріта, яка оглушливо завиває; Trîej ¥bromoi (I 13, 41) – шумні троянці;
S∂ntiaj ¢griofènouj (O 8, 294) – сінтіїв, які говорять грубою мовою; ¤rpV
ligufènJ (I 19, 350) – дзвінкоголосому соколу. З допомогою епітетів тактильного
відчуття, автор дає можливість уявити тогочасну зброю, ніби відчути її дотик, та
навіть певний страх перед нею: ÑistÕj Ñxubel¾j (I 4, 126) – гостра стріла; "Õj
calkobar"j (I 15, 465) – тяжка від міді стріла; ⁄gcesin ¢mfigÚoisin (І 17, 731) –
загостреними з обох кінців списами; b◊loj œcepeuk j (І 1, 51) – гострий спис.
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Різноманітними та влучними є зображення зовнішніх ознак тварин, риб та птахів: o∏iej dasÚmalloi (I 9, 425) – густорунні вівці, lπj ºãg◊neioj (I 15, 275) – пишногривий лев, ¡palotref◊oj si£loio (I 21, 363) – відгодованої (жирної) свині, delf√noj
megak"teoj (I 21, 22) – величезного дельфіна, a"gupioπ ¢gkuloce√lai (I 16, 428) –
криводзьобі шуліки. Гомерівські епітети, які характеризують краї, рельєфи, ландшафти, дають нам уявлення про їх великі простори: `Ell£doj eÙrucÒroio (I 9, 478) –
просторої Еллади, œp’ ¢kropÒloisin Ôressin (I 5, 523) – на високих горах, про їх
природні особливості: A∏gupton œãrre∂thn (O 14, 257) – рясно зрошуваний Єгипет,
про чудові родючі землі та природні багатства: polÚkarpoj ¢lJĪ (I 7, 122) – плодоносний сад, mhl◊ai ¢glaÒkarpoi (I 7, 115) – яблуні, які дають розкішні плоди,
œleÒqreptÒn s◊linon (I 2, 776) – селера, яка росте на болоті, a"ge∂rwn Ødatotref◊wn
(O 17, 208) – тополь, які ростуть біля води, про особливості водних просторів:
¢gcibaq¾j q£lassa (O 5, 413) – море, глибоке біля берегів, ¢kalarre∂tao 'Wkeano√o
(O 19, 434) – Океану, який спокійно тече. Широкою гамою кольоропозначень Гомер
характеризує зовнішній вигляд людей, міфічних істот, тварин, детально зображає
колір моря: "oeid◊a pÒnton (O 11, 107) – темно-синє море, o∏nopa pÒnton (I 2, 613) –
море кольору вина, mesaipÒliĭj 'IdomeneÚj (I 13, 361) – наполовину сивий Ідоменей,
'Hëj krokÒpeploj (I 8, 1) – Еос, одягнена в покривало шафраново-жовтого кольору,
dafoinÕn d◊rma l◊ontoj (I 10, 23) – руда шкіра лева.
В епічних поемах епітети внутрішньої ознаки є менш численними та різноманітними, ніж епітети зовнішньої ознаки. Їх одноманітність проявляється в тому, що
один і той самий прикметник може характеризувати за внутрішніми ознаками низку епічних героїв, наприклад: meg£qumoi 'Acaio∂ (I 1, 123) – мужні ахейці, A∏antoj
megaqÚmou (I 4, 479) – мужнього Еанта, Trîej meg£qumoi (I 5, 27) – мужні троянці,
'AcillÁoj megaqÚmou (О 3, 189) – мужнього Ахілла, Thlem£cou megaqÚmou (О 3, 423) –
мужнього Телемаха. Вказані епітети виражають психологічні характеристики, риси
характеру, вдачі живих істот (переважно героїв поем, етнонімів чи загальних назв
людей, рідше – міфічних істот): ¢n¾r ¢ganÒfrwn (I 20, 467) – привітний (ласкавий)
муж, ¢n◊ra ÑbrimoergÒn (I 22, 418) – злочинного мужа, meg£qumoi 'Acaio∂ (I 1, 123) –
мужні ахейці, glukÚqumoj ¢n¾r (I 20, 467) – добродушний муж, C∂mairan
¢maimak◊thn (I 6, 179) – неприборканої Химери.
Серед "оцінних" характеристик знаходимо велику кількість епітетів-композитів,
які описують жінок: œãzènoio gunaikÕj (І 1, 429) – красиво підперезаної жінки,
'Acai£dwn eÙp◊plwn (O 21, 160) – красиво одягнених ахеянок, ¥locoi
kallikr"demnoi (O 4, 623) – жінки з красивими головними пов’язками. Композити,
які оцінюють жінок за певною частиною тіла, набувають символічного значення,
позначаючи красу жінки взагалі: Brish j kallip£rVoj (І 24, 676) – Брісеїда з красивими щоками, `El◊nhj kallikÒmoio (O 15, 58) – прекрасноволосої Єлени, eÙèpida
koÚrhn (O 6, 113) – доньки з красивими очима чи з прекрасною зовнішністю.
Серед гомерівських постійних епітетів дослідник Н. Л. Сахарний виділяє особисто-постійні [Сахарный 1957]. Вони закріплені за певною особою, предметом чи
явищем та виділяють притаманну лише їм ознаку: тільки Одіссей є polvmhti~ (дотепний), а Нестор Óduep/~ (солодкомовний); чи glauk^pi~ }Aq/nh – світлоока Афіна, @odod=ktulo~ }H9~ – розоперста Еос, #rgur3peza Q1ti~ – срібнонога Фетіда,
∑ppoi çkÚpodej – прудконогі коні.
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І. В. Шталь уводить також поняття "закам’янілий" епітет, який характеризує логічно невідповідний йому іменник або утворює змістово суперечну формулу
[Шталь 1975, 348]. Наприклад, характеристика женихів як богоподібних (¢nt∂qeoi
mnhstÁrej), яким належить негативна роль у поемі, суперечить змістові "Одіссеї".
Головною прикрасою епітета, за словами Квінтиліана, є переносне значення
[АТЯС 1996, 237], яке додає нових якостей об’єктові. Перенесення, за Аристотелем –
це Ó metafor=: metafor¦ d◊ œstin ÑnÒmatoj ¢llotr∂ou œpifor¦ À ¢pÕ toà g◊nouj œpπ

e doj À ¢pÕ toà e∏douj œpπ tÕ g◊noj À ¢pÕ toà e∏douj œpπ e doj À kat¦ tÕ ¢n£logon
(Poetica, 6–9) [Aristotelis 1965] – метафора – це перенесення незвичайного імені з
роду на вид, з виду на рід або з виду на вид чи за аналогією. В нашому розумінні –
це явище перенесення ознаки одного об’єкта на інший.
Перенесення значення слова-прикметника має дві сторони, які переважно відповідають розрізненню відносних і якісних прикметників [Шамота 1967, 59]. Перенесення в семантиці відносних прикметників відбувається внаслідок наділення предмета невластивою йому якістю (¥pteroj màqoj (O17, 57) – безкриле слово в значенні
невимовлене). Така переносність значення пояснюється порушенням традиційного
семантичного відношення прикметника з іменником. У якісних прикметників – це
явище віднесення певної якості до сфери іншого виду відчуття, що називається синестезією (cÒlon qumalg◊a (I 4, 513) – вражаючий, болісний гнів).
Метафоричні епітети поем Гомера найперше поділяємо на анімістичні та антропоморфні (за О. М. Веселовським [Веселовский 1989] та І. В. Арнольд [Арнольд 1981]).
Анімістичні метафоричні епітети – це ті, які приписують властивості істоти неживому предмету: ¥pteroj màqoj (O 17, 57) – безкриле слово, m◊noj ¥tromon (I 5, 126) –
безстрашний гнів, qumalg◊a màqon (O 8, 272) – болюче слово, ¢pofèlioi eÙnaĬ
(O 11, 249) – безплідні ложа та ін. Антропоморфні – які приписують людські властивості і дії тварині чи предметові. В поемах: qumofqÒra f£rmaka (O 2, 329) – згубні
ліки, kunÕj kakomhc£nou (I 6, 344) – підступного собаки, laqikhd◊a mazĮn (I 22, 83) –
заспокійливі груди та ін.
За семантикою первісно позначуваної ознаки серед метафоричних епітетів гомерівського епосу виділяються: сенсорні метафоричні епітети, епітети зовнішньої та
внутрішньої ознаки. Наприклад, прикметник ¥spetoj – невимовний, який початково
позначає ознаки, які можна почути, в контексті набуває переносного значення і
вживається для характеристики міри, величини, кількості, інтенсивності: ¥speton
Ûlhn (I 2, 455) – невимовний, тобто величезний ліс, ¥speton kàdoj (I 3, 373) – невимовна слава, ¢sp◊tJ ÔmbrJ (I 13, 139) – сильному дощу, ¥speta dîra (O 20, 342) –
безмірно великі дарунки. Переносне вживання епітета зорового сприймання
¢mfim◊laj – затьмарений в "Іліаді" Гомера пов’язуємо з тими психічними асоціаціями, що викликає цей прикметник: fr◊nej ¢mfim◊lainai (I 1, 103) – затьмарені
(тобто негативні) думки (так зване оцінно-пластичне вживання [Шамота 1967, 73]).
У випадку словосполучення qumalg◊a lèbhn (I 9, 387) – болючу образу й синонімічних між собою словосполучень qumalg◊a màqon (O 8, 272), ⁄poj qumalg◊j (O 16, 69) –
болюче слово, спостерігаємо перенесення ознаки "болісний" зі сфери дотикової у
психічну. В "Іліаді" читаємо слова Ахілла: oÙd◊ ken ïj ⁄ti qumÕn œmÕn pe∂sei'
'Agam◊mnwn / pr∂n g' ¢pÕ p©san œmoπ dÒmenai qumalg◊a lèbhn. (І 9, 385–387) – нічим
мого серця Агамемнон не зворушить, бо перед тим причинив мені болючу образу.
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До метафоричних епітетів зовнішньої ознаки відносимо, наприклад, calk3pou~ –
міцноногий. Епітет вказує на матеріал виготовлення, проте у словосполученні
calkÒpod' ∑ppw (I 8, 41) – мідноногому коню набуває переносного значення – міцноногий. В основі такого переносу – вираження ознаки, пов’язаної з властивостями
певного матеріалу. Знаходимо кілька інших прикладів: ¢n¾r ¢p£lamnoj (I 5, 597) –
безрукий муж, тобто невмілий, безпорадний, ¥pteroj màqoj (O 17, 57) – безкриле
слово: ìj ¥r/ œfènhsen, tÍ d/ ¥pteroj ⁄pleto màqoj, (О 21, 386) – так він сказав, у
неї ж безкрилим виявилося слово.
Серед метафоричних епітетів внутрішньої ознаки зафіксовані такі: ¥coj qumofqÒron (O 4, 716) – згубне горе, kunÕj kakomhc£nou (I 6, 344) – підступного собаки, ¢n"keston ¥lgoj (I 5, 394) – невгамовний біль, m◊noj oÙk œpieiktÒn (I 5, 892) –
нездоланний (нестримний) гнів, m◊noj ¢£sceton (I 5, 892) – нестримний, неприборканий гнів. У метафоричному сполученні k£maton qumofqÒron (O 10, 363) – згубну
втому, епітет "згубний" має відтінок інтенсивності, тобто позначає "сильну втому".
Виявлено один "антонімічний" [Базилина 1974, 17] метафоричний епітет
(q¯moraüst/~ – згубний для душі), що реалізується при особливому типі словосполучення на основі поєднання лексичних одиниць, які взаємовиключають одна одну:
qumofqÒra f£rmaka (O 2, 329) – згубні ліки.
Слід зазначити, що при аналізі естетично-образних можливостей похідних прикметників Гомера треба звернути увагу також на формульний стиль деяких епітетних словосполучень, що вважається традицією усної поезії. Гомерівські формули –
це традиційні сполучення слів, які регулярно вживаються в однакових ритмічних
повтореннях (наприклад, епітетна формула – patrÕj DiÕj a"giÒcoio "батька Зевса
щитотримача" – повторюється у 7 книзі "Іліади" та в 11 книзі "Одіссеї"). Такі сполучення трапляються здебільшого в портретних характеристиках основних героїв і
не завжди пов’язані з описуваними подіями.
Дослідження стилістичних особливостей похідних прикметників епічних поем
Гомера дає можливість зробити такі висновки.
Поетична мова – це мова художнього мислення та світобачення автора, мова з
особливою організацією лексичного складу, емоційно-образна, естетично маркована. Характерною ознакою мови Гомера є широке використання похідних прикметників як художніх означень. Завдяки складній структурі та відповідно складнішому
семантичному змісту, вони допомогли авторові досягти необхідної образності й
емоційної виразності у змалюванні поетичних картин. Більшість гомерівських похідних ад’єктивів є постійними епітетами, слугує загальною і водночас індивідуальною характеристикою означуваних об’єктів. Кількісні підрахунки засвідчили, що
найчисленніша є група епітетів зовнішньої ознаки, що становить ~50 % від усієї
кількості аналізованих постійних епітетів. Серед об’єктів, які характеризуються за
зовнішністю, найбільшу кількість означень об’єднують номінації людей та ландшафту. Чудовими засобами створення емоційної атмосфери в поетичному контексті
є гомерівські метафоричні епітети. Вони є словесними прикрасами, які збагачують
мову, вносячи в неї певну семантичну новизну. Кількісний аналіз свідчить про те,
що найбільша є група сенсорних епітетів, що становить ~40 % від загальної кількості гомерівських метафоричних епітетів. Серед зображуваних об’єктів метафоричними епітетами автор поем здебільшого характеризує абстрактні поняття.
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Художественные определения в эпосе Гомера (на материале производных прилагательных)
В статье исследована самая характерная стилистическая особенность производных прилагательных в поэмах Гомера – роль художественных определений. Гомеровские художественные определения разделены на два вида: постоянные и метафорические эпитеты. Среди постоянных эпитетов самой
многочисленной оказалась группа эпитетов внешнего признака. Из всех метафорических эпитетов,
которые считаются главным украшением художественного языка, самой многочисленной оказалась
группа сенсорных эпитетов (по первично зафиксированному признаку). Производные прилагательные, как показывает исследование, с особенной яркостью выражают поэтическую нагрузку благодаря
своей сложной структуре.
Ключевые слова: художественное определение, производное прилагательное, эпитет, метафорический эпитет, признак.
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Poetic Definitions in the Epos of Homer (on the material of derivative adjectives)
The most characteristic stylistic feature of derivative adjectives within Homer’s pieces is being examined
in the article. Homer’s poetic definitions are divided into two groups: permanent and metaphorical epithets.
Permanent epithets’ group of external sign appears to be the most numerous. As to metaphorical epithets’
group ( the main decoration of poetic language), the largest one taxon within it is the group of epithets for the
denotion of senses. Derivative adjectives, as the present research shows, are able to express vividly their
poetic features thanks to their complex structure
Key words: poetic definition, derivative adjective, epithet, metaphorical epithet, sign.
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СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ
ΚΑΡΔΙΑ "СЕРЦЕ" У СЕПТУАГІНТІ ТА НОВОМУ ЗАВІТІ
Левко Олександр Вадимович,
канд. філол. наук, асист.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджено фразеологічні одиниці з соматизмом ἡ καρδία "серце" у грецькій мові Септуагінти та Нового Завіту, проаналізовано їх семантику та вживання у біблійній лінгвокультурі. У результаті аналізу встановлено, що соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία "серце" у Святому
Письмі позначають емоції та почуття, чесноти та гріхи, мислення та розумову діяльність, волевиявлення та бажання.
Ключові слова: давньогрецька мова, фразеологізм, соматизм, Септуагінта, Новий Завіт, серце, соматичний код культури.

Науковий інтерес до соматизмів у Біблії виник у вчених у ХХ ст., зокрема, у
працях Е. Чербоньєра [Cherbonnier 1962], А. Соффера [Soffer 1974], Е. Юнгеля
[Jüngel 1982] були докладно проаналізовані біблійні антропоморфізми, за допомогою яких описувався трансцендентний Бог у Святому Письмі. Проте поза увагою
дослідників залишилися соматизми, які фігурували у складі решти метафор та фразеологізмів, вживаних у біблійному дискурсі, що й зумовлює актуальність дослідження таких мовних одиниць як експонентів соматичного коду біблійної лінгвокультури. Мета даної статті полягає у дослідженні семантики біблійних фразеологізмів з соматичним компонентом ἡ καρδία "серце". Об’єктом дослідження є лінгвокультурний простір соматичних фразеологізмів з компонентом ἡ καρδία "серце" у
Септуагінті та Новому Завіті, а предметом – семантика даних фразеологізмів.
Коди культури універсальні за своєю природою, проте їх прояви та значимість
кожного з них в певній культурі, а також метафори, у яких вони реалізуються, завжди
національно детерміновані [Красных 2001, 5]. В. В. Красних виділяє 6 основних культурних кодів: соматичний (тілесний), просторовий, часовий, предметний, біоморфний та духовний [Красных 2001, 6]. У давніх народів соматичний код культури займає перше місце у пізнанні навколишнього світу [Красных 2002, 232–233]. Засобами
представлення соматичного коду культури у мовній картині світу є фразеологізми,
метафори та символи, які розглядаються як "мовні експоненти культурних знаків"
[Петрова 2007, 134]. Соматичні фразеологізми Святого Письма репрезентують особливості біблійної картини світу, позначають духовні поняття біблійної культури та
внутрішнього світу людини. Найчисленнішою групою серед біблійних соматичних
фразеологізмів є фразеологізми з компонентом ἡ καρδία "серце". Серце є однією з
культурних констант біблійної лінгвокультури, адже воно мислиться не лише як
центр почуттів та емоцій людини, але й, крім того, як центр волі та інтуїції, осмислених та підсвідомих бажань, як центр мислення і пізнання світу, як центр гріха та святості. Лексема серце (євр. leb, гр. καρδία ) є однією з частотних у тексті Біблії, зокрема, вона зустрічається у Старому та Новому Завітах близько 1000 разів.
Численні біблійні фразеологізми з соматизмом ἡ καρδία "серце" передають емоції та почуття людини, зокрема, радість, кохання, любов, прихильність, печаль, ро93
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зпач, страх. Такі фразеологізми виникають, як правило, внаслідок "переосмислення
метафоричних словосполучень, які описують відчуття незвичайного фізичного стану серця, певне порушення ритму діяльності, наприклад, почуття важкості, стискання, завмирання" [Петрова 2007, 137]. У біблійній картині світу емоції локалізуються у серці, як і в українській етнічній картині світу, на противагу, наприклад,
китайській, де центром локалізації емоцій є нирки, чи африканській, де центром
локалізації емоцій є печінка та ніс [Маслова 2001, 138].
Для позначення радості у Біблії вживаються соматичні вирази з компонентом
ἡ καρδία "серце" та дієсловами εὐφραίνω "радіти", "бути вдоволеним", χαίρω "радіти", ἀγαλλιάομαι "веселитися", "радіти", ἀγαθύνω "звеселяти", наприклад:
εὐφρανθήσεται καρδία "зрадіє серце" (1 Chr. 16, 10); χαρήσεται ἡ καρδία "радітиме
серце" (In. 16, 22); ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία "звеселиться серце" (Ps. 12, 6),
ἠγαθύνθη ἡ καρδία "звеселилося серце" (Jud. 16, 25; Jud. 18, 25; Jud. 19, 6; Jud. 19, 9;
Jud. 19,22; Ruth 3, 7, пор. 2 Regn.13, 2). Слово ἀγαθύνω "звеселяти", "возвеличувати", "робити добрим", яке походить від ἀγαθός "добрий", вперше засвідчене у Септуагінті, а у давньогрецьких авторів класичної доби воно не вживається, щоправда
в елліністичну добу трапляється у творах Прокла, Геліодора лише у значенні "робити добрим" [Liddell 1996]. Цікаво, що в 1 книзі Царств трапляється випадок, коли
прикметник ἀγαθός "добрий" отримує контекстуальне значення "веселий", "радісний" і вживається у складі фразеологічної сполуки з соматизмом ἡ καρδία, за допомогою якої описується стан сп’янілої людини: ἡ καρδία Ναβαλ ἀγαθὴ ἐπ' αὐτόν, καὶ
αὐτὸς μεθύων ἕως σφόδρα "серце Набала було веселим, і він сам був вельми п’яний"
(1 Regn. 25, 36). Словосполучення ἀγαθὴ καρδία "веселе серце" засвідчене у Септуагінті також для опису радісного стану людини у загальному сенсі (3 Regn. 8, 66).
Серце у біблійній лінгвокультурі є "органом" кохання, любові та прихильності.
Значення "закохатися" передається словосполученням, у якому лексема καρδία "серце" поєднується з предикатами κολλάω "приклеювати", ἐξίστημι "вийти за межі",
"стати несамовитим", наприклад: ἡ καρδία αὐτοῦ ἐκολλήθη εἰς αὐτήν "серце його
приклеїлося до неї" (Tob. 6, 19); ἐξέστη ἡ καρδία Ολοφέρνου ἐπ' αὐτήν "серце Олоферна стало невгамовним до неї", досл. "серце Олоферна вийшло з себе у потязі
до неї" (Judith 12, 16). Прихильність однієї людини до іншої теж передається фразеологізмами з соматизмом ἡ καρδία "серце", наприклад, вислів ἔκλινεν καρδία ὀπίσω
τινα "серце схилилося услід за кимось" означає "хтось став прихильником когось"
(Jud. 9,3). Підтримка ізраїльського народу Авессаломові вербалізується через фразеологічну одиницю з соматизмом ἡ καρδία "серце": Ἐγενήθη ἡ καρδία ἀνδρῶν
Ισραηλ ὀπίσω Αβεσσαλωμ "серце чоловіків Ізраїлю вчинилося услід Авессалома"
(2 Regn. 15, 13). Потепління стосунків між царем Давидом та його сином Авессаломом описується як ἡ καρδία τοῦ βασιλέως ἐπὶ Αβεσσαλωμ досл. "серце царя на Авессалома", тобто "цар змилостивився над Авессаломом" (2 Regn. 14, 1). Фразеологізми ἀναγγεῖλαι τινι τὴν πᾶσαν καρδίαν "сповістити (відкрити) комусь усе серце""
(Jud. 16, 17), ἀπαγγεῖλαι τινι πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας "сповістити комусь усе від серця" (Jud. 16, 18), λαλεῖν πάντα, ὅσα ἐν τῇ καρδίᾳ "розповідати усе, що на серці"
(3 Regn. 10, 2) позначають відвертість та щирість людської комунікації.
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Асоціативно пов’язане з поняттям прихильності поняття одностайності вербалізується за допомогою таких фразеологічних одиниць: λαλεῖν ἐπὶ καρδίαν τινος "говорити згідно з серцем когось" (Ruth 2, 13), τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ τινος ποιεῖν "робити те,
що у когось на серці" (1 Regn. 2, 35). Про людину, яка буде жити Божими заповідями та буде суголосна Божому Духові, у 1 книзі Царств говориться: ζητήσει κύριος
ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ "знайде Господь Собі людину згідно зі
Своїм серцем" (1 Regn. 13, 14). Пророк Єлисей висловлює підтримку своєму слузі
Гієзію такими словами: ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετὰ σοῦ "серце моє ходило з тобою"
(4 Regn. 5, 26).
Для передачі негативних емоцій та почуттів у Біблії теж вживаються фразеологізми з соматизмом ἡ καρδία "серце". Так, печаль може передаватися фразеологізмом
λυπηθῆναι τῇ καρδίᾳ "засумувати серцем" (Deut. 15, 10), συμπίπτειν τῇ καρδίᾳ ἀπὸ
τῆς μερίμνης досл. "впасти серцем від турботи", тобто "зневіритися від турботи"
(1 Mach. 6, 10), συντρίβειν τῇ καρδίᾳ досл. "надламуватися серцем", тобто "пригнічуватися серцем" (1 Mach. 9, 7). Розпач вербалізується як ὀδύναι ἐν καρδίᾳ "болі в
серці" (Ps. 12, 3), θλίψεις τῆς καρδίας досл. "здавлювання серця", тобто "скорботи
серця" (Ps. 24, 17), καρδία ἀθυμοῦσα "серце зневірене", "серце похмуре" (Deut. 28, 65),
τὸ κατὰ καρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος "мука, що вселилася у серце" (2 Mach. 3, 17). Частина наведених фразеологізмів містять слова з первісною семантикою фізичного
страждання, зокрема, лексема ὀδύνη в першу чергу означає "фізичний біль", θλίψις –
"стискання" (від θλίβω "тиснути", "давити", "вичавлювати"), συντρίβω – "розтирати", "ламати", "розбивати".
На позначення страху у Біблії вживається численна кількість фразеологізмів з
соматизмом ἡ καρδία "серце", зокрема, ἐξέστη ἡ καρδία досл. "серце вийшло з себе",
тобто "ерце зніяковіло" (1 Regn. 28, 5), ἐπτοήθη ἡ καρδία "серце сполохнулося"
(Jos. 7, 5), ἐπάταξεν καρδία "серце вдарило" (1 Regn. 24,6), ἐναπέθανεν ἡ καρδία
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ досл. "його серце померло в ньому", тобто "його серце завмерло у
ньому" (1 Regn. 25, 37), ἐταράχθη ἡ καρδία μου ἀπὸ φόβου "збентежилося серце моє
від страху" (Esther 5, 2a), ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ "задрижали серцем" (1 Mach 12,28).
У книзі Псалмів страх вербалізується як розм’якшення серця, що порівнюється з
розтопленням воску: ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας
μου "і стало моє серце, як віск, що тане посеред утроби моєї" (Ps. 21, 15). Розгніваний стан людини позначається фразеологізмом παρατεθέρμασθαι τῇ καρδίᾳ "розпалитися серцем", зокрема, у Второзаконні лунає така настанова μὴ διώξας ὁ
ἀγχιστεύων τοῦ αἵματος ὀπίσω τοῦ φονεύσαντος, ὅτι παρατεθέρμανται τῇ καρδίᾳ "нехай не переслідує убивцю месник за кров родича, розпалившись серцем" (Deut. 19, 6).
Серце, окрім емоційного центру, уявляється в біблійній лінгвокультурі як місце
зосередження духовного життя людини. У Святому Письмі засвідчені вживання
лексеми ἡ καρδία у складі фразеологічних одиниць на позначення чеснот та пороків
людини. Наприклад, фразеологізм καθαρὰ καρδία "чисте серце" символізує непорочність людини, досягнення нею святості (Gen. 20, 5–6; Mt. 5, 8), а καρδία φρονίμη
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καὶ σοφή "серце розсудливе та мудре" – відповідно розсудливість та мудрість люди-

ни (3 Regn. 3, 12). Через бінарні словосполучення, у яких першим компонентом є
іменник, а другим – слово καρδία в генетиві, зображуються такі людські чесноти у
Святому Письмі:
1) великодушність: πλάτος καρδίας "широта серця" (3 Regn. 2, 35);
2) щирість: εὐθύτης καρδίας "прямота серця" (3 Regn. 3, 6);
3) благочестя: ὁσιότης τῆς καρδίας "набожність серця" (3 Regn. 9, 4).
Одними з найчастотніших словосполучень з компонентом ἡ καρδία "серце" є синонімічні прийменникові сполуки ἐξ ὅλης τῆς καρδίας "з усього серця" та ἐν ὅλῃ
καρδίᾳ "в усьому серці". У загальному сенсі вони позначають відданість людини
якійсь справі, виконання нею певної дії з максимальною ретельністю та душевним
запалом, наприклад:
1) ἀγαπᾶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας "любити з усього серця" (Deut. 6, 5; пор. Deut. 10, 12;
Deut. 11, 13; Deut. 13, 4; Deut. 30, 6), ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον τὸν
θεόν "з усього серця навернутися до Господа Бога" (Deut. 30, 10); ἐκζητεῖν τὸν θεόν
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας "шукати Бога з усього серця" (Deut. 4, 29).
2) ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπιστρέφειν πρὸς θεόν досл. "в усьому серці повертатися до Бога" (3 Regn. 8, 48); δουλεύειν τῷ κυρίῳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ досл. "в усьому серці служити
Господу" (1 Regn. 12, 20; 1 Regn. 12, 24); πορεύεσθαι ἐνώπιον θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ
καρδίᾳ "ходити перед Богом в істині в усьому серці" (3 Regn. 2, 4; пор. 3 Regn. 8, 23;
пор. 4 Regn. 10, 31).
Як засвідчують наведені вище приклади, дані прийменникові сполуки поєднуються з інфінітивом, семантика якого конкретизує предмет людської ревності. Душевна ревність та відданість може позначатися також іншими фразеологізмами,
окрім зазначених вище прийменникових сполук, наприклад: ἑτοιμάσαι τὰς καρδίας
πρὸς κύριον "приготувати серця для Господа" (1 Regn. 7, 3); ἡ καρδία μου ἐπὶ / εις τι
досл. "серце моє на щось", тобто "серце моє віддане певній справі" (Jud. 5, 9);
ἡ καρδία μου εστί που досл. "серце моє знаходиться десь" – "серце моє віддане чомусь" (2 Chr. 7, 16); εὐθύναι τὴν καρδίαν πρὸς τινα "спрямувати серце до когось"
(у більшості випадків – до Бога) (Jos. 24, 23); προσέχειν τῇ καρδίᾳ ἐπὶ τι "повернутися серцем до чогось", "присвятити своє серце чомусь" (Deut. 32, 46).
Серце може свідчити як про святість людини, так і про її гріховність. Тому текст
Біблії поряд з фразеологізмами на позначення чеснот містить фразеологізми, які описують гріховний стан людини, її пороки та гріхи. Так, вислови πᾶσαν τὴν κακίαν ἔγνω
ἡ καρδία "будь-яке нечестя пізнало серце" (3 Regn. 2, 44) означає гріховний спосіб
життя; вислів ἀποπλανήσις τῆς καρδίας "відступництво серця", "ухилення серця в бік" –
"скоєння гріха" (Deut. 29, 18); μεταστησαι τὴν καρδίαν "відвернути серце" – "відступитися від Бога" (Deut. 17, 17; Deut. 30, 17; Jos. 14, 8). Затверділе або важке серце
символізує жорстокість та озлобленість. Так, фразеологізм σκληρύνειν τὴν καρδίαν
досл. "робити серце твердим" означає "озлоблятися" (Ex. 4, 21; Ex. 7, 3); βαρύνειν τὰς
καρδίας "обтяжувати серце" – "ставати жорстоким" (Ex. 7, 14; Ex. 8, 11).
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Значна частина словосполучень з соматизмом ἡ καρδία "серце" вживається на
позначення розумової діяльності. Сполучуваність слова ἡ καρδία "серце" з дієсловами засвідчує вище наведену тезу, наприклад, γνῶναι τῇ καρδίᾳ "пізнати серцем"
(Deut. 8,5; Jos. 23, 14), ἐξικνεῖσθαι καρδίαν "осягнути серцем" (Jud. 5, 15). Серце у
Біблії може εἰδέναι "знати" (Deut. 29, 3), νοεῖν "думати", "осягати" (In. 12, 40),
συνίειν ἀνὰ μέσον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ "розпізнавати добро і зло" (3 Regn. 3, 9),
γνῶναι σοφίαν "пізнати мудрість" (Eccl. 1, 17). Зі значенням "пам’ятати" у Біблії
вживаються такі фразеологічні сполуки: συμβάλλειν ἐν τῇ καρδίᾳ досл. "збирати у
серці" (Lc. 2, 19), διατηρεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ досл. "тримати у серці" (Lc. 2, 50),
μέμνησθαι ἐν ὅλῃ καρδίᾳ "пам’ятати всім серцем" (Tob. 2, 2), θέσθαι τὰ ῥήματα ἐν
τῇ καρδίᾳ "покласти слова у серці" (1 Regn. 21, 13). Значення "забувати" теж передається за допомогою соматизму "серце", наприклад: ἐξαλειφθῆναι ἐκ τῆς καρδίας
"стерти з серця" (Tob. 4, 19).
У Септуагінті можна спостерігати фразеологічні сполуки зі значенням "задумати
щось", наприклад: 1) ἐγένετο ἐπὶ τῆς καρδίας + infinitivus зі значенням "стало на серці
щось зробити", наприклад οἰκοδομῆσαι οἶκον "побудувати будинок" (3 Regn. 8, 17);
2) ἦλθεν ἐπὶ τὴν καρδίαν + infinitivus – "прийшло на серце щось зробити’ (3 Regn. 8, 18);
3) ἀνέβη ἐπὶ καρδίαν + infinitivus "зійшло на серце щось зробити" (4 Regn. 12, 5);
4) ὁ θεὸς δίδωσιν εἰς καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι "Бог дав на серце моє щось зробити"
(2 Esdr. 12, 12). Також за допомогою описових зворотів вербалізується значення
"думка" або "намір", наприклад: πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ "все, що у серці" , тобто
"думки" (1 Regn. 2, 35); πᾶν, ὃ ἐὰν ἡ καρδία σου ἐκκλίνῃ "все, до чого схиляється
твоє серце", тобто "наміри" (1 Regn. 14, 7).
Номінативні сполуки теж засвідчують тезу про те, що серце уявляється як розумовий центр у біблійній лінгвокультурі, наприклад: ἐξιχνιασμοὶ καρδίας "пошуки
серця" (Jud. 5, 16), ἐξετασμοὶ καρδίας "дослідження серцем" (Jud. 5, 16 Cod. Vat.),
ἀκριβασμοὶ καρδίας "ретельне вивідування серцем" (Jud. 5, 15), λογισμοὶ τῆς καρδίας
"помисли серця" (Ps. 32, 11), διάνοια καρδίας "думка серця" (1 Chr. 29, 18), ἐπιστήμη
ἐν τῇ καρδίᾳ "знання у серці" (Ex. 36, 2), συνετὸς καρδία "розсудливе серце", "проникливе серце", "мудре серце" (Ex. 31, 6). Серце уявляється у біблійному тексті як
місце бесіди та внутрішнього діалогу, наприклад, зустрічаються висловлювання
εἰπεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ "говорити у серці" (Deut. 8, 17), διανοεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ "міркувати
у серці" (Gen. 6, 5), διαλογιζέσθαι ἐν τῇ καρδίᾳ "розмірковувати у серці" (Mc. 2, 6).
Підсумовуючи вище сказане, слід наголосити на кордоцентризмі біблійної лінгвокультури. З 1000 випадків вживання лексеми ἡ καρδία "серце" у Септуагінті та Новому Завіті лише біля десятка вживається у прямому значенні, решта – у переносному у
складі фразеологізмів. Ці фразеологізми позначають: 1) емоції та почуття, зокрема,
радість, веселість, кохання, любов, прихильність, страх, печаль, відчай, любов, пристрасть, ненависть; 2) чесноти та гріхи, зокрема, смирення, невинність, щирість, людяність, простоту, набожність, а з іншого боку – гордість, пихатість, жорстокість, озлобленість і т. д.; 3) мислення та розумову діяльність; 4) волевиявлення.
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ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ
ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА АДРЕСАТА
У ТЕКСТАХ ОРАТОРСЬКОГО ДИСКУРСУ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО РИМУ
Ніколаєнко Оксана Анатоліївна,
канд. філол. наук, викл.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
У статті проаналізовано лексичні засоби мови у текстах промов республіканської доби з емоційнооцінним значенням, розглянуто сутність категорії емотивності, виділено комунікативні стратегії, що
реалізуються за допомогою емоційно-оцінної лексики у текстах ораторського дискурсу.
Ключові слова: ораторський дискурс, емотивність, експресивність, комунікативна стратегія, адресат.

Дослідження лексичної системи творів письменників ораторського дискурсу в
межах функціонального підходу дозволяє виявити важливі особливості лексичних
мікросистем літературної мови давнього Риму та тенденції їхнього розвитку.
Актуальність теми наукової статті зумовлена необхідністю вивчення емоційнооцінної лексики як засобу вираження національно-культурної картини світу та засобу впливу на адресата у текстах ораторського дискурсу республіканської доби.
Метою роботи є визначення термінів емотивності та експресивності, виділення
лексичних груп з емоційно-оцінним значенням, що вживаються з метою впливу на
адресата для виявлення способу мислення і характерних рис менталітету римлян
республіканської доби.
Об’єктом дослідження є тексти ораторського дискурсу республіканської доби
Риму як складне, багатогранне явище.
Предметом дослідження є комплекс мовних засобів з емоційно-оцінним та емоційним значенням, що використовуються у текстах ораторського дискурсу для
впливу на адресата.
У процесі пізнання дійсності людиною суттєвим фізіологічним і соціальнопсихологічним фактором є емоції як наслідок сприйняття та оцінювання нею певного явища матеріального чи духовного світу [Руда 2009, 1].
Емоції – важлива сфера людського буття та діяльності, які супроводжують людину протягом усього життя, а тому трактуються психологами як найважливіші
чинники регуляції процесів пізнання, що складають мотиваційну основу людської
діяльності. Емоційність, як психологічний феномен, є властивістю людини, що характеризує зміст, якість та динаміку її емоцій та почуттів [Карпенко 1985, 409].
У процесі вербалізації емоційність як психологічний феномен трансформується
в емотивність – складник конотативного компонента у семантичній структурі мовної одиниці, який репрезентує емоційне ставлення носіїв мови до позначеного [Селіванова 2006, 142]. Як лінгвістична характеристика тексту, емотивність охоплює
сукупність мовних засобів, яким властиво приводити до емоційного ефекту, тобто
викликати в адресата відповідні емоції.
Емотивність пов’язана з іншими відтінками конотатива: оцінкою, експресивністю,
функціонально-стилістичною забарвленістю [Гамзюк 2000, 18]. Поняття оцінки залишається однією з ключових проблем не лише лінгвістики, а й інших гуманітарних
наук. За словами М. В. Ляпон, адекватна постановка проблеми оцінки передбачає
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"… ситуацію з трьома невідомими: 1) об’єкт оцінки; 2) засіб оцінки; 3) оцінювальний
суб’єкт" [Ляпон 1989, 31]. Безумовно, найповнішу аксіологічну картину можна отримати лише при сукупному вивченні всіх компонентів ситуації оцінки. Проте, як зазначає І. О. Голубовська, цілком допустимий із певною дослідницькою метою окремий розгляд "трьох невідомих" або їхнє комбінування на зразок: 1) об’єкт оцінки +
оцінний засіб; 2) оцінювальний суб’єкт + об’єкт оцінки [Голубовська 2004, 57–58].
Оцінки, що породжуються емотивним і ціннісним компонентами мовної свідомості людини, утворюють еквіполентну бінарну опозицію: "позитивне ставлення /
негативне ставлення", актуалізація одного з членів якої може здійснюватися за допомогою певних мовних засобів, що належать до різних рівнів мовної системи. Категорія оцінки нерозривно пов’язана не лише з категорією емоційності, а й з категорією експресивності, що знайшло відображення у використанні складеного терміна
"емоційно-експресивно-оцінний" у лінгвістичних метатекстах [Шадчина 2005, 71].
Оцінка, являючи собою універсальну мовну категорію, повинна передувати емоції,
експресія ж виступає природним наслідком емотивності.
Оціночні слова є благодатним матеріалом для обгрунтування концепції значення. "Будучи прямо пов’язаними з мовцем і відображаючи його смаки та інтереси, ці
слова водночас регулярно використовуються у висловлюваннях, що відповідають
ситуації вибору чи спонукання до дії. Оцінка тісно пов’язана з комунікативною метою мовленнєвого акту, що програмує дії"[Арутюнова 1985, 13–14].
Термін "експресивність" не має однозначного визначення серед дослідників.
Однак можна виділити кілька напрямків його тлумачення:
1) експресивність – семантична категорія, що виступає синтезом додаткових
смислових відтінків, які додаються до основного значення слова й виконують не
номінативну, а характеристичну функцію, тобто виражають позамовний зміст,
пов’язаний з якісно-кількісною характеристикою "реальних предметів" та їх оцінкою суб’єктом [Болотов 1981, Васильєв 1962];
2) експресивність – суб’єктивна модальність, відображення у змісті мовних сутностей емотивного ставлення суб’єкта мовлення до елементів зовнішнього чи внутрішнього світу людини [Ахманова 1966, Телія 1986];
3) експресивність – це засоби мовлення, які роблять його виразним, емоційним
та впливовим [Винокур 1959, Пономарів 2000, Баллі 1955];
4) експресивність – суто мовленнєва категорія, що виникає лише в тексті, і не
може бути значенням [Святчик 1997].
Ми розуміємо експресивність як засіб суб’єктивного вираження ставлення адресанта до зображуваних подій чи особи або адресата, що сприяє інтенсифікації виразності тексту.
Категорія експресивності включає: інтенсивність вияву ознаки, оцінку, емотивність, стилістичну маркованість, асоціативно-фонову інформацію, образномотивовану основу найменувань. Таким чином, експресивними засобами мови
називають такі засоби, які "є інтенсифіковано виразними самі по собі, … і ті, що є
власне інтенсифікаторами виразності, чинниками, здатними збільшити виразність
лінгвального знака (морфеми, способи повторення слів, стилістичні прийоми)"
[Чабаненко 1984, 11].
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Домінуючою стильовою характеристикою ораторських промов усіх жанрових
різновидів є експресивність, що визначається діями адресанта, який прагне вплинути на емоційну, вольову та інтелектуальну сфери адресата і використовує для цього
всі різноманітні засоби впливу. Прийоми і методи експресивізації тексту включають як відкритий вплив, так і широке використання непрямої мовленнєвої тактики.
Емотивність та експресивність найкраще реалізується на лексичному мовному рівні.
Емоційної виразності в текстах письменники досягають за допомогою вживання
синонімів, антонімів, лексики, що має оцінне значення. За допомогою емоційнооцінної лексики в реченні адресант реалізує комунікативну стратегію вираження
негативного чи позитивного ставлення до зображуваного та стратегію позитивної
самопрезентації та негативної презентації інших. "Речення з емоційно-оцінними
значеннями від інших типів речень відрізняє особлива виразність, підвищений тон,
особлива сила впливу на адресата" [Щербачук 2000, 33].Емоційно-експресивні засоби впливають на характер аргументації у тексті, як зазначають Ф. ван Еемерен і
Р. Гроотендарст, "гра на почуттях аудиторії перетворює риторику на софістику,
порушуючи при цьому природний хід аргументації" [Еемерен 1992, 124–125].
Одним із способів досягнення емоційної виразності в текстах є використання
цифрових даних, що, з одного боку, пояснюється економічністю, оскільки вживання цифр дозволяє чітко, без зайвих витрат часу виразити складні та численні факти,
а з іншого боку, така інформація надає тексту вразливої сили і водночас показує
прагнення автора до точності та об’єктивності: "scitote paucissimis his diebus regem
ad futurum cum decem legionibus, equitum triginta, levis armaturae centum milibus,
elephantis trecentis" [Malkovati 1930, 117] – знайте, що через декілька днів прибуде
цар з десятьма легіонами, тридцятьма вершниками, сотнею легкоозброєних воїнів,
трьомастами слонами (G. Caesar "Contio ad milites in Africa habita"). Вживання цифрових даних у промовах реалізує комунікативну стратегію підкреслення авторитетності автора,оскільки показує його обізнаність щодо майбутніх планів свого суперника, як-от у наведеному вище фрагменті.
Важливу роль у лінгвостилістичній системі мови ораторських промов відіграє
емоційна лексика, тобто той прошарок словникового складу, який розв’язує гостру
проблему мови, що полягає у здійсненні соціальної оцінки предметів, явищ і понять. У латинській мові функціонують слова двох типів: 1) такі, що не мають понятійної основи й виражають лише емоції; 2) такі, що виражають і поняття, і емоції
водночас. До першого типу емоційних слів належать емоційні вигуки, що є експресивними знаками (симптомами) найрізноманітніших психічних переживань людини та її реакцій на певні фізичні подразнення: "o quanti ille agros emit" [Malkovati 1930, 181] – о скільки це він полів купив! (M. Cato "In L.Furium de aqua, qua multat
ei dixit");"in coloniam, mehercules, scribere nolim" [Malkovati 1930, 182] – у колонії,
клянусь Геркулесом, я не хочу писати (M. Cato "Si sede Caelius tribunus plebis
apellasset"); "O Marce Druse…" [Malkovati 1930, 215] – о, Марку Друзе! (С. Papirius
Carbo Arvina "Contio tribunica"); "atat noli scribere" [Malkovati 1930, 197] – ох, не
хочеш писати (M. Cato "Desumptusuo"); "plus medius fidius in eo ludo vidi pueris
virginibusque quingentis" [Malkovati 1930, 240] – я, клянусь богом, побачив у цій школі більше п’ятдесяти хлопців та дівчат (M. Cato "Contra legem judiciarum
Ti.Gracchi"). Оскільки такі вигуки, що звернені до Бога чи до якоїсь міфічної особи,
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нерідкісні в текстах римських ораторів, це може свідчити про поєднання релігійної
сфери життя з побутом, політикою; такі формульні вигуки підкреслюють істинність
та незаперечність повідомлення і є засобами комунікативної стратегії вираження
негативного чи позитивного ставлення до зображуваного. Своє ставлення до зображуваного оратори передавали не тільки за допомогою вигуків, а й за допомогою
інтонації, з якої ці вигуки вимовлялися. Більшість вигуків характеризуються полісемантизмом, у живому невимушеному мовленні емоційні вигуки – це природні
сигнали, що спонтанно виражають емфатичні та інші підвищено-почуттєві стани
суб’єкта, тому тут їхня інтенсифікована виразність первинна [Чабаненко 2002, 146].
Стилістичне значення вигуків виявляється як у вираженні ними конкретних почуттів та емоцій, так і в їх можливостях набувати додаткових емоційних відтінків та
надавати всьому висловленню певного чуттєвого тону, цим самим сприяючи семантичній зв’язності тексту й комунікативній спрямованості конкретного акту мовлення
[Дороз 2010, 213]. Так, вигук о! у текстах ораторського дискурсу є елементом, що
надає промовам піднесеності, схвильованості, емоційної інтенсивності, іноді передає захоплення автора: "o lustrum omnibus lustris felicius! O lustrum, quod merito hanc
imperii tui aequavit aetatem!" [Mayer 1842, 88]– о жертвоприношення, з усіх жертвоприношень щасливіше! О жертвоприношення, що цим благодіянням за цілий вік
вирівняло твою владу! (M. P. Cato "Oratio de lustrisui felicius").Разом з тим, повторюючись, такий вигук є засобом реалізації комунікативноїстратегії привернення
уваги слухачів,оскільки, перш за все, впливає на емоційну сферу реципієнтів.
До емоційних лексем другого типу відносять: 1) слова, які називають емоції та
почуття (sollicitus, a, um–схвильований, amor, oris – любов, iratus, a, um – розгніваний, laetitia, ae – радість, advorsaeres – нещастя); 2) слова, значення яких містять
емоційну оцінність. Одні з емоційних слів мають негативне забарвлення
(confidentia, ae – наглість, dolus, oris – хитрість, обман, mendax, acis – брехливий,
nequitia, ae – підлість, cinaedulus, a, um – розбещений, cupiditalis, e – жадібний), інші – позитивне (audacia, ae – відвага, сміливість, pudicitia, ae – сором’язливість,
bonuscivis – гарний громадянин).
Вживаючись у тексті, емоційні слова не лише зберігають властиві їм поза контекстом смислові й виражальні якості, а й значно посилюють їх, оскільки вони дуже виділяються на тлі літературних норм, що організовують контекст [Чабаненко 1984, 152].
Емоційно-експресивне забарвлення слова, нашаровуючись на функціональне,
доповнює його стилістичну характеристику. Емоційно-експресивні слова в латинському тексті розподіляються поміж книжною, розмовною та просторічною лексикою. До книжної лексики належать слова високого стилю, що надають мові урочистості, а також емоційно-експресивні слова, що виражають позитивну чи негативну
оцінку понять: beneficium, ii – благодіяння, sanctus, a, um – священний, manupretiosus, a, um – дорогоцінний, propitius, a, um–милостивий, spondeo, 2 – урочисто
обіцяти, присягати, eloquens, ntis – красномовний, penates, ium – пенати у значенні
"будинок, дім". Такі лексичні одиниці зустрічаються здебільшого в політичних
промовах оратора консервативного угруповання М. Катона, оскільки він був прибічником знаті і його промови призначалися переважно для виголошення в сенаті серед впливових громадян; сам же М. Катон відзначався високим рівнем освіченості.
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До розмовної лексики належать пестливі слова (parvulipueri – маленький хлопчик, pupillus, i – хлопчик-сирота, adulescentulus, i – молоденька людина), слова, що
виражають негативну оцінку понять (homunculus, i – людинка, trucidatio, onis – різня,
lis, litis – судова тяганина), розмовні вирази (fasacnefas – правдами й неправдами).
У просторіччі вживаються знижені слова, що знаходяться поза межами літературної лексики. У текстах римських ораторів такі слова містять негативну семантику,
вживаються з метою зниженої, грубуватої оцінки певних явищ чи предметів і є засобами реалізації комунікативноїстратегії вираження негативного ставлення до зображуваного (mendax, cis – брехун, cantherius, ii – кляча, nugatori, oris – базіка, пустомеля,
nebulo, onis – нероба, негідник, шахрай, spatiator, oris – відпочиваючий без діла (рос.
"праздношатающийся"), наприклад:"quam stulte conficta, quam aperte sunt ementita"
[Malkovati 1930, 124] – яку дурницю вони затіяли,яку грубу брехню вони вигадали
(C. Memmius "Oratio pro sede ambitu"). Так Ц. Меммій оцінює дії П. Африканського,
який сам, беручи участь у злочинних діях, виказав спільників. Використання в мовленні зниженої лексики порушує стереотип сприйняття, такі одиниці інтенсивно впливають на психіку реципієнта, виконуючи перш за все оцінну й експресивну функції.
Аналізуючи тексти авторів республіканської доби, було помічено, що в мові
М. Катона міститься велика кількість книжної лексики, звернення до божественної
теми, а от у Г. Гракха та ораторів I століття до н.е. домінують розмовні й просторічні слова та вирази, оскільки їхні промови були спрямовані здебільшого до нижчих
верств населення римської держави. Очевидно, що використання пластів мови, які
знаходяться на периферії літературної норми, значно зумовлене екстралінгвістичними факторами: походженням та рівнем освіти самих письменників, спрямованістю на аудиторію, прагненням до лінгвістичного "жартування", бажанням виразити
експресію будь-яким способом. Дослідження експресивності лексичних засобів текстів, зокрема й античних творів, дозволить нам краще пізнати спосіб мислення,
світобачення тогочасного суспільства, а також вичленувати стратегії та тактики
впливу на адресата і порівняти із сучасними.
Николаенко О. А., канд. филол. наук, препод.
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. Киев
Экспрессивность лексических средств языка как средство влияния на адресата в текстах
ораторского дискурса республиканского Рима
В статье проанализированы лексические средства языка в текстах речей республиканского периода с эмоционально-оценочным значением, рассмотрена сущность категории эмотивности, выделено
коммуникативные стратегии, реализуемые с помощью эмоционально-оценочной лексики в текстах
ораторского дискурса.
Ключевые слова: ораторский дискурс, эмотивность, экспрессивность, коммуникативная стратегия,
адресат.
Nikolaenko O. A., Ph. D., Lecturer
Bogomolets National Medical University, Kyiv
The Expressiveness as Lexical Mean of Influencing the Recipient in Speeches of Oratorical
Discourse of Republican Rome
In the article are analyzed the lexical means of language in speeches of the Republican period of
emotional and evaluative meaning, examined the essence of category emotiveness, selected communication
strategies that are implemented using emotional evaluation of vocabulary in texts of oratorical discourse.
Key words: oratorical discourse, expressive, communicative strategy, addressee.
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У статті досліджуються способи та засоби вираження категорії демінутивності в латинській мові,
аналізується формальна структура та особливості семантики її виразників.
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Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується зосередженням
уваги значної кількості дослідників на вивченні мовних засобів та явищ, що експлікують національно-мовні картини світу, і особливо – на дослідженні національномовної специфіки цих засобів та явищ. Таке вивчення етномовних особливостей не
може відбуватися без урахування ролі універсального компонента в структурах досліджуваних мов, тобто загальних для більшості мов світу закономірностей, які репрезентують фундаментальні характеристики культурного досвіду і пам’яті людства. Однією з мовних універсалій є категорія демінутивності, виразники якої, крім
свого основного завдання позначати поняття малості, виконують також функцію
вираження оцінно-емоційного ставлення до об’єктів чи явищ дійсності. Хоча категорія демінутивності і є поняттєво-мовною універсалією, проте, внаслідок своєї
складної семантичної структури, в одних мовах вона формально розвинена більше і
перебуває у статусі семантичних домінант, а в інших має набагато вужчу функціональну парадигму. У різних мовах категорія демінутивності може виражатися за
допомогою засобів різних рівнів мовної структури.
Антропоцентричний напрям сучасної лінгвістики робить актуальним дослідження мовних репрезентаторів категорії демінутивності як одного з фрагментів
будь-якої національно-мовної картини світу. Тому мета нашого дослідження полягає в комплексному аналізі структури виразників категорії демінутивності в латинській мові, виявленні формально-семантичних характеристик демінутивних одиниць, встановленні їхнього статусу в латинській етномовній картині світу.
Отже, об’єктом дослідження виступає категорія демінутивності, а також засоби
її репрезентації на словотвірному, лексичному та синтаксичному рівнях мовної
структури в латинській мові, а предметом – формально-семантичні особливості
виразників категорії демінутивності латинської мови.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проведено комплексне дослідження репрезентації категорії демінутивності в латинській мові на всіх можливих рівнях її мовної структури.
Як відомо, латинська мова належить до флективних мов синтетичного ладу, чим
зумовлюється пріоритетність у вираженні категорії демінутивності за допомогою
такого словотвірного способу, як суфіксація. Похідні суфіксальні утворення зі значенням зменшеного розміру, ослабленого вияву ознаки чи дії, яке може супроводжуватися певними оцінно-емоційними або експресивними семами, називаються
демінутивами.
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В афіксальній системі латинської мови можна виділити декілька основних демінутивних суфіксів, якi були досить продуктивними: -ul-, -cul-, -ell-. Решта латинських демінутивних суфіксів були або варіантами трьох зазначених вище, або запозиченими чи маловживаними, або з’явилися вже в пізніших варіантах латинської мови: -ol- (scriniolum – скринька), -ill- (salillum – сільничка), -ion (lychion – лампадка),
-xill- (pauxillus – малесенький), -cio (homuncio – людинка), -isc- (rhetoriscus – молодий красномовець), -aster (parasitaster – *дармоїдчик) тощо. Латинська мова свої
основні демінутивні суфікси успадкувала з індоєвропейської мови-основи, де функціонували морфеми *-lo/*-la, *-ко.
Для латинських демінутивів характерне явище семантичного ступенювання. Поява демінутивів другого ступеня була зумовлена або втратою значення зменшеності
демінутивами першого ступеня (e.g.: lectus – lectulus – lecticulus (ложе – ліжко –
ліжечко, диванчик)), або потребою вказування на менший розмір одного з кількох
об’єктів певного виду (e.g.: culcita – culcitula – culcitella (подушка – подушечка –
малесенька подушечка (спеціально під щоку)), або для посилення емоційно-експресивної сили міноративного похідного (e.g.: puera – puella – puellula (дівчинка –
дівчатко – дівчаточко)).
Думка про те, що в значенні демінутивів другого ступеня сема реальної малості,
як правило, є визначальною, підтверджується великою кількістю подібних демінутивів у групах іменників, що позначали предмети побуту і щоденного використання
(e.g.: capsa – capsula – capsella (скриня – скринька – скринечка); cupa – cupula – cupella (діжа – діжка – діжечка)) та дещо меншою – у назвах живих істот (e.g.: avis –
avicula – avicella (птаха – пташка – пташечка)). Проте стверджувати, що відбулася проста зміна одного суфікса на інший було б не зовсім коректно, адже деякі дослідники (наприклад, Е. Вольфлін) відзначають, що в той час, як у суфікса -ul- демінутивність концентрується в одному l, то в -ell- вона є підсиленою удвічі [Домбровський 1989, 11]. За твердженням Г. Я. Туровера, ще латинські граматики (Прісціан, Донат, Діомед) зауважували, що внаслідок втрати деякими демінутивами із
суфіксом -ul- значення зменшеності виникла потреба перенести функції цього суфікса на суфікс -ell-. Значення зменшеності не лише зберігалося, але й набувало
більшої виразності та емоційної насиченості у вторинних демінутивних утворень із
суфіксом -ell- [Туровер 1957, 311]. Тому в тих іменників, які демінутиви першого
ступеня утворювали за допомогою суфікса -ell- при утворенні другого ступеня відбувалося прирощення -ul- до -ell-, завдяки чому яскравіше проступало емоційноекспресивне забарвлення (e.g.: culter – cultellus – cultellulus (ніж – ножик – ножичок); liber – libellиs – libellulus (книга – книжка – книжечка); porcus – porcellus –
porcellulus (порося – поросятко – поросяточко)).
Словотвірна система латинської мови не обмежувалася утворенням демінутивів
лише від іменників, але поширювала демінутивний словотвір на прикметники (e.g.:
lassulus – трохи зморений, від lassus – зморений), прислівники (e.g.: clanculum –
тихенько, від clam – тихо) і навіть дієслова (e.g.: sorbilare – посьорбувати, від
sorbere – пити). Варто зауважити, що в значеннях дієслів із демінутивними суфіксами в латинській мові, як правило, відсутні експресивні семи, як, наприклад, в
українській мові (e.g. питоньки).
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Варто відзначити, що в латинській мові основи, до яких приєднуються демінутивні суфікси, мають переважно конкретно-предметні значення, проте досить активно демінутиви утворювалися від основ на позначення абстрактних понять (хоча
багато з них є авторськими).
Префіксальне вираження категорії демінутивності в латинській мові відбувалося за допомогою префікса sub-. Основна функція цього афікса полягала у вказуванні
на перебування всередині або під чимось, а значення, пов’язані з міноративністю,
були вже другорядними. Варто зауважити, що демінутивну семантику префікс subреалізовував, як правило, у складі дієслів, прикметників та прислівників і дуже рідко –
іменників (e.g.: subaudire – чути краєм вуха, subbibere – трохи відпити, відсьорбнути, subblandiri – легко приголубити, subinvidere – трішки заздрити, subtimere – побоюватися; subcoloratus – злегка пофарбований, subasper – трохи шорсткуватий,
subimpudens – дещо безсоромний, subinanis – трішки марнославний, subcurvus – кривуватий; subarroganter – дещо зарозуміло, subbalbe – трішки запинаючись,
submoleste – трохи невдоволено, subridicule – смішнувато; subunctio, -onis, f – легке
натирання, subdefectio, -onis, f – невелике послаблення, subrisio, -onis, f – посмішка).
Очевидно, що похідні з префіксом sub- значення неповноти, слабкого вираження дії,
стану чи ознаки виражають об’єктивно, без оцінно-емоційних конотацій, появу яких
може зумовлювати хіба що семантика твірної основи або контекст. Хоча порівняно з
суфіксально утвореними демінутивами кількість префіксальних виразників категорії
демінутивності в латинській мові є значно меншою, проте продуктивність префікса
sub- можна вважати досить високою – нами нараховано більше ста тридцяти дієслівних, прикметникових, прислівникових та іменникових одиниць демінутивної семантики з префіксом sub- (за словником Й. Х. Дворецького).
Ще одним, хоча й не продуктивним, способом вираження категорії демінутивності в латинській мові є суплетивізм; суплетивно творяться переважно назви дитинчат дорослих істот, причому, внаслідок випадків паралельного існування в мові
кількох назв на позначення дорослої істоти, від однієї з них зменшувальна форма
утворювалася суфіксально, відповідно, для іншої ця назва дитинчати була своєрідним суплетивно-суфіксальним демінутивом (e.g.: sus і porcus (-a) (кабан, свиня) –
porculus (-a) (поросятко, свинка). І навпаки – іноді одна назва дорослої тварини мала дві демінутивні форми: одну, утворену суфіксально, іншу – суплетивну (e.g.: bos
(бик, корова) – buculus (-a) і vitulus (-a) (телятко, теличка). Тут же варто зауважити,
що часто значення недорослості в латинській мові виражалося аналітично: за допомогою загальної назви "дитинча" та присвійного прикметника або іменника у родовому відмінку (e.g.: pullus milvinus – пташа шуліки, catulus leonis – левеня (досл.
дитинча лева), catulus serpentis – змієня (досл. дитинча змії).
Набагато продуктивнішим за два попередніх був аналітичний спосіб вираження категорії демінутивності. Словосполучення на позначення зменшеності складалися з прикметника, що вказував на малість, та іменника, якого це зменшення стосувалося, і, як правило, такі утворення мали місце тоді, коли:
1) певний суфіксально утворений демінутив внаслідок частого вживання втрачав значення зменшеності, тому для підсилення останнього вживалися синтаксичні
конструкції: monticulus non satis grandis – невисока гора (досл. не досить висока
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гірка); modica terrola – невелика ділянка землі; modica frustella – невеликий шматочок [Горбач 1954, 3]. E.g.: His adulescentibus erat cum quodam paupere modicae
casulae domino vetus familiaritas (У цих юнаків була давня дружба з одним бідним
господарем маленької хатини) [Apulejus 1989, 190];
2) коли певний іменник внаслідок структурно-фонетичних чи семантичних особливостей не міг демінутивізуватися: tempus parvum – короткий проміжок часу.
E.g.: Mihi plane placet emere, et parvo aere recuperare potius thesaurum, quam in
ambiguam litem descendere… (Мені вигідніше купити і за невелику плату повернути скарб, ніж вплутуватися в непевний судовий процес…) [Petronius 1997, 20];
3) з метою підкреслення інформації, пов’язаної зі значенням демінутивності:
E.g.: Minutula pluvia imbrem parit (З малесенької хмарки – великий дощ) [Цимбалюк 1990, 203).
Найчастіше в демінутивних словосполучення латинської мови індикатором
значення малості виступає прикметник parvus, a, um/ parvulus, a, um. Проаналізувавши дані художніх текстів та лексикографічних джерел латинської мови, можна
зробити висновок про те, що часто словосполучення виражають не лише значення
зменшеності, але й різні емотивні конотації: parvum carmen – легковажна пісенька; parvus animus – слабкий, боязкий дух; parvus senator – скромний, непомітний
сенатор. E.g.: Ad istum modum divinationis astu captioso corraserant non parvas
pecunias (Ось таким шахрайським ворожінням вони видурювали у людей добрячі
гроші) [Apulejus 1989, 140].
Окрім прикметника parvus, a, um/parvulus, a, um у демінутивних словосполученнях латинської мови індикаторами зменшеності також могли виступати такі прикметники як tantulus, a, um (e.g.: homo tantulae staturae – людина дуже непоказної
статури), tenuiculum, a, um (e.g.: oppidum tennuiculum – досить маленьке містечко), mediocriculus, a, um (e.g.: exercitus mediocriculus – невеличке військо), minutus, a,
um/ mіnutulus, a, um (e.g.: puer minutulus – малесенький хлопчик), modicus, a, um
(e.g.: pecunia modica – невеликі гроші).
Двокомпонентні словосполучення, що передавали значення зменшеності в латинській мові, утворювалися, як правило, за такими моделями: 1) недемінутивізований прикметник, який вказує на малість + недемінутивізований іменник (e.g.:
Parva delicta aperiunt viam ad majora (Малі злочини відкривають дорогу великим)
[Цимбалюк 1990, 250]; 2) демінутивізований прикметник, який вказує на малість +
недемінутивізований іменник (e.g.: Parvulas illi manus ad ora referunt… (Вони маленькі руки до пащі простягають…) [Petronius 1997, 210]; 3) недемінутивізований
прикметник, який вказує на малість + демінутивізований іменник (e.g.: Nec iuxta
quisquam quam parva casula cannulis temere contecta (Поряд нічого не було за винятком невеликої хатинки, покритої очеретом) [Apulejus 1989, 194]; 4) демінутивізований прикметник, який вказує на малість + демінутивізований іменник (e.g.: Tunc
formicula illa parvula atque ruricola … convocat corrogatque cunctam formicarum
accolarum classem… (Тоді та маленька польова мурашечка … скликала усіх-усіх
довколишніх мурах…) [Apulejus 1989, 328]. Можна припустити, що аналітичні конструкції (за винятком словосполучень четвертої моделі) виражають переважно значення реальної малості, хоча, як уже неодноразово підкреслювалося, істотна роль у
визначенні їхньої семантики належить контексту.
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Отже, аналіз способів та засобів репрезентації категорії демінутивності в латинській мові показав, що за формальною структурою вони поділяються на два типи –
синтетичні та аналітичні. Серед синтетичних способів вираження категорії демінутивності було виділено суфіксацію, префіксацію, а також суплетивне творення;
аналітичні виразники представлені у вигляді прикметниково-іменникових словосполучень. Аналіз семантики демінутивних одиниць латинської мови виявив їхню
здатність виражати як об’єктивну зменшеність об’єктів, так і позитивне чи негативне оцінно-емоційне та/або експресивне значення (яке, проте, як правило, не є узуальним, а зумовлюється контекстом.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СЕМОЮ "ВЕЛИКА ВАГА"
У ТВОРАХ ПОЕТІВ ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА
Антонюк Соломія Андріївна,
асист.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
У статті розглянуто лексичну семантику прикметників ЛСГ "велика вага", які у поетичних творах
поетів епохи принципату Августа актуалізують прямі, похідні, переносні і конотативні значення.
Ключові слова: лексико-семнатичне поле, лексичко-семантична група, лексико-семантичний варіант, синтагматичні відносини, синестезія.

При дослідженні семантики тактильних прикметників латинської мови окремого
висвітлення потребують прикметники мікрополя "ваги", які, як підкреслила
О. С. Федотова, вказують на ознаки, що визначаються м’язовою напругою [Федотова 1998, 9]. Важливо, що саме ці ад'єктиви науковці (О. С. Федотова, Т. Гівон
[Givόn 2001, 82]) зараховують до ядерних прикметників з вихідним значенням
"ознака, що сприймається на дотик".
До розгляду ж особливостей лексики на позначенням ваги, зокрема прикметників, зверталися як українські, так і іноземні дослідники. Так, прикметники на позначення "ваги" у сучасному англомовному дискурсі були предметом концептуального дослідження філолога О. Г. Сторчак [Сторчак 2011]; аналіз категоризації ознак
цих ад'єктивів в англійській мові здійснила Є. О. Ширшикова [Ширшикова 2013].
Зауважмо, що на її думку, ознаки "важкий" і "легкий", вербалізовані англійськими
прикметниками heavy і light, слід називати експеріенціальними; опозицію важкийлегкий у фразеологічних системах польської мови розглянула О. П. Левченко;
М. В. Кюсева, Д. А. Рижова та Л. С. Холкіна досліджували прикметники на позначення ваги у типологічній перспективі, шляхом зіставлення їх структур в англійській, російській, сербській, французькій та китайській мовах, а отже розглядали не
лише внутрішню, а й зовнішню симетрію прямих та переносних значень прикметників ваги [Кюсева 2012].
Все ж на матеріалі латинської мови семантика ад'єктивів мікрополя "ваги" ще не
була предметом окремого аналізу. Це й зумовило актуальність проведення нашого
дослідження та висвітлення отриманих результатів у даній статті.
Об’єктом дослідження стали тактильні прикметники із семою "велика вага", виявлені у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія.
Мета статті – аналіз лексичної семантики тактильних прикметників мікрополя
"ваги", обумовила постановку таких завдань:
1) з’ясувати, які ж ад'єктиви в латинській поезії епохи принципату Августа входили до складу мікрополя "ваги";
2) проаналізувати особливості лексичної семантики тактильних прикметників
на позначення "великої ваги";
3) розглянути сполучуваність цих прикметників;
4) визначити роль досліджуваних прикметників у поетичній спадщині Горація,
Вергілія і Овідія;
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Дослідження показало, що в епоху принципату Августа у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія до складу мікрополя "ваги" входили 9 прикметників: brutus
(Horat. – 1 приклад вживання), gravis (Horat. – 47, Verg. – 50. Ovid. – 156), gravidus
(Horat. – 2, Verg. – 14, Ovid. – 29), lenis (Horat. – 21, Verg. – 4, Ovid. – 37), levis
(Horat. – 26, Verg. – 43, Ovid. – 163), onerosus (Verg. – 2, Ovid. – 8), onustus (Horat. – 4,
Verg. – 1), rarus (Ovid. – 1) і validus (Horat. – 7, Verg. – 21, Ovid. – 37). З них шість
ми зараховуємо до складу досліджуваної ЛСГ прикметників із семою "важкий"
(brutus, gravis, gravidus, onerosus, onustus, validus).
Домінантою ЛСГ прикметників із семою "важкий", яка за словами Ю. Д. Апресяна відрізняється від периферійних [лексем] тим, що вона семантично, стилістично і комунікативно менш специфічна, має повнішу граматичну парадигму та ширшу сполучуваність [Апресян 2002, 7], вважаємо тактильний прикметник gravis,
вживання якого вдалося зафіксувати у творах трьох аналізованих поетів. Важливо,
що ад’єктив gravis, порівняно із іншими компонентами ЛСГ "важкий", характеризується найвищою частотою вживання, і є другою (після ад’єктива мікрополя "міцності" durus (291 приклад) частовживаною лексемою ЛСП "дотик" (253). На основі
сказаного робимо висновок, що досліджуваний прикметник є важливою складовою
поетичної мови аналізованих письменників.
Щодо сполучуваності досліджуваних прикметників ми примикаємо до думки
про те, що область застосування прикметників на позначення "ваги" залежить від
концептуалізації людиною предметів, або дій, які володіють відповідною ознакою.
Тісний же зв'язок та залежність прикметника від іменника, який позначає носія
ознаки, є його найяскравішою функціональною ознакою [Ширшикова 2013, 8].
Отже, при з’ясуванні, що ж в епоху принципату Августа могло набувати ознаки важкості виявлено, що прикметник gravis у творах Горація, Вергілія і Овідія
виявляє широкий діапазон сполучуваності з іменниками як конкретної, так і абстрактної семантики. Однак пряме тактильне значення "важкий" він актуалізує в
основному у синтагмі з іменниками конкретної семантики, які зараховуємо до
таких ТГ як: "Дім та предмети побуту", "Живі істоти і частини їх тіл", "Зброя",
"Знаряддя праці", "Одяг", "Плоди", "Природні утвори", "Рідини", "Транспортні
засоби"1. Наведемо приклад в якому Горацій про відмінності життя у сільській
місцевості, від життя у Римі, пише:
…nec uicina subest uinum praebere taberna
quae possit tibi, nec meretrix tibicina, cuius
ad strepitum salias terrae grauis; [Horat. Epist. I. 14. 24–26]2
…не має сусідньої крамниці, яка б могла тобі доставити вино,
ані блудниці флейтистки, для якої ти б стрибав до здригання важкої землі;
1
Horat. Ars P. 66; Carm. I. 12. 58; I. 15. 16; II. 19. 8; Epist. I. 13. 4; I. 14. 26; Sat. I. 1. 28; II. 8. 54; Verg.
Aen. I. 728; III. 464; V. 114; V. 178; X. 836; Eclog. I. 35; Georg. I. 162; I. 496; II. 88; II. 254; III. 140; III.
526; Ovid. Amor. III.1.23; III. 15. 17; Ex P. III. 8. 12; Fast. II.325; III.33; Heroid. IX. 118; X. 140; XIX. 23;
Met. I.443; IV.240; IV.729; VI.223; VII. 139; VII. 355; VIII.406; IX.113; XI.36; XI. 496; XI. 558; XI. 656;
XII.82; XII.314; XIII. 26; XIII.108; XIV.628; XV. .162; Trist. I. 2. 14; Nux 173.
2
Подібні прикл. див.: Horat. Sat. I. 1. 28; Verg. Georg. II. 254; III. 526; Ovid. Met. VII.355.
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Або у Вергілія про відмінності рослин та плодів читаємо: …nec surculus idem ||
Crustumiis Syriisque piris grauibusque uolemis. [Verg. Georg. II. 87–88] – …гілка не та
сама у крустумерійських і сирійських груш, і важких завбільшки з долоню [плодів].
Донька ж крітського царя Аріадна у звертанні до Тесея, який покинув її, просить: Adspice … et tunicas lacrimis sicut ab imbre graves! [Ovid. Heroid. X. 139–140] –
Подивись … і на важкі туніки від сліз, немов від дощу!
У поетичній спадщині Горація та Овідія ми виявили також приклади вживання
прикметника gravis на позначення важкої ваги, тягаря (pondus, onus). Так, у поемі
"Героїди" Овідій пише: Torrentur febribus artus || et gravius iusto pallia pondus
habent. [Ovid. Heroid. XXI. 171–172]1 – Тіла виснажуються гарячками і закономірно
покривала мають важчу вагу.
Слід звернути увагу на те, що прикметник gravis у поетичних творах Горація,
Вергілія і Овідія є багатозначною лексемою і крім первинних актуалізує також похідні, переносні і конотативні значення. Зроблений нами висновок перегукується із
зауваженням про те, що найрозгалуженіші сітки значень мають частовживані слова,
першим значенням яких є позначення фізичної якості предмета [Кюсева 2012, 249].
Так, у поетичних творах досліджуваних письменників прикметник gravis реалізує
похідне значення "важкий, який має сильний вияв ознаки". Наприклад Овідій про
закохану царицю Дідону пише:
At regina graui iamdudum saucia cura
uulnus alit uenis et caeco carpitur igni. [Verg. Aen. IV. 1–2]
І вже давно цариця вражена сильною пристрастю,
рана росте в венах і роз’їдається невидимим вогнем.
А в Овідія про негоду читаємо:
Sol fugit, et removent subeuntia nubila caelum,
et gravis effusis decidit imber aquis. [Ovid. Fast. II. 493–494]
Cонце зникає і хмари, які наближаються, покривають небо,
сильний дощ падає численними водами.
Приклади ж похідного вживання Горацієм, Вергілієм та Овідієм прикметника
gravis на позначення пекучого сонця або спеки є підтвердженням здатності аналізованого прикметника поповняти склад інших мікрополів ЛСП "дотик", зокрема "термічності". Наприклад:
Ille salubris
aestates peraget, qui nigris prandia moris
finiet, ante gravem quae legerit arbore solem. [Horat. Sat. II. 4. 21–23]
Той проведе здорові літа, який обере їжу із чорними шовковицями,
які збиратиме з дерева до пекучого сонця.
Дослідження показало, що в класичний період прикметник gravis у творах усіх
аналізованих поетів, внаслідок синестетичного переносу значення, поповнював
склад інших ЛСП сенсорної лексики. У Горація про струну читаємо:
1

Подібні прикл. див.: Horat. Epod. IV. 17; Sat. I. 9. 21; Ovid. Fast. VI. 269-270; Heroid. IX. 100;
Trist. I.2.48; III.4.12.
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Nam neque chorda sonum reddit quem uolt manus et mens,
poscentique grauem persaepe remittit acutum; [Horat. Ars P. 348–349]
Бо ж не завжди струна видає звук, якого прагне рука і душа,
бажаючому низького часто відтворює високий.
Слід підкреслити, що значення "низький", яке прикметник gravis актуалізує у
синтагмі з лексемою sonus є похідним.
Овідій же про зловіщого пугача, який видає неприємні звуки, пише:
Sedit in adverso nocturnus culmine bubo,
Funereoque graves edidit ore sonos. [Ovid. Ib. 221–222]
Нічний пугач сів на протилежній верхівці і зловіщим дзьобом видав важкі (неприємні) звуки.
Наведений уривок демонструє здатність переходу досліджуваного ад’єктива, на
основі явища синестезії, до ЛСП аудіальної лексики1. Зауважмо, що прикметник
gravis у синтагмі з іменниками звук (sonus), голос (vox), тон (plectrum), ямб (iambus),
камени (Camenae), тріск (fragor) характеризується явищем енантіосемії [Шинкарук 2011, 32], оскільки може набувати внаслідок зміни ЛСВ, як видно із наведених
вище прикладів, не лише негативно оцінної конотації, але й (хоч і рідко) позитивної.
Особливу увагу звертаємо на те, що у поетичних творах Горація, Вергілія та
Овідія виявлені приклади переносного вживання досліджуваного прикметника на
позначення одоративної лексики, що не було характерним для ад'єктивів решти мікрополів ЛСП "дотик". Примикаючи до думки В. К. Харченко [Харченко 2012, 46],
ми вважаємо логічним поясненням синестетичного вживання досліджуваної лексеми в тому, що носії мови, а саме римляни, не мали достатньо мовних засобів для
передачі ольфакторних відчуттів.
При вживанні ж на позначення запаху об’єктів навколишнього світу прикметник gravis набуває лише негативно-оцінної конотації. Так, Вергілій Меценатові
про небезпечні місцевості пише: …altae neu crede paludi, || aut ubi odor caeni
gravis; [Verg. Georg. IV. 48–49]2 – …не довіряй глибокому болоту, або де неприємний запах нечистот;
У синтагмі ж з іменниками абстрактної семантики, ад’єктив gravis актуалізує
метафоричне значення "важкий". В такому випадку прикметник gravis, який кваліфікує верифікаційні за вагою об’єкти предметної сфери, використовується, як зазначила В.Г. Сторчак [Сторчак 2011, 11], для кваліфікації неверифікаційних за вагою об’єктів. Наведемо такі приклади:
Vive pius – moriere; pius cole sacra – colentem
mors gravis a templis in cava busta trahet; [Ovid. Amor. III. 9. 37–38]
Живи благочестивим – щоб померти, благочестивий дбай про жертви –
важка смерть потягне благочестивого з храмів у пусті могили;
Та: Quis post uina grauem militiam aut pauperiem crepat? [Horat. Carm. I. 18. 5] –
Хто після вин скаржиться на важку військову службу чи бідність?
1
Подібні прикл. див.: Horat. Ars P. 14; 255; Verg. Georg. IV. 260; Ovid. Amor. I. 1. 1; III.1.35; Fast.
III.368; VI.343; Met. I.571; XI.365; XII.203; X.150; XV.527.
2
Horat. Epod. XII. 5; Verg. Georg. III. 451; Ovid. Ars am. III.277.
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На противагу ад’єктиву gravis тактильні лексеми onerosus та brutus із первинним
дотиковим значенням "важкий" перебувають на периферії досліджуваного мікрополя, оскільки характеризуються низькою частотою вживання. Слід підкреслити,
що прикметник onerosus актуалізує тактильне значення "важкий" у поемах Вергілія
та Овідія, тоді як brutus – лише в Горація. Наприклад:
Sic fatus tergum Gaetuli immane leonis
dat Salio uillis onerosum atque unguibus aureis. [Verg. Aen. V. 351–352]1
Так сказавши, дає Салію величезну шкіру гетульського лева, важку від шерсті
та золотих кігтів.
А також: … quo bruta tellus et uaga flumina,
quo Styx et inuisi horrida Taenari
sedes Atlanteusque finis || concutitur. [Horat. Carm. I. 34. 6–9]
…тому важка земля і ріки, які вийшли із берегів,
тому Стікс і жахлива домівка Тенару…затряслася.
Особливістю поетичної мови Овідія є те, що у його творах зафіксовані приклади
не лише прямого, а й переносного вживання прикметника onerosus. Так, Овідій у
листі до Котти Максима, пише:
…perque tori sociam, quae par tibi sola reperta est,
et cui maiestas non onerosa tua est. [Ovid. Ex P. II.8.29–30]2
… заради дружини, яка єдина є рівною тобі
і для якої твоя велич не є обтяжливою.
Оскільки у Вергілія зафіксовано похідне вживання на позначення важкої ваги
лексеми validus (первинне значення "міцний"), то на цій підставі можна зробити
висновок, що в епоху принципату Августа до складу мікрополя "ваги" могли входити також лексеми інших мікрополів ЛСП "дотик": Post ualido nitens sub pondere
faginus axis || instrepat; [Verg. Georg. III. 172–173] – Потім нехай заскрипить під
важким тягарем гарний буковий віз;
Важливо, що у поетичних творах Горація, Вергілія та Овідія на позначення важких предметів вживається також лексема gravidus із первинно несенсорним значенням "вагітний". Як показало дослідження, цей прикметник реалізує похідне тактильне значення "важкий" у синтагмі з іменниками різних ТГ, а саме: "Зброя", "Рослини", "Природні утвори" та "Частини тіла людей і тварин". У Горація про людину,
яка не чинить злочинів, читаємо:
…non eget Mauris iaculis neque arcu
nec uenenatis grauida sagittis,
Fusce, pharetra; [Horat. Carm. I. 22. 2–4]
…він не потребує, Фусце, списів Марса, ані лука,
ні важкого сагайдака, із отруйними стрілами;
Слід додати, що прикметник gravidus у досліджуваних творах міг також набувати відтінкового значення "обважнілий". Вергілій, у звертанні до бога Вакха пише:
Tuis hic omnia plena || muneribus, tibi pampineo grauidus autumno || floret ager; [Verg.
1
2

Див. також: Verg. Aen. IX.384; Ovid. Amor. III.9.68; Met. I.53; IX.54; XIII.108; XV. 240.
Інший прикл. див.: Ovid. Ex P. II.4.34; Met. IX. 676.
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Georg. II. 4–6] – Все тут наповнене твоїми дарами, для тебе осінню, багатою на
виноград, буяє обважніле поле;
Це ж значення у поетичних творах Горація та Вергілія актуалізує ад’єктив
onustus:
Si || reticulum panis venalis inter onusto
forte vehas umero, nihilo plus accipias quam
qui nil portarit. [Horat. Sat. I. 1. 47–49]1
Якщо ти якось нестимеш кошик хліба між рабами на обтяженому плечі,
ти не отримаєш нічого більше від того, який не нестиме нічого.
Розгляд лексико-семантичних особливостей тактильних прикметників на позначення великої ваги дав можливість зробити такі висновки:
1) Горацій, Вергілій та Овідій на позначення великої ваги в основному вживали
прикметник gravis, рідше gravidus (19 прикладів, з яких 2 зафіксовано у Горація, 7 –
у Вергілія та 10 – в Овідія), і в поодиноких випадках синонімічні ад'єктиви onerosus
та onustus. Відповідно стверджуємо, що у класичний період латинської мови ядерним компонентом ЛСГ "важкий" є лексема gravis, решта ж одиниць знаходяться на
периферії.
2) Концепт важкий у поезії епохи принципату Августа об’єктивується за рахунок а) первинно дотикових лексем мікополя "ваги" (brutus, gravis, onerosus,
onustus); б) одиниць інших мікрополів ЛСП "дотик" (validus); в) первинно несенсорних одиниць фізіологічної сфери (gravidus).
3) Домінантна лексема ЛСГ прикметників із семою "важкий" у класичний період характеризується розвинутою системою значень, оскільки реалізує прямі, похідні, переносні та конотативні значення. В епоху принципату Августа ад’єктив gravis
виконував особливо важливу роль, оскільки, реалізуючи різні ЛСВ, вживався для
передачі відчуттів сенсорної та несенсорної сфер.
4) Роль тактильних прикметників мікрополя "ваги" у творах письменників класичного поріоду є значною, оскільки саме його складові компоненти характеризуються високою частотою вживання, а також є щедрим джерелом для творення цікавих образів.
Відсутність окремого аналізу тактильних прикметників мікрополя "ваги" відкриває перспективи для їх подальшого опрацювання, зокрема системних відношень
(синонімія та антонімія) та їх дериваційного потенціалу у різні періоди розвитку
латинської мови.
Антонюк С. А., препод.
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Лексико-семантические особенности тактильных прилагательных с семой "больший вес" в
поэтических текстах писателей эпохи принципата Августа
В статье проанализированы особенности семантики тактильных прилагательных с семой "большой вес", которые в текстах Горация, Вергилия и Овидия реализуют прямые, производные, переносные и коннотативные значения.
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Див. також: Horat. Epist. I.7.18; Epod. VIII.14; Sat. II. 2. 77; Verg. Aen. I. 289.
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Стаття присвячена опису лексико-фразеологічних особливостей епіграм Марціала. У статті описані назви дерев, рослин, комах, тварин, одягу і т. п. Крім того, у статті розглядаються фразеологізми
епіграм Марціала, які є характерною особливістю цього жанру.
Ключові слова: епіграма, неологізм, архаїзм, запозичення, вульгаризм, фразеологізм, прислів’я,
афоризм, сентенція, приказка.

Актуальність даного дослідження зумовлена важливістю вивчення так званих
малих форм (анекдоту, елегії, загадки тощо). Вивчення латинської епіграми є актуальним і своєчасним, оскільки дозволяє повніше уявити історію всієї епіграми,
прослідкувати її роль і долю в античності, нарешті вона допомагає висвітлити деякі
складні та маловивчені питання теорії та історії римської літератури.
Об’єктом дослідження є латинськомовні епіграми Марціала.
Предмет дослідження: 1) засоби словотворчого увиразнення мовлення (неологізми); 2) засоби лексико-синонімічного увиразнення мовлення (архаїзми, запозичення, вульгаризми); 3) лексико-синтаксичні єдності (фразеологізми: прислів’я, афоризми, сентенції, приказки, афоризми-парадокси).
Мета дослідження полягає в аналізі епіграм Марціала. Для цього попередньо
вирішуються такі завдання: 1) визначити специфіку засобів словотворчого увиразнення мовлення (неологізмів); 2) вивчити засоби лексико-синонімічного увиразнення мовлення (архаїзми, запозичення, вульгаризми); 3) встановити особливості
лексико-синтаксичних єдностей.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першим із робіт, присвячених вивченню лексико-фразеологічних особливостей епіграм Марціала.
Майже всі епіграми Марціала побудовані на живому матеріалі. Вони являють собою живописне зібрання реалістичних картинок, влучних сатиричних замальовок
повсякденної дійсності. Епіграми написані ясною, виразною мовою, позбавленою
штучності, пишномовності й архаїзмів, хоча останні інколи зустрічають в епіграмах.
Провівши дослідження, можна сказати, що лексика Марціала підтверджує наявність численних реалістичних елементів у його поезії. Прислів’я та приказки, вирази, взяті з мови часів поета, зустрічаються повсюди, а вміле користування ними в
епіграмах створює враження живої розмовної мови. Поезії Марціала властива реальність образів, влучність та правдивість порівнянь.
До реалістичних елементів відносяться й описи картин природи. Марціал подає
точні назви порід дерев (palma – пальма (Ep. IV, 23, 4), quercus – дуб (Ep. IV, 54, 1),
cupressus – кипарис (Ep. VI, 49, 4), laurea – лавр (Ep. VIІ, 5, 4), oliva – олива (Ер. ІХ,
23, 5), pinus – сосна (Ер. Х, 92, 4)), рослин (ligustrum – жасмин (Ep. VIІІ, 28, 11),
lilium – лілія (Ep. I, 115, 3), rosa – троянда (Ep. ІI, 59, 3), malva – мальва (Ep. IІІ, 89, 1),
hedera – плющ (Ep. VIІІ, 82, 8), viola – фіалка (Ер. ІХ, 11, 1), ruta – рута (Ер. ХІ, 18, 4)),
комах (formica – мурашка (Ep. I, 115, 5), apis – бджола (Ep. IІ, 46, 2), tinea – моль
(Ep. IІ, 46, 10), musca – муха (Ep. IІІ, 82, 12), araneus – павук (Ep. IІІ, 93, 5), culex –
комар (Ep. IІІ, 93, 9), papilio – метелик (Ep. VIІІ, 33, 8)), риб (сoracinus – коракін
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(Ер. ХІІІ, 85), mullus – барвена (Ep. Х, 37, 7), acus – голка-риба (Ep. Х, 37, 6), scomber – скумбрія (Ер. ХІІІ, 40, 2), scarus – скар, клювиш (Ер. ХІІІ, 84), aurata – дорада,
золотиста форель (Ер. ХІІІ, 90), acipenser – осетер, стерлядь (Ер. ХІІІ, 91), rhombus –
палтус, камбала (Ер. ХІІІ, 81), murena – мурена (Ер. ХІІІ, 80)), тварин (Equus – кінь
(Ер. І, 12, 8), taurus – бик (Ер. ІІ, 14, 18), leo – лев (Ер. ІІ, 75, 1), ursus – ведмідь
(Ер. І, 104, 5), porcus – свиня (Ep. ІІІ, 58, 20), belua – слон (Ep. VІ, 77, 8), tigris – тигриця (Ер. De spect., 18, 2), lepus – заєць (Ер. І, 48, 2), canis – собака (Ер. І, 48, 7),
cervus – олень (Ер. І, 104, 4), mula – мул (Ер. І, 79, 3)), птахів (аquila – орел (Ер. ІХ,
65, 13), columba – голубка (Ер. І, 7, 5), passer – горобець (Ер. І, 7, 5), noctua – сова
(Ер. ХІ, 34, 1), galbulus – іволга (Ер. ХІІІ, 68), turda – дрізд (Ер. ІХ, 55, 8), corvus –
ворон (Ep. IІІ, 43, 2), salutatrix – сорока (Ep. VIІ, 87, 6), luscinia – соловей (Ep. VIІ,
87, 8), turtur – горлиця (Ер. ІІІ, 58, 19), sturnus – шпак (Ер. ІХ, 54, 7)), предметів
домашнього ужитку (mensa – стіл (Ep. І, 55, 11), scalae – драбина, сходи (Ep. І,
117, 7), torus – ложе (Ep. ІІ, 16, 3), lectus – ложе (Ep. ІІІ, 82, 5), solium – ванна (Ep. ІІ,
42, 1), sella – крісло (Ep. ІІІ, 36, 4), stragulum – одіяло (Ep. ІІ, 16, 1), pulvillus – подушечка (Ep. ІІІ, 82, 7), cervical – подушка (Ep. ХІV, 146), cubicularium – покривало
(Ep. ХІV, 147), cadus – сосуд, великий глиняний глечик (Ep. І, 26, 8), peractus – стакан (Ep. І, 27, 2), vitrum – чарка, склянка (Ep. ІІ, 40, 6), chrysendeta – позолочені
блюда (Ep. ІІ, 43, 11), lanx – миска (Ep. ІІ, 43, 12), vimen – корзина (Ep. ІV, 88, 7),
ligula – ложка (Ep. V, 18, 2), gabata – піднос (Ep. ХІ, 31, 18), scutula – чашка (Ep. ХІ,
31, 19)), одягу (lacerna – плащ, лацерна (Ep. ХІV, 133), calceus – башмаки (Ер. І, 103, 6),
toga – тога (Ер. ІІ, 39, 2), laena – накидка, шерстяний плащ (Ep. VІІІ, 59, 10), vestis –
сукня (Ер. ІХ, 62, 1), paenula – пенула, дорогий плащ з капюшоном (Ер. І, 103, 5),
solea – сандалі (Ep. IІІ, 50, 3), vardaicus – чобіт (Ep. ІV, 4, 5), tunica – туніка (Ер. Х,
6, 7), pileus – шапка (Ер. Х, 72, 5), anulus – перстень (Ер. ІІ, 57, 8), diadema – діадема
(Ep. VІ, 10, 7)), зброї (еnsis – меч (Ер. І, 8, 3), hasta – спис (Ep. V, 24, 11), rudis –
шпага (Ер. De spect., 29, 9), sica – кинджал (Ep. IІІ, 16, 2), flagellum – батіг (Ер. І,
104, 3), lorum – батіг (Ер. Х, 5, 14), acutum – ніж (Ep. IІІ, 24, 5), jaculum – дротик
(Ер. ІХ, 5, 7)), їжі (madidum cicer – мочений горох (Ep. І, 41, 6), cicer tepidum – горох парений (Ep. І, 103, 10), fabae fresae – дроблені боби (Ep. ІV, 46, 6), garum – рибний розсіл, соус (Ep. VІІ, 27, 8), cunnus siligineus – пшеничне печиво (Ep. ІХ, 2, 3),
panes Picentini – піценські булки (Ep. ХІІІ, 47), tomacla – сосики (Ep. І, 41, 10),
melimela – солодкі (медові, наливні) яблука (Ep. І, 43, 4), scribilita – сирний десертний пиріг (Ep. ІІІ, 17, 1), lucanica – луканська ковбаса (Ep. ІV, 46, 8), venter Faliscus –
фаліська ковбаса (Ep. ІV, 46, 8), botulus – кров’яна ковбаса (Ep. ХІV, 72), haedus –
молозиво (Ep. ХIІІ, 38)), хвороб (pestis – чума (Ep. І, 78, 1), podagra – подагра (Ep. І,
98, 1), cheragra – хірагра (Ep. І, 98, 2), febris – лихоманка (Ep. ІІ, 16, 1), enterocela –
грижа (Ep. ХІ, 84, 5), hirnea – грижа (Ep. IІІ, 24, 9), pestilentia – гарячка (Ep. ІІІ, 93, 17),
lippa lacuna – гнійник (Ep. VІІІ, 59, 2), ulcus – язва (Ep. ХІ, 98, 4), lichen – лишай
(Ep. ХІ, 98, 5), pusula – прищ (Ep. ХІ, 98, 4)), а також вказує точні місця розташування книжних магазинів та місця зустрічей любителів літератури.
Художнє мовлення у складі літературного твору виступає як зовнішня його форма, тобто як та конкретно-чуттєва словесна оболонка, в якій втілюється зміст твору, за допомогою якої відтворюються образи і події, про які йдеться у творі, та передається авторське до них ставлення. Художня своєрідність мовленнєвої організа118
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ції літературного твору знаходять свій вияв у специфічному підборі або ж творенні
слів і форм їх синтаксичного сполучення, що вводяться у текст твору й увиразнюють емоційну-смислову, комунікативну спрямованість його мови [Галич 2005, 176].
До засобів словотворчого увиразнення мовлення, зокрема, належать неологізми.
Марціал збагатив римську поезію новим словником, а саме: mamillare – жіночий
нагрудник з м’якої шкіри (Ep. ХІV, 66), enterocela – грижа (Ep. ХІ, 84, 5), hemitritaeus – півтораденна лихоманка (Ep. ІV, 80, 3), cubicularium – покривало (Ep. ХІV, 147),
Picatum – смоляне вино (Ep. ХIІІ, 107), Fundanum – фундан (Ep. ХIІІ, 113), Mamertinum – мамертин (Ep. ХIІІ, 117), Tarraconense – тарраконське вино (Ep. ХIІІ, 118),
Paelignum – пелігн (Ep. ХIІІ, 121), ascaules – волинщик (Ep. Х, 3, 8).
Крім того, в епіграмах Марціала зустрічаються такі засоби лексикосинонімічного увиразнення мовлення, як архаїзми та іншомовні запозичення. Серед
відомих типів архаїзмів [Галич 2005, 184] у творах Марціала найчастіше зустрічаються лексико-фонетичні: vison (= bison) – бізон (Ер. І, 104, 8), volpes (= vulpes) –
лисиця (Ep. Х, 37, 13), cheragra (= chiragra) – хірагра (Ep. І, 98, 2), hirnea (=hernia) –
грижа (Ep. IІІ, 24, 9), vardaicus (= bardaicus) – чобіт (Ep. ІV, 4, 5), pusula (= pustula) –
прищ (Ep. ХІ, 98, 4), lagona (= lagoena) – бутель (Ep. VІІ, 20, 19).
В епіграмах Марціала часто зустрічаються запозичення з грецької мови. Це
явище дуже характерне для римських письменників. Терміни, які латинська мова
ще не виробила, і які були дуже поширені у грецькій мові, римляни застосовували
як у філософії та поезії, так і в щоденній, розмовній мові. У спадщині Марціала зустрічається значна кількість грецьких слів. Грецизми, які Марціал вживає у своїх
епіграмах, це переважно біологічні (cupressus (κυπάρισσος) – кипарис (Ep. VI, 49, 4),
platanus (πλάτανος) – платан (Ep. IІІ, 58, 3), caryota (κάρυον) – фінік (Ep. VIІІ, 33, 11),
lotos (λωτός) – лотос (Ep. IV, 13, 6)) та зоологічні терміни (scorpio (σκορπίος) – скорпіон (Ep. IІІ, 44, 8), rhinoceros (ρινοκέρος) – носоріг (Ер. De spect., 22–23, 1), bubalus
(βούβαλις) – буйвіл (Ер. De spect., 22–23, 10), cercopithecos (κερκοπίθηκος) – мавпа
(Ep. VІІ, 87, 4), psittacus (ψιττακός) – папуга (Ep. ХIV, 73), cycnus (κύκνος) – лебідь
(Ep. IІІ, 43, 2), scomber (σκόμβρος) – скумбрія (Ер. ХІІІ, 40, 2), ostrea (όστρεον) – устриця
(Ер. ХІІІ, 82), squilla (σκίλλα) – креветка (Ер. ХІІІ, 83)), а також слова з літератури,
медицини (podagra (ποδάγρα) – подагра (Ep. І, 98, 1), cheragra (χιράγρα) – хірагра (Ep. І,
98, 2)), музики (lyra (λύρα) – ліра (Ep. ІІ, 7, 6), cithara (κιθάρα) – кіфара (Ep. ХІV, 165),
plectrum (πλήκτρον) – плектр (Ep. VІІ, 23, 2)), побуту (cathedra (καθέδρα) – крісло
(Ep. ХІ, 99, 1), hexaclinon (εξάκλινον) – гексаклін, шестимісний диван (Ep. ІХ, 59, 9),
cadus (κάδος) – сосуд, великий глиняний глечик (Ep. І, 26, 8), chrysendeta (χρυσένδετος) –
позолочені блюда (Ep. ІІ, 43, 11), amphora (αμφορεύς) – амфора (Ep. VІ, 93, 6)), кулінарії (madidum thynni (θύννος) de sale sumen – розсіл із тунців з свинячим вим’ям
(Ep. Х, 48, 12), crocum (κρόκος) – шафран (Ep. ІІІ, 65, 2), tomacla (τομή – розріз) – сосики (Ep. І, 41, 10), conchis inuncta – боби в маслі (Ep. VІІ, 78, 2)) тощо.
Аналізуючи епіграми Марціала, крім грецьких запозичень ми зустріли запозичення з етруської мови: aruspex (= haruspex, де harus- етруського походження) –
провидець (Ер. ІІІ, 24, 3).
В епіграмах Марціала часто зустрічаються вульгаризми. Під вульгаризмами
Н. Г. Корлетяну розуміє народнолатинські елементи, які співіснували в текстах поруч з літературною мовою [Корлэтяну 1974, 104]. Як зазначає сучасний тлумачний
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словник української мови, вульгаризм – це грубе слово або вираз, що перебуває
поза нормами літературної мови [Дубічинський 2006, 142].
Серед слів-вульгаризмів найчастіше зустрічаються лексеми на позначення розпусного життя людини. У своїх епіграмах Марціал використовує такі вульгаризми
на позначення жінки: moecha – розпусниця, повія (Ер. ІІ, 47, 1; Ер. ІІІ, 82, 28;
Ер. ІІІ, 93, 15; Ер. ХІ, 11, 6), concubina – коханка (Ер. ІІІ, 82, 11), lasciva – пустунка
(Ер. І, 3, 11). Що стосується вульгаризмів на позначення чоловічого роду, то зустрічаємо такі лексеми: moechus – коханець (Ер. ІІІ, 85, 1), ardalio – лоботряс, гульвіса
(Ер. ІІ, 7, 8), cinaedus – розпусник (Ер. ІХ, 63, 1), exoletus – розпусник (Ер. ІІІ, 82, 8).
Епіграми Марціала, завдяки їх приуроченості до конкретних фактів та зв’язку з подіями дійсного життя Риму, є історико-літературними документами епохи імперії І ст. н. е.
Тверезість мислення Марціала нітрохи не заважала його поетичності, навпаки, вона
збільшувала цінність його творчості. Він прагнув ясності і простоти, свідомо протиставляючи їх пишномовності та штучності сучасної йому поезії. Образи і думки, які виникали під враженням самої дійсності він виражав словами із живої мови.
Практично в кожній епіграмі мовні засоби (слово, вираз, фразеологічний зворот)
використовуються не лише з інформативною, але й із впливовою метою. Тому, до
числа найбільш специфічних мовних рис епіграматичних текстів потрібно віднести
і фразеологію. Вона становить собою художні лексико-синтаксичні єдності різного
ступеня узагальнення.
До фразеологізмів за ознакою відтворюваності у мовленні та усталеності компонентного складу можна віднести прислів’я, приказки, крилаті слова, вирази
[Плющ 2000, 139].
Мова Марціала наповнена прислів’ями, приказками, афоризмами, як тими, які
вже були в ужитку, так і створеними поетом. Вони вирізняються здібністю в невеликій кількості слів сказати багато. Серед них чимало дотепних умовиводів про
мораль, літературу, які характеризують автора, як людину, і як поета. Зокрема, серед прислів’їв, які зустрічаються в епіграмах Марціала, найчастотнішими є такі:
Ер. ІI, 64, 10: dum quid sis dubitas, iam potes esse nihil
(поки ти сумніваєшся ким бути, вже можеш стати нічим).
Ер. VI, 11, 10: … ut ameris, ama
(… щоб бути коханим, кохай).
Ер. VI, 55, 5: malo quam bene olere nil olere
(я вважаю, що нічим не пахнути (краще), як добре пахнути).
Ер. VI, 61 (60), 10: victurus genium debet habere liber
(книга для життя повинна бути геніальною).
Ер. X, 80, 6: pars maior lacrimas ridet et intus habet
(велика частина (люди) сміється сльозам і всередині (їх) тримає).
Ер. X, 104, 19: navem, scis puto, non moratur unus
(я думаю, ти знаєш, що корабель одного не чекатиме).
Ер. XII, 51, 2:
… semper homo bonus tiro est
(хороша людина завжди є дурнем (в дурнях)).
Ер. XIV, 210, 2: quisquis plus iusto non sapit, ille sapit
(всякий хто занадто не (намагається) бути мудрим, той (справді) мудрий).
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В епіграмах Марціала можна зустріти афоризми різноманітного характеру:
Ер. І, 15, 5–6: non bene distuleris videas quae posse negari,
et solum hoc ducas, quod fuit, esse tuum
(погано відкладати те, що виявиться не доступним,
і лише те вважай своїм, що було).
Ер. І, 33, 4:
ille dolet vere qui sine teste dolet
(той справді співчуває, хто без свідка співчуває).
Ер. ІІ, 90, 4: … properat vivere nemo satis
(… ніхто пожити вдосталь не спішить).
Ер. VI, 70, 15: non est vivere, sed valere vita est
(життя є не в тому, щоб жити, а в тому, щоб бути здоровим).
У Марціала є й сентенції:
Ер. І, 8, 5–6: nolo virum facili redemit qui sanguine famam,
hunc volo, laudari qui sine morte potest
(я проти того, хто легко добуває кров’ю славу,
а перевагу віддаю тому, хто зміг прославитися без смерті).
Ер. V, 81, 2: dantur opes nullis nunc nisi divitibus
(гроші даються тепер тільки одним багачам).
Ер. VII, 58, 10: difficile est vero nubere, Galla, viro
(Галла, не легко вийти заміж за справжнього чоловіка).
Ер. XI, 56, 15–16: Rebus in angustis facile est contemnere vitam:
fortier ille facit qui miser esse potest
(у важких умовах легко є зневажати життя:
мужній той, хто зміг бути бадьорим і нещасним).
Часто Марціал завершує епіграму тим чи іншим правилом життєвої мудрості,
надаючи йому форму приказки:
Ер. V, 42, 7–8: extra fortunam est quidquid donatur amicis:
quas deberis solas simper habebis opes
(доля не загрожує (лише) тому, що ти подарував друзям:
(тільки) одне, що ти дав, ти матимеш завжди).
Цю епіграму Олсуф’єв зараховує до тих місць, які "проникнуті глибоким філософським мисленням і піднесеним дидактизмом" [Олсуфьев 1891, 73].
У своїх епіграмах Марціал широко використовує багатство простої розмовної
мови. Деякі з його епіграм побудовані на базі народних приказок. Наприклад, в
Ер. V, 29 Марціал за основу епіграми бере народне повір’я про те, що той, хто
з’їсть зайця, сім днів буде красивим. В Ер. V, 77 Марціал використовує приказку,
якою, мабуть, висміювали підлесників:
… ferre oleum in auricula (Олії у вухо налив).
Зустрічаються афоризми-парадокси:
Ер. XI, 32, 8: non est paupertas, Nestor, habere nihil
(Нестор, не мати нічого, не є бідність).
Ер. XII, 10, 2: Fortuna multis dat nimis, satis nulli
(Доля дає досить багато, але не (дає) вдосталь).
Наявність подібних виразів є однією з характерних особливостей жанру епіграми. Як правило, прислів’я, приказки й афоризми зустрічаються у завершальних ві121
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ршах епіграми, саме цим і створюючи враження особливої завершеності та загостреності всієї епіграми. Таким чином вони слугують засобом художньої виразності
не тільки з суттєвої, а й з формальної точки зору.
З наведених вище прикладів видно, що "стилістичні засоби епіграми допомагають реалізувати основну її мету, яка розкривається у протиставленні, тому антитеза
часто будується за допомогою антонімів. Антитетична структура твору дозволяє
посилити ефект раптовості, що, в свою чергу, посилює його загостреність" [Молодичук 2004, 43].
Марціал є великим художником свого часу. Більшість його епіграм є досконалими художніми витворами. Всі вони можуть бути зразком чистої латинської мови.
Поет збагатив римську поезію новим словником, новими засобами поетичної виразності. Він став стилістичним новатором, який намагався увести у літературну мову
слова і звороти із розмовного ужитку.
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Лексико-фразеологические особенности эпиграмм Марциала
Статья посвящена описанию лексико-фразеологических особенностей эпиграмм Марциала. В статье описаны названия деревьев, растений, насекомых, животных, одежды и т. п. Кроме того, в статье
рассматриваются фразеологизмы эпиграмм Марциала, которые являются характерной особенностью
этого жанра.
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Lexical and Phraseological Peculiarities of Martial’s Epigrams
The article is devoted to description of lexical and phraseological features of Martial’s epigrams. In the
article the names of trees, plants, insects, animals, clothes etc. are being described. Besides, idioms of
Martial’s epigrams, which are supposed to be a characteristic feature of the genre, are taken into
consideration.
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СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА КОНЦЕПТУ VIRTUS
У "МОРАЛЬНИХ ЛИСТАХ ДО ЛУЦИЛІЯ" ЛУЦІЯ АННЕЯ СЕНЕКИ
Полович Ірина Йосифівна,
викл.
Національний університет "Львівська політехніка"
Стаття присвячена характеристиці поняттєвої складової етичного концепту VIRTUS, представленого в епістолярній спадщині Сенеки. Результати наукової розвідки засвідчили, що даний концепт
найчастіше реалізує значення: військова та громадянська мужність, мужність перед судьбою, смертю,
хворобою та тортурами; моральні чесноти. При цьому VIRTUS найчастіше використовувалось в стилі
високого мовлення.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, етичний концепт, семантика, доброчесність, чеснота, Сенека.

У системі уявлень і знань про світ значне місце посідають етичні концепти. Моральні категорії, що лежать в їх основі, будучи універсальними за своєю природою, детермінуються в культурно-історичних рамках певної національної традиції, яка визначає способи формування концептів в мові. Базисні концепти, які репрезентуються
іменниками з абстрактною семантикою, активно досліджуються в сучасному мовознавстві на матеріалі різних мов. До числа подібних слів ми можемо віднести і предмет нашого зацікавлення, концепт VIRTUS. Даний концепт був об'єктом дослідження
як багатьох середньовічних мислителів, так і сучасних провідних вчених. Зокрема,
його у своїх працях висвітлювали Ж. О. Ламетрі, Д. Дідро, Б. Бауер, Ф. Зєлінский,
П. Краснов, А. Столяров. Проте ці дослідження були радше філософського чи історіографічного, аніж лінгвістичного характеру [Титаренко 2002, 14–17, 27, 34–35].
Метою ж нашої розвідки є лінгвальна характеристика поняттєвої складової даного концепту.
Об’єктом дослідження виступає поняття доброчесності, а його предметом –
особливості лінгвогносеологічної сутності згаданого поняття.
Вивчення етичних концептів, створених видатними філософами, мислителями,
письменниками особливо цікаве тим, що етичні концепти, будучи досить стабільними утвореннями і володіючи соціальною значущістю, піддаються впливу часу, їх
структура спроможна переносити зміни відповідно до духовної, інтелектуальної чи
соціальної еволюції суспільства [Слипнева, 268]. Саме вищенаведені фактори визначають актуальність нашої розвідки.
Лесема VIRTUS походить від лат. vir "муж", що бере початок від пр. і-є *uiH-ro"чоловік", "юнак", "воїн" [De Vaan, 681]. Отже, історично поняття VIRTUS об’єднувало в собі всі риси, які притаманні для справжнього мужнього чоловіка, воїна,
захисника. Перехід від уявлень про силу до етичного трактування поняття спостерігаємо в античній філософії, зокрема у представників стоїчного напряму. Стоїки наголошували, що VIRTUS єдина, але в залежності від практичних областей її застосування, можна виокремити чотири різновиди доброчесності, якими володіє досконала
людина. Це достатньо стандартний для античної філософії набір чеснот – розсудливість, справедливість, мужність і поміркованість. Це так звані "первинні" чесноти.
Окрім них часто виділяють і їх різновиди ("вторинні" чесноти): велич душі, наполег123
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ливість, стриманість, рішучість [Титаренко 2002, 161]. В "Моральних листах до
Луцилія" Сенеки за лесемою VIRTUS ховається комплекс значень, які стосуються з
однієї сторони позитивної, моральної характеристики людини, а з іншої – предметних властивостей неживих предметів. В контекстуальних реалізаціях іменника
VIRTUS актуалізуються такі значення: військова, громадянська мужність, мужність
перед фортуною, смертю, хворобою, тортурами, поміркованість, розсудливість,
справедливість, гідність, відданість, витривалість, цінність, моральні чесноти.
Моральні чесноти. Переконання в єдності VIRTUS підштовхнуло стоїків до висновку, що не можна володіти однією з чеснот, не володіючи одночасно всіма іншими. Сенека, будучи прихильником стоїчної філософської школи, дотримувався вищенаведених поглядів, що яскраво ілюструє наступний приклад: Ad virtutes
transeamus. Praecipiet aliquis ut prudentiam magni aestimemus, ut fortitudinem conplectamur, iustitiam, si fieri potest, propius etiam quam ceteras nobis adplicemus; sed nil aget
si ignoramus quid sit virtus, una sit an plures, separatae an innexae, an qui unam habet et
ceteras habeat, quo inter se differant. (XCV, 55) – Перейдімо до чеснот. Хтось почне
наставляти, щоб ми цінували розсудливість, щоб ми любили мужність, і, якщо це
можливо, ближче горнулися до справедливості. Але він нічого не досягне, якщо не
знатимемо що таке доброчесність, чи вона одна чи кілька, чи вони пов’язані чи відокремлені, чи, володіючи якоюсь одною чеснотою, ми володіємо і всіма іншими.
В епістолярній спадщині Сенеки спостерігаємо яскраво виражену опозицію чесноти-вади. Вміти розрізняти вади означає знати, як з ними боротися та як їх позбуватися, тим самим забезпечуючи щасливе існування: Adulatio quam similis est
amicitiae… Venit ad me pro amico blandus inimicus; vitia nobis sub virtutum nomine
obrepunt: temeritas sub titulo fortitudinis latet, moderatio vocatur ignavia, pro cauto
timidus accipitur. (XLV, 7) – А як улесливість подібна до дружби… під машкарою
друга підходить до мене улесливий недруг. Під іменем чеснот нам у душу закрадаються вади. Нерозважність ховається за йменням сміливості. Лінощі називаємо поміркованістю, боязкого – обережним. Ось чому небезпечно помилятися.
Крім чітко вираженої опозиції чесноти-вади, знаходимо і менш виражену опозицію чесноти-зіпсуття. Під зіпсуттям Сенека розуміє такі вади як ненависть
"odium", заздрість "invidia", зневага "contemptus", які несуть загрозу для філософії:
Numquam in tantum convalescet nequitia, numquam sic contra virtutes coniurabitur, ut
non philosophiae nomen venerabile et sacrum maneat. Ceterum philosophia ipsa
tranquille modesteque tractanda est. (XIV, 11) – Зіпсуття ніколи не набере аж такої
сили, ніколи так не озброїться у змові проти всіх чеснот, щоб ім’я філософії перестало бути шанованим та священним.
Військова мужність. Серед людей, які володіють цією чеснотою, Сенека називає як і видатних римських політичних та військових діячів – Луція Цецілія Метелла, Публія Деція Муса, Сципіона Африканського, так і простих невідомих нам солдатів та рабів, які зуміли принести своє життя в жертву заради високих ідеалів. Автор характеризує цю чесноту такими епітетами як imperiosa – владна, simplex –
проста (LXXXII, 22), exacta – довершена (LXXI, 28), multa – значна, висока (CII, 30).
Alter post hunc, paternae virtutis aemulus, conceptis sollemnibus ac iam familiaribus
verbis in aciem confertissimam incucurrit, de hoc sollicitus tantum, ut litaret, optabilem
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rem putans bonam mortem. (LXVII, 9) – Інший суперник батьківської мужності, вимовивши урочисті і вже спадкові слова, налетів на щільний стрій, дбаючи лише про
те, щоб жертва його була сприятлива, і вважаючи бажаною прекрасну смерть.
Виявами військової мужності володіє той, хто сміливо наступає на ворожі стіни
"fortiter hostium moenia expugnat", терпляче стримує облогу "obsidionem patientissime
sustinet", відважно несе варту перед валом "fortis potest qui pro vallo securus
excubuit", падає з підрізаними жилами на колінах, проте не випускає зброї "succisis
poplitibus in genua se excepit nec arma dimisit", повертається увесь в крові після бою
"sanguinulentis et ex acie redeuntibus". Сенека, цитуюючи Вергілія, стверджує, що
нагородою за прояви мужності буде пам'ять нащадків та слава цілого роду: … multa
viri virtus animo multusque recursat gentis honos (CII, 30).
Громадянська мужність. В період занепаду моральних цінностей римського суспільства такою чеснотою володіли такі визначні особистості як Катон Молодший
та Публій Рутілій Руф, котрі однаково відважно змогли відстояти свою громадянську позицію. Перший, запеклий прихильник республіки, не бажаючи бачити її занепад, позбавив себе життя, інший, несправедливо обвинувачений, відмовився від
громадянства Риму: Quamdiu Catonem civitas ignoravit, respuit nec intellexit nisi cum
perdidit. Rutili innocentia ac virus lateret, nisi accepisset iniuriam: dum violatur, effulsit.
(LXXIX, 14) – Як довго громадяни зневажали Катона, відкидали його і тільки тоді
схаменулися, коли погубили. Невинність і мужність Рутілія залишилися б невідомі,
якби з ним не вчинили несправедливо; насильство дозволило їм засяяти.
На противагу Катону та Рутілію, Гней Помпей та Гай Марій у своїх вчинках керувалися не прагненням до доброчесності "virtutis instinctu" чи розумом – "ratio", а
марнославством – "ambitio" та оманливою величчю – "magnitudo falsa":
1. Ne Gnaeo quidem Pompeio externa bella ac domestica virtus aut ratio suadebat, sed
insanus amor magnitudinis falsae. (XCIV, 64) – Так і Гнея Помпея до зовнішніх та громадянських воєн схиляв не розум, не мужність, а безтямна жага оманливої величі.
2. Quid, tu C. Marium semel consulem (unum enim consulatum accepit, ceteros rapuit),
cum Teutonos Cimbrosque concideret, cum Iugurtham per Africae deserta sequeretur, tot
pericula putas adpetisse virtutis instinctu? Marius exercitus, Marium ambitio ducebat.
(XCIV, 66) – Чи ти можливо вважаєш, що Гай Марій, який лиш один раз був консулом, розгромивши тевтонів і кімбрів, переслідуючи пустелями Африки Югурту, наражався на стільки небезпек лише тому, що його гнала вперед мужність?
Мужність перед фортуною, смертю, хворобою, тортурами. Поняттям, якому
автор надає негативного забарвлення, протиставляючи його доброчесності, є фортуна. В уяві римлян фортуна символізувала мінливість навколишнього світу, сліпу випадковість особистого чи громадянського життя. Віддатися на милість долі, на думку
Сенеки, є найбільшим проявом рабства, адже люди, які не прагнуть набути мудрості
чи стати доброчесними, позбавляють себе можливості бути щасливими і стають залежними від зовнішніх обставин. Фортуна посилає людям різного роду страхи. Щоб
подолати їх та звільнитися від неї, потрібна мужність: Fortuna mecum bellum gerit:
non sum imperata facturus; iugum non recipio, immo, quod maiore virtute faciendum est,
excutio. (LI, 8) – Фортуна веде зі мною війну; я не буду виконувати її накази, не
приймаю її ярма, навпаки – а для цього потрібно ще більше мужності – скидаю його.
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Серед страхів, яким протистоїть мужність, Сенека виокремлює: смерть – mors
(LXX, LIV, LXXVII), хворобу – morbus (LXXVIII, LXVII), тілесні муки – tornamenta
(LXVII, LXXXV). Сенека пише: Mors est non esse… hoc erit post me quod ante me
fuit…quidquid ante nos fuit mors est (LIV, 4; 5) – Cмерть – це небуття… смерть була
перед моїм життям й буде після нього… все, що було перед нами, – ця ж сама
смерть для нас. Мудрим є той, хто може прийняти смерть добровільно, з гідністю,
без тіні страху, чи то на іграх із дикими тваринами, чи під час громадянської війни,
чи на смертельному ложі, чи перебуваючи в рабстві: Illum tu lauda et imitare quem
non piget mori, cum iuvet vivere: quae est enim virtus, cum eiciaris, exire? Tamen est et
hic virtus: eicior quidem, sed tamquam exeam. (LIV, 7) – Вихваляй і наслідуй того, кому не прикро вмирати, навіть коли його вабить життя. Бо що то за мужність виходити, коли тебе й так викидають за поріг? Однак, є тут мужність, хоч викидають
мене, я все ж виходжу добровільно. Автор закликає з гідністю боротися проти недуг та смиренно терпіти тілесні муки, адже це правильний спосіб подолати їх:
1. Est, mihi crede, virtuti etiam in lectulo locus. Non tantum arma et acies dant
argumenta alacris animi indomitique terroribus: et in vestimentis vir fortis apparet.
(LXXVIII, 21) – Повір мені, навіть ліжко може дати простір для доброчесності. Не
лише зброя і поле бою здатні засвідчити войовничий характер та безстрашність: і
на постелі видно мужа хороброго.
2. Si fortitudo optabilis est, et tormenta patienter ferre optabile est; hoc enim
fortitudinis pars est. Sed separa ista, ut dixi: nihil erit quod tibi faciat errorem. Non enim
pati tormenta optabile est, sed pati fortiter: illud opto 'fortiter', quod est virtus. (LXVII, 6) –
Якщо бажаною є мужність, значить, бажаним є і терпіння під тортурами, адже і це
частина мужності. Але не змішуй все в одне, як я сказав – і ніщо вже не введе тебе
в помилку. Бажано не терпіти тортури, а терпіти їх мужньо, цього "мужньо" я і прагну, бо воно і є мужність.
Об’єктом прискіпливої уваги Сенеки є поміркованість, яка трактується як одна
із основних чеснот мудреця. Поміркованість полягає в тому, щоб утримуватися від
надмірних бажань та імпульсів. У всьому має бути міра: …nec umquam immodica
durarunt nisi illa moderatrix ratio compescuit. Hoc multarum tibi urbium ostendet eventus, quarum in ipso flore luxuriosa imperia ceciderunt, et quidquid virtute partum erat
intemperantia corruit. (LXXIV, 19) – … ніколи ще не могло довго протривати непомірне, якщо приборкувач розум не звів його до належної міри. Доказ – доля багатьох
міст, пишна влада яких упала в самому цвіті, і все те, що нагромадила поміркованість, нанівець звела непоміркованість.
Під розсудливістю Сенека розуміє усвідомлення життєвих цілей, знання природного порядку і вміння стримувати свої бажання, керуючись розумом. Тобто розсудливість – це чеснота, яку здобувають шляхом вдосконалення того досконалого,
чесного блага "perfectum, honestum bonum", яке виповнює людське щастя
"felicitatem hominis implevit" – розуму "ratio": Perge, Lucili, et propera, ne tibi accidat
quod mihi, ut senex discas… nulli sapere casu obtigit. Pecunia veniet ultro, honor offeretur, gratia ac dignitas fortasse ingerentur tibi: virtus in te non incidet. Ne levi quidem
opera aut parvo labore cognoscitur; sed est tanti laborare omnia bona semel occupaturo.
(LXXVI, 6) – Тож не барися, Луцилію, щоб і тобі, бува, не трапилося те, що і мені, –
126

І. Й. Полович

вчитися на старості літ… Нікому ж не вдалося, випадково стати розумним. Гроші
навинуться тобі несподівано, почестями тебе обдарують, повага й високі посади
додадуться, можливо, до всього іншого, а от чесноти під ногами не надибаєш: вона
не приходить легкою ціною, недбалою працею.
Тоді як розсудливість, мужність, поміркованість орієнтовані виключно на самого себе, така чеснота як справедливість стосується відношення до людей навколо. На думку автора, ця чеснота полягає в тому, щоб людина, отримувала те, на що
вона заслуговує: Alium uidimus aduersus amicosbenignum, aduersus inimicos
temperatum, et publica et priuata sancte acreligiose administrantem… intelleximus in illo
perfectamesse uirtutem. (CXX, 10) – Іншого ми бачили прихильним до друзів, терплячим до ворогів, бездоганним і сумлінним в справах приватних і державних… ми
усвідомили, що в ньому досконала чеснота. Саме цю чесноту автор характеризує такими епітетами як sacra – священна (CXIII, 31), pulcherrima – найгарніша (CXIII, 31),
perfecta – досконала (CXX, 10).
Вірність за Сенекою передбачає певну міру самопожертви заради виконання
громадянського чи військового обов’язку: … Iubam in regno suo non locorum notitia
adiuvet, non popularium pro rege suo virtus obstinatissima,…(LXXI, 10) – … нехай Юбі
в його ж володіннях не допоможе ні знання місцевості, ані несхитна вірність своєму володарю підлеглих. Автор возвеличує цю чесноту, вдаючись до метафоричного
ототожнення з найсвятішим благом людського серця "sanctissimum humani pectoris
bonum est" (LXXXVIII, 29) та називає її perfecta – досконала (LXVI, 9) і pretiosa –
цінна (LXXIV, 13).
Присутнім є момент самопожертви і коли йдеться про гідність: Nemo mihi
videtur pluris aestimare virtutem, nemo illi magis esse devotus quam qui boni viri famam
perdidit ne conscientiam perderet. (LXXXI, 20 ) – Ніхто на мою думку не цінить доброчесності так високо, ніхто настільки їй не відданий, як той, хто пожертвував славою бездоганної людини, щоб тільки не пожертвувати сумлінням. Гідність проявляється у здатності переносити тортури (LXVI, 14), біль від втрати близького друга
(XCIX, 14; 15), бідність (LXXXV, 39), вигнання (LXXXV, 40).
Слід також, виокремити таку чесноту як витривалість. Цей випадок цікавий тим,
що автор вдається до іронічного використання лексеми VIRTUS: …cum penes te palma
fuerit et propinationes tuas strati somno ac vomitantes recusaverint, cum superstes toti
convivio fueris, cum omnes viceris virtute magnifica et nemo vini tam capax fuerit, vinceris
a dolio. (LXXXIII, 24) – …коли переможна пальма ось-ось буде в тебе в руках, а твої
співтрапезники, хто піддавшись дрімоті, хто вибльовуючи надмір їжі та напою, вже
не питимуть тобі до товариства, коли серед усіх гостей ти один зумієш вистояти, всіх
перевершивши своєю витривалістю, довівши, що ніхто інший не спроможний вмістити в собі такої кількості питва, – навіть тоді пальму з рук тобі вирве бочка.
Попередньо розглянуті складові концепту VIRTUS торкалися аспекту волевиявлення людей. Не менш цікавим та унікальним є випадок використання VIRTUS по
відношенню до неживих предметів, де дана лексема висвітлює конотацію цінність:
Propria virtus est in vite fertilitas; in homine quoque id laudandum est quod ipsius est.
(XLI, 7) – Власна цінність лози в її плідності. Так і в людині слід хвалити, те що від
самої людини.
127

Studia Linguistica. Випуск 8/2014

Підводячи підсумки аналізу функціонування концепту VIRTUS в Сенеки, варто
зауважити, що це багатошарове поняття, яке використовувалось в доволі широкому
смисловому діапазоні. Найбільш вживаними є військова та громадянська мужність, мужність перед фортуною, смертю, хворобою та тортурами, моральні
чесноти; поміркованість, розсудливість, справедливість, відданість, гідність, цінність, витривалість зустрічалися рідше. При чому VIRTUS найчастіше вживали в
стилі високого мовлення, рідше в іронічному контексті середнього стилю.
Перспективою подальших досліджень є аналіз кожної контекстуальної реалізації іменника VIRTUS у творчості інших римських авторів, зокрема у поезії.
Полович И. И., препод.
Национальный университет "Львовская политехника"
Структура и семантика концепта VIRTUS в "Нравственных письмах к Луцилию"
Л. А. Сенеки
Статья посвящена характеристике понятийной составляющей этического концепта VIRTUS, представленного в эпистолярном наследстве Сенеки. Результаты научного исследования показали, что
данный концепт чаще реализует значение: военное и гражданское мужество, мужество перед судьбой,
смертью, болезнью и пытками; моральные качества. При этом VIRTUS чаще использовалось в стиле
высокой речи.
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Structure and Semantics of the Concept VIRTUS in "Letters From A Stoic" by Seneca
The article deals with the cognitive notion of the mental representations of the ethical concept VIRTUS in
Seneca’s epistolary heritage. According to the results obtained this concept has different implementations, i.
e. military and civil courage, courage before destiny, death, disease and torture; moral virtues etc. Thus,
VIRTUS іs often used in a high-style of language.
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ПРОНОМІНАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ΕΓΩ
ЯК ЗАСІБ ЛЕКСИЧНОЇ КОГЕЗІЇ В ТЕКСТІ
МОНОЛОГІЧНОЇ ПРОМОВИ ПЛАТОНА "АПОЛОГІЯ СОКРАТА"
Садовський Антон Олегович,
асист.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Стаття присвячена дослідженню ключового елемента рольового дейксису – прономінального
суб’єкта ἐγώ як актуалізатора потенціалу лексичної когезії, а саме його ролі у реалізації лексичної
рекуренції і прономіналізації іменників у тексті монологічної промови Платона "Апологія Сократа".
Ключові слова: прономінальний суб’єкт; прономінатив; рольовий дейксис; лексична когезія; лексична рекуренція.

Актуальність дослідження. Проблемою наукового дослідження тексту як особливого лінгвістичного об’єкта, що ґрунтується на смисловій цілісності поєднаних
речень для передачі взаємопов’язаних мовленнєвих актів, займалося чимало дослідників (К. Брінкер, Р. Де Богранд, В. Дреслер, М. Халлідей, Р. Гасан, І. Р. Гальперін,
О. О. Селіванова та ін.). Проте досі немає однозначної й уніфікованої думки щодо
проблеми зв’язності тексту та засобів її вираження, до яких належать і прономінальні суб’єкти.
Суб’єкти займенникової природи займають важливе місце в комунікативному
просторі художніх текстів різних жанрів, зокрема монологу і діалогу, що зумовлено
їхнім статусом засобів номінації персонажів і утворення синтактико-стилістичних
фігур, а також прагненням автора до мовної економії і текстової компресії. Займенники-суб’єкти старогрецької мови вже виступали об’єктом дослідження у наших
попередніх публікаціях, однак у них йшлося лише про їхню семантичну типологію
й особливості сполучуваності із предикатами [Садовський 2011, 129–134]. З огляду
на складну природу суб’єкта і певні труднощі його ідентифікації в реченні, виникає
необхідність розширення рамок дослідження, зокрема, в аспекті текстуальності.
Відтак, доцільно простежити їхню роль як механізмів лексичного характеру, які
надають твору нерозривної цілісності.
У тексті твору функціонує чимало прономінальних суб’єктів, які відіграють вагому роль у формально-граматичній організації тексту. Тому у нашому дослідженні
поставлено мету висвітлити особливості лексичної когезії в тексті монологічної
промови Платона "Апологія Сократа" на прикладі прономінатива ἐγώ.
Об’єктом дослідження слугує прономінальний суб’єкт ἐγώ в аналізованому творі Платона "Апологія Сократа", а предметом – повна і часткова лексична рекуренція та здатність до прономіналізації іменників.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому здійснено спробу
провести комплексний аналіз займенникових суб’єктів як засобів зв’язності тексту
в окремому творі давньогрецької літератури, зокрема філософського спрямування.
Аналізовані суб’єкти, як ми зазначали в попередніх публікаціях, підпадають під
визначення гіперролей, яким притаманні різні семантичні змісти, об’єднані значенням ініціатора спрямованої на об’єкт активності. Беручи до уваги лексикограматичні особливості прономінативів, зокрема на 1-у особу однини, в аспекті мовної комунікації ми, відповідно до ідей К. Бругмана і К. Бюлера, розглядаємо його
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як елемент рольового первинного дейксису (далі – РД), оскільки він безпосередньо
вказує на мовця-адресанта (я). Під дейксисом ми розуміємо, згідно з А. А. Матвєєвою, вказівку як значення або функцію мовної одиниці, що слугує для актуалізації компонентів ситуації мовлення і компонентів денотативного змісту висловлювання [Матвєєва 2007, 118]. Семантичною основою РД є поняття я, оскільки фігура
мовця організовує і семантичний простір висловлювання, і систему дейктичних
слів мови [Апресян 1995, 73]. При чому адресант виступає творцем і організатором
комунікативно-прагматичного поля з позицій егоцентризму, реалізуючи, за К. Бюлером, експресивну, апелятивну і репрезентативну функцію, а також виконуючи
автоідентифікацію за допомогою слова я [Сусов 2009, 15]. В тексті аналізованого
твору, який за своєю структурно-композиційною формою фактично є монологічною промовою, цей егоцентризм проявляється у найбільшій мірі і стає базовим для
ідентифікації інших займенникових дейктиків.
Такий елемент РД з позицій лінгвістики тексту ми, враховуючи думку
О. В. Падучевої, трактуємо як референційний засіб вираження когезії (зв’язності
тексту) на основі співвіднесення мовних факторів із позамовними об’єктами [Падучева 1996, 244]. Слідом за Загнітком [Загнітко 2006, 34], когезією ми розуміємо як
формально-граматичну і локально-структурну зв’язність тексту, що забезпечує темпорально-просторовий континуум. На думку І. Р. Гальперіна, когезія – це лексичні, граматичні і семантичні форми зв’язку між окремими частинами тексту, які визначають перехід від одного конкретно-варіативного членування тексту до іншого
[Гальперін 1981, 512]. Найбільш влучно, на нашу думку, визначив когезію М. Халлідей, а саме як таке відношення елементів в тексті, коли один елемент значення
припускає інший елемент, при чому інтерпретація другого залежить від інтерпретації першого [Halliday 1976, 27].
Учені визначають різні форми когезії. Зокрема, І. Р. Гальперін виокремлює лексичну, стилістичну, образну, ритмічну, асоціативну та композиційно-структурну
форми когезії [Гальперін 1981, 515], у той час як О. О. Селіванова визначає граматичну, семантичну, асоціативну, конотативну, структурну та прагматичну форми
зв’язності [Селіванова 2002, 57]. У своєму дослідженні ми зосередимося на аналізі
лексичної когезії, беручи за основу позицію М. Бейкер [Baker 2006, 23], що підкреслює особливу роль саме лексичної когезії, яка функціонує через лексичні ланцюжки, які проходять через текст і пов’язані між собою.
В ході дослідження особових займенників як елементів лексичної когезії, слід
розглянути, в першу чергу, такий засіб лексичної когезії, як лексична рекуренція
(далі – ЛР). На думку В. А. Лукіна, зв’язність тексту здійснюється завдяки повтору
таким чином, що повторювані елементи тексту сприяють скріпленню знакової послідовності в єдине ціле. Цей когезійний засіб він із впевненістю вважає ключовим
[Лукін 1999, 24]. Домінуючим типом ЛР вважають повну тотожну лексичну рекуренцію (далі – ПЛР), при якій відбувається повторення словоформи без зміни її
структури і компонентного складу на всіх мовних рівнях – лексичному, фонологічному, морфологічному і синтаксичному. Поряд з тотожною виокремлюють часткову лексичну рекуренцію (далі – ЧЛР), яка передбачає повторення певних словоформ, які мають один корінь або є похідними формами парадигми відмінювання
одного і того самого слова.
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ЛР може реалізуватися дистантно (на відносно віддалених між собою відрізках
тексту) і компактно (на розташованих відносно близько між собою відрізках тексту), розгортаючи повідомлюване вглиб і вшир і забезпечуючи зв'язок із головною
темою твору. Когнітивною базою ЛР є ідея репродукування знань, яка формується
через маркування зв’язку поверхневих компонентів тексту, в повторній репрезентації його глибинної семантичної структури, у загостренні уваги адресата на суттєво значущих елементах повідомлюваного, у наданні додаткової інформації [Рибачок 2004, 79]. Тому оскільки ЛР є вагомим засобом експресивізації тексту, цілком
логічним є високочастотне вживання у творі суб’єктних прономінативів, головно
саме ἐγώ (144 випадки вживання), завдяки якому Платон концентрує увагу на ідентифікації особи Сократа. Адже автор прагне якомога переконливіше довести устами Сократа його безневинність, заповнивши вербальний простір промови виправдовуваннями і спростуваннями обвинувачень. Тому Сократ у своїх судженнях максимально фокусується на власній особі, що стилістично забезпечується емфатичним вживанням прономінатива ἐγώ.
Використовуючи цей займенник, Платон зосереджує увагу на найсуттєвіших
фактах життя Сократа, які можуть допомогти сформувати образ безневинної людини. Перед усім, автор спростовує обвинувачення на адресу Сократа, буцімто він був
софістом. Відкидаючи цей закид, автор наводить аргументацію на користь того, що
насправді Сократ ним не був, відрізняючись від них тим, що не займався вихованням, не отримував за це гроші і не мав учнів. При цьому простежується вживання
ЧЛР (ἐγὼ, μοι): εἴ τινος ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα
πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές. ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι (Απολ. ΙV) – якщо ви почули від когось, що я беруся виховувати людей і (цим) заробляю гроші, то
це неправда. Хоча мені здається, що і це є благом.
Заперечуючи обвинувачення в розбещенні молоді, Сократ твердить, що нікого
не примушує слухати свої бесіди, проте не перешкоджає охочим до них, вдаючись
при цьому до ПЛР (ἐγὼ) та ЧЛР (ἐγὼ, ἐμοὶ): πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον·ὅτι
ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις μὲν εἶναι σοφοῖς …. ἐμοὶ δὲ τοῦτο, ὡς
ἐγώ φημι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ πράττειν (Απολ. XХII) – я вам сказав усю правду: що слухачі радіють коли ті, що випробовуються (мною), вважають, що вони є
мудрими…. це мені, як я кажу, наказує робити бог.
Попри хибні обвинувачення, діяння Сократа при виконанні військового
обов’язку прирівнюються до подвигів Ахілла та інших напівбогів, а його доля ставиться в один ряд із долею Паламеда і Аякса: ὁ δὲ ….τοῦ μὲν θανάτου καὶ τοῦ
κινδύνου ὠλιγώρησε …. ἐγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος …. τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος,
ὡς ἐγὼ ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν καὶ
τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς ἢ θάνατον ἣ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν πρᾶγμα λίποιμι τὴν τάξιν
(Απολ. XVII) – він (Ахіл) знехтував смертю і небезпекою…. отже, я міг би бути
тим, хто вчинив жахливе, але, після того, як (мене) бог поставив (у стрій), як я думав і припускав, що потрібно, щоб я жив, займаючись філософією і випробовуючи
себе самого і інших, я, налякавшись або смерті, або ще чогось іншого, міг би залишити стрій; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ ταῦτ᾽ἔστιν ἀληθῆ. ἐπεὶ ἔμοιγε ….
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θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι, ὁπότε ἐντύχοιμι Παλαμήδει καὶ Αἴαντι τῷ
Τελαμῶνος (Απολ. XХХII) – бо я часто хотів померти, якщо це є правда. Тому що
для мене було б дивовижним проведення часу там, коли я зустрівся би із Паламедом і Аяксом Теламонідом. В першому випадку мотив героїзації Сократа підсилюється комбінацією ПЛР (ἐγὼ) і ЧЛР (ἐγὼ, με), в другому – ЧЛР (ἐγὼ, ἔμοιγε).
З огляду на його життєву стратегію і тактику Сократ виявляється піфагорійцем.
Наголошуючи на слідуванні Сократа принципам справедливості і доброчесності,
автор застосовує ЧЛР (ἐγὼ, ἐμοὶ): τότε μέντοι ἐγὼ …. αὖ ἐνεδειξάμην ὅτι ἐμοὶ …. τοῦ
δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει (Απολ. XX) – тоді я
знову довів, що для мене не чинити нічого несправедливого і нечестивого, все це є
предметом турботи.
Думку про безсмертя душі, про те, що його рішення скеровуються божественним
голосом Сократ обґрунтовує також, вдаючись до різних видів ЛР: ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ
θεός …. καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι …. ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ
ὑπηρεσίαν. ἐγὼ περιέρχομαι …. πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους ….
ἐπιμελεῖσθαι …. τῆς ψυχῆς …. εἰ δέ τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν …. οὐδὲν λέγει …. ὡς ἐμοῦ
οὐκ ἂν ποιήσαντος ἄλλα (Απολ. XVII) – бо так наказує бог і я вважаю, що у вас немає
більшого блага, ніж моє служіння богу. Я ходжу довкола, переконуючи і молодших і
старших з вас дбати про душу…. якщо хтось каже, що я говорю інакше, він нічого не
каже…. бо я б не вчинив інакше; τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε
πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται [φωνή] …. ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ἔστιν
ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον….ἀεὶ ἀποτρέπει με τοῦτο ὃ ἂν μέλλω πράττειν (Απολ. XIX) – а
причиною цього є те, що ви часто чули, коли я повсюди говорив, що мені з’являється
якийсь божественний і демонічний голос. Це, почавшись в мене з дитинства, завжди
відвертає мене від того, що я маю намір робити. В першому прикладі бачимо поєднання ПЛР (ἐγὼ) і ЧЛР (ἐγὼ, με, ἐμοῦ), в другому – ЧЛР (ἐμοῦ, μοι, ἐμοὶ).
Апогеєм застосування ЛР слугує уривок, в якому йдеться про те, що винесення
смертної кари розглядається як рішення, схвалене богом, яке не суперечить його
намірам і насправді є благом. В ньому фігурують дев’ять прономінативів на 1
особу однини як засоби ПЛР (ἐγὼ) і ЧЛР (ἐμοὶ, μοι): ὑμῖν γὰρ….ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ
νυνί μοι συμβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. ἐμοὶ γάρ …. θαυμάσιόν τι γέγονεν. ἡ γὰρ εἰωθυῖά
μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ …. ἀεὶ ἦν…. νυνὶ δὲ
συμβέβηκέ μοι…. ταυτὶ …. ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ
σημεῖον …. ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ κινδυνεύει γάρ μοι τὸ συμβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν
γεγονέναι….μέγα μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν οὐ γὰρ ἔσθ᾽ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν
μοι τὸ εἰωθὸς σημεῖον, εἰ μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν (Απολ. XХХII) – бо я
вам хочу показати в чому сенс того, що зараз зі мною трапилось. Бо зі мною сталося щось дивовижне. Бо звичне божественне пророцтво раніше було завжди в
мене …. а зараз мене спіткало таке…. божественне знамення не стало на заваді,
коли я виходив з дому зранку …. я вам скажу …. бо мені здається, що цей випадок став благом….в мене є великий доказ цьому…. бо не може бути, що не стало
б мені на заваді звичне знамення, якби я не мав наміру вчинити благо.
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Сократ стверджує, що смерть не є лихом, а радше надбанням, адже безсмертна
душа продовжить своє існування. Тут використовується ПЛР (ἐγὼ, ἔγωγε): ἐγὼ γὰρ
ἂν οἶμαι …. εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστιν, κέρδος ἔγωγε λέγω καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ
πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω δὴ εἶναι ἢ μία νύξ (Απολ. XХХII) – бо я думаю …. якщо
смерть є таким, я (її) назву зиском, бо таким чином увесь час здається не довшим,
ніж одна ніч.
Разом з іншими прономінативами займенник ἐγώ забезпечує також прономіналізацію іменників на позначення імен учасників діалогу, що співвідноситься із притаманною йому функцією номінативності. Імена персонажів твору транспонуються
у займенники, закріплюючись за ними на ментальному рівні. Зокрема, прономінатив ἐγώ безсумнівно втілює особу Сократа,: ἐγώ γαρ δὴ οὐτε μέγα οὐτε σμικρόν
συνοίδα ἐμαυτῶ σοφός ων (Απολ. VI) – бо я (Сократ) звичайно ні більшою, ні меншою мірою не усвідомлюю, що я сам є мудрим. Прономіналізація заторкує фактично всі існуючі в тексті особові прономінативи і не суперечить їхній участі у втіленні ЛР. Ці два засоби когезії функціонують паралельно.
Проведене дослідження засвідчує, що роль прономінатива ἐγώ як когезійного засобу є вагомою. Він виступає актуалізатором потенціалу лексичної когезії – лексичної рекуренції і прономіналізації. Він зціплює різні частини тексту, уніфікує їх, в
деякій мірі нейтралізує автосемантію. Безсумнівно він відіграє важливу роль в організації поверхневої структури тексту.
Варто також відзначити, що попри те, що особові займенники відзначаються нерегулярним вживанням в старогрецькій мові, в тексті прономінатив ἐγώ функціонує
напрочуд активно. Це пояснюється в першу чергу прагненням автора поставити
логічний наголос на особі протагоніста. Аналізованому твору як монологічному за
формою притаманний сигнал текстової напруги, оскільки він ініціюється насамперед емоційним занепокоєнням, а, отже, насичений емотивною лексикою і експресивними синтаксичними конструкціями. Тому засилля особових займенників в тексті
можна трактувати як результат прагнення автора до експресивізації тексту за рахунок лексико-синтаксичних засобів.
Прономінатив фігурує у всіх розділах діалогу, проте із різною частотністю. Найчастіше він реалізується у розділах I, IV, XVII, XVIII, XX, XXIII і XXIX. Багатшими на нього виявилися розділи в середині діалогу, в яких розкривається головна
ідея твору – несумісність індивідуальної доброчесності, яку втілює Сократ, і чинного державного ладу. Зокрема, в розділі XVII йдеться про непохитну віру Сократа
в бога і про його вчення щодо пріоритету духовного над матеріальним, в розділі
XVIIІ – про невтішні наслідки страти Сократа для афінян, в розділі XX – про минулі справедливі судові рішення Сократа щодо інших людей, в розділі XXIII – про
необхідність захищатися гідно – самотужки без участі близьких. Відтак, цілком виправданим є надзвичайно частотний узус цього прономінативу в творі (55% в порівнянні з іншими займенниками), головною метою якого було довести читачеві безвинність Сократа і його несправедливе засудження.
Перспективи досліджень. Крім особового займенника на 1-у особу однини, що
відіграє важливу роль у формально-граматичній організації тексту монологічної
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промови Платона "Апологія Сократа", подальшого вивчення потребують і інші
особові займенники, а також займенники інших класів, що буде здійснено у наших
наступних публікаціях.
Садовский А. О., ассист.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Прономинальный субъект ἐγώ как средство лексической когезии в тексте монологической
речи Платона "Апология Сократа"
Статья посвящается исследованию ключевого элемента ролевого дейксиса – прономинального субъекта ἐγώ как актуализатора потенциала лексической когезии, а именно его роли в реализации лексической рекурренции и прономинализации существительных в тексте монологической речи Платона
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Pronominal Subject ἐγώ as Mean of Lexical Cohesion within a Text of Plato’s Monological Speech
"Apology of Socrates"
This article deals with examination of a key element of role deixis – pronominal subject ἐγώ as an
actualizer of lexical cohesion’s potential, specifically its role in forming of lexical recurrence and
pronominalization of nouns within a text of Plato’s monological speech "Apology of Socrates".
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ІМПЕРАТИВНИХ ФОРМУЛ В ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ
ТА ЛАТИНСЬКОМУ ТЕКСТАХ ЄВАНГЕЛІЙ
Бойцун Лариса Миронівна,
асп.
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні
Національної академії наук України
В статті розглянуто основні типи імперативних формул, які зустрічаються у текстах Євангелій.
Показано зв’язок між семантикою імперативної формули та її мовним вираженням у тексті залежно
від комунікативної ситуації та цілей мовця. У дослідженні здійснено порівняльний аналіз відтворення
імперативних формул у давньогрецькому та латинському тексті Євангелій.
Ключові слова: імперативні формули, імперативне значення, спонукання, наказ, прохання, застереження.

Останнім часом все більше зростає зацікавленість учених у дослідженні мовних
одиниць біблійних текстів. Вони формують образну біблійно-християнську картину
світу, відображають культурно-історичні чинники та національно-специфічні надбання мови, що відбиваються не лише в оригінальних текстах, а й в перекладах.
Утвердження в сучасній лінгвістичній науці когнітивно-комунікативної парадигми обумовило перехід від формально-граматичного вивчення мовних явищ до функціонально-комунікативного. Це пов’язано із зростанням зацікавленості до мовленнєвого акту як сфери здійснення комунікативної взаємодії. До того ж це виявило нових підхід до лінгвістичного вивчення Біблійних та Євангельських текстів.
Крім того, у мовознавстві дискусійним залишається питання самого статусу імператива й імперативних формул, граматичних одиниць, які належать до них, додаткового обґрунтування потребують також випадки транспозиційного варіювання
імперативного значення, пов’язані з імперативною морфологічною парадигмою.
У науковій літературі поняття імператива певною мірою ототожнюється з граматичною категорією способу дієслова. Аналізу імператива присвячено значну кількість досліджень на матеріалі різних мов. У роботах українських і зарубіжних
учених описувалися граматичні та лексико-граматичні засоби, що реалізують спонукальну функцію мови. Свого часу ще О. О. Потебня, О. О. Шахматов, О. М. Пєшковський, Л. А. Булаховський, В. В. Виноградов, Г. Г. Почепцов, С. В. Мясоєдова,
В. Г. Куликова, Л. А. Бірюлін, А. В. Бєльський, І. С. Андреєва, Н. В. Швидка звертали увагу на засоби вираження спонукання. Серед зарубіжних науковців, які досліджували імперативні конструкції на матеріалі текстів Нового Заповіту, слід відзначити Г. Дана, Дж. Мантей, Дж. Бойер.
Проте багато питань, пов’язаних із імперативом та імперативними формулами,
ще й досі недостатньо висвітлені.
Зокрема, імперативні формули у Біблійних та Євангельських текстах у вітчизняній науковій літературі практично не розглядалися. У закордонних працях ці мовні
одиниці розглядалися дослідниками у контексті оригінального давньогрецького
тексту або англомовних перекладів. Комплексного аналізу імперативних формул у
давньогрецькому та латинському текстах не проводилося.
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Аналіз імперативних формул у давньогрецькому та латинському тексті Євангелій є актуальним не лише з огляду на текстологічні тлумачення Нового Заповіту, а
й для досліджень їх подальшого використання у богословських текстах. Мета дослідження полягає в аналізі перекладу та використання імперативних формул як
елементів комунікативних актів Святого Письма. Об’єкт дослідження: грекомовні
та латиномовні імперативні формули. Предмет дослідження: семантико-прагматичне використання імперативних формул в оригінальному та перекладному тексті.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше буде зроблено спробу
комплексного та систематичного аналізу особливостей використання імперативних
формул у давньогрецькому та латинському текстах Євангелій.
Традиційна точка зору репрезентує імператив як спосіб, в якому виражена воля
мовця, що спонукає співрозмовника стати виконавцем дії.
Семантична структура імперативу містить наступні категоріальні значення: присутність мовця і адресата, наявність спонукання, яке виходить від мовця і спрямована на співрозмовника, футурально-презентна перспектива. Всі ці компоненти
можуть бути названі диференціальними ознаками або диференціальними семами
категорії наказового способу. Сему "спонукання" можна визнати домінантою семантичного змісту форми імперативу. Імператив не може вважатися замінником якоїсь іншої семантичної категорії в тому випадку, якщо він зберігає в тій чи іншій позиції всі свої семантичні диференційні ознаки і не нейтралізує жодного свого граматичного значення.
Імперативні форми, втративши диференціальні ознаки, опинившись в контексті,
що виключає типову для них ситуацію спонукання, втрачають свою категоріальну
семантику і набувають різних переносних значень.
У давньогрецькій мові імператив виражається двома часами: теперішнім та аористом, іноді перфектом у медіальному стані. Різниця між praesens imperativі та aoristus imperativі видова. Перша форма виражає дію недоконаного виду, а друга форма – доконаного [Соболевский2013, 87]. В латинській мові імператив виражається
формами praesens imperativi та futurum I imperativi, а також з функцією спонукання
можуть використовуватися форми praesens conjunctivi та perfecti conjunctivi. Різниця між використанням цих форм семантична. Так praesens imperativi використовується на позначення наказу, прохання чи поради, futurum I imperativi вживається у
моральних настановах, а форми praesens conjunctivi та perfecti conjunctivi виражають заклик до дії та заборону.
Детально розглянувши імперативні формули наявні в текстах Євангелій за комунікативним значенням, можна запропонувати їх поділ на чотири групи: накази та
заборони; прохання та заклику; заповіді; застереження.
Найчисельнішою є група імперативних формули, що виражають наказ та заборону (негативний наказ). У більшості випадків вони зустрічаються у мові Христа і
виконують спонукальну функцію. Контекстне оточення обумовлює використання у
структурі наказових формул форм praesens imperativi як в давньогрецькому, так і
латинському тексті. Наприклад:
[Upage( Satana/) Abi, Satana! Відійди, сатано!1 [Мт. 4.10];
1

Тут і далі використовується переклад проф. Івана Огієнка.
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[Upage( h` pi,stij sou se,swke,n se) Abi; fides tua te servavit. Іди, твоя віра спасла
тебе! [Мр. 10.52];
Qarsei/te( evgw eivmi\ mh. fobei/sqe) Considite, ego sum; ne metuite. Заспокойтесь, це
Я, не лякайтесь! [Мт. 14.27; Мр. 6.50];
Stau,rou stau,rou auvto,n) Crucifige, crucifige eum. Розіпни, розіпни Його!
[Лк. 23.21];
;Exelqe to. pneu/ma to. avka,qarton evk tou/ avnqrw,pou) Exi, spiritus impure, ex isto
homine. Вийди, душе нечистий, із людини! [Мр. 5.8].
Крім того, в давньогрецькому тексті наказових формулах зустрічаються форми
aoristus imperativi, щоб підкреслити наполегливість вимоги або наказу. Обмеженість форм вираження імператива у латинській мові та відсутність видової характеристики у нього зумовлює використання praesens imperativi у латиномовному варіанті формул:
vAkou,sate, mou pa,ntej kai. su,nete) Audite me omnes, et attendite. Послухайте Мене
всі, і зрозумійте! [Мр. 7.14];
Stau,rwson auvto,n) Crucifige eum! Розіпни його! [Мр. 15.14].
Заперечення у наказових формулах виражається за допомогою часток mh, та ne у
давньогрецьких та латинських формулах відповідно. Імператив теперішнього часу з
заперечною часткою використовується для припинення дії, яка вже почалась, або
заборону на повторення певної дії, а форми кон’юнктива на позначення заборони
дії, яка ще не почалась [Мейчен 1994, 133]. Наприклад:
Mh. kwlu,ete) Ne prohibete. Не забороняйте! [Лк. 9.50];
Mh. fobou/) Ne metue. Не лякайсь [Лк. 5.10; Лк. 12.32];
mh. fobhqh|/j) Ne metue. Не бійся [Мт. 1.20].
Наступною за чисельністю є група імперативних формул зі значеннями прохання та заклику. Вони виражають протилежний відтінок спонукання порівняно з наказовими формулами. Якщо семантика останніх посилена моральною або соціальною перевагою мовця й адресант мовлення не залежить від об’єкта спонукання, то
в формулах прохання адресант мовлення, навпаки, знаходиться в залежності від
об’єкта спонукання. До того ж, мовець апелює до почуттів адресата. Для підкреслення цього в давньогрецькому та латинському текстaх вживаються не лише форми
імператива, а й кон’юнктив з імперативним значенням. Наприклад:
Ku,rie( sw/son h`ma/j( avpollu,meqa) Domine, serva nos perimus. Рятуй, Господи, – гинемо! [Мт. 8.25];
de,omai, sou( mh, me bsani,sh|j) deprecor te ne me torqueas! Благаю тебе, – не муч мене! [Лк. 8.28];
vIhsou/ ui`e. Daui,d( evle,hso,n me Jesus, fili David, miserere mei. Ісусе, Сину Давидів, –
змилуйся надо мною! [Лк. 18.38].
За семантичними та граматичними характеристиками до формул прохання варто
віднести і молитви:
Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j\
a`giasqh,tw to. o;noma, sou\
evlqe,tw h` basilei,a sou\
genhqh,tw to. qe,lhma, sou(
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w`j evn ouvranw|/ kai. evpi. gh/j\
to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron\
kai. a;fej h`mi/n ta. ovfeilh,mata h`mw/n(
w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j ovfeile,taij h`mw/n\
kai.mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj peirasmo,n(
avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/)
o[ti sou/ evstin u`mi/n h` basilei,a kai. h` du,namij kai. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj) avmh,n
Pater noster, qui es in coelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum;
Fiat voluntast ua, ut in coelo, etiam in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et remitte nobis debita nostra,
sicut et nos remittimus debitoribus nostris.
Et ne nosinducas in tentationem,
sed libera nos ab illo improbo.
Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria, in secula. Amen.
Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство,
і сила, і слава навіки. Амінь [Мт. 6.9–13].
Імперативні формули застереження мають схожі особливості вживання, що й
імперативні формули наказу. Проте на відміну від них є не прямим наказом, а побажанням:
Prose,cete avpo. tw/n grammate,wn) Cavete a scribis. Стережіться книжників
[Лк. 20.46];
Ble,pete avpo. tw/n grammate,wn) Cavete a scribis. Стережіться тих книжників.
[Мр. 12.38];
grhgorei/te Vigilate. Пильнуйте [Мр. 13.37].
Заповіді, як особливий вид імперативних формул, характеризує певна категоричність спонукального значення. Адже це не просто накази до дії, а правила життя
для багатьох людей. Відтінок обов’язковості у значенні передається за допомогою
кон’юнктивних форм і в давньогрецькій, і в латинській мові. Наприклад:
Mh. moiceu,sh|j( Mh. foneu,sh|j( Mh. kleyh|j( Mh. yeudomarturh,sh|j( Ti,ma to.n pate,ra
sou kai. th.n mhte,ra) Ne moechare, Ne occidito, Ne furare, Ne falsum testimonium dicito,
Honora patrem tuum, et matrem. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй
неправдиво, шануй свого батька та матір [Лк. 18.20].
vAgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,n Diliges proximum tuum ut te ipsum. Люби
свого ближнього, як самого себе [Мт. 22.39; Мр. 12.31];
Ouvk evkpeira,seij ku,rion to.n qeo,n sou Non tentabis Dominum Deum tuum. Не спокушуй Господа Бога свого! [Мт. 4.7].
Проаналізувавши семантико-прагматичні особливості вживання імперативних
формул, можна зробити висновок, що залежно від цілей мовця у процесі комуніка138
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ції використовуються формули із спонукальним значенням наказу, прохання, заповіді та застереження. Саме від специфіки спонукального значення залежить спосіб
лексико-граматичного відтворення імперативної формули у тексті.
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ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ЛАТИНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ
У ТВОРАХ Г. В. КАТУЛА
(на матеріалі епілію "Аттіс" )
Борбенчук Ірина Миколаївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу вірша "Аттіс" римського поета Г. В. Катула та виявленню основних засобів латинської поетичної мови, що характеризують індивідуальний стиль та
майстерність автора.
Ключові слова: латинська поетична мова, стилістичні особливості, тропи та фігури, синонімія.

Сповнена почуттів і щирості лірика римського поета Гая Валерія Катула (бл. 87 р. –
після 54 р. до н. е.) привертає увагу читачів тематикою і поетичною майстерністю у
використанні виражальних засобів латинської мови, що відображають індивідуальність світосприйняття автора, показують мовні норми періоду його життя та змальовують особистість даної епохи. До виражальних засобів слід відносити не лише
стилістичні (тропи та фігури), а також лексичні особливості (запозичення, демінутиви, синоніми тощо), що в сукупності характеризують стиль автора.
Актуальність проведення дослідження виражальних засобів латинської мови у
творчості Катула обумовлене відсутністю теоретичних робіт лінгвістичного характеру, де б вивчалися функції, значення та роль виражальних засобів у поетичному
тексті. Метою дослідження є з’ясування особливостей вживання виражальних засобів латинської поетичної мови на прикладі латинськомовного епілію "Аттіс" Катула. Мета зумовила завдання, а саме виявити виражальні засоби латинської поетичної мови, встановити індивідуальну манеру поета, що проявилася через засоби
мови. Об’єктом дослідження виступили основні тропи та фігури, лексичні одиниці
(грецизми, демінутиви, архаїзми, синоніми). У даному дослідженні ми не ставили
за мету вивчення теорії тропів та фігур, а тому користуємося загальноприйнятими
класифікаціями (В. Дуров).
Епілій "Аттіс" займає особливе місце у творчості Катула. Твір написаний у азіатському стилі, характерними рисами якого є поєднання таємничого культу богині
Кибелли зі звичайним елліністичним життям та зображення екзотики Сходу. Точний час створення епілію невідомий, але однією з причин виникнення стала поїздка
поета на Схід [Мегела 2009, 94], або ж конкретно у Віфінію [Тронский 1988, 344].
До того ж, Катул захоплювався містичними східними культурами, зокрема й культом богині Кибелли. В результаті з’явився герой Аттіс, що певною мірою відображає самого автора, який через розчарування в коханні не може жити у соціумі і
єдиним виходом зі становища бачить втечу у свій власний світ [Лосев 2005, 362].
Міф про богиню Кибеллу та юнака Аттіса був відомий у Римі, однак епілій не є
переказом поширеного сюжету. Переосмислення і літературна обробка надали твору нового смислового навантаження, саме тому Аттіс Катула має непряме штучне
відношення до міфологічного [Катул 2006, 246]. Незважаючи на неоднозначність
образу Аттіса та оригінальний сюжет, літературознавці, обмежуючись кількома
рядками, досить стримано характеризують твір. Так, одна з провідних вітчизняних
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дослідниць творчості поета І. В. Шталь у монографії "Поезія Гая Валерія Катула"
навмисне поза увагою лишає епілій, мотивуючи це тим, що через складність та численні інтерпретації твір вимагає детального дослідження з використанням коментарів та літературних і позалітературних розвідок [Шталь 1977, 9].
Повернемося, власне, до мети дослідження. Виражальними засобами мови є тропи
і фігури, завдання яких у поетичному тексті полягає в прикрашанні мови, у наданні
словам нового переносного значення, що досить часто впливає на яскравість висловлення, розширює сферу вживання лексем і збагачує словниковий склад мови.
Переважна більшість античних поетів (Ціцерон, Квінітіліан, Сенека тощо) та сучасних філологів (О. Потебня, В. С. Дуров, М. Гаспаров, Р. Фолькман та ін.) за красою серед тропів виділяють метафору. Вона служить для наочності та короткості,
для возвеличення та уменшення, за допомогою неї можна уникнути непристойностей у мові та створити велику кількість яскравих образів. [Дуров 2004, 11]. Катулом
було створено такі метафори (у квадратних дужках вказуються рядки, де були виявлені певні тропи та фігури): Ego gymnasi fuit flos, ego eram decus olei Я був квіткою гімназія, я був прикрасою палестри. [64] Etiam recente terrae sola sanguine
maculans П’ятнаючи свіжою кров’ю обличчя землі [7]; Piger his labante languore
oculos sopor operit; / Abit in quiete molli rabidus furor animi Сон лінивий закриває
заколиханою втомою очі. У м’якому спокої тоне лютий гнів душі [37–38];
Pepulitque noctis umbras vegetis sonipedibus І прогнав тіні ночі бадьорими дзвінконогими [41]; Quod enim genus figuraest, ego non quod obierim? Чи є такий рід лику,
щоб я його не носив? [62]; Linquendum ubi esset orto mihi Sole cubiculum Як зі сходом сонця я мушу лишити ліжко [67].
Завданням персоніфікації, одного з різновидів метафори, є перенесення ознак
істот на неживі предмети та віддалені поняття. Наприклад, у тексті надано властивостей людини сонцю: Sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis / Lustravit aethera album, sola dura, mare ferum Але коли золотим обличчям Сонце, сяючи очима Освітило ефір прозорий, круті землі, дике море [39–40].
Метонімія – образний вислів, коли назва одного предмета замінюється назвою
іншого предмета, що перебуває з ним у певному зв’язку. Так, Аттіс оскопив себе
гострим каменем, тобто ножем devolsit ili acuto sibi pondera silice [5]; до рук узяв
круг волової шкіри – тимпан quatiensque terga tauri teneris cava digitis [10]; стомлений герой разом зі свитою лягли спати голодними, без Церери nimio e labore somnum capiunt sine Cerere [36]. Аттіс призиває тварин богині Діндімени, а саме тих
безумних прихильників, яких потім же сама богиня ганяє, як несвідоме стадо simul
ite, Dindymenae dominae vaga pecora [13]. Герой згадує, що він був прикрасою палестри (дослівно прикрасою олії, так як при гімнастичних вправах натиралися олією)…ego eram decus olei [64], у його домі завжди було багатолюдно, тобто поріг не
встигав прохолонути mihi ianua frequentes, mihi limina tepida [65]
Найвідомішим і найпростішим художнім тропом є епітет – художнє означення,
яке образно чи емоційно розкриває ознаки певного явища, викликаючи оціночне
ставлення до нього. В античну епоху розрізняли епітет необхідний і епітет як прикрасу. У даній поезії виявлено необхідні епітети, тобто звичайні граматичні означення, вжиті у прямому значенні, які вказують на загальні властивості певного
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явища (курсивом подані латинські словосполучення у тій формі, що вжиті в тексті):
швидкий корабель celerі rate [1], свіжа кров sola sanguine [7], зігнута дудка curvo
grave [22], легкий тимпан leve tympanum, пустий кимвал cava cymbala [29], білий
ефір aethera album [40], нові звістки nova nuntia [75], мускулиста мужня шия ferox
torosa cervice[83], руда грива rutilam iubam [83].
Власне епітети, художні означення, у тексті підкреслюють специфічні, індивідуальні сторони явища, слова вжиті в переносному значенні: білосніжні руки niveis
minibus [8], ніжні пальці teneris digitis [10], голови у плющах capita hederigerаe [23],
несправжня жінка notha mulier [24], ніжний спокій in quiete molli [38], золотисте
обличчя oris aurei [39], скажені лігвища furibunda latibula [54], квіткові вінки
floridis corollis [66], рожеві вустоньки roseis labellis [74].
Епітети найчастіше виражаються прикметниками, але можуть також іменниками
(житель лісу олень cerva silvicultrix, дикий кабан (який вештається по дібровах)
аper nemorivagus [72]), прислівниками (тужливо голосом voce miseriter [49]), дієприкметниками (схвильованими голосами trepidantibus linguis [28], заколисаною
втомою labante languor [37], сяючими очима radiantibus oculis [39], заплаканими
(повними від сліз) очима lacrimantibus oculis [48]).
Структура даного твору заснована на ритмічно-інтонаційних повторах, адже у
поезії значення має не лише поетична лексика, зміст слова, а і його звучання. Поетичні образи, створені автором, підсилюються і увиразнюються саме завдяки звукам мови – фігурам слова. Серед фігур, що покликані для звукового оформлення
мови, нами були виявленні такі:
Алітерація – повтор однакових початкових звуків у словах, що слідують один
за одним в реченні чи вірші. В античну добу розрізняли алітерацію приголосних і
голосних, тому у тексті є такі її види:
1) приголосних (Niveis citata cepit minibus leve tympanum [8]; Quatiensque terga
tauri teneris cava digitis [10] Age caede terga cauda, tua verbera patere [81] Dea,
magna dea, Cybebe, dea domina Dindymi [91]);
2) голосних (Alios age incitatos, alios age rabidos [93]);
3) змішаного типу (Furibunda simul anhelans vaga vadit animam agens [31] At ubi
umida albicantis loca litoris adiit, [87]).
Анафора – повтор окремих слів або одних і тих зворотів на початку різних речень
або частин одного речення. Анафора надає живості та величності мові, служить не
лише для прикрашання, а й підсилення думки, так як повтор початкових слів надає
різкості та наполегливості [Дуров 2004, 28]. Автор полюбляв цю фігуру, вона зустрічається у рядках 20, 21–25, 63–64, 65–66, 68–72, 93. Наведемо деякі приклади:
Ego mulier, ego adolescens, ego ephebus, ego puer,
Ego gymnasi fui flos, ego eram decus olei [63–64].
Ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?
Ego Maenas, ego mei pars, ego vir sterilis ero? [68–69].
Подвоєння – повторення два рази підряд одного й того ж слова у реченні. Завданням цієї фігури є підсилити мову чи ж викликати співчуття, жалість. Подвоєння привертає увагу і впливає на читача [Дуров 2004, 31]. В одному випадку маємо
повтор прикметника і прислівника: Miser a miser querendum est etiam atque etiam,
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anime Нещасний я, нещасний, плакати знову і знову змушена ти, душе моя [61].
В іншому повтор прислівника привертає увагу до дієслова, що передає нещастя героя: Iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet. Страждаю, страждаю, що я так
вчинив, боляче мені, боляче [73].
Епаналепс – повторення на початку наступного вірша одного й більше слів, що
стоять в кінці вірша.
Niveis citata cepit minibus leve tympanum,
Tympanum tuum, Cybebe, tua, mater, initia [8–9].
"Agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul,
Simul ite, Dindymenae donimae vaga pecora, [12–13].
Patria , bonis, amicis, genitoribus abero?
Abero foro, palestra, stadio et gyminasiis? [59–60].
Кондуплікація – повтор слова чи групи слів попередньої фрази на початку наступної з метою підкреслити їх значення:"Agedum," inquit "age ferox <i>, fac ut hunc
furor <agiter>,/ Fac uti furoris ictu reditum in nemora ferat. Ну, лютий, іди і зроби,
щоб став він скаженим. Зроби, щоб в пориві гніву він знову пішов у ліс [78–79].
Гомеотелевт – співзвучність закінчень. В паралельних частинах речення відповідні слова мають однакову кінцеву флексію:"Patria o mei creatrix, patria o mea
genetrix…" [50], Alios age incitatos, alios age rabidos [93].
Гомеоптот – використання серії слів у одному й тому ж відмінку: Lustravit
aethera album, sola dura, mare ferum [40], Patria, bonis, amicis, genitoribus abero?/
Abero foro, palestra, stadio et gyminasiis? [59–60].
Клімакс – це такий порядок слів, при якому кожне наступне слово має наростаюче значення, завдяки чому створюється підсилення викликаного враження. Напр.:
Vadit, fremit, refringit virgulta pede vago Він іде, реве, топче під бродячою ногою
траву [86].
Виявлена і така фігура слова як ономатопея (звуконаслідування): Ubi sacra
sancta acutis ululatibus agitant Де у священному обряді голосно завиваючи кричать [24], Thiasus repente linguis trepidantibus ululat Раптом хор схвильованими голосами завив [28].
Для досягнення найбільшої виразності мови поет Катул використав особливі
синтаксичні форми – фігури думки, а саме:
Перифраз – заміна назви предмета, явища, людини описом їхніх найхарактерніших ознак. Сприяє образному змалюванню дійсності: До зеленої Іди швидкий хор
іде швидкою ногою (спішить) viridem citus adit Idam properante pede chorus [30];
його богиня Пазіфея прийняла на тремтячі груди (обійняла) trepidante eum recepit
dea Pasithea sinu [43]; Сама зіниця ока бажає звернути на тебе погляд (подивитися)
Cupit ipsa pupula ad te sibi derigere aciem [56].
Плеоназм – вираження, що містять однозначні, а тому зайві слова. Напр.: ibi
Somnum excitam Attin fugiens citus abiit там від пробудженої Аттіс пішов утікаючи
сон [42].
Апострофа або риторичне звертання – висловлювання адресується предмету,
поняттю, відсутній особі, чим увиразнює мову. Напр.: ubinam aut quibus locis te
positam, patria, reor? Де, в якій стороні мені тебе, Батьківщино, шукати? [55]; Dea,
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magna dea, Cybebe, dea domina Dindymi О богине, велика богине Цибело, ти господиня Діндіми! [91].
Асиндетон – це навмисний пропуск сполучників, внаслідок чого мова стає виразнішою, стислою і насиченою: Patria, bonis, amicis, genitoribus abero? [59].
Інструментарієм для створення настрою пригніченості та самотності, страху перед невідомим, що характерні для культу богині Кибелли, стали розмір та художні
засоби латинської мови. Віршований розмір галіамб, яким написаний твір, поєднує
у собі галасливо-оргіастичні ноти з почуттям туги і смутку [Мегела 2009, 94; Катул 2006, 244]. Серед художніх засобів слід відмітити синонімічні ряди на позначення почуття неврівноваженого душевного стану героя (іменники – rabies безумство, odium ненависть, furor гнів; прикметники – vagus розгублений, rapidus, ferus
дикий, furibundus, rabidus скажений, ferox лютий). Крім того, вжиті синоніми на
позначення лексеми море (mare, vadum, umidus locus, pelages, salum) та оскоплення
чоловіка (devolsit ili відрізав чоловіче достоїнство [5], ut relicta sensit sibi membra
sine viro скинувши тіло, відчув себе не чоловіком (досл. без чоловіка) [6], corpus
evirastis ви оскопили тіло [17], notha mulier несправжня жінка [27], liquidaque mente
vidit sine quis ubique foret і спокійним розумом бачить без чого і де вона [46], vir
sterillis скопець [69].
У лексичному складі слід відмітити грецизми: топоніми (Dindyma, Phrygia, Phryx),
міфологізми (Attin, Cybebe, Dyndimena, Pasithea), побутові явища (aether, calamus,
chorus, corolla, thiasus, cymbalum, ephebus, palestra, tympanum, pelagus, salum), прикметники (nothus, Phrygium); архаїчні форми: минулий доконаний час tetuli замість
класичної форми tuli та прислівник rusum, що увійшов до словника як rursum [47].
У результаті дослідження виражальних засобів латинської поетичної мови в епілії "Аттіс" поета Г. В. Катула ми прийшли до таких висновків:
1) для створення яскравих художніх образів та підкреслення специфічних індивідуальних сторін явища було використано такі тропи, як метафора, персоніфікація,
метонімія, епітет;
2) ритміко-стилістичні повтори надали поетичному твору цілісності, емоційності та гармонії. Фігури слова (алітерація, анафора, повторення, кондуплікація, гомеотелевт тощо) створили мелодійне звучання, викликали жалість, співчуття, привернули увагу до головної думки;
3) фігури думки (перифраз, плеоназм, апострофа, асиндетон) послужили для виразності та насиченості мови, підкреслили смислову значимість твору; 4) для передачі настрою культу богині Кибелли послугував розмір, лексика (грецизми, неологізми, поодинокі форми архаїзмів та демінутивів), вживання синонімів.
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Выразительные средства латинского поэтического языка в сочинениях Г. В. Катула (на материале эпиллия "Аттис")
Статья посвящена лингвостилистическому анализу эпиллия "Аттис" римского поэта Г. В. Катула и
выявлению основных средств латинского поэтического языка, которые характеризуют индивидуальный стиль и мастерство автора.
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ФОНОСЕМАНТИЧНІ ВИМІРИ САКРАЛЬНИХ ЛАТИНОМОВНИХ НАПИСІВ
Галамага Олена Володимирівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто фоносемантичні характеристики сакральних текстів любовної магії. Зосереджено увагу на виявленні звуко-буквенних символів, за допомогою яких здійснюється навіювальний
вплив. Проаналізовано фоносемантичні особливості текстів, пов’язаних із любовною магією.
Ключові слова: сакральний текст, звуковий символізм, фоносемантика, асоціація.

Сакральні тексти можна інтерпретувати в термінах багатозначної смислової системи, для якої релевантними виступають численні пояснення й інтерпретації.
Першими дослідниками сакральних текстів стали історики давніх цивілізацій,
для яких ці тексти представляли насамперед важливе культурознавче джерело. Пізніше до вивчення таких текстів долучилися компаративісти (Антуан Мейє "Нариси
з історії латинської мови" / Esquisse d’une histoire de la langue latine, 1928), котрі використовували їх як допоміжний матеріал у своїх порівняльно-історичних розвідках.
У ХХ ст. на сакральні тексти звернули увагу психологи, зокрема К. Г. Юнг та його
послідовники. Вилучаючи з таких текстів різноманітну інформацію, важливу для
розвитку психології в цілому, вони запропонували "ключі" для інтерпретації сакральних текстів. Зокрема К. Г. Юнг ("Психологія та релігія", 1940) вважає, що сакральний текст є продуктом діяльності всієї людської психіки, а не лише свідомого.
Таким чином, в історії розвитку науки сакральні тексти вивчалися під кутом зору різних наукових підходів (реалізація принципу міждисциплінарності), що свідчить про складність цього феномену людської культури, – ритуальні латиномовні
тексти не є виключенням з цього загального правила.
Об’єктом нашого дослідження є сакральність як лінгвістичний феномен.
Предметом дослідження є фоносемантичні характеристики сакрального латиномовного тексту.
Мета – дослідити та виявити на базі сакральних текстів звуко-буквенні символи,
за допомогою яких здійснюється навіювальний вплив.
Наукова новизна даної розвідки полягає у дослідженні фоносемантичного аспекту латиномовного сакрального тексту як лінгвістичного суб’єкта сугестії.
Сакральні тексти є вербалізованою структурою із звуковим полем виміру, тому їх
аналіз у контексті фоносемантики чи звукового символізму має стати першим етапом
дослідження такого мовленнєвого матеріалу, що надасть можливість правильно витлумачувати значення, закарбовані за допомогою звуко-буквенних послідовностей.
Фоносемантика – це галузь лінгвістики, що вивчає звукозображальну систему
мови, вплив звуків на смисл вимовлених слів, а також на прагматичні установки
носіїв мови, які породжуються на підсвідомому рівні. Іншими словами, фоносемантичний аналіз дозволяє зробити висновок про те, як дане слово сприйматиметься
носіями мови на підсвідомому рівні, оскільки звукова (фонетична) форма слова істотним чином впливає на смисл сказаного.
Поняття звукового символізму розглядається у рамках фоносемантики і означає
закономірний (а не довільний) фонетично вмотивований зв'язок між звучанням та
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значенням слова. На думку вчених, глибоким звуковим символізмом сповнені твори
Едгара По, Ш. Бодлера, К. Бальмонта, В. Брюсова, П. Куліша. Майстерно використовував фонетичний символізм і Т. Шевченко ("Княжна": "Гармидер, галас, гам у гаї").
Початок розвитку фоносемантики у колишньому СРСР припадає на 70–80-ті роки XX ст., коли вийшли друком праці О. П. Журавльова "Фонетичне значення"
(М., 1974), "Звук і смисл" (М., 1981; М., 1991). На основі експериментальних даних
з опорою на психометричний метод вивчення символічного значення звуків мови
вчений виявив символіку звукових одиниць. Наприклад, А асоціюється з широтою,
свободою, червоним кольором; У – з сумом, тривогою, тіснотою, темним кольором
і т. п. [Журавлёв, 1974].
О. П. Журавльову експериментальним шляхом за допомогою інформантів вдалося з'ясувати, що навіть ізольовані звуки мають певні значення. Наприклад: такі з
них, як [в], [а], [р], [о] – одностайно визначені як сильні; [х], [п], [йу] –послаблені,
маленькі. [к], [ш], [ж], [с], [ф] здаються людям шерехатими; [а], [о],[л], [у] – гладенькими. На думку опитаних, звукам притаманні такі якості, як хоробрість, печаль, доброта. Наприклад, [д], [н], [л], [м] – добрі звуки; [ж], [с], [ф], [з], – злі;
[а], [я] – хоробрі; [с], [ х] – боягузливі; [а],[р],[я] – радісні; [с], [к], [т] – печальні
[Потапенко, 1989].
Історія вивчення цього питання засвідчує, що ще в Давній Греції виникла відома
філософсько-лінгвістична суперечка про те, як народжуються слова, і як речі отримують свої імена. Прибічники однієї з теорій вважали, що імена предметам і явищам довкілля присвоюються довільно, за взаємною згодою людей – теорія θέσει. Їх
опоненти стверджували, що імена якимось чином відображають сутність, природу
предметів, а звучання містить закодовану інформацію про їхні властивості – теорія
φύσει. На думку Платона, в мові є звуки швидкі, тонкі, величезні, округлі тощо. І є
предмети швидкі, тонкі, величезні, округлі. Тож "швидкі" предмети отримують
імена, що включають "швидкі" звуки; "тонкі" предмети отримують імена з "тонким" звучанням; до складу імен для "величезних" предметів повинні входити "величезні" звуки. Наприклад, при вимові звуку [р] язик швидко вібрує, тому [р] –
"швидкий" звук, і слова, що містять його, позначають швидкий або різкий рух:
ῥαγδαῖος – стрімкий, ῥαίνω – бризкати, ῥάκωμα – дрантя, ῥᾰπίζω – вдаряти, ῥέγκω –
хропіти, ῥέω – струменіти, текти. і т. д.
У XVIII ст. М. В. Ломоносов розвивав унікальну теорію про те, що слова, які містять голосні звуки [e], [i], [й], повинні використовуватися для опису ніжних предметів, а ті слова, в котрих використовуються звуки [о], [у], [и] – для опису речей,
які можуть викликати страх.
Від часів свого виникнення фоносемантика поставала як міждисциплінарна наука на межі фонетики, семантики, лексикології та психології. Дослідники Е. Фенц,
М. Опіц, Ф. Цезен, Я. Бем розглядали звуки та слова як символи, своєрідні аудіальні образи вічного ідеального буття, між звуками і образами вчені віднаходили ідеальний зв'язок. Ф. Новаліс та брати Август та Вільгельм Шлегелі у своїх дослідженнях розробляли систему відповідності звуку кольору (в основному це стосувалося
голосних звуків) [Чернікова, 2009].
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Досить часто фоносемантику ототожнюють із звуковим символізмом, що визначається як фонетично вмотивований зв'язок між звуками, з яких складається форма
слова, та не акустичною ознакою денотата, що лежить в основі номінації, а у фоносемантиці розглядається звукоінформативний компонент звукосимволізму, що є невід’ємним від художнього мовлення. До того ж, цей компонент є носієм поетикообразних уявлень, що створюють певні асоціації під час сприйняття тексту. Цікавим
є "аспект звуко-буквенної синестезії" (грец. συνεστεσια – одночасне відчуття), коли
при читанні або вимовлянні певних букв-звуків із символічним значенням у свідомості людини виникає "музика тексту", створюється асоціативно-звукова тональність.
Дослідження фонетичної організації мови сакрального тексту можливе в аспекті
фоносемантики, яка виходить з положення про те, що звуки (фонеми) самі по собі є
носіями семантичних ознак [Д. Благий, С. Воронін, І. Горелов, О.Журавльов, В. Левицький, М. Ломоносов, К. Сєдов, Й. Стернін, Е. Штерн та ін.]. Цей підхід кардинально відрізняється від традиційного підходу до фонеми як незначущої мовної
одиниці, виключно фігури плану вираження.
Фонетичні чергування в сакральному тексті створюють латентну ритмічну схему, актуалізуючи в підсвідомості людини семантику відповідних ключових лексем,
що містять ці чергування. Таким чином, імпліцитно, з погляду лексики, під час
прослуховування (чи промовляння) тексту відбувається безупинне нагнітання й
навіювання певної ідеї.
Так, наприклад у написі з міста Помпеї, датованому 79 р. н.е., спостерігаємо повтори лексем, ключових для даного закляття:
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 сакральному тексті також використовується звуковий символізм, який створює у свідомості учасників ритуалу ряд асоціацій, актуалізуючи приховані елементи зовнішньої форми слова. Вплив такого тексту реалізується за рахунок експресії,
як правило, відсутньої у розмовній мові. Функціонально-стильова приналежність
ритуального тексту, яка, у свою чергу, детермінується тематичною спрямованістю
тексту, має велике значення для його тлумачення.
У даному магічному дискурсі словоформи amare та amat характеризуються милозвучністю, адже містять відкриту голосну фонему /а/ та губний приголосний /m/,
що асоціюються з м’якістю, проте під час вимовляння можуть сприйматися негативно. Це пояснюється явищем омонімії в латинській мові. Під час промовляння сакральних текстів може відбутися ототожнення цього слова з іншим, подібним йому
за звучанням: mors, mortis f – смерть. Питання про амбівалентне співвідношення
понять "смерть"(Танатос) та "любов"(Ерос) поставало в працях багатьох дослідників. Зокрема З.Фройд розглядав їх як взаємозалежні, підкреслюючи, що загроза
Танатоса асоціюється з виснаженням Ероса: "Причиною тому є подібність стану
кульмінації, який настає в момент закоханості та смерті" [Фройд, 1923].
Ерос і Танатос – це найпотужніші засоби, якими Космос поза нами (Космос у розумінні давніх греків, а не сучасних астрофізиків) нагадує нам про безпорадність лю148
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дини і сміховинність її самопроголошеного статусу вінця творіння – але водночас і
про вищість таємниці початку, кінця та тривання, яку людина втілює. Все вище зазначене, робить зрозумілішим і зміст даного закляття, адже без кохання немає життя.
Звуки, які входять до складу ключових слів у сакральних текстах, характеризуються заздалегідь запрограмованим експресивно-емотивним значенням, завдяки
якому їхній конотативний зміст поширюється на всі лексеми даного тексту. Якщо
ключові фонеми входять до складу негативних понять, то весь емоційний настрій
тексту змушує співвіднести їх із ключовими позитивними поняттями і тим самим
нейтралізувати зміст лексем негативної забарвленості. У такий спосіб здійснюється
навіювальний ефект, характерний для сакральних текстів.
Латинський паліндром (від грец. πάλιν – знову та грец. δρóμος – біг – слово, число, набір символів, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках – зліва направо та справа наліво) не менш цікавий з погляду
його тлумачення, – так, у наступному паліндромі прихована таємна назва Риму, про
це згадував ще Пліній:
Signa te, signa, temere me tangis et angis.
Roma tibi subito motibus ibit amor.
(Познач себе, познач, випадково мене торкайся і турбуйся. До тебе, Рим, несподівано прийде любов).
Дослідники вважають, що ця назва міста може бути пов’язана з римським божеством Янусом (лат. Janus, від лат. janus – критий прохід та janua – двері). Як відомо, Янус – єдність двох начал, тому його часто зображували дволиким, зокрема, він
мав чоловічі та одночасно жіночі риси, риси Марса – бога війни та Венери – богині
краси та кохання.
Відомо, що Вічне місто було засноване мечем (зброєю Марса), коли Ромул
(Romulus) вбив свого брата Рема (Remus), і, відповідно, його назва латиною ROMA –
відображає чоловічі риси. Паліндром, який вибито на воротах Риму, одразу дає відповідь: відкрите обличчя Януса та чоловіче ім’я ROMA, а інше – таємне, жіноче –
AMOR – любов.
У даному паліндромі спостерігаємо повтор, що супроводжується свистячими приголосними /s/ та /t/, що утруднює вимовляння: Signa te, signa, temere me tangis et angis.
Ю. М. Лотман у своїй науковій праці "Семіосфера" звертає увагу на те, що при
зворотному прочитанні паліндрома змінюється і семіотична природа тексту загалом. Можна припустити, що, з одного боку, читання у зворотному напрямку активізує механізми функціональної асиметрії кори великих півкуль головного мозку, а
з іншого, на вищих рівнях культури, воно пов’язано з протиставленням явного –
таємному, профанного – сакральному [Лотман, 1996].
Показовим є використання паліндромів у закляттях, магічних формулах, написах на воротах та могилах, тобто місцях, суміжних з іншою реальністю, а також
магічно активних місцях культурного простору – місцях зіткнення земних ("нормальних") та інфернальних ("потойбічних, диявольських") сил. На цих же стиках
відбувається посилення семіотичної активності людини. Прикладами можуть бути
відомі римські свинцеві таблички з прокляттями, що були залишені біля могил, зображення формули SATOR на дверях вілли в Помпеях.
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Отже, дослідження сакральних текстів у вимірах фоносемантики показало, що в
аналізованих текстах присутні звуко-буквенні символи, які створюють у свідомості
їх акцептів асоціації, котрі сприяють навіювальному ефекту. Важливим є вплив не
окремої фонеми, а лексеми, до складу якої вона входить, оскільки саме лексема у
своїй формально-семантичній цілісності провокує асоціації за формою або смислом
з іншими складниками лексичної системи латинської мови.
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Фоносемантические измерения сакральных латиноязычных надписей
В статье рассмотрены фоносемантические характеристики сакральных текстов любовной магии.
Внимание автора сосредоточено на выявлении звуко-буквенных символов, с помощью которых осуществляется воздействие-внушение. Проанализированы фоносемантические особенности текстов,
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Phonosemantic Dimensions of Latin Sacral Inscriptions
Within the article the phonosemanic characteristics of sacred love magic texts are being analyzed. Auter’s
attention is focused on the identification of sound-letter symbols which are responsible for suggestive
influence. The attempt is made to throw light on phonosemantic peculiarities of texts linked with love magic.
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СПІВОЧІ ПТАХИ У КАРТИНІ СВІТУ НАРОДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АНТИЧНОСТІ:
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ВІДБОРУ
Грекова Марія Андріївна,
асп.
Київський національний лінгвістичний університет
Розглянуто підходи до класифікації птахів у контексті лінгвокультури народів європейської античності як з позицій сучасної орнітології, так і за їх репрезентацією в античній міфопоетичній та науковій картинах світу. Визначено можливі критерії відбору птахів, яких можна вважати співочими за їх
символічним значенням у античній культурі та за вербалізацією їх звукових характеристик у давньогрецькій та латинській мовах. Концепт СПІВОЧІ ПТАХИ охарактеризовано як символьний прототипічний, складно структурований, з неоднаковим висвітленням окремих представників орнітофауни.
Ключові слова: антична лінгвокультура; картина світу; концепт СПІВОЧІ ПТАХИ; концептосфери
ЗВУК і ОРНІТОФАУНА.

Популярна нині лінгвокультурологія досліджує через посередництво сучасних
мов сучасні культури. Сучасна європейська культура містить у собі античну і середньовічну культури як інтертекст, "інтеркультуру". Відповідно, актуальною і перспективною галуззю лінгвокультурології та лінгвоконцептології є дослідження
саме античної концептосфери. Результати реконструкції концептів античності дозволяють простежити еволюцію концептів сучасності у діахронії, більш повно і змістовно розглянути їх пасивний, за Ю. С. Степановим, шар [Степанов 1997, 52, 57].
Класична праця Ю. С. Степанова "Константи; Словник російської культури" [Степанов 1997] дає приклад застосування діахронічного підходу до опису концептів,
названих автором "культурними константами" – базових онтологічних категорій.
Дана стаття присвячена розв’язанню однієї з принципових задач, що постають
при дослідженні теоретичних засад побудови культурного концепту, денотат якого –
це групи природних об’єктів, що мають складну структуру організації: визначенні
принципу відбору цих об’єктів, особливо в межах певної підгрупи. Співочі птахи –
це одна з підгруп птахів, відповідно концепт СПІВОЧІ ПТАХИ можна вважати субконцептом концепту ПТАХ. На нашу думку, коректніше навіть реконструкт СПІВОЧІ ПТАХИ вважати за концептосферу. Наскільки нам відомо, робота як з визначення критерію відбору об’єктів – денотатів концепту, так і з опису античного культурного концепту СПІВОЧІ ПТАХИ ще не здійснювалася. Метою нашого дослідження є визначення критерію відбору птахів, яких можна вважати співочими у
контексті античної лінгвокультури та з’ясування принципу організації концепту
СПІВОЧІ ПТАХИ.
Матеріалом дослідження є корпус творів давньогрецьких та римських класиків
електронної бібліотеки "Perseus Digital Library", а також словники і довідники
[Дворецкий 1958, Дворецкий 1996, Lewis 1891, Liddell 1996, Suda, Смит]. Оскільки
інформацію про античних птахів можна добути лише з античних текстів та коментарів до них, то об’єктом дослідження є давньогрецькі та латинські лексеми на позначення співочих птахів; а предметом – акустичні денотати цих лексем у контексті картини світу античних народів.
Систематичне дослідження птахів, зазначених у античних текстах, було започатковано на початку XIX століття Жоржем Кюв’є, основоположником порівняльної
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зоології і палеонтології, який за допомогою латинського перекладу творів Аристотеля, виконаних Жозефом Скалігером, використовуючи дані сучасної йому зоології, зоогеографії та етології, привів у відповідність до номенклатури Карла Ліннея
усі можливі для ідентифікації орнітоніми класичних давньогрецької та латинської
мов. Наприкінці XIX століття шотландський зоолог, математик і філолог-класик,
перекладач природничих творів Аристотеля англійською мовою Томпсон д’Арсі
склав повний словник давньогрецьких назв птахів, супроводжуючи кожну статтю
не тільки англійським перекладом з наведенням відповідної назви за Ліннеєм, а і
культурологічним коментарем, інформацією про міфологічну, символьну, астрономічну репрезентацію відповідного зооніма, його участь у пареміях [Thompson 1895].
У той же час американський філолог-класик Ернст Мартін здійснив опис птахів,
згаданих у латинській поезії [Martin 1914]. Джон Ху виправив припущені Мартіном
фактичні помилки, виконав власне дослідження птахів римської поезії, зіставивши
їх із птахами грецької поезії [Hough 1974]. О. М. Фрейденберг називає птахів класичної античної літератури "одним із образів античного міфологічного мислення"
[Фрейденберг 1998, 23, 53]. Вяч. Вс. Іванов і Т. В. Ґамкрелідзе розглядали номінації
античних птахів із позицій семантики та типології культури у рамках "класифікаційного словника індоєвропейських семантем за семантичними полями із залученням
необхідних даних про можливі історичні денотати цих лексем" [Гамкрелидзе 1984,
460, 541–542]. Семантичний, семіотичний, культурологічний та когнітивний – основні підходи новітніх досліджень, присвячених птахам, зокрема античним; при
цьому птахи розглядаються як символи і міфологеми [Иванов 1992, Топоров 1992,
Ботвинник 1992, Селиванова 1994, Брагинская 2001]; як складові етносемантики
[Гури 2009]; як елементи паремій [Карасев 2008]. Птахів римської поезії розглядають як результат рецепції птахів поезії давньогрецької [Смышляева 2005, Каячев 2008]. Англомовні дослідження переважно здійснюються з позицій когнітивістики [Ketterer 2012, Jones 2014] та культурології [Toyenbee 2013]. Орнітоніми сучасних європейських мов досліджуються з точки зору ономастики [Костина 2004]
та лінгвоконцептології [Семейн 2006, Казимир 2007, Тхор 2009, Кутьева 2012].
Проблема визначення критерію відбору об’єктів певної групи, класу, концепту є
частиною загальнонаукової проблеми визначення основи для класифікації і
з’ясування, чи буде це основа об’єктивної диференціації природних явищ, чи людської класоутворюючої діяльності, чи і тим, і іншим [Розова 1986]. Тобто, за термінологією античної філософії, основа класифікації може визначатися чи φύσει, чи
θέσει. Прагнучи об’єднати обидва принципи, оскільки для нас важливі як самі птахи, так і їх сприйняття античними народами, будемо визначати критерій відбору
співочих птахів античної культури, виходячи як із даних сучасної науки, так і з ролі
птахів у цій культурі. Таким чином, слід урахувати, з одного боку, сучасну та античну класифікацію птахів; з іншого – семантичний зв'язок між поняттями "спів" та
"птах" у античності, тобто область перетину концептосфер ЗВУК і ОРНІТОФАУНА
в античній культурі.
Терміносполучення "співочі птахи" належить сучасній орнітології, у якій під
ним розуміються птахи підряду співочі горобцеподібі (Oscines, або Passeri) ряду
горобцеподібних (Passeriformes). Цей підряд складається з двох надродин: Corvida
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та Passerida і є найбагатшим за родовидовим складом (близько 50 родин, 500 родів,
1500 видів). На території Середземномор’я зараз налічується 3 родини Corvida і
21 родина Passerida [Фесенко 2007; Avibase]. Сучасний орнітонім Oscines має витоки у практиці античних ауспіцій, проте античний та сучасний терміни "oscines" слід
вважати омонімічними, оскільки під ними розумілися різні представники орнітофауни, про що буде ще сказано нижче.
Важливими для античності є три способи класифікації птахів серед інших природних об’єктів. По-перше, неолітична, періоду протоіндоєвропейської єдності,
дихотомічна класифікація, описана Вяч. Вс. Івановим і Т. В. Ґамкрелідзе. За цією
класифікацією птахи є живими, наділеними душею істотами, що можуть бути як
дикими, так і домашніми; дикі птахи – це істоти верхнього світу (у прив’язці до світового дерева); домашні – істоти з двома ногами (на відміну від худоби) [Гамкрелидзе 1984, 476]. По-друге, класифікація з сакрально- /профанної точки зору – градація птахів за їх здатністю до передачі волі богів, про яку можна було дізнатися з
ауспіцій. Важливі для ауспіцій птахи поділялися на oscines (віщували голосом) і
alites (віщували польотом). До групи alites належали орел і гриф (хижі птахи), а до
групи oscines – крук, ворона, сова та курка (воронові, совині, курячі), про що сказано у творах римських авторів: Цицерона, Плінія, Плавта, Вергілія, Горація (найбільше – Cic. Dediv.I 39, II 26, 34; Plin.H.N. X 7, 18) [Suda; Смит]. Медіаторами, посередниками між богами та людьми могли бути і інші, крім названих вище, птахи;
причому важливість знамення, що давалося за допомогою птаха, прямо пропорційно залежала від розміру цього птаха: чим птах більший, тим знамення важливіше.
По-третє – наукова класифікація Аристотеля, наведена в "Історії тварин" [Aristoteles 1831; Аристотель 1996], яку Є. В. Орлов визначив як "складну систему класифікацій" [Орлов 2006, 36]. За Аристотелем, птахи – це тварини з кров’ю, що мають
губчасті легені, з двома ногами; що відкладають досконалі яйця; що можуть бути як
суходільними, так і амфібіями (суходільними і водяними), при цьому вони літають,
дихають повітрям і харчуються, відповідно, на суходолі чи у воді (Hist. An. I 1–5).
Птахи, як і інші тварини, поділяються на стадних (голуби, журавлі, лебеді) і таких,
що тримаються поодиноко (хижі). Причому журавлі – не тільки стадні, а й суспільні (πολιτικά) птахи (такі, що роблять спільну справу); до того ж, вони мають вождів
(Hist. An. I 11–12).
В основі сучасної наукової класифікації птахів – будова їх внутрішніх органів.
Частково такий підхід до класифікації є і у Аристотеля. Всі перелічені вище класифікаційні системи враховують також особливості середовища проживання та поведінки птахів. Показово, що для Аристотеля вже не було принциповим розділення
птахів за критерієм їх одомашнення, у той час як для первісної культури саме цей
критерій був основним.
Для усвідомлення цілісної структури значень птахів у античній культурі потрібно враховувати всі їх міфосимволічні ролі, або, іншими словами, їх роль складників
орнітоморфного коду культури; та їх утилітарну роль у господарстві й побуті людей. Пташині символи утворюють ієрархічно організовану структуру, що складається із первинних символів архаїчної культури, або культурних кодів, та вторинних символів, репрезентованих у мистецтві. Птахи як первинні символи – це сим153

Studia Linguistica. Випуск 8/2014

воли космічних і стихійних явищ, світил, вогню, неба, повітря і води; а також символи людських психоемоційних станів. Таким чином, вони кодують як зовнішній
відносно людини світ, так і її внутрішній світ. У міфології птахи є орнітоморфною
іпостассю богів, їх супутниками й символами та учасниками процесів метаморфоз.
Роль птахів як символів солярних циклів відображена у народних віруваннях та обрядах. Роль птахів як медіаторів відображена у практиці ауспіцій. Роль птахів у господарстві – це постачання продуктів харчування. В елліністичний та римський
періоди античності птахи також виконували роль домашніх улюбленців. Птахи є
поетичними символами античної лірики та символами художнього, музичного і хореографічного мистецтв; причому вони є невід’ємними елементами не тільки високого мистецтва, але і низького, елементами сміхової культури. Прив’язка птахів до
високого чи низького стилю визначається їх розмірами та особливостями поведінки:
чим менший розмір і більш метушлива поведінка, тим менш поважною є пташка.
Птахи беруть участь у створенні сексуальної символіки. Нарешті, слід відзначити
роль птахів у процесах номінації: наявні "пташині" топоніми, гідроніми, антропоніми; також від назв птахів утворюються демінутиви – пестливі прізвиська дівчат.
Інформацію про навколишній світ людина отримує перш за все за допомогою
органів зору та слуху, відповідно, акустичні характеристики світу для людини лише
невеликою мірою менш важливі, ніж оптичні (слух у людини розвинутий менше за
зір). Птахів можна і побачити, і почути, отже, вони можуть бути символами явищ,
які сприймаються і зорово, і на слух. Про значення звучання, звуку, голосу для архаїчної та античної культур йдеться практично в усій літературі, присвяченій цим
культурам. Так, О. М. Фрейденберг визначила значення звуку, особливо у поєднанні із ритмом, у архаїці [Фрейденберг 1998, 71–78]; М. М. Маковський описав семасіологічні універсалі за участю звука для індоєвропейських мов [Маковский 1996].
Звук, звучання асоціюються із музикою; звідси символом звуку у мистецтві, починаючи від античності, часто виступає музичний інструмент [Холл 1996, 457, 462].
Музика посідала одне з найпочесніших місць в античній культурі [Лосев 1960; Лосев 1993; Герцман 1986; Герцман 2002]. Теорію музики розробляли майже всі грецькі та римські філософи, починаючи від Піфагора до Боеція. Про музичні стилі
(ἁρμονίαι) та роль музики у вихованні громадян писав Платон у "Державі"
(Republ. III 394–400) й у "Законах" (Legg. 665a). Вчення про звук лежало в основі
античних вчень про мову [Тронский 1996; Гринцер 1991; Гринцер 2001]. На важливість звуку для античності вказує велика кількість ономатопоетичних лексем та лексем на позначення різноманітних звуків і способів їх видавання у словниках давньогрецької та латинської мов. Звуки в античності класифікувалися за ступенем:
гучності, членороздільності, мелодійності, інтенсивності їх видавання. Найважливішою в цій класифікації була дихотомія: артикульовані / не артикульовані звуки.
Артикульовані – це людське мовлення; не артикульовані – крики тварин і птахів,
звучання музичних інструментів. Аристотелева класифікація звуків за джерелом
виникнення узгоджується із традиційною для античності. За Аристотелем, звуки
поділяються на такі, що їх видають: неживі природні об’єкти (звук); певні тварини і
птахи (голос); люди (мовлення). Звуки птахів можна поділити на нечленороздільне
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базікання, окремі нечленороздільні крики і спів. Малі птахи більш багатозвучні та
більш балакучі, ніж великі (Hist. An. IV 9, 107).
Серед усіх птахів лише 18 (сова, пугач, крук, ворона, зозуля, одуд, голуб, припутень, куріпка, півень, курка, гуска, лебідь, горобець, дрізд, синиця, ластівка, соловей) мають спеціальні лексеми на позначення звуків, що вони видають, причому
давньогрецьких таких лексем 32, а латинських – 21. Крім того, є ще по 4 лексеми
давньогрецьких і латинських на позначення звуків , які видають дрібні пташки. Абсолютна більшість лексем, що позначають чи характеризують спів птахів, належить
звукам солов’я та лебедя. Для солов’я таких лексем – 23 давньогрецьких (3 спеціальні) та 11 латинських (2 спеціальні); для лебедя – по 5 давньогрецьких та латинських (з них 1 – спеціальна). На позначення співу солов’я, єдиної з усіх пташки, використовуються лексеми зі значенням власне "пісня": μέλος та cantus. Самі орнітоніми "ἀηδών" та "luscinia" походять від дієслів зі значенням "співати" (ᾄδω та cano).
Спів солов’я асоціювався із журливим звучанням авлосу (флейти). Журливість звучання пов’язана з античним сприйняттям музики, багатої на лади, але бідної на мелодії та інтонації. Мелодія з переливами, не монотонна, була властива лише френам
(плачам). Для позначення лебедя вживання лексем зі значенням "спів" виявляється
оказіональним: ales canorus ("співочий птах") – називає його Горацій (Hor., Carm. 2, 20).
Сталим епітетом лебедя є "солодкоголосий" (γλυκύφθογγος, dulcisonus). Мелодія в
античності за звичай не існувала без слів, пісня – без танцювальних рухів. Дієслово
μέλπω позначало єдність музики, співу і танцю. Показовим є вживання цього дієслова Анакреонтом щодо лебедя: μέλπει πτεροῖς (виконує крилами ритмічні рухи на
супровід пісні) (Anacr. 58, 9). Таким чином, малий соловей, якого погано видно на
дереві – це пісня авлосу, а великий лебідь – співець-виконавець.
Плутарх у трактаті "Про винахідливість тварин" ("De sollertia animalium") прямо
вказує на лебедя та солов’я як на найвищою мірою співочих птахів: за твердженням
Демокріта, люди навчилися співу, наслідуючи саме цим птахам (Plut. Solert.Anim., 20).
Лебідь, дуже гарний білосніжний водяний птах, символ сонця та вранішньої зорі, священний птах Афродіти та Аполона-Музагета, був у античності сталим художнім символом прекрасного співу. Журливість солов’їного співу мала аргументацію у міфі про метаморфоз у солов’я Прокни – цариці, що оплакувала свого загиблого сина (обидві античні лексеми на позначення солов’я – ηδ ν та luscinia– жіночого роду).
Гучні журливі звуки видають зграї перелітних птахів, зокрема журавлівта гусей.
У Гомера троянці, що ідуть у бій, уподібнюються журавлям, які голосно курличуть,
на противагу мовчазним ахейцям (Hom. Il. 2, 460).
Враховуючи вищесказане, під співочими птахами античної культури можна розуміти: 1) птахів надродин Corvida та Passerida, за сучасною класифікацією; 2) птахів групи oscines, за практикою ауспіцій; 3) птахів, що були символами музики,
співу (солов’я та лебедя); 4) дрібних птахів як таких, що здатні постійно видавати
різноманітні звуки, за Аристотелем; 5) зграї перелітних птахів як таких, що здатні
видавати дуже гучні звуки, за Гомером; 6) птахів, представлених у давньогрецькій
та латинській мовних картинах світу спеціальними лексемами на позначення звуків, що вони видають (18 птахів); 7) птахів, чиї звукові характеристики у сприйнят155
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ті античних народів відповідають саме співу (соловей та лебідь); 8) птахів з усіх
перелічених вище груп.
Як бачимо, зоною перетину різних підходів до виокремлення групи співочих
птахів є соловей та лебідь, які є типовими представниками саме таких птахів за їх
репрезентацією у мовній та символьній картинах світу народів європейської античності. На нашу думку, група співочих птахів може містити у собі птахів,
об’єднаних водночас за усіма запропонованими вище підходами до класифікації;
основою цієї групи будуть соловей та лебідь.
Слідом за Елеонорою Рош [Rosch 1978], культурні концепти концептосфери
ОРНІТОФАУНА дослідники вважають "прототиповими" [Казимир 2007, Тхор 2009].
Концепти, які можна побудувати за принципом прототипу, називають також "кластерними" [Онищук 2013, Хусаенова 2008]. Прототипами птахів античної лінгвокультури ми вважаємо таких, орнітонім яких має також значення "птах взагалі". За
таким підходом, прототиповими представниками птахів для античності слід уважати орла, горобця та курку. Два з цих трьох представників (горобець і курка) належать групі співочих птахів. Приєднуючись до думки щодо прототиповості концептів, денотатами яких є птахи, визначимо концепт СПІВОЧІ ПТАХИ як символьний
прототиповий складно структурований, з неоднаковим висвітленням окремих представників орнітофауни. У перспективі – реконструкція концепту СПІВОЧІ ПТАХИ
у лінгвокуьтурі народів європейської античності та реконструкція надконцепту
ПТАХ у цій культурі.
Грекова М. А., асп.
Киевский национальный лингвистический университет
ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ в картине мира народов европейской античности: к проблеме определения критерия отбора
Рассмотрены подходы к классификации птиц в контексте лингвокультуры народов европейской
античности как с позиций современной орнитологии, так и в соответствии с их репрезентацией в античной мифопоэтической и научной картинах мира. Определены возможные критерии отбора птиц,
которых можно считать певчими, исходя из их символических значений в античной культуре и из
вербализации их звуковых характеристик в древнегреческом и латинском языках. Концепт ПЕВЧИЕ
ПТИЦЫ обозначен как символьный прототипический сложно структурированный, с неодинаковым
высвечиванием отдельных представителей орнитофауны.
Ключевые слова: античная лингвокультура, картина мира, концепт ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ, концептосферы ЗВУК и ОРНИТОФАУНА.
Grekova M. A., Postgraduate Student
Kyiv National Linguistic University
SONGBIRDS in the Worldview of Ancient European People: on the Problem of Definition of the
Selection Criterion
In the article the approaches to birds’ classification in the linguocultural context of ancient European
people from the point of view of modern ornithology and according to their representation in the ancient
mythopoetic and scientific worldview are being discussed. Possible criteria of birds selection which may be
treated as songbirds according to their symbolic meanings in ancient culture and to their acoustic
characteristics in ancient Greek and Latin languages are being defined. The concept of SONGBIRD is marked
as symbolic, prototypic, with complex structure and unequal emphasis on certain representatives of birds.
Key words: ancient linguoculture, worldview, SONGBIRD concept, spheres of concepts SOUND and
BIRDS.
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ЕПІТЕТ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ІДІОСТИЛЮ ТЕОКРІТА
Івашків-Ващук Орислава Василівна,
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
У статті розглянуто сенсорні епітети, що класифікуються на зорові, звукові, смакові, одоративні й
тактильні. В ході дослідження відзначено значну роль епітетних структур у творенні індивідуального
стилю Теокріта та виділено низку оригінальних складних епітетів, які додають ідиліям Теокріта високої художньої цінності.
Ключові слова: епітет, епітетна структура, ідилія, Теокріт, прикметник

У сучасній філологічній науці проводиться чимало спеціальних досліджень,
предметом яких є вивчення природи епітета. Це явище можна розглядати за кількома напрямами: лінгвістичним, стилістичним та літературознавчим. Мета нашого
дослідження полягає у виділенні епітетів в художніх творах Теокріта та виявленнi
їхньої ролі у формуванні індивідуального стилю автора.
Навіть попри велику кількість сучасних наукових досліджень ще досі важко розмежовувати поняття "означення" та "епітет". Звичайно, епітет – це, перш за все,
троп, тобто вид стилістичної фігури. Однак, на нашу думку, епітетом у поезії варто
визнати прикметник не тільки вжитий у переносному значенні, але й такий, що є
будь-яким "атрибутом, що має емотивно-експресивну зарядженість, оцінність та
образність" [Селіванова 2006, 145]. Такий же підхід до розуміння терміна "епітет"
знаходимо у "Словнику епітетів української мови". Там, зокрема, зазначено, що "у
широкому розумінні епітет – це будь-яке означення, що вживається для вирізнення
предмета думки, для називання ознаки – чи-то постійної, узвичаєної, що часто повторюється і відома мовцям, чи-то особливої, оригінальної, яку помітив тільки автор, яка пов’язана з конкретним текстом, з індивідуальним авторським стилем"
[Словник епітетів української мови 1998, 3].
Крім того, на відміну від звичайного логічного означення, яке виділяє даний
предмет з багатьох, епітет або виділяє в предметі одну з його якостей, або – як метафоричний епітет – переносить на нього якості іншого предмета [Литературный
энциклопедический словарь 1987, 513].
О. Волковинський зазначає, що за традиційно вживаним терміном "епітет" слід
вбачати епітетну структуру. Її, на думку автора, варто розглядати як своєрідну
мікросистему, в якій архітектонічно та семантично поєднуються означення
(якість) та означуване (поняття) [Волковинський 2013, 272–273]. Лише в рамках
відповідного контексту можна визначати особливу естетичну цінність ознаки, що
перетворює її в епітет. Приклади епітетів високого рівня зафіксовані у поемах
Гомера. Поетичній мові Гомера присвячено чи не найбільше наукових досліджень, наприклад роботи І. Шталя [Шталь 1981], Д. Ґейя [Geay 1947] та ін. Звісно,
класичні філологи та літературознавці активно вивчали й епітети у Піндара [Румниеце 1987], Лонга [Макар 2007], Вергілія [Richardson 1943]. Натомість відповідні
дослідження епітетів у Теокріта нам не відомі, що свідчить про актуальність даної наукової розвідки та її наукову новизну.
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Досліджуючи індивідуальний стиль Теокріта, ми дотримуватимемось думки про
широке розуміння епітета, вважаючи ним будь-яке означення. Нашими головними
завданнями є класифікація епітетів та виділення з епітетної системи творів Теокріта ряду домінантних, індивідуально-авторських та найбільш оригінальних епітетів.
У сучасній лінгвістичній науці є чимало класифікацій епітетів. Т. Онопрієнко
пропонує поділяти епітети на узуально-асоціативні та оказіонально-асоціативні,
оскільки будь-який епітет виникає на базі певної асоціації [Онопрієнко 2005, 89].
Дослідниця детальніше вивчає узуально-асоціативні епітети, серед яких виділяє два
підкласи: постійні й описово-оцінкові епітети. Постійні епітети переважно належать фольклору або походять від нього. Професійна література натомість приходить до індивідуальних, унікальних епітетів. Саме в системі епітетів відображається стиль письменника, епохи, літературного жанру.
В основі нашого дослідження лежать підходи до вивчення епітетів, розроблені у
працях І. Макар [Макар 2007] та Н. Гуйванюк [Гуйванюк 2005], де за співвідношенням аксіологічної ознаки та оцінної семантики виділяються наступні види епітетів: сенсорні, етичні, емоційні та естетичні. Т. Фадєєва подає схожу класифікацію
тематичних груп епітетів, однак на основі дослідження лише складних епітетів.
Вона виділяє три блоки епітетів – образотворчі, психологічні та раціональноемоційні. Образотворчі епітети, в свою чергу, поділяються на зорові, звукові, хаптичні (тактильні), одоративні та смакові [Фадеева 2014].
В ідиліях Теокріта виявлено кількасот епітетів, однак у даній розвідці ми звернемо увагу лише на ті, що відіграють особливу роль у формуванні ідіостилю автора. Вони представлені здебільшого прикметниками і мають просту семантику, за
винятком низки справді оригінальних і складних за структурою.
У даній статті об’єктом вивчення є особливості першої категорії епітетів – сенсорних, що базуються на відчуттях людини та сприймаються відповідними органами. Це одна з найбільш чисельних груп епітетів у Теокріта, що може бути зумовлено "прагненням автора донести до реципієнта максимально конкретизоване, яскраве і цілком суб’єктивне сприйняття об’єкта дійсності у всіх його сенсорно реалізованих проявах" [Фадеева 2014, 125]. Матеріалом дослідження послужили тексти
тридцяти ідилій Теокріта.
Найширшою є група зорових епітетів, адже сюди відносимо зовнішні ознаки,
що сприймаються очима людини, це зокрема колір, форма і розмір означуваного
об’єкта. Роль колоративних епітетів у формуванні індивідуального авторського
стилю завжди була в центрі уваги дослідників [Шегедин 2007]. Кольорова гама у
Теокрітових творах представлена тринадцятьма назвами кольорів та похідними від
них. Найчастотнішою є назва λευκός – білий, який в ідиліях описує шерсть кіз
(III: 34, VIII: 49), корів (IX: 10), лілії (XI: 56, XXIII: 30), сніг (XI: 48, XXIII: 31), молоко (I: 58, V: 53), мукý (XV: 16), віск (VIII: 19, 22), слонову кістку (XV: 123). Викликає зацікавлення випадок, коли епітет виступає у складі порівняння: τῶν δέ τ᾽
ὀδόντων / λευκοτέραν αὐγὰν Παρίας ὑπέφαινε λίθοιο – а зуби мої білішим сяйвом сяяли, ніж Пароський мармур (VI: 38). Епітет λευκός характеризує і зовнішність людини, зокрема юну красу Галатеї: Ὦ λευκὰ Γαλάτεια, … / λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν –
І білосніжна Галатеє, … ти виглядаєш білішою за сир (XI: 19–20) та самозакохано161
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го пастуха: λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι λάμπε μελαίναις – білосніжне чоло сяє над
чорними бровами (XX: 24). Біле волосся на скронях свідчить про старість описаної
людини – λευκάς ἐν κροτάφοις τρίχας (XXX: 14). Метафоричне значення епітета білий бачимо у рядках про λευκόν ἔαρ, що може трактуватись як "блискуча весна"
(XVIII:27). Даний прикметник є основою для утворення двох складних прикметників: λευκόσφυρος – білоногий, що є постійним епітетом богині Геби (XVII: 32, пор.
Hom. Od. XI: 603), а також λεύκιππος – який їде на білих конях – характеристика богині ранкової зорі Еос (XIII: 11).
Другим за частотність фіксацій у тексті є епітет χλωρός (зелений), що сполучається переважно із флоролексемами, наприклад, трава (XI: 13, XXV: 231), "венерине"
волосся (XIII: 41), дика маслина (XXV: 21), листя (VII: 9), листяний купол (XV: 119),
зелень (XXVIII: 4, XXV: 158). Зелений колір є символом не тільки природи, але й
людської молодості, свіжості: ποιεῖν τι δεῖ, ἇς γόνυ χλωρόν – роби, що потрібно, поки коліно свіже. Приклад такого ж метафоричного вживання тільки із дублетним
прикметником χλοερός бачимо в останній буколічній ідилії: χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι
μελέεσσιν / ἀλλήλοις ψιθύριζον – насолоджуючись своїми юними тілами, між собою
перешіптувались (XXVII: 65–66). Третім значенням епітета χλωρός може бути значення з негативною конотацією – блідий, що в ідиліях сполучується із іменником τό
δέος "страх" (XXV: 220). Очевидно, Теокріт запозичив таку епітетну структуру у Гомера, адже в одній з його поем знаходимо аналогічний приклад (Hom. Od. XI: 633).
Антонімом до епітета білий є епітет чорний – μέλας, однак прикладів традиційних прямих опозицій у тексті виявлено дуже мало. Чорними Теокріт називав рідини, зокрема кров (II: 13, 55, XXII: 125) і воду (XIII: 49), рослини: плющ (XI: 46),
фіалку (X: 28), а також частини тіла людини: руки (XX: 9) й брови (XX: 24). Викликає зацікавлення епітетна структура τὸ μέλαν ἴον – чорна фіалка, адже опозицією до
неї служить складений іменник τὸ λευκόιον – матіола, що дослівно перекладається
як біла фіалка. Також зафіксовано два складні художні означення, щоправда один із
них виявлено в епіграмах, що не входять до матеріалу даного дослідження:
μελανόχρως – із чорною шерстю (III: 35) і μελάμφυλλος – з чорними листками (Ep. I: 3).
Частотним є й кольоратив γλαυκός – сяючий блакитний, що є традиційним епітетом спокійного моря (τὸ ἅλς – XVI: 61, ἡ θάλασσα – XI: 43). Метафоричне значення
цього прикметника перенеслося на ознаки божеств, що певним чином пов’язані із
морем. Це зокрема богиня Амфітріта (XXI: 55), морські німфи Нереїди (VII: 59) та
богиня ранкової зорі Еос, яка виїжджала на небо із морських просторів (XVI: 5).
Окрім того, блакитні очі були незмінною ознакою богині Афіни (XXVIII: 1) і вважалися символом мудрості. В цьому сенсі найвдалішим є приклад із автопортрету
пастуха, де з’являється прикметник-синонім χαροπός: Ὄμματά μοι γλαυκᾶς
χαροπώτερα πολλὸν Ἀθάνας – Мої очі набагато більш блакитні, ніж блакитні очі
Афіни (XX: 25). До речі, χαροπός характеризує також міфічного героя Ганімеда
(XII: 35) і, що цікаво, розгнівані та люті очі Немейського лева (XXV: 142, 225).
Відтінки червоного представлені кількома групами лексем. Перш за все, це синоніми зі значенням пурпуровий – πορφύρεος, що характеризує пояс (II: 122) і покривала
(XV: 125) та φοινίκεος, що є означенням до овечої пряжі (II: 2). Крім того, за допомо162
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гою останнього прикметника утворюється складний епітет φοινικόλοφος – з червоним
гребенем (XXII: 72). Рудий або ж якщо дивитись етимологічно, то фактично вогненно-червоний колір представляють дублетні лексеми πυρρός / πυρσός, що описують
перший волосяний покрив на обличчі юнаків (VI: 2, XV: 130). Таке ж значення (рудоволосий) має похідний складний прикметник πυρρότριχος (VIII: 3). Рудими характеризувались і тварини – лев (XXV: 244), кінь (XV: 53) і окремо вжита зменшенопестлива форма πυρρίχος для бика (IV: 20). Найслабшим відтінком червоного можна
вважати рожевий колір – ῥοδόεις, що етимологічно походить від слова τὸ ῥόδον –
троянда. У своєму єдиному випадку вживання в рядках ідилії прикметник перекладається відіменниково: ἢ ῥοδόεντα στέφανον – трояндовий вінок, або вінок із троянд
(VII: 63). Так само як і в більшості попередніх кольоративів, тут також бачимо два
похідних прикметники складної структури: ῥοδόπαχυς – із рожевими пальцями, що
виступає як означення богині Еос (II: 148) та міфічного героя Адоніса (XV: 128) і
ῥοδόχρως – з рожевою шкірою, що є характеристикою спартанської цариці Єлени
(XVIII: 31). Окремої уваги потребує іменник τὸ ῥοδόμαλον, що виконує функції художнього означення, адже трактується як "рожеві, наче яблука, щоки" (XXIII: 7).
Колір волосся та бороди героїв ідилій описувався також як русявий – ξανθός (Гілас – XIII: 36, Діона – VII: 116, Перімеда – II: 16). В одному випадку зафіксована
порівняльна конструкція: ξανθοτέρα μὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς – борода, більш русява,
ніж безсмертник (II: 78). Складний прикметник утворений від основи ξανθός –
ξανθόθριξ (русявоволосий), що описує молодого Менелая (XVIII: 1).
Поодинокими є назви інших кольорів: πολιός – сірий, що описує вовка (XI: 24) та
старого сивого чоловіка (I: 43); ὠχρός – блідо-жовтий, що характеризує нездоровий
колір шкіри (XIV: 5); ξουθός – золотисто-бурий як забарвлення тіла бджіл
(VII: 142), а також μελίχλωρος – жовтий наче мед (X: 26). Окремої згадки заслуговує ад’єктив χρύσεος – золотий, що метафорично характеризує чиюсь перевагу і
красу, зокрема Єлени (XVIII: 28), а також золотий вік людства (XII: 15), що є досить поширеним сюжетом у античних авторів (Лукіан, Горацій, Овідій).
Крім назв, що позначають конкретну колірну ознаку, у творах Теокріта є назви,
що характеризують забарвлення предмета, не вказуючи на конкретний характер кольору. Знаходимо також дослідження про відтінки кольорів на основі творів Овідія
[Шегедин 2010] та Горація [Содомора 1979]. До цієї групи, наприклад, відносимо
поодинокі і подекуди вже згадані значення χλωρός – блідий (XXV: 220), φιαρός/φιερός –
блискучий (XI: 21), а також ποικίλος – кольоровий (V: 11, XV: 78) тощо.
Дуже близьким у палітрі до чорного є темно-синій або фактично темний відтінок – κυάνεος. Таким епітетом у Теокріта характеризується трав’яниста рослина
арум (XIII: 41), корабель (XVII: 49), тіло змії (XXIV: 14), морські скелі (XIII: 22).
Похідним складним прикметником є лексема κυάνοφρυς – темнобровий, що описує
лише жінок: кохана (IV: 59), Аргія (XVII: 53), німфа (III: 18).
Зовнішньою ознакою, яку сприймає людський зір, можна вважати і блиск, що
йде від людини чи предмета. Це явище представлено у Теокріта прикметником
λιπαρός – блискучий, сяючий, що в неживій природі описує вогонь (XXIII: 8) та море
(XXII: 19). Якщо характеризувати людину цим епітетом, то слід зробити уточнення
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значення, адже тоді λιπαρός буде трактуватись як блискучий від олії (V: 91, II: 51).
Не дивно, що і від цієї лексеми утворено складний прикметник – λιπαρόχροος, що
позначає блискуче тіло богині місяця Селени (II: 165) і коханого героїні другої ідилії Дельфіса (II: 102).
Розмір означуваних об’єктів, що також виражає зорову ознаку, позначається кількома ад’єктивами, природа яких детально вивчена у роботі М. Петришин [Петришин 2005]. Найчастотнішим є прикметник μέγας – великий, що 12 разів вжитий
щодо істот і 18 разів – щодо речей та неживої природи. У першій підгрупі цей прикметник набуває особливої ідейно-естетичної ваги як важливий засіб розкриття
концептуально навантаженого поняття величності, впливовості. Так, епітетна структура μέγας ἀνήρ (XXII: 85, 112) означає не просто "великий (за розміром) чоловік",
але й "великий духом чоловік". Таке ж значення має цей епітет у поєднанні з іменами героїв або богів – Αἴας (XV: 38), Ἀχιλεύς (XVI: 74), Φαέθων (XXV: 139). Метафоричне значення цей епітет набуває і в поєднанні з іншими словами, що є абстрактними поняттями, μέγαν ἔργον – велика справа (XVII: 13, XXII: 118), μ. ὄλβον –
велике багатство (XXV: 111), μ. ὄνειαρ – велика мрія (XIII: 34), μ. ὄφελος – велика
користь (XVII: 35), μ. νεῖκος –велика ненависть (XXII: 180), μ. ὅρκον – велика клятва (XXII: 132), μ. χάρις – велика приємність (XXVIII: 24), Δίος μέγαν νόον – великий
розум Зевса (XXX: 31). Ад’єктив μέγας характеризує розмір і елементів неживої
природи: гора (I: 124), ниви (XXIV: 106), виноградник (XXIV: 128), болото (XXV: 15),
хвиля (XXII: 10), а також предметів побуту: сітка (I: 40), келих (V: 53), скриня
(XV: 33), лопата (VII: 156) та інше.
Градуально вищим є прикметник πελώριος – величезний, що зафіксований лише
у двох випадках, коли характеризує груди (XXII: 46) і бога підземного царства Аїда
(XXV: 271). Цікаво, що антонімічний прикметник μικκός, що означає малий у творах Теокріта вживається для визначення не розміру, а віку людини.
У Теокріта розмір та форму означуваних об’єктів, їх протяжність по горизонталі
або вертикалі визначають ще низка ад’єктивів: εὐρύς і πλατύς – широкий, στεινός –
вузький, ὑψηλός, αἰπύς, αἰπεινός, εὐμάκης – високий, μακρός – довгий, високий, βαθύς –
глибокий, παχύς – товстий, βραχύς – короткий й λεπτός – тонкий. Багато цих
ад’єктивів, поєднуючись із абстрактними іменниками, набувають метафоричного
значення: прикметник ὑψηλός у рядку XVI: 98 з іменником κλέος означає "висока,
велична слава", більше таких прикладів бачимо із епітетом βαθύς: β. ὕπνος – глибокий сон (VIII: 65), εἰς β. ἔρωτα – із глибокого кохання (III: 42), ἐς β. ὄρθρον –з ранньою зорею (XVIII: 14).
Одоративні сенсорні епітети найповніше представлені в ідиліях Теокріта парою прикметників зі значенням пахучий – εὔοδμος, що характеризує селеру (ІІІ: 23)
й нектар (XVII; 29), та його синонім εὐώδης, який є означенням меліси (IV: 25), квітів (XXII; 42), вина (XIV: 16) і навіть жіночих грудей (XVII: 37). Одноразово вжито
також оригінальний складний прикметник μελιχρός – медяний, що пахне медом, характеризуючи гірські яблука (V: 94). Солодкий запах представляє також прикметник ἡδύς/ἁδύς, означуючи віск (I: 27), кедрову скриню (VII: 81), вінок (XVIII: 40).
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Так само нечисленною є група смакових епітетів, що в гомерівському контексті
детально досліджена у праці М. Петришин [Петришин 2011]. У Теокріта вона представлена насамперед трьома синонімічними лексемами, що позначають "солодкий
смак" – γλυκερός, γλυκύς, ἡδύς/ἁδύς. Кожен із цих ад’єктивів має по одному-два
прямих значень, описуючи мед, нектар, фрукти, а решта значень є метафоричними.
Епітети γλυκερός і γλυκύς у своєму переносному значенні характеризують переважно абстрактні поняття, наприклад, солодкий сон – γλυκερός ὕπνος (IX: 33, XXIV: 7) і
γλυκύς ὕπνος (XI: 22, 23), солодкий цвіт юності – γλυκερόν ἄνθεμον ἄβας (XXX: 21),
солодкий дух – γλυκύν θυμόν (XVI: 40). Чимало прикладів зафіксовано епітетних
структур у поєднанні із соматичними іменниками. Особливо часто Теокріт використовує вищий ступінь порівняння прикметників для підсилення ознаки, хоч іноді це
граматично не мотивується: καὶ τὸν ἕν᾽ ὀφθαλμόν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδὲν – і мого
ока, єдиного мені солодкого (XI: 53), ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη –
той, хто зливається устами солодше із устами (XII: 32). Типовим порівнянням є
приклад τὸ στόμα δ᾽ αὖ πακτᾶς γλυκερώτερον·ἐκ στομάτων δὲ / ἔρρεέ μοι φωνὰ
γλυκερωτέρα ἢ μέλι κηρῶ – вуста солодші за сир, а з вуст / ллється мій голос солодший за мед в стільниках (XX: 26–27).
Прикметник ἡδύς/ἁδύς своїм метафоричним значенням має значення приємний і
описує найрізноманітніші об’єкти: волосся (XX: 8), подих (VIII: 76), напій (XIV: 17),
голос (I: 65, VIII: 76), мелодію (I: 7, XX: 28), слово (XXVII: 11), насолоду (III: 20,
XXVII: 4), красу (XX: 21) та інші. Поодиноко зустрічаються і прикметники-антоніми: гіркий – ἁλμυρός (сльози – XXIII: 34) та в метафоричному значення πικρός
(кохання – I: 93).
Звукові епітети також складають мало чисельну групу, представлені сімома
ад’єктивами. Синоніми, що означають співучий, дзвінкоголосий – ἀοιδός (соловей –
XII: 7), λιγύς (Музи – XXII: 221) λιγυρός (пісня – XV: 135, XVII: 113), а також похідний від останніх λιγύφωνος (соловей – XII: 6). У згаданій дванадцятій ідилії приклад опису співу солов’я є дуже поетичним: ἀηδὼν συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη
πετεηνῶν – дзвінкоголосий соловей є найспівучішим серед птахів. Крім того, пташенята описуються як пискливі – μινυρός (XIII: 12), а корови – ревучі – μυκατάς
(VIII: 6), бджоли – дзвінкі – ξουθός (VII: 142). Антонімом може виступати прикметник ἅσυχος – тихий, мовчазний (II: 11, 100, VI: 12, XIV: 10).
Група тактильних епітетів представлена всього трьома прикметниками зі спільним значенням м’який, ніжний: ἁπαλός, μαλακός/μαλθακός, πότιμος. Група таких
же епітетів у латинській мові була досліджена на прикладі поезії Вергілія, Овідія і
Горація [Антонюк 2013], а також Катулла [Антонюк 2011]. У Теокріта тактильні
епітети характеризують найрізноманітніші об’єкти (рослини, людей і частини їх
тіл, предмети побуту). Особливо частими є структури тактильних епітетів із флоролексемами. М’якими і ніжними Теокріт називає траву (VI: 45, IV: 18, VIII: 67), папороть (V: 55), квіти (VII: 81), кріп (XV: 119), очерет (XXVIII: 4). Ці та інші подібні
епітетні структури свідчать про неабияку увагу автора до опису природи й захоплення її красою.
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У результаті нашого дослідження вдалось виділити п’ять груп сенсорних епітетів у мовотворчості Теокріта: зорові, звукові, одоративні, смакові і тактильні. Найбільшою виявилась група зорових епітетів, що представлена, в основному, широкою палітрою кольоративів. Ад’єктиви, що позначають сенсорні епітети часто
утворюють синонімічні ряди. Дуже поширеними в ідиліях є композити – складені
прикметники. Такі утворення дозволяють не лише досягти інформативної економності при детальному змалюванні об’єкта, але і створюють враження невіддільності
ознаки від форми. Ці назви у Теокріта переважно побудовані на перенесенні, є метафоричними; і також є індивідуально-авторськими та свідчать про багатство творчої уяви поета. В перспективі дослідження ми вбачаємо вивчення й інших типів
епітетів у Теокріта, зокрема етичних, естетичних, емоційно-оцінних тощо.
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Эпитет как формообразующий элемент идиостиля Феокрита
В статье рассмотрены сенсорные эпитеты, которые классифицируются на зрительные, звуковые,
вкусовые, одоративные и тактильные. В ходе исследования отмечена значительная роль эпитетных
структур в создании индивидуального стиля Феокрита и выделен ряд оригинальных сложных эпитетов, которые добавляют идиллиям Феокрита высокой художественной ценности.
Ключевые слова: эпитет, эпитетная структура, идиллия, Феокрит, имя прилагательное.
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Epithet as a Formative Element of Theocritus’ Idiostyle
The article deals with sensory adjectives classified into visual, sound, taste, odorative, and tactile.
Significant role of epithetical structures in the creation of Theocritus’ individual style has been accentuated, a
number of original compound adjectives with high level of expressiveness in Idylls of Theocritus have been
highlighted.
Key words: epithet, epithetical structure, idyll, Theocritus, adjective.

Література:
1. Антонюк, С. А. Лексична синонімія тактильних прикметників у поезії Катулла / Соломія Андріївна Антонюк // Studia Linguistica. – Вип. 5. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – С. 144–153.
2. Антонюк, С. Тактильні прикметники (мікрополя "Фактури") у поетичній спадщині Вергілія,
Овідія та Горація / С. Антонюк // Тези звітної наук. конфер. фак-ту іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка за 2012 рік. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 16.
3. Волковинський, О. Епітет як носій та елемент стилю / О. Волковинський // Вісник Львівськ.
універ-ту. Серія іноземні мови. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 21. – С. 272–277.
4. Гуйванюк, Н. Лінгвальна природа епітетів (на матеріалі "Думок і співанок" Юрія Федьковича)
/ Н. Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького університету : Слов’янська філологія. – Вип. 274–275.
– Чернівці : Рута, 2005. – С. 364–369.
5. Лещак, О. Епітет як об’єкт дослідження та привід до методологічних розважань / О. Лещак
// Studia Methodologica : наук. збірник. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – C. 153–158. – Рец. на кн. :
Волковинський, О. С. Поетика епітета / О. С. Волковинський – Кам’янець-Подільський, 2011. – 350 с.
6. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. [Редкол. : Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1987.
– 752 с. Режим доступу : http://lib2.podelise.ru/docs/56311/index-6198.html?page=159.
7. Макар, І. Епітетні словосполучення в ідіостилі Лонга / І. Макар // Науковий вісник Чернівецького університету : Слов’янська філологія. – Вип. 321–322. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 379–383.
166

О. В. Івашків-Ващук
8. Онопрієнко, Т. М. Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові / Т. М. Онопрієнко
// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 23. – Житомир, 2005.
– С. 89–92.
9. Петришин, М. Й. Семантика густативних прикметників в індивідуально-авторському вживанні
(на матеріалі гомерівського епосу) / М. Й. Петришин // Studia Linguistica. – Вип. 5. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – С. 44–48.
10. Петришин, М. Й. Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі
гомерівського епосу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови" / Марта Йосипівна Петришин. – Львів, 2005. – 18 с.
11. Румниеце, И. Я. Сложный эпитет как стилеобразующий элемент в поэзии Пиндара : автореф.
дис. …канд. филол. наук : спец. 10.02.14 "Классическая, византийская и новогреческая филология"
/ Илзе Яновна Румниеце. – М., 1987. – 20 с.
12. Селіванова, О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова.
– Полтава : Довкілля-К, 2006. –716 с.
13. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт ; за ред.
Л. О. Пустовіт – К. : Довіра, 1998. – 431 с.
14. Содомора, А. О. Світлотіньові й кольорові контрасти в поезії Горація / А. Содомора // Іноземна
філологія: Респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 55. – Львів : Вища школа, 1979. – С. 118–127.
15. Шегедин, Н. М. Структура та склад лексико-семантичного поля прикметників кольору у поемі
Овідія "Метаморфози" / Н. М. Шегедин // Науковий вісник Волинського державного університету
імені Лесі Українки : Філологічні науки. – Вип. 4. – Луцьк, 2007. – С. 204–207.
16. Шегедин, Н. VITAE COLORES: Значення прикметників світла і тіні в поезії Овідія / Н. Шегедин // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Вип. 122. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана
Франка, 2010. – С. 121–126.
17. Шталь, И. В. Гомеровский эпитет как элемент художественной системы / И.В. Шталь // Поэтика
древнегреческой литературы : сб. статей / отв. ред. С. С. Аверинцев. – М. : Наука, 1981. – С. 331–365.
18. Фадеева, Т. М. Сложный эпитет – ядерная единица художественного пространства в русском
языке: дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский язык" / Фадеева Татьяна Михайловна.
– М., 2014. – 458 с.
19. Geay, D. H. F. Homeric epithets for things / D.H.F. Geay // Classical Quarterly. – Vol. 41, Issue 3–4
(July 1947). – P. 109–121.
20. Richardson, L. J. D. Virgil and Homeric Epithet / L.J.D. Richardson // Greece & Rome. – Vol. 12,
No. 34 (Jan., 1943). – P. 1–14.
Стаття надійшла до редакції 25.04.14

167

УДК 821’01(38) : 801.82
"АПОЛОГІЯ СОКРАТА" ПЛАТОНА:
ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ЧИ ХУДОЖНІЙ ВИМИСЕЛ?
Малунова Ганна Дмитрівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті проведено багатовекторний діахронний аналіз переконань різних учених щодо історичної
правдоподібності тексту "Апології Сократа" Платона. Окреслено дискусійні думки філологічної спільноти щодо історичності постаті Сократа в Платоновій "Апології". Розглянуто історію питання, обґрунтована авторська точка зору.
Ключові слова: "Апологія Сократа", Платон, історична правдоподібність, фігура Сократа.

Зважаючи на відсутність писемних свідчень про Сократа та суд над ним, залишених ним самим, ще за античних часів так звані "сократичні твори" його прихильників
ставились під сумнів з точки зору їх історичної об’єктивності та неупередженості у
викладі подробиць життя, засудження та смерті філософа. Найпершим предметом
дискусій, звісно, були сократичні твори Платона, і зокрема його "Апологія". Проблема історичної достовірності "Апології Сократа" Платона була і до цих пір залишається одним з найдискусійніших і однозначно не вирішених проблем в історії, філософії
та літературі, що й зумовлює актуальність нашої статті. Метою статті є окреслення
основних дискусійних точок зору дослідників "Апології Сократа" Платона щодо її
історичної правдоподібності, фігури Сократа у ній, їх діахронний аналіз та подання
власного вирішення цього питання. Об’єкт дослідження – "Апологія Сократа" Платона та постать Сократа у ній, предмет – історична достовірність цього тексту та фігури Сократа у ньому. Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі окресленої проблеми та поданні її авторського вирішення.
Позиції дослідників "Апології Сократа" Платона щодо її сприйняття як історичного джерела можна розділити на три великі групи: 1) "Апологія" – справжня, достовірно передана Платоном промова Сократа в афінському суді; 2) "Апологія" –
художній вимисел Платона, далекий від історичної правди; 3) "Апологія" – творчо
оброблена промова Сократа з безперечною історичною основою.
Деякі вчені минулого століття [Burnet 1924; Taylor 1911; Field 1930; Guthrie 1971;
Brickhouse 1989] були переконані, що "Апологія" Платона представляє більшою чи
меншою мірою все-таки те, що Сократ сказав у суді, і що філософ говорив про себе
відкрито і чесно у цьому контексті. Ці історики філософії заходили навіть так далеко, що визнавали майже всі діалоги Платона і "Меморабілії" Ксенофонта справжніми бесідами Сократа, ледь не протокольним їх записом, приписуючи, крім того,
Сократу основні доктрини Платона, зокрема його теорію ідей. Таке їх переконання
спиралось на той аргумент, що судовий процес був публічною подією, яка не могла
бути серйозно спотвореною; афіняни, які були присутні на суді, ознайомившись з
"Апологією" Платона, не пробачили б автору серйозних викривлень подій та слів
філософа [Danzig 2003, 282]. На нашу думку, по-перше, вважаючи "Апологію"
майже дослівним відтворенням промови Сократа в афінському суді, ми маємо
сприймати Платона як "безсловесного протоколіста" [Nails 2000, 20] або "безстороннє дзеркало" [Глухов 2000, 17], що є абсолютно неприпустимим зважаючи на
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його непересічний творчий генії; по-друге, така точка зору характерна для сучасності, але зовсім не для давньогрецької античної спільноти, яка звикла до адекватного
сприйняття вигаданих промов, що вкладались в уста історичних персонажів з певною авторською метою1. На цьому наполягає й Дж. Гоуленд, зауважуючи, що "люди античності, які були обізнані в мистецтві відшуковування прихованих смислів,
визнавали, що твори Платона виявляють як принади, так і надзвичайні труднощі
для їх майбутніх тлумачів. […] Систематична інтерпретація тексту […] за припущення, що автор сподівався на те, що читач буде шукати під поверхнею певні другорядні або непрямі смисли, була започаткована у Греції задовго до часів Платона і
практикувалась інтерпретаторами найрізноманітніших релігійних і філософських
переконань" [Howland 1991, 190].
Варто зауважити, що вже античні автори доволі скептично ставились до історичності творів Платона. Діоген Лаерцій навіть передає такий анекдот з біографії Платона: сам Сократ, кажуть, послухавши, як Платон читав "Лісія", вигукнув: "Як багато ж
навигадував про мене цей юнак!" [Diogenes Laertius III, 35]. Як повідомляє О. М. Гіляров, посилаючись на оригінальні джерела, сучасники Платона Горгій, Федон, історик Феопомп, Тимон Силлограф характеризували Платона як майстерного вигадника
[Гиляров 1891, 2]. Відомо, що ритор Арістід (ІІ ст. н. е.), написавши дві промови
("Про риторику" і "За Чотирьох") з метою з’ясувати недобросовісність історичного
викладу у Платона, прийшов до висновку, що "у Платона була занадто обдарована натура, і вже тому він не міг не вигадувати" [Гиляров 1891, 3]. Крім того Арістід вказував на анахронізми у творах Платона як головний показник недотримання філософом
істини. Останні підпали під нищівну критику письменника-компілятора ІІ–ІІІ ст. н. е.
Афінея. Серед найбільших анахронізмів, які він віднаходить в творах Платона, згадуються такі: Платон неправдиво повідомляє про участь Сократа у битвах при Потідеї, Делії та Амфіполі (ця участь не засвідчена жодним з істориків чи поетів); не висміяно жодним комедіографом (хоча Арістофан не пропустив би такої можливості)
те, що Сократ був сином повитухи, що в нього була сварлива дружина Ксантіппа, що,
мовляв, він спав під одним плащем з Алківіадом. Зрештою Афіней настільки захопився критикою свідчень Платона, що прийшов до радикального висновку, що "взагалі
усе брехня, що розповідає Платон про Сократа" (Athen. V, 61) [Гиляров 1891, 4]. На
нашу думку, такий висновок є необґрунтованим та суб’єктивним.
Творчість Платона підпадала під сумнів як історичне джерело і в пізніші часи.
Оскільки стрижнем і головною рушійною силою розвитку дії в "Апології Сократа"
є сама особистість Сократа, питання історичності "Апології" найперше зводиться
до питання історичності Сократа в ній. Це питання розпадається на декілька основних підпитань, зокрема: Сократ "Апології" – адекватно відображена історична особа чи літературний персонаж?; Сократ "Апології" – "рупор" ідей Платона чи, може,
Платон – "рупор" ідей Сократа?
1

Ґ. Властос у своєму дослідженні особистості Сократа висунув ідею про те, що Платон наслідував
методологію Фукідіда у складанні промов, і що, оскільки він був присутнім при описуваних ним
подіях, він виявився вправнішим, ніж Фукідід, у втіленні на практиці цієї історичної методології
[Vlastos 1991, 253].
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Низка дослідників "Апології" минулого століття вважали її художнім вимислом,
фікцією, а Сократа – не історичною особою, а художнім персонажем, що виражає
особисте бачення Платона сутності Сократової думки і способу життя, або ж його
власне уявлення про ідеального філософа [Рожанский 1972; Chroust 1996; Dupréel 1922;
Gigon 1947; Momigliano 1971; Montuori 1981, 1988; Rutherford 1995; West 1979].
Так, А.-Г. Хруст переконаний, що Платон "у його ранніх діалогах виражає найвищий можливий погляд на особистість Сократа та його думки – максимум здібностей Сократа" [Chroust 1996, 42]. Е. Дюпреель, О. Ґіґон та І. Д. Рожанський, провівши внутрішній філологічний аналіз текстів сократичної літератури, прийшли до
висновку, що Сократ у цих творах зовсім не є історичною особою, а навпаки – це
навіть міфологічна та легендарна фігура [Рожанский 1972; Dupréel 1922; Gigon 1947].
Ці дослідники, апелюючи до неможливості відтворення історичного образу Сократа
незважаючи на великий пласт античної літератури, присвяченої йому, вважають, що
антична література a priori не ставила за мету зобразити реального Сократа. Таким
чином, на їх думку, Сократ у цих творах – це поетичний вимисел, персонах художньої, а не історичної, літератури. За такої точки зору Сократ виявляється "рупором",
виразником ідей авторів вище згаданих творів: кожен з них бачив своє завдання "зовсім не у відтворенні висловлювань, які фактично робив чи міг робити історичний
Сократ, а, перш за все, у пропаганді своїх власних поглядів" [Рожанский 1972, 79].
Звісно, сильним аргументом прихильників теорії фіктивності сократичної літератури є відсутність власних творів самого Сократа. Полемізуючи з І. Д. Рожанським,
Ф. Х. Кессіді у своїй статті "Новая "апология" Сократа" наголошує на важливості
звернення до свідчень Арістотеля щодо філософії Сократа, оскільки їх цінність полягає, по-перше, в тому, що Арістотель, знаходячись в Академії близько 20 років, сам
безпосередньо спілкувався з Платоном (що дало йому змогу розмежувати філософію
Платона від філософії Сократа), а по-друге, він не мав ані апологійних (як послідовники Сократа), ані викривально-пародійних (як супротивники Сократа) намірів, щоб
спотворювати достовірну інформацію про філософа [Кессиди 1975]. Арістотель так
окреслює головні філософські нововведення Сократа: "по справедливості дві речі
варто було б віднести на бік Сократа – індуктивні розмірковування і формування загальних визначень" (Арістотель. Метафізика 13, 4, 1078 b 30) [Аристотель 1934, 223].
Аналізуючи свідчення Арістотеля, Ф. Х. Кессіді робить такий висновок: "учення
Платона виникло не одразу, воно було підготоване сократівським встановленням загальних визначень. З повідомлення Арістотеля випливає, що філософія Сократа є
проміжною (перехідною) сходинкою між вченнями софістів і Платона, слугує свого
роду єднальною ланкою між ними" [Кессиди 1975, 150]. Відомий філософ права та
дослідник особистості Сократа В. С. Нерсесянц також стверджує, що "філософські
погляди Сократа сприяли формуванню ідеалістичної "лінії Платона" [Нерсесянц 1977, 18]. Отже, "якщо, слідуючи думці І. Д. Рожанського, ігнорувати свідчення
Арістотеля і виключити вчення Сократа з історії грецької філософії, то доведеться
зробити "великий стрибок" від софістів до Платона, до його теорії ідей, тобто до того, що в багатьох відношеннях стало неминучим наслідком сократівського пошуку
"всезагального" (усезагальних визначень)" [Кессиди 1975, 151].
Як доречно зауважує Ф. Х. Кессіді, "надлишковий скептицизм стосовно історичної цінності сократичної літератури сприяє тому, щоб зробити, говорячи словами
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одного історика філософії (Брунсвіга), вивчення самого Сократа темою сократівської іронії: єдине, що ми знаємо про нього напевне, це те, що ми нічого не знаємо"
[Кессиди 1975, 149]. Альтернативою між вдома вище окресленими позиціями
("Апологія" та загалом уся сократична література – достовірні історичні джерела
про Сократа; "Апологія" та загалом уся сократична література – художня вигадка
Платона) є позиція тих вчених, котрі вважають, що "Апологія", будучи раннім твором Платона, має розглядатись "як один з найвідповідніших поглядам і вченню історичного Сократа" [Кессиди 2001, 32]. Хоча "у Платона була занадто багата поетична природа, яка не дозволяла йому незмінно залишатись у вузьких межах наявної дійсності […], але є різниця між творчим відтворенням дійсності та її спотворенням" [Гиляров 1891, 30]. С. М. Трубецькой, розмірковуючи щодо історичності
"Апології" Платона, переконаний, що вона "не є стенографічним протоколом судового засідання, і вона не є точним записом захисної промови Сократа. Це не фотографія, а художній портрет, зображення, у якому дійсні спогади про те, що було сказано вчителем, поєднуються з тим, що його незабутній образ продовжує говорити
Платону у відповідь на звинувачення, висунуті супротивниками, старими і новими,
починаючи з Арістофана, котрий вивів Сократа у своїх «Хмарах», коли Платону
було всього чотири роки (424 р.), і закінчуючи тими софістами, котрі, як Полікрат,
писали проти нього обвинувальні промови через декілька років після його смерті"
[Трубецкой 1997, 540–541]. Вдалу метафору портрету і фотографії використовує і
Ф. Х. Кессіді, говорячи про Сократа у творах Платона: "Платон – першокласний
майстер, незрівнянний стиліст. Це великий портретист слова, за висловом Т. Гомперца, дає читачеві живий і ясний образ Сократа. Про ідеалізацію Сократа у Платона можна говорити у тому сенсі, у якому вона властива взагалі творінням великих
портретистів (суттєві риси змальовані яскраво, усе другорядне і зайве опущене й
затемнене). Як художник і портретист слова Платон, безсумнівно, прикрасив та
ідеалізував Сократа. Тим не менш це краще, ніж якби він дав «фотографію» Сократа, намагаючись передати лише зовнішню схожість зображення з оригіналом" [Кессиди 2001, 30]. Хоча сам Платон в "Апології" неодноразово підкреслює, що ця
промова є істинною та автентичною1, низка авторитетних дослідників указує на
елементи цієї промови, які напевне не могли мати місця під час реального суду над
Сократом. Серед останніх найчастіше зазначають таке: 1) в "Апології" Платона Сократ спростовує давні обвинувачення в безбожності, що були висунуті проти нього
не в суді, а в театрі та літературі2; 2) невеликий "сократичний діалог" з Мелетом
1

Платон з трьох випадків згадування себе у власних творах двічі згадує своє ім’я в "Апології" (34а1;
38b6), вказуючи на особисту присутність у суді (третій раз у "Федоні" 59 b 10). Крім того, важко не
помітити численних запевнень Сократа в тому, що це промова абсолютно правдива (17b7, 20d6, 24a7,
28a6, 28d6, 31c3, 32a8 та ін.).
2
О. А. Глухов та Ю. А. Шичалін у своїй передмові до "Апології Сократа" Платона вказують на те, що
у побудові давньогрецьких судових промов існувала практика відповідати на реальні обвинувачення
після викладу попередньої історії справи, що стала причиною обвинувачення (напр. промова Андокіда
"Про містерії" 8.6) [Глухов 2000, 19]. Е. де Стрікер та Р. Слінґз припускають, що введення пасажу з
аналізом давніх обвинувачень дало можливість Платону, з одного боку, детально розповісти про
спосіб життя Сократа, а з іншого, мінімізувати значущість обвинувачень Мелета, зобразивши їх лише
як наслідок давнього наклепу [Strycker 1994, 45-46].
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(24с4 – 28а2), який має суто літературний характер і репрезентує суто софістичну
аргументацію з боку Сократа, що, на думку С. М. Трубецького, навряд чи могло
мати місце у дійсності1; 3) розлога заключна промова Сократа щодо життя та смерті (38с1 – 42а4), виголошена після винесення смертного вироку2; 4) відсутність свідчень свідків, котрі завжди згадуються у збережених судових промовах аттичних
риторів [Трубецкой 1997, 541–542]. Хоча не всі дослідники "Апології" Платона одноголосно визнають вище наведені пасажі недостовірними, наявна дискусія та розбіжність поглядів щодо них змушують поставити їх історичність під сумнів, а відтак – замислитись, чому Платон міг наважитись відхилитися від істини.
С. М. Трубецькой переконаний, що, якщо в "Апології" і є відхилення від істини,
то ці відхилення не з догматичних чи теоретичних міркувань: в "Апології" чітко
прослідковуються основні життєві принципи вчення Сократа, такі, як "повна відмова від натурфілософії; вимога самопізнання та самовипробування, самозаглиблення; філософський скепсис, що викриває недосконалість усякого людського
знання і разом відправляється від ідеалу досконалого, божественного розуму; віра в
такий розум і пов’язаний з цією вірою глибокий моральний ідеалізм; визнання
промислу і визнання безвідносної моральної цінності людської особистості – душі
людської; нарешті, сам інтелектуалізм Сократа, його вчення про те, що добро є одночасно хорошим і корисним" [Трубецкой 1997, 542]. Причинами ж, що спонукали
Платона відійти від істини, як висновує дослідник, були літературні, художні вимоги або апологічна мета. "Але художньо-літературні вимоги, – продовжує С. М. Трубецькой, – полягають у найбільшій яскравості і правдивості зображення – мета, яка
найменше б досягалась зображенням чисто фіктивним, що представляє просте спотворення дійсності. Таке спотворення було б безцільним і неприпустимим з точки
зору апологетичної, а відповідно, ми не бачимо підґрунтя її допускати. "Апологія"
Платона, котра дає нам довершену характеристику Сократа в рамках його судової
промови, є не спотворенням дійсності, але й не зовсім реальним її відтворенням, а
ідеальним художнім зображенням (курсив – Г. М.). Це "стилізована істина",
1
О. А. Глухов та Ю. А. Шичалін, наводячи аналогічний приклад з "Паламеда" (22-24) Горгія, аргументують доцільність подібної процедури, по-перше, "вказівкою Сократа на те, що закон зобов’язує
Мелета відповідати (25d), а по-друге, цитатою з закону у Демосфена ("Проти Стефана" 2.10.4): Toi/n
avntidi,koin evpa,nagkej ei=nai avpokri,nasqai avllh,loij to. evrwtw,menon( marturei/n de. mh," [Глухов 2000, 21].
Ґ. Дензіґ, підсумовуючи міркування попередників, висновує, що метою інтерв’ю з Мелетом було не
спростування його обвинувачень, а дискредитація самого Мелета. "Якщо б Сократ був серйозно
зацікавлений у відповіді на обвинувачення, він би мав згадати деякі факти, що були приведені Ксенофонтом у цьому контексті: наприклад, що він завжди брав участь у громадських та приватних жертвоприношеннях. Здається вкрай закономірним те, що кожен аргумент, який він використовує для
власного "захисту", слугує також дискредитації Мелета, що є його відкритим наміром. […] Якщо слова Сократа щирі, тоді весь діалог з Мелетом видається напрочуд нерелевантним ані історичному захисту Сократа проти судових обвинувачень, ані уявному захисту філософського життя, що подається
Платоном" [Danzig 2003, 299-300].
2
Така промова навряд чи мала місце під час реального судового засідання, оскільки Сократу б не дозволили виголосити таку промову [Wilamowitz-Möllendorf 1959, 165]. Однак одні науковці припускають, що Сократ міг виголосити цю промову, але не привселюдно, а у колі близьких друзів
[Croiset 1920, 137], інші ж схильні визнавати цю промову реальною або можливою [Burnet 1924, 161;
Hackforth 1933, 138].
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stilisirte Wahrheit, як висловлюється Гомперц" [Трубецкой 1997, 543–544]. На думку
С. М. Трубецького, твір Платона – це ідеальна апологія, що є вінцем усього життя
Сократа [Трубецкой 1997, 541]. За такої точки можна зробити висновок, що "Платон лише post eventum зробив те, що в свій час зробив ще Лісій – написав промову,
яку, на його думку, Сократ мав прочитати в суді від свого імені" [Глухов, 2000, 16].
С. М. Трубецькой, розгортаючи свої міркування, зауважує, що Платон, опускаючи
другорядні риси, "узагальнює як художник, він узагальнює і як апологет, оскільки
та апологія, яку він дає, містить у собі відповідь не одним лише випадковим обвинувачам, якими були Аніт, Мелет та Лікон, а всьому афінському суспільству, що
стоїть за ним, відповідь на всі обвинувачення, непорозуміння, наклепи, під які
підпадав учитель протягом більш, ніж чверть століття" [Трубецкой 1997, 544].
С. М. Трубецькой помітив цю рису платонівської "Апології", але не назвав її. Лише в
останні десятиліття деякі дослідники висунули ідею про те, що "Апологію" слід розглядати в контексті всієї полеміки навколо фігури Сократа, що виникла після його
засудження, і більш того, можливо – у контексті законів цілого жанру посмертної
полеміки" [Глухов 2000, 12]. Вказівка Ксенофонта на багатьох, хто писав до нього
(Xen. Apol. 1) щодо захисту Сократа свідчить про наявність багатої сократичної літератури. Окрім Платона та Ксенофонта, нам відомі імена Лісія (459–380 рр. до н. е.),
Теодекта (бл. 380–340 рр. до н. е.), Деметрія Фалерського (бл. 355 – після 283 рр. до н. е.),
Теона Антіохійського та Лібанія (314 – бл. 393 р. н. е.) як авторів "Апології Сократа". Дійшли до нас і фрагменти Swkra,touj kathgori,a ритора Полікрата, написаної
від імені Аніта. Як зауважує Ґ. Дензіґ, "ніхто не сперечався про те, що цей памфлет
був атакою, скоріш, на літературного, ніж на історичного, Сократа" [Danzig 2003, 285].
"Таким чином, – продовжує дослідник, – якщо атмосфера післясудової дискусії
дійсно існувала, то практично будь-що, опубліковане про Сократа, неминуче повинно було мати певне відношення до дебатів щодо нього. Неодмінно, це стосується "Апологій" Ксенофонта і Платона" [там само]. Полемічні мотиви "Апології", з
одного боку, дають Платону багато простору для маневру, з іншого ж боку, літературна форма ("справжня судова промова") створює серйозні обмеження для цієї
свободи. На перший погляд, Платонів Сократ використовує формальні характеристики типової судової промови логографа. Але, як зауважує Т. Майер, ці характеристики функціонують у тексті "Апології" абсолютно безпрецедентним чином для
судового красномовства класичної доби: вони не відповідають таким основоположним прийомам судової риторики, як висновок за правдоподібністю, вказівка на
відносність норм, запобігання перед суддями тощо. Крім того, вони не досягають
типових первинних цілей захисної промови, таких, як завоювання прихильності в
аудиторії та суддів до себе, а недовіри – до опонентів, презентації себе з виграшної
позиції тощо. Така модифікація риторичних прийомів "Апології" Платона, на думку Т. Майера, слугує вираженню певних положень, що складають інтерес не для
судді, а для філософа, а відтак, ми маємо справу не з промовою Сократа в суді, а з
викладом позиції Платона, який використовує захист Сократа та його апологію лише як привід [Глухов 2000, 17]. Однак такий погляд на "Апологію" не повинен викликати в нас серйозні сумніви щодо її історичної правдивості, переконаний Ґ. Дензіґ. Платон "може видозмінювати, модифікувати, затушовувати, пояснювати і ви173
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находити з великою свободою, ба навіть ущільнювати фікцію майже до переломної
межі. Але він не може заперечити основні факти історичної події: те, що Сократ
був на суді, що суд стосувався єресі та збочення молоді, що він був засуджений, що
він говорив зарозуміло тощо. Без базового визнання цих фактів його твір не матиме
жодного серйозного відношення до предмету сучасних дебатів і, таким чином, малий або й ніякий вплив на ці дебати" [Danzig 2003, 292].
Насамкінець, доречно зауважити, що думка про те, що "Апологія Сократа" Платона не була написана як точний протокол слів Сократа у суді, сягає часів античності, зокрема Елія Арістіда (Oratio 49) та пасажу, написаного близько 160 р. н. е. Відповідно до "Ars Rhetorica" (8.8)1 композиція Платонової "Апології" була складена
таким чином, що остання мала функціонувати не лише як VApologi,a у вузькому
сенсі цього терміна, але також як VAqhnai,wn Kathgori,a (обвинувачення афінян),
Swkra,touj VEgkw,mion (похвала Сократу) і Para,ggelma o`poi/on ei=nai dei/ to.n
filo,sofon (настанова про те, яким слід бути філософу) [Shero 1927, 108].
Отже, дискусії щодо історичності "Апології Сократа" Платона тривають і понині. Серед вище окреслених позицій дослідників цього питання, виключаючи дві
радикальні позиції, ми схильні притримуватись поміркованого погляду на "Апологію Сократа" Платона як на художній твір, який, маючи незаперечну історичну основу, навантажений, окрім апологічних цілей, низкою додаткових мотивів (полемічних, біографічних тощо) з різними акцентами на кожному з них. Така позиція відкриває нові горизонти для дослідження тексту "Апології" з точки зору імплікованих смислів та мотивів і, відповідно, засобів їх репрезентації у тексті. Тексти такої
ж і дотичної тематики ("Апологія" та "Спогади" Ксенофонта, "Апологія Сократа"
Лібанія) в інтертекстуальному аспекті допомагають глибше осягнути як спільну
історичну канву, так і специфіку функціонування кожного окремого тексту у відтворенні апології Сократа як культурно значимої події в житті афінського суспільства, дискурсу, що стає культурним концептом давньогрецької етномовної, а згодом і
загальноєвропейської, свідомості.
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"Апология Сократа" Платона: исторический источник или художественный вымысел?
В статье проведен многовекторный диахронный анализ воззрений различных учёных на вопрос
исторической правдоподобности текста "Апологии Сократа" Платона. Изложены дискуссионные мнения филологической общественности об историчности фигуры Сократа в "Апологии" Платона. Рассмотрена история вопроса, обоснована авторская точка зрения.
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Plato’s "Apology of Socrates": Historical Source or Fiction?
Polyvectorial diachronic analysis of views of various scholars on the issue of historicity of the text of
Plato’s "Apology of Socrates" has been conducted in the article. Debatable opinions of the philological
community on the historicity of the figure of Socrates in Plato’s "Apology" have been outlined. The history of
a problem has been discussed and the author’s view substantiated.
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ЛІНГВІСТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОЛЬОРУВ ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ
Мудрик-Іванець Олена Володимирівна,
асп.
Львівський національний університет імені Івана Франка
У статті розглядається лексика на позначення кольору в латинській мові. Запропоновано систематизацію лексико-семантичного поля кольору в латинській мові. Проведено аналіз кількісних параметрів латинських колоративів, проаналізовано лексичний матеріал за морфологічною та семантичною
ознаками.
Ключові слова: колір, кольорономінація, лексико-семантичне поле, базові кольоропозначення, латинська мова.

Колірний лексикон кожної мови – неповторний, містить неоднакову кількість
кольоропозначень та може бути класифікованим у різний спосіб. Саме тому особливості функціонування кольоропозначень та питання кількості колірних лексем у
різних мовах актуальні для сучасного мовознавства.
Історіографію даного дослідження окреслює низка праць вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, у яких представлена колірна лексика в різних аспектах. Ґрунтовно досліджувалася вербалізація кольору в діахронному ракурсі, характеризуючи кольороназви, що домінували у певні історико-культурні періоди; простежувалась еволюція
їх виникнення в різних мовах світу; здійснювалося порівняння та можливості адекватного перекладу колоративів з однієї мови на іншу; визначались лексико-семантичні
функції кольорономінацій; описувалось лексико-семантичне поле кольору, поняття
кольору в аспектах його концептуалізації в англійській, німецькій та інших мовах,
аналізувалась участь кольоропозначень у фразеологічних конструкціях тощо.
Історії та аналізу латинських кольоропозначень присвячені праці Ж. Андре, Т. Корихалової, Н. Малінаускене, М. Бородіної та В. Гак, Ю. Норманської, О. Солопова.
Незважаючи на численні наукові напрацювання, проведені в різний час на матеріалі різних мов у рамках даної проблематики, колоративи латинської мови, їх формальні та функціональні характеристики залишаються маловивченими, а в активі
сучасного дослідницького пошуку українських лінгвістів питання кольорономінацій в античних мовах є надзвичайно актуальним.
Метою дослідження стало виокремлення колоративної лексики латинської мови
з лексикографічних джерел та її цілісне представлення.
Вирішення проблеми лінгвістичного опису колоративів латинської мови окреслило низку завдань:
1) виокремлення колірної лексики з латинсько-російського та латинськоукраїнських лексикографічних джерел за допомогою методу суцільної вибірки;
2) інвентаризація кольоропозначень латинської мови за морфологічною ознакою;
3) аналіз кількісних параметрів латинської колористики;
4) групування кольорів у рамках лексико-семантичного поля кольору латинської мови;
5) виокремлення та обґрунтування базових колірних номінації латинської мови;
6) здійснення комплексного опису лексико-семантичних варіантів основних кольоропозначень у межах пропонованої класифікації.
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Об’єктом дослідження обрано кольоропозначення латинської мови, предметом –
особливості семантичної та структурної організації лексико-семантичного поля кольору в латинській мові.
Підґрунтям дослідження стали найповніші лексикографічні матеріали з латинської мови – латинсько-російський словник Дворецького [Дворецкий 1986], латинсько-український словник Ю. Кобилянського [Кобилянський 1912], а також тлумачний словник латинської мови Е. Форцеліні [Forcellini 1831–1835].
До лексико-семантичного поля кольору тієї чи іншої мови науковці здебільшого зараховують лише прикметники, як граматично та семантично найвідповіднішу форму. Проте, на нашу думку, нівелювати такий вагомий пласт лексики зі семою кольору, яка граматично належить до інших частин мови (іменник, дієслово,
прислівник, дієприкметник), – це позбавляти лексико-семантичне поле кольору
його багатогранності. Тому у даному дослідженні розглядаються прикметники,
іменники, дієслова та прислівники латинської мови, що містять у своїй семантиці
колірну ознаку.
У теорії загального мовознавства прийнято вважати, що лексика на позначення
кольору в різних мовах виявляє лексико-семантичні універсалії та легко виокремлюється в організовану групу. Класифікація кольорономінацій в лінгвістиці на основі семантичних та прагматичних ознак розрізняє: ахроматичні та хроматичні кольорономінації; основні та змішані кольорономінації; кольорономінації без явно
відслідкованої етимології; кольрономінації з обмеженою сполучуваністю; запозичені кольорономінації; прості та складні кольорономінації тощо.
Достосування загальноприйнятих постулатів до латинської мови не є простим,
зважаючи на розлогі хронологічні рамки виокремленого пласту лексики, неоднозначне трактування кольоролексем, розмитість меж того чи іншого кольору та невизначеність диференційних ознак лексико-семантичних підгруп. Однак, недостатність лексем, що виражають загальні колірні поняття, при багатому різноманітті
відтінків, не є результатом нерозвиненості словникового складу та словотворчих
засобів класичних мов, а засвідчує нерівномірність розвитку пізнавальної діяльності античної людини, яка пов’язана з загальними умовами розвитку тогочасної науки, передовсім фізики [Корыхалова 1966, 117].
За даними лексикографічного аналізу система латинських кольоропозначень налічує 447 лексем. Групування даних лексем здійснено за основними закономірностями, які притаманні кольору та його сприйняттю людиною.
Група білого кольору
У даній групі яскраво виокремлюється ядро, яке формують дві лексеми – albus
та candidus. У підгрупі albus налічуємо 29 лексем, у підгрупі candidus – 20. Опозиція цих прикметників за наявністю та відсутністю блиску – найбільш відома та поширена в системі латинських кольорів. Обидві лексеми та їх похідні вживалися та
взаємо замінювали одна одну впродовж різних періодів функціонування латинської
мови, в тому числі й в народній латині. До групи білого залучаємо також такі прикметники та похідні від них: cereus, creteus, eburneus, gypseus, lacteus, marcidus,
niveus, pallidus.
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У словниках зафіксовано близько 30 кольорономінацій на позначення сірого або
ж срібного кольору, серед яких можна виділити центральну лексему – canus з доволі значною кількістю похідних – 13. Семантична близькість цієї барви до білої та
її невіддільне розуміння античними людьми дає нам право зарахувати її до групи
білого як окрему підгрупу. Загалом методом суцільної вибірки з лексикографічних
джерел було виокремлено 112 лексем, з яких з семантикою чисто білого – 83.
Група чорного кольору
У цій групі, подібно до попередньої, виділяється центр, що також складається з
двох кольоропозначень – ater та niger. Проте, на відміну від пари albus-candidus,
кількісна перевага прикметника niger є значною: підгрупа niger налічує 16 лексем,
в той час як підгрупа ater – лише 7. Деякий час обидва прикметники взаємодоповнювали один одного, однак вже в класичний період починається "абсорбація" прикметника ater прикметником niger, яка повністю завершилась в пізньолатинський
час [Бородина, Гак 1979, 135]. До групи чорного також відносимо такі прикметники
та їх похідні: fulgineus, furvus, morulus, nocticolor, piceus, picinus, pullus,
pullejaceus. У даній групі виділяється підгрупа кольоролексем, прототипом кольору
яких послугували птахи: coracinus (кольору воронового крила), meruleus (чорний
як дрізд), subvulturius (такого кольору як коршун).
Роль світла у кольоробаченні античних людей відігравала дуже важливу роль. Саме тому закономірно виділити в окрему підгрупу лексеми з семантикою темний
(смуглий, коричневий). Сюди належать такі прикметники як fuscus, pullatus, aquilus,
badius, castaneus, decolor, furfurosus, melichrus, murteus, pressus tristis та похідні від
них. Загальна кількість кольорономінацій групи чорного кольору – 59 лексем.
Група червоного кольору.
Червоний колір в латинській мові представлений найбільшою кількістю кольоропозначень, має розгалужену систему синонімів, яка покликана передати різноманітні відтінки цієї барви, а також наділений емоційними та символічними характеристиками. Складність включення кольоропозначень у дану групу полягає в тому,
що римляни сприймали як один колір значнго ширшу гаму кольорів: в діапазоні від
червоного, оранжевого, жовтого – до деяких відтінків фіолетового [Солопов 2007, 73].
Дані лексикографічного аналізу дають нам підставу погодитися з думкою Олексія Солопова про значно ширші, аніж в сучасності, межі даної кольорової категорії.
Для ілюстрації цього явища наведемо приклад з тлумачного словника [Forcellini 1831–1835] – Fulvius et flavus et rubidus et phoeniceus et rutilus et luteus et spadix
apellatidues sunt rufi coloris, aut accentes eum, qualique incendentes, aut cum colore
viridi miscentes, aut nigro infuscantes.
Для чіткішої систематизації у групі червоного кольору виділено чотири підгрупи:
власне червоного, пурпурового, змішано червоно-жовтого та жовто-золотого. Варто
зауважити, що такий поділ є неоднозначним та передбачає глибше опрацювання.
На переконання більшості лінгвістів, група слів, що позначають відтінки червоного, є найчисельнішою у будь якій мові. Цей факт пояснюється тим, що червоний
для людини – це, перш за все, колір крові, яка, своєю чергою, символізує життя.
Таку тенденцію прослідковуємо і в латинській мові, де група червоного кольору
представлена доволі кількісно та багатогранно щодо синонімів, форм та відтінків.
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Центром підгрупи власне червоного кольору виступає прикметник ruber, який
вживався на позначення червоного кольору і не вимагав певних уточнень щодо відтінків. Підтвердженням фундаментальності даного кольоропозначення слугує його
розгалужена система похідних – 22 лексеми: іменники (rubor, rubedo, rubrica),
прикметники (ruber, rubeus), дієслова (rubeo, rubesco), дієприкметник (rubens),
зменшувальні форми (rubellus, rubellianus, rubicundulus), суфіксацію (rubicundus,
rubidus, rubricatus, rubricosus), префіксацію (subruber, erubesco, irrubesco,
obrubesco, subrubeo), суфіксально-префіксальний спосіб (subrubicundus), а також
складені слова (rubefacio).
На підставі інвентаризації лексем, виокремлених з лексикографічних джерел, до
підгрупи власне червоного, окрім зазначених, відносимо такі прикметники та похідні від них: carbunculosus, carnosus, cerasinus, coccineus, cruentus, decoloro,
mineus, mulleus, punicans, robiginosus, roseus, rufus, russus, rutilus sandaracinus,
sanguineus, sanguinolentus, spadix, temero, tepefacio, testaceus. У підгрупі також
яскраво виражений вплив на латинську мову грецької, що відображено у запозиченнях: ceraunius, cinnabari, erythraeus, rhodinus, sandaracinus, xerampelinae та
похідних від них. Загальна кількість лексем – 79.
Пропонуємо виокремити лексеми з семантикою пурпурового кольору як самостійну підгрупу, а не відтінок в складі власне червоного. Аргументом слугує той
факт, що в античності та в Середньовіччі словом "пурпур" називали не конкретний
відтінок, а гаму відтінків, яку отримували в результаті певних технологічних процесів з різних видів молюсків. Ще одним показником окремішності даної барви
слугує кількісний та якісний параметри підгрупи, що складає 48 кольоропозначень
з центральною лексемою – прикметником purpureus.
Асоціативне поле пурпурового кольору містило в собі дві складові, виступаючи
символом влади та вищості, обраності. Представники влади старанно пильнували,
щоб пурпур не з’являвся на одязі простих людей, а чорнилом, виготовленим з пурпуру, користувалися лише найвищі посадові особи. Характерно, що й в латинській
мові віднаходимо багато номінацій пурпурового кольору на позначення саме одягу
чи його елементів (amethystinatus, angusticlavius, circumtextum, clavus, conchyliati,
dibaphus, encaustum, limus, monoloris, praetexta, purpuratus, sericoblattea, trabea,
tyrianthina).
До складу підгрупи пурпурового вважаємо за доцільне віднести також прикметники hyacinthinus, ianthinus, socos та violaceus (а також їх похідні), які в сучасному
розумінні позначають фіолетовий колір, однак, в античні часи фіолетова барва не
розрізнялася мовцями та не мала власних кольоропозначень [Price 1883, 19]. Обгрунтуванням зачислення даних прикметників саме до підгрупи пурпурового, а не
синього кольору стало визначення цих прикметників у тлумачному словнику
[Forcellini 1831–1835]:
1. Hyacinthinus – qui est colore hyacinthi. Hyacinthus – genus violae colore rubenti,
sed ad obscurum nigrumque inclinante.
2. Ianthinus – violaceus, colorem floris violae referens, purpurei, coloris.
3. Violaceus – violae colore habens
4. Socos – color hyacinthinus.
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Підгрупа жовто-золотого кольору – кількісно багата, часто пов’язана з конкретними предметами навколишньої дійсності (наприклад, рослинами чи назвами дорогоцінних мінералів), має розгалужену систему похідних та суфіксальних утворень.
Численні відтінки жовтого в латинській мові виражаються різними лексемами, без
можливості чітко виокремити єдине ядро. Аналізуючи жовтий колір, дослідники не
мають спільного бачення. О. Солопов виділяє спільну групу червоного, жовтого та
оранжевого, зауважуючи, що "римляни мислили його (жовтий колір) в складі більш
широкої категорії" [Солопов 2007, 73]. У своїй статті автор побіжно розглядає лише
прикметники flavus, luteus та galbinus. Окремі лінгвісти, аналізуючи жовтий, виділяють в латинській мові flavus та luridus [Норманская 2005, 183] або ж віднаходять
протиставлення яскравого жовтого flavus – блідому galbinus [Бородина, Гак 1979, 144].
Така опозиція, на нашу думку, потребує контекстуального підтвердження.
Хоча більшість мовознавців не залучає до групи жовтого прикметник aureus (та
похідні від нього), виокремлений лексикографічний матеріал стверджує, що автори
вживали цю барву не лише для позначення предметів із золота чи прикрашених
золотом, а й для таких, які мають колір золота (вживаючи його з таким іменниками
як сонце, місяць, зірки, волосся тощо).
До підгрупи жовто-золотого кольору з лексикографічного матеріалу відібрано
такі прикметники та похідні від них: aureus, bracteatus, buxeus, cereus, chryseus,
croceus, flavus, galbineus, luridus, melleus, murreus, sardonychatus, silaceus, sucinus.
Загальна кількість даної підгрупи – 68 лексем.
Оскільки в античні часи не розрізнявся оранжевий колір як самостійний, знаходимо цілу низку лексем, що позначають забарвлення, проміжне між жовтим та червоним, які виділимо в підгрупу червоно-жовтого кольору. Наведемо окремі тлумачення латинською:
1. Rutilus – ruber, flavus ad rubrum accedens, aureus, flavus;
2. Luteus – colorem habens rufo dilutiorem quails in ovi vitello, in auro, in igne;
3. Fulvus – colorem habens, qui in leonine pilo esse solet, ex viridi et rufo mixtum,
flavus;
В античній колористиці відкритим залишається питання про вогняний колір,
тобто про те, якого кольору, на думку римлян, був вогонь. Віднаходимо таке тлумачення: ignesco – purpura et candor et tertium ex utroque ignescens [Forcellini 1831–
1835]. Опираючись на це трактування, та за відсутності ґрунтовніших праць з даної
тематики, відносимо прикметники flammeus та igneus, а також похідні від них до
даної підгрупи. Загальна кількість лексем цієї підгрупи – 25.
Група зеленого кольору.
Основним кольоропозначенням зеленої барви в латинській мові є прикметник
viridis та його похідні. Таке твердження формуємо на основі вибірки з лексикографічних джерел, де зафіксовано 18 похідних від даного прикметника, а також опираючись на дослідження з латинського кольорознавства, де простежується виняткова одностайність щодо цього питання. Як зазначає Ю. Норманська, дане кольоропозначення не мало обмежень вживання, як і хронологічних меж [Норманская 2005, 185].
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Однак, не зважаючи на спільну думку щодо ядра даної групи, інші лексеми, які
входять до її складу, вимагають детальнішого опрацювання. Зокрема, науковці
зазначають наявність темного (myrteus, prasinus, felleus) та світлого (vitreus,
glaucus, galbineus) зеленого кольорів, не наводячи при цьому аргументів на користь такого твердження [Бородина, Гак 1979, 143]. Опираючись на лексикографічну базу латинської мови, констатуємо наявність суттєвих відмінностей в інтерпретації згаданих кольоропозначень, проте обмежений обсяг статті не дозволяє
розкрити їх в повному обсязі.
На основі лексикографічної вибірки до групи зеленого кольору, окрім зазначених, зараховуємо такі лексеми (та похідні від них): aeruca, caeruleus, callainus,
earinus, frondeo, gramineus, hederaceus, herbaceus, pratens, oleagineus, smaragdinus.
Загальна кількість кольоролексем – 32.
Група синього кольору
Серед лінгвістів немає єдиної думки щодо того, яке кольоропозначення "синього" треба вважати основним і чи було таке взагалі: в праці М. Бородіної та В. Гак
такою лексемою виступає прикметник caeruleus [Бородина, Гак 1979, 145]; у
Ю. Норманської лише зауважено, що lividus є більш вживаним, аніж caeruleus [Норманская 2005, 187]; О. Солопов акцентує на "явно негативному забарвленні" лексеми lividus на противагу прикметникові caeruleus [Солопов 2007, 74]. Дані вибірки
з лексикографічних джерел певною мірою узагальнюють бачення лінгвістів, однак і
засвідчують суттєві доповнення:
1) lividus має більше похідних та суфіксальних утворень, ніж caeruleus, проте ця
перевага – незначна: ім. livor, livedo – caerula; дієсл. liveo, livesco – немає; прикм.
lividinus, sublividus – caeruleatus, caelestis, subcaeruleus;
2) група синього кольору на чверть складається з грецизмів: aeroides, cumatile,
cyaneus, glaucus, thalassicus;
3) кольорономінації синього спектру опираються на прототипи-еталони з навколишньої дійсності – води та неба – за відсутності єдиного узагальненого кольоропозначення.
Загальна кількість кольоролексем групи синього – 23.
Викладений матеріал слугує підставою для наступних висновків. У результаті
суцільної вибірки з найповніших лексикографічних джерел латинської мови зафіксовано 447 лексем на позначення кольору та його відтінків. Систематизація за морфологічною ознакою засвідчила беззаперечну та закономірну перевагу кольропозначень, виражених прикметником, чисельно меншою кількістю представлені кольори, виражені іменником, дієсловом, прислівником та дієприкметником.
Цифрова інвентаризація та запропонована семантична систематизація кольорономінацій дає можливість представити колірну картину латинської мови як множинність лексичних мікросистем, згрупованих за основними закономірностями, які
притаманними кольору та його рецепції в античному суспільстві.
Дослідження лексичного складу мови шляхом виокремлення з лексикографічних
джерел та всебічне вивчення окремих лексичних одиниць є надзвичайно важливим
для подальшої систематизації лексики в цілому.
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Лингвистическая репрезентация цвета в латинском языке
В статье рассматривается лексика латинского языка, обозначающая цвет. Предлагается систематизация лексико-семантического поля цвета в латинском языке. Проведен анализ количественных параметров латинских колоративов, а также проанализирован лексический материал по морфологическим
и семантическим признакам.
Ключевые слова: цвет, цветономинация, лексико-семантическое поле, базовые цветообозначения,
латинский язык.
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Linguistic Representation of Color in Latin
The systematization of lexical-semantic field of color terms in Latin is proposed in the frames of the
article. The quantitative parameters of Latin words for color nomination are being analyzed. Lexical material
is analysed basing on its morphological and semantic features.
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Література:
1. Бородина, М. А. К типологии и методике историко-семантических исследований / М. А. Бородина, В. Г. Гак. – Л. : Наука,1979. – 232с.
2. Василевич, А. А. Пурпур : к истории цвета и слова / А. А. Василевич, С. С. Мищенко // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2003. – №1. – С. 55–59.
3. Герасименко, І. А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові / І. А. Герасименко // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 49–54.
4. Дворецький, И. Х. Латинско-русский словарь : около 50000 слов / И. Х. Дворецкий – 3-е изд.
испр. – М. : Рус. яз., 1986. – 840 с.
5. Кобилянський, Ю. Латинсько-український словар / Зладив Юліан Кобилянский. – Відень :
Накл. ц. к. вид-ва шкільних книжок, 1912. – 660 с.
6. Корыхалова, Т. П. Имена существительные с суффиксом -or, обозначающие цвет, в латинском
языке / Т. П. Корыхалова // Язык и стиль античных писателей. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1966. – С. 115–124.
7. Малинаускене, Н. К. Некоторые особенности системы цветообозначений в языке Гомера
/ Н. К. Малинаускене // Живое наследие античности. Вопросы классической филологии. – М., 1987.
– Вып. 9. – С. 24–40.
8. Малинаускене, Н. К. Обозначение пурпурного цвета в эпосе Гомера / Н. К. Малинаускене
// Образ и слово. Вопросы классической филологии. – М., 1980. – Вып. 7. – С. 214–234.
9. Мурсалова, Л. А. Структурно-семантическая характеристика цветообозначений в лезгинском и
английском языках : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание" / Луиза Адилгереевна Мурсалова. – Махачкала,
2010. – 26 с.
10. Норманская, Ю. В. Генезис и развитие системы цветообозначений в древних индоевропейских
языках. / Юлия Викторовна Норманская. – М. : Институт языкознания РАН, 2005. – 380 с.
11. Публій Овідій Назон. Любовні елегії ; Мистецтво кохання ; Скорботні елегії / пер. з латини
А. Содомора ; передм. та комент. А. Содомора. – К. : Основи, 1999. – 299 с.
12. Солопов, А. И. Цветообозначения в латинском языке / А. И. Солопов // Наименования цвета в
индоевропейских языках: системный и исторический анализ / отв. ред. А. П. Василевич. – М. : КомКнига, 2007. – С. 66–76.
13. Forcellini, E. Totius Latinitatis Lexicon… / E. Forcellini, G. Furlanetto. – Ed. 3. – Vol. 1–4.
– Schneebergae, Schumann, 1831–1835.
14. Price, T. The color-system of Vergil / Thomas R. Price // The American Journal of Philology, 1883. –
Vol. 4, № 1. – Р. 1–20.
Стаття надійшла до редакції 10.03.14
183

УДК 811.14
ТОПОНІМИ РИМ І КИЇВ У ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ
(на матеріалі німецької, латинської та української мов)
Дещинська Марія Анатоліївна,
курсант
Національна академія Служби безпеки України
Розглянуто реалізацію топонімів Рим і Київ у прислів’ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов). Виявлено варіативні значення, які здатні формувати аналізовані топоніми в контексті паремій, а також з’ясовано конотативну роль топонімів як ключових семантикоструктурних і смислових одиниць у структурі фразеологізмів.
Ключові слова: топоніми, паремії, прислів’я, приказки.

Неоціненну складову фольклору кожної нації становлять прислів’я та приказки –
короткі влучні вислови. "Народ творить безперервно" [Потебня 1989, 27], прислів’я
і приказки – чи не найхарактерніший приклад невпинної творчості, оскільки упродовж тисячоліть вони залишаються відображенням народної мудрості. Посилення
інтересу до духовної культури та витоків традицій актуалізує теоретичні аспекти
вивчення фразеології. "Історія дослідження фразеології надзвичайно важлива як
для визначення загальних еволюційних тенденцій у фразеології у зв’язку з історією
народу, так і для вивчення стилістики, і ширше – культури мовлення" [Ужченко 1994, 3]. Фразеологізми несуть на собі печать матеріального й духовного життя
народу: у їх формі відображені, "сфотографовані" характерні риси етнокультурного
обличчя певного народу [Ажнюк 1989, 3]. Прислів’я та приказки були об’єктом багатьох наукових розвідок, проте із топонімічним компонентом такі фразеологічні
одиниці досліджувалися не повною мірою, зокрема у порівняльному аспекті, що
становить актуальність даного наукового пошуку. Так, функції топонімів в українських пареміях досліджувала Н. Хома. Утім, цікавим, на нашу думку, є значеннєвий підхід, що конкретизуватиме функціонально-семантичне значення певного топоніма в контексті прислів’я чи приказки.
З огляду на зазначене, мета роботи – проаналізувати паремії, у складі яких засвідчені топоніми Рим і Київ. Відповідно до мети поставлено завдання: з’ясувати конотативну роль топонімів як ключових смислових одиниць у структурі фразеологізмів.
Об’єкт дослідження – німецькі, латинські й українські прислів’я та приказки з
топонімами Рим і Київ. Предмет дослідження становлять варіативні значення, які
здатні формувати аналізовані топоніми в контексті фразеологізмів.
Активно представлений топонім Рим у латинських прислів’ях та приказках.
Зважаючи на ключову духовну й адміністративну роль міста, в багатьох латинських
прислів’ях топонім має пряме значення, наприклад: Roma patrem patriae Ciceronem
dixit – Рим назвав Цицерона батьком батьківщини.
Чимало прислів’їв сягає корінням римських традицій, наприклад: Si vivis Romae,
Romano vivito more – якщо живеш у Римі, то живи за римськими звичаями, синонім
Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi! Відповідник цього
прислів’я маємо в різних мовах, зокрема німецькій Andere Länder, andere Sitten (Jedes Land hat seinen Tand), Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe (пор. в українській мові: з вовками жити – по-вовчи вити).
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Значення "зволікання з рішенням може призвести до негативних наслідків"
передає прислів’я Roma deliberante Saguntum periit – доки Рим зважує, Сагунт
загинув.
Латинське прислів’я Omnes viae Romam ducunt – Усі дороги ведуть у Рим перекладено, як стверджують дослідники, всіма мовами світу, зокрема німецькою: Alle
Wegen führen nach Rom, Viele Wege führen nach Rom. У цьому фразеологізмі топонім
Рим формує значення – "єдина метa, шляхи досягнення якої можуть бути різними",
що підкреслює особливу культурну й адміністративну місію міста Рим в історії Європи та світу.
Так склалося історично, що Рим залишився духовною столицею християнського світу, з огляду на що маємо низку паремій, що передають значення "авторитет,
який не можна заперечити": Roma locuta est, causa finita est – Рим сказав своє слово; Рим висловився, і справу завершено. Цими слова починалася булла Римського
Папи Інокентія, тому іноді дають переклад як Папа Римський висловився, і справу
завершено. У німецькій мові маємо прямий відповідник: Rom hat gesprochen, die
Sache ist erledigt.
Деякі фразеологізми із топонімом Рим наявні в німецькій мові, проте не мають
відповідників в українській, наприклад: In Rom ist nicht gut mit dem Papst zu straiten,
що перекладається як Безглуздо сидіти в Римі й боротися з Папою Римським. Аналогічно Wo der Papst ist, da ist Rom дослівний переклад де Папа, там і Рим.
Навчає стриманості й терпінню в досягненні мети та реалізації великих проектів
прислів’я Negue protinus uno est condita Roma die. – Рим побудовано не за один день.
У німецькій мові маємо Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden; Rom wurde nicht
an einem Tage erbaut. Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що цей фразеологізм
має цілу низку варіантів, що різняться топонімами, як-от: Не відразу Київ збудований; Москву не відразу збудували та ін. Хоч ці прислів’я передають спільне значення "все відбувається поступово, поетапно, крок за кроком", проте різняться топонімічним компонентом, зміщуючи акцент на місце локалізації. Коли власна назва потрапляє до складу паремій, вона, на нашу думку, функціонує і як семантично значуща, і як ідентифікувальний знак.
Варіативність прислів’я виражається у використанні різних топонімів, що не
впливає на основне смислове навантаження прислів’я, наприклад: Auf dem Messer
kann man nach Breslau (Rom, Paris, Köln) reiten.
Лексема Рим доволі часто вживається в українських фразеологічних одиницях,
наприклад: Пройти Крим і Рим, і мідні труби – мати досвід, отриманий протягом
життя (в цьому фразеологізмі топонім Рим використовується не лише з метою
утворення рими, але і слугує для утворення тропа як художнього засобу); Де Крим,
де Рим! – два різні суспільства, різні країни; велика відстань між кимось; два типи
культурних цінностей (різні речі). Синонімічним вважаємо фразеологізм Де Рим, де
Крим, де Настині криниці.
Бере топонім Рим участь в оформленні ще такого значення у фразеологізмі, як
"не бачити головного, а лише другорядне", наприклад: У Римі бути, а Рим не видіти. Синонімічне прислів’я У Римі бути й Папи не видіти.
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Отже, топонім Рим представлений у питомих та німецьких фразеологічних одиницях, що мають широку семантичну палітру.
Топонім Київ виявився найбільш уживаним у питомих пареміях, що пояснюється передусім екстралінгвістичними чинниками. Цікавим є той факт, що значення
тих самих фразеологізмів із топонімом Київ дослідники трактують по-різному, наприклад, Язик доведе до Києва і часом до кия (Язик до Києва доведе) пояснюють як
"доля допомагає відважному; потрібно впевнено долати перешкоди на шляху до
своєї мети" [Багмет 1929, 188]. Цю паремію дещо по-іншому трактують науковці,
зокрема "вміло, мудро продумані вчинки здатні творити добро, приносити результати; а пустомельство, лихослів’я спричиняє зло і створює безладдя" [Хома 2008, 75].
На нашу думку, в цьому фразеологізмі топонім Київ виконує ключову роль, передаючи в переносному значенні остаточну точку локалізації. У німецькій мові наявні
подібні прислів’я, утім із топонімом Рим, наприклад: Mit Fragen kommt man nach
Rom; Frage dich durch und du kommst nach Rom.
Значення "говорити нісенітницю, робити дурницю, дурість як вада" передають
фразеологізми У городі бузина, а в Києві дядько; Далеко п’яному до Києва; Дурний і
в Києві не купить розуму.
Про різні світоглядні позиції йдеться у прислів’ї Як у Києві на дзвіниці ченці в
дзвони дзвонять, так в Полтаві перекупки на місті гуторять. Антонімічні за значенням до цього фразеологізму такі прислів’я Так і в Києві роблять; від Києва до
Кракова всюди біда однакова.
Сему "дуже" має фразеологічна одиниця Аж Київ видно. На думку Н. Хоми, у
паремії Аж Київ видно розвивається узагальнено-метафоричне, переносне значення, яке безпосередньо формується значенням складників [Хома 2008, 75].
Значення "хочеш щось зробити добре – зроби сам, а тоді й інші допоможуть; варто завжди мати свою думку, свою резервну базу" передає прислів’я У Києві не
женись, а в Ромні кобил не міняй.
Семантичне значення настанови у прислів’ї Про Київ не жахайсь, до Волині
пригортайсь, а Покуття тримайсь виражається у прямому сенсі. Хоч тут і немає
інших значень, окрім прямого, проте використано метонімію як художній засіб,
адже за топонімами ми маємо на увазі притаманні риси люду, що живе на цих територіях.
Значення "відсутність однодумців" та "самітність" передає фразеологізм Тільки й
рідні, що в Києві Химка.
Таким чином, можемо дійти висновку, що топоніми Рим і Київ зафіксовано як
семантико-структурні одиниці багатьох паремій, які вживаються для вираження
цілої низки значень, спільними з яких виявилися "певна відстань", "важлива адміністративна й духовна роль міста". Художня виразність прислів’їв та приказок підсилюється такими стилістичними засобами, як ритмічність і римування окремих компонентів; повтором однокореневих слів чи одноструктурних словосполучень. Прислів’я та приказки часто ґрунтуються на протиставленні, зіставленні антонімічних
понять. Попри спільну семантичну роль топонімів спостерігаємо яскраве вираження за їх посередництвом національної самобутності різних етносів.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається історія становлення латинськомовних психіатричних термінів, їх мотивація, способи творення, формальна та семантична структура.
Ключові слова: термін, термінологія, спосіб словотвору, словотвірний тип, опосередковані запозичення, термінологізація, вмотивованість, лексичне значення.

Наукова термінологія є невід’ємним компонентом динаміки лексикону будь-якої
мови. Сфера її використання розширюється: вона наявна не лише у науково-технічній літературі та функціонує в середовищі фахівців, а й активно проникає в усне мовлення різних соціальних верств населення, в художню літературу, публіцистику.
Поступ медицини як науки супроводжуєся розбудовою та унормуванням її фахової лексики, яка неодноразово ставала об’єктом різноаспектних досліджень, зокрема Р. Стецюк та Л. Запоточна надали структурно-семантичну характеристику карділогічної термінології, С. Дудецька розглянула метафоризацію як спосіб термінотворення черепно-щелепно-лицевої хірургії і стоматології, І. Томка та І. Семенко
закцентували увагу на проблемі упорядкування стоматологічних термінів, О. Маковська дослідила когнітивно-прагматичний аспект термінології пластичної хірургії, Н. Місяць, В. Білоус й А. Білоус проаналізували тенденції розвитку української
офтальмологічної термінології etc. Однак, лінгвісти лишилися осторонь проблеми
формування та унормування психіатричної термінології. Ця обставина спонукає до
докладного вивчення формальної та семантичної структури латинськомовних психіатричних термінів, до виявлення явищ варіативності у відповідній терміносистемі.
Метою роботи є системний аналіз психіатричних термінів латинського походження та процесу їх нормалізації у сучасній українській мові. Об’єктом дослідження є психіатричні латинськомовні терміни, що з’явилися в науковій комунікації представників цієї галузі знань упродовж її історичного розвитку. Предметом
дослідження є формальна та семантична структура латинськомовних психіатричних термінів та їх рецепція в сучасній українській мові. Наукова новизна роботи
зумовлена актуалізацією уваги на етимонах та мотивації психіатричної фахової лексики, створення вокабулярія психіатричних терміноелементів латинського походження, котрий здатний експлікувати внутрішню форму терміна, полегшуючи тим
самим його сприйняття, розуміння та правильне вживання. Результати дослідження
можуть слугувати у виборі найоптимальнішої методики вивчення психіатричної
термінології та укладанні фахових словників даної галузі, що сприятиме виявленню
внутрішніх мовних механізмів побудови термінологічних одиниць.
Матеріалом опису стали 100 психіатричних термінів, зафіксованих у "Психіатричному енциклопедичному словнику" Й. Стоіменова, в "Українсько-латинськоанглійському медичному енциклопедичному словнику" Л. Петрух, І. Головко,
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та у "Словнику-довіднику психіатричних термінів" Г. Кожиної, Г. Самордакової,
В. Коростій.
Структурно-словотвірні особливості термінології різних галузей є предметом
лінгвістичних досліджень як в діахронному, так і в синхронному аспектах її вивчення. Зокрема, Д. Якимович-Чапран досліджує розгортання процесів калькування
в термінотворенні на матеріалі української мовознавчої термінолексики ХVІ–ХVІІ ст.
Процеси термінотворення на сучасному етапі розглядають Л. Філюк (вивчає систему словотвірних типів суфіксального способу, їхню продуктивність та головні чинники функціонування цього способу словотворення), Л. Малевич, Д. Шафран (аналізують структурні типи багатокомпонентних термінологічних одиниць, способи
оптимізації їхньої зовнішньої форми та проблеми кодифікації), Л. Гаращенко (досліджує словотвірну адаптацію новітніх французьких запозичень в українській термінології), М. Тимошик (аналізує засади термінотворення, а саме доцільність та
наукову обґрунтованість запровадження в українській термінології калькованих з
іноземних мов термінів і понять) etc.
Цікавою для едиції є психіатрична термінології іншомовного походження. Зауважимо, що під іншомовною лексемою, слідом за Д. Будняк, ми розуміємо "слово,
яке прийшло у мову для вираження понять, диференціації уже наявних і позначення раніше невідомих предметів і явищ" [Будняк, 1991, 12–13]. Найчастіше мовоюреципієнтом переймаються лексеми, однак запозиченими "елементами чужої мови"
можуть виступати також морфеми та синтаксичні конструкції [Ярцева, 1998, 112].
Шлях формування медичної термінології на латинській основі можна вважати
унікальним: "жива система окремо взятої мови використовується, хоч і вибірково, в
абсолютно новій якості, і сама латинська мова, що, втрачаючи своє існування у формі
живої мови, продовжує інше, вже штучне життя у новій сфері" [Новодранова, 1990].
Упродовж багатовікового розвитку медицини в її терміносистемі виробились певні способи словотворення, котрі забезпечують появу нових термінів, а саме: морфологічний (афіксації (суфіксальний, префіксальний, префіксальо-суфіксальний), осново- і словоскладання) та синтаксичний (утворення терміна із словосполучення).
Створення медичної термінології психіатрії відбиває всі структурні напрямки словотворення: терміни-однослови, терміни-композити та терміни-словосполучення.
Значне місце в медичній терміносистемі займають терміни-однослови. Основним засобом їхнього творення є морфологічний. На думку О. Самолисової та
А. Ніколаєвої, цей спосіб є продуктивним у термінології, оскільки на перший план
виступають ті семантико-граматичні особливості морфологічно утворених слів, які
дають можливість використовувати однотипні способи словотворення для позначення однотипних понять, тобто у морфологічній структурі термінів, утворених шляхом афіксації, органічно закладені основи структурної систематизації, що має першочергове значення для термінології. Смислове значення термінів, утворених морфологічним способом, виражене, як правило, мотивованою основою, афікси ж мають, в основному, значення узагальнюючого характеру [Самолисова, 2005, 201–204].
Суфіксальний спосіб словотворення – найпоширеніший у термінологічному
словотворенні. Приєднуючись переважно до іменних основ, суфікси утворюють
слова на позначення певних понять чи явищ об’єктивної дійсності. Словотворчі
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морфеми представлені як власне українськими суфіксами, так і запозиченими. Виділяються спільносхіднослов’янські суфікси -ість/-ость/-асть/, -ин(а)/-ін(а), -ок та
іншомовного походження -аці(я), -изм/-ізм, -ин/-ін, -аз(а), -оз(а), -ит, -атор/-ятор,
-ист, -ант, -ом(а) та ін.
Серед задекларованих 100 психіатричних термінів суфіксальним способом утворена найбільша кількість лексем, зокрема вищою продуктивністю відзначається
адаптований варіант латинського суфікса -atio – -ація (39 %). Цей суфікс вказує на
видові ознаки віддієслівних іменників, а також використовується для утворення
іменників на позначення дії чи результату дії: aggravo > агравація ‘свідоме перебільшення психічно хворим симптомів дійсно існуючого захворювання з метою виокремленняя якоїсь вигоди, cпотстерігається при психопатії, олігофренії, неврозі’;
itero > ітерація ‘дворазове чи багаторазове повторення окремих слів, фраз чи цілих
речень, рухів або складних рухомих актів’, lallo > лалація ‘заїкання, зумовлене
психічними хворобами, яке доходить до незрозумілого мовлення’, rumino > румінація ‘cпосіб мислення, при якому одні й ті ж думки чи теми переживаються повторно (багаторазово), "переживаються" до появи інших форм психічної активності’, abalienus > абаліїнація ‘відчудження; симптом особистісних змін, що найчастіше спостерігається при шизофренії’, agglutino > аглютинація ‘злиття окремих слів
чи їх частин, через що вони можуть залишатись семантично "прозорими", але можуть і втрачати свій сенс’. При утворенні термінів від основи супін найчастіше використовуються похідні від -atio суфікси з тією ж семантикою -сія, -ція, -зія, -яція:
illusio > ілюзія ‘розлад сприйняття, що виражається у неправильному, викривленому сприйнятті реально-існуючих предметів та явищ’, obsideo > обсесія
‘нав’язливість, ідея, почуття чи спонукання, котрі періодично вдираються у свідомість, не дивлячись на їх небажаність; складова частина обсесивно-компульсивного
розладу – нав’язливого стану’, opprimo > опресія ‘пригніченість, смуток, пригнічений стан при психічних розладах’ etc.
Значна частина українських психіатричних термінів утворена за допомогою суфіксів -ість/-асть/-ость (16 %) і позначають фізичний стан та властивості істот,
організмів, концентрування певних ознак предметів та явищ дійсності. Наприклад:
explodo > експлозивність ‘схильність до прояву роздратування, яке часто супроводжується агресивними вчинками’, delinquentia > деліквентність ‘синдром патохарактерологічної реакції у підлітків, що виражається у здійсненні ними дрібних правопорушень і вчинків, що не прирівнюються до злочинів’, dyscordans > дискордантність ‘неузгодженість окремих психічних процесів’, rigeo > ригідність ‘заціпеніння, скованість, напр. при екстрапірамідних порушеннях і деяких психічних захворюваннях’, sensus > сенсибільність ‘здатний сприймати подразнення (при психічних захворюваннях’, patior > пасивність ‘відсутність прагнення впливати на
оточуючу дійсність, що проявляється як у динамічній, так і в психічній сфері’.
Як засвідчує аналіз української психіатричної термінології, значна частина номенів утворена за допогою суфікса -ізм, який відзначається нижчою продуктивністю (12 %), порівняно з іншими. Деривативи з суфіксом -ізм визначають в психіатричній термінології властивості, ознаки живих організмів, зокрема: humanus > гуманізм ‘система поглядів, що визнають цінність людини як особистості, захист її
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гідності і свободи розвитку’, ego > егоїзм ‘психічний стан, при якому хвилювання і
дії індивіда визначаються виключно прагненням до отримання особистої вигоди з
уникненням особистої шкоди’, bestia > бестіалізм ‘схильність до статевого акту з
тваринами’, nicotinum > нікотинізм ‘гостре або хронічне отруєння тютюновим нікотином’, Thebaicum > фебанізм ‘гостре чи хронічне отруєння опіумом’.
Непоширеними (1,5 %) у психіатричній термінології є іменники, утворені за допомогою суфіксів -тор/-атор/-ятор, що позначають особу, предмет, речовину, орган, характеризують відношення до того, що названо мотивованим словом: insulo
(insilio) > ізоляція > ізолятор ‘спеціально обладнане приміщення в лікарні, призначене для ізоляції хворих, які занадто неспокійні’.
Префіксально-суфіксальний спосіб творення нових термінів характеризується
одночасним приєднанням двох афіксів – префіксів і суфіксів, що несуть різне смислове навантаження. Головну семантичну роль у цьому типі терміноутворення відіграють префікси, основною рисою значеннєвої структури яких є функціональносемантична спеціалізація, суфікси, у свою чергу, містять досить високий ступінь
узагальненості й оформлюють похідну основу.
Префіксально-суфіксальний спосіб творення термінів серед опрацьованих нами
лексем представлений спорадично: inadequo > неадекватність ‘невідповідність
окремих психічних явищ або їх сукупності зовнішнім обставинам’.
До продуктивних способів українського словотворення медичної термінолексики належить осново- та словоскладання. Терміни-композити функціонують у тісному зв’язку із системою словосполучень. Цей спосіб дає можливість точно характеризувати предмети та явища за кількома ознаками. При творенні складних і складених термінів використовуються як компоненти, що у мові вживаються як самостійні слова (грацидоманія ‘непереборне прагнення схуднути, страх повноти’, аблутоманія ‘нав'язливе миття рук (іноді до крові) через нав'язливі думки, що вони
брудні чи заражені; зустрічається при нав'язливому неврозі, психостенії і
нав’язливих станах в рамках інших психічних захворювань’), так і компоненти, що
самостійно не вживаються (авітаміноз ‘захворювання, викликане відсутністю чи
недостачею вітамінів в їжі’, еквівалент ‘гострий розлад психіки при епілепсії котрий вважають замінником сильного епілептичного припадку’, магніцид ‘людина,
яка вбиває високоповажну особу’, агітофазія ‘швидке мовлення, що мало запам'ятовується, спостерігається у стані психічного збудження’).
Окреслюється невелика група термінів, утворена безафіксним способом, запозичивши лише основу латинського відповідника, наприклад: defectus > дефект ‘поява
у людини у емоційно-вольовому чи інтелектуальному плані стійких нездорових
елементів внаслідок уражень головного мозку, епілепсії чи інших несприятливих
ситуацій, чинників’, debilis > дебіл ‘хворий дебільністю, легким ступенем слабоумства, розумовий розлад’, complexus > комплекс ‘група уявлень, об'єднаних якимнебудь хвилюванням, зазвичай емоційно-забарвлені’, parricida > паріцид ‘найчастіше, це вбивство батьків, спостерігається і при психічній патології’ etc.
При творенні прикметників іншомовного походження, що є складовими елементами термінів-словосполучень, використовуються суфікси -альн, (-яльн) для вираження ознаки за дією, властивості об'єкта (abnorma > анормальний ‘ненормальний,
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нерегулярний’, imputo > імпутабельний ‘поняття, що використовується у судовій
психіатрії: осудна людина, яка здатна розуміти суть вчиненого нею, а також керувати своїми вчинками’, juvenilis > ювенільний ‘поняття використовується для позначення процесів дитинства: ювенільний вік, психоз тощо’), та -ивн (-тивн), -н на
позначення характеристик, оцінки предметів (aborior > абортивний ‘вживається як
прикметник у таких термінах як : абортивна маячня ‘не зовсім оформлена маячня,
що включає в себе окремі відрізки таких ідей, що не встигли розгорнутися і швидко
зазнали зворотнього розвитку’, pallio > паліативний ‘такий, що приносить лише
тимчасове полегшення, послаблює прояви хвороби, але не виліковує її’, obligatus >
облігатний ‘термін, що використовується для позначення властивості притаманної
певному психічному явищу, стану, процесу’).
Окреслюється група латинських термінів грецького походження (8%); вони
представлені переважно термінами-композитами, утвореними способом основоскладання: нікотиноабузус > nicotinabusus (nicotinum + abusus) ‘зловживання нікотину чи тютюну; надмірне куріння’, пальпеброскепція > palpebra + spectatio ‘психотерапевтичний прийом, що доповнює аутогенне тренування і полягає у викликанні
елементарних зорових відчуттів типу фотопсії при дозованому натисненні на очні
яблука при закритих очах і зосередженні на цьому уваги пацієнта’ etc.
Деякі терміни були утворені шляхом термінологізації слів загальновживаної лексики і вживаються також в інших терміносистемах, зокрема: абстракція, егоїзм,
дефект, фурор, ексцес etc. Внаслідок термінологізації відомі слова або втрачають
зв’язок зі своїм первісним значенням, набуваючи якісно нових значень, або зберігають зв’язки із ним. Таке явище пов’язане зі особливостями самого терміна, адже
його вживання передбачає обмеження певною сферою і часто саме контекстуальним значенням, яке може змінити свої семантичні відтінки або ж взагалі бути незрозумілим в іншому оточенні.
Серед іншомовних психіатричних термінів виокремлюються такі, які при запозиченні не змінили своєї формальної структури і вживаються в тій самій граматичній формі, що і в мові-джерелі: vesania > везанія ‘шаленість, божевілля’, ebrietas (f) >
ебріетас (n) ‘просте алкогольне сп'яніння’, pica (f) > піка (f) ‘спотворений смак, надання переваги неїстівним і навіть шкідливим речовинам, предметів’, sacer (m, f, n) >
сацер (m) "священна хвороба" – одержимість хворого силою, що знаходиться поза
ним’, semisomnus (m, f, n) > семісомнус (m) ‘стан напівсвідомості, при якому зберігається реакція на біль, супроводжується амнезією’, tremor (m) > тремор (m) ‘ритмічний рух, який може охопити будь-яку частину тіла’ etc.
Формальний аналіз 100 українських психіатричних термінів латинського походження засвідчив перевагу термінів, утворених суфіксальним способом, зокрема, за
допомогою найпродуктивнішого суфікса -ація. Особливо цікавими є поодинокі випадки словотворення від основи супін безафіксним способом.
Проаналізувавши семантичну структуру психіатричних термінів, зазначимо, що
більшість термінів (90 %) у мові-реципієнті зазнали звуження семантики, що є закономірним і зумовлене специфікою терміна як мовної одиниці. Підсумовуючи,
зауважимо: процес становлення, унормування і окреслення перспектив подальшого
розвитку української психіатричної термінології потребують ще значної уваги фахівців лінгвістів та медиків.
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МЕТАФОРА У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Лазер-Паньків Олеся Василівна,
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Гриценко Аліна Анатоліївна,
студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджується метафоричний компонент у давньогрецькій музичній термінології. Виділяються типи метафоричного та метафорико-метонімічного перенесення, які стали основою творення
давньогрецьких музичних термінів. Описано лексичні одиниці, які внаслідок метафоризації отримали
спеціальні значення у давньогрецькій музичній термінології.
Ключові слова: музична термінологія, метафора, види метафор, метафорико-метонімічне перенесення.

Розуміння термінології, засноване на вивченні семантики певного слова (терміна), дозволяє виявити в структурі значення лексеми семантичні компоненти, які
відповідають за її зв’язок з історією та культурою того чи іншого етносу. Музична
термінологія – одна з найважливіших складових культури, зокрема, музичної, оскільки вона, будучи одночасно і її продуктом, і інструментом, відбиває суть і виявляє
глибинні взаємозв’язки культурних традицій. Адже термінологія є не тільки частиною мови, але одночасно і повідомленням про культуру. Відтак, дослідження особливостей метафоричної номінації у давньогрецькій музичній термінології набуває
особливої актуальності.
Метою дослідження було на основі семантичного аналізу давньогрецької музичної термінології виокремити типи метафоричного перенесення, які використовувалися давніми еллінами при творенні музичної термінології.
Матеріалом дослідження стала давньогрецька музична термінологія (159 одиниць), а саме лексика на позначення музичних інструментів та їх частин, видів музичних творів, найменування співаків та музик за родом діяльності, видів музичної
діяльності (співу, гри на інструменті, складання пісень тощо), а також термінологія
музичної теорії та естетики, вибрана методом суцільної вибірки зі словника давньогрецької мови Й. Х. Дворецького [Дворецкий 1958].
Як зазначає В. Н. Прохорова, "метафора – це завжди порівняння, здебільшого
приховане" [Прохорова 1996, 41]. Переосмислене (вторинне) значення зіставляється з буквальним на основі певної внутрішньої форми, що лежить в основі порівняння. У цьому і полягає суть метафори: властивості того, про що йде мова, проглядаються через властивості того, чиїм іменем воно позначається [Телия 1988, 173–203].
Таким чином метафора не лише формує уявлення про об’єкт, а й зумовлює спосіб
та стиль мислення про нього [Арутюнова 1990, 5–32].
Здатність метафори синтезувати конкретне й абстрактне, гіпотетичне й реальне,
образно представляти як реальні відчутні об’єкти, так і невидимі й навіть неіснуючі, робить її одним із найбільш поширених засобів номінації.
Шляхом метафоричної номінації термінізуються загальновживані слова літературної мови, пов’язані з життям та побутом людей. Семантичний аналіз давньогрецьких музичних термінів дозволяє виокремити типи метафоризації залежно від
джерела (донорської сфери).
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Як показує семантичний аналіз давньогрецької музичної термінології, при її творенні найбільш активно у якості донорської використовується предметна сфера (лексика на позначення артефактів, об’єктів неживої природи, предметів побуту). В основі такої метафори лежить, як правило, зовнішня або функціональна схожість предметів повсякденного використання з музичними інструментами або їх частинами.
Значна кількість термінів-метафор утворена в результаті метафоризації загальновживаної лексики на позначення предметів побуту, спорядження, наприклад,
κοτύλη ἡ чаша; котила (міра рідин та сипучих тіл); кимвали, тарілки; κύμβαλον τό
кимвал (музичний інструмент, що використовувався в культових обрядах) (< κύμβη ἡ
чаша); φορβειά ἡ недоуздок; (у флейтистів) шкіряний мундштук для послаблення
звуку; κῆλον τό древко стріли; стріла; звук. На позначення корпусу ліри або підставки під струни використовується лексема ἄντυξ ἡ, первісне значення якої – оправа;
перила колісниці; кузов колісниці.
Деякі давньогрецькі музичні терміни утворені шляхом звуження значення загальновживаної лексики, що використовується на позначення предметів побуту. Так,
лексеми ἔντεα τά та ὄργανον τό у якості музичних термінів використовуються у значенні музичний інструмент; їх первинні значення – зброя, спорядження, обладунки
та знаряддя, інструмент, прилад відповідно.
Серед музичних термінів, в основі яких лежить біоморфна метафора, можна викоремити наступні групи:
1. Музичні терміни, утворені шляхом метафоричного вживання соматизмів. До
них належать терміни з кореневою морфемою νευρ- (νεῦρον τό сухожилля; волокно;
струна; νευρίον, τό маленька або тонка струна; νευρολάλος 2 з волокнами, що говорять (тобто співучий); παρανευρίζομαι бути погано натягнутим, погано звучати)
та χορδ- (наприклад, χορδή ἡ кишка; ковбаса; струна, χορδοτόνον τό кілок для підтягування струн, ὀλιγοχορδία ἡ малострунність, πολυχορδία ἡ багатострунність,
συγχορδία ἡ гармонійність, τετράχορδον τό тетрахорд (чотириструнний музичний
інструмент); діапазон у два з половиною тони тощо). Для позначення певних відтінків у звучанні використовуються терміни χρόα ἡ тембр та χρῶμα τό хроматизм,
первинне значення яких поверхня тіла, шкіра; колір (ця внутрішня форма зберігається також у терміні χρωματισμός ὁ хроматизм).
2. Музичні терміни, в основі яких лежить зоометафора, тобто метафоричне використання номінацій тварин та частин їх тіла: μυρμηκία ἡ трелі, рулади, фіоритури (<μύρμηξ ὁ мураха); χέλυς ἡ черепаха; ліра (спочатку виготовлялась з панциру
черепахи). Лексема κέρας τό, основне значення якої ріг (частина тіла тварини), вживається на позначення духового інструмента – ріг, ріжок, як і κεράτιον τό ріжок.
Зооморфна метафора, яка лежить в основі термінів διάζευξις ἡ неспівпадіння; дисонанс та τετράχορδον διεζευγμένον розділовий тетрахорд (перший звук якого нижче,
ніж останній іншого тетрахорду), стає зрозумілою лише при аналізі їх внутрішньої форми: διάζευξις ἡ та διεζευγμένον походять від διαζεύγνυμι розпрягати; розділяти, відділяти; відділятися; розлучатись, що, в свою чергу, утворене від ζεῦγος τό
парна упряжка (биків, коней тощо).
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Просторово-часова метафоризація – вербалізація певних явищ у категоріях простору та часу – відбувається при утворенні термінів ἀναβολή ἡ музичний вступ
(перв. насип; сходження, підйом, шлях вверх), ἐγκλίνω модулювати (перв. відхиляти, нахиляти, згинати, повертати, звертати), διάστημα τό інтервал ( перв. відстань, проміжок, довжина, тривалість), δίεσις ἡ інтервал у чверть тону (перв. випускання, звільнення), διαπασῶν ἡ / διὰ πασῶν (sc. χορδῶν) всеструнний (восьмиструнний) інтервал, октава (досл. через усі струни), κορυφαῖος ὁ керівник хору
(< κορυφαῖος 3 верхній, крайній). Лексема ὑπερβολαῖος ὁ верхній тон в гаммі з чотирьох або п’яти тетрахордів є дериватом від ὑπερβολή ἡ перехід, проходження;
перевал; верх, вищий ступінь.
В основі деяких музичних термінів лежить "соціальна" метафора, до якої зараховуємо використання у якості музичних термінів лексики на позначення суспільних станів, соціальних процесів (νόμος ὁ лад, наспів, мелодія (перв. звичай, законоположення, закон), ἀγωγή ἡ система, лад (перв. ведення, керівництво, управління),
ἁρμονία ἡ стрій, лад, стрункість, гармонія (перв. зв’язок; встановлення, порядок;
злагодженість), а також ἁρμονική ἡ вчення про гармонію, теорію музики;
ἁρμονικός 3 той, що розуміється на законах гармонії (тобто в музиці); гармонійний; присвячений музиці) та суспільного положення, соціального статусу, професії
людини (ἐλατήρ ὁ той, хто брязкає (перв. погонич, візниця, весляр, метальник),
κωμάρχιος νόμος ὁ комархічний наспів (один з музичних ладів) < κωμάρχης ὁ комарх, сільський староста).
Значна кількість давньогрецьких музичних термінів утворені внаслідок метафорико-метонімічної вторинної номінації.
В основі численних музичних термінів з кореневою морфемою μουσ- (зокрема,
μουσική ἡ музичне мистецтво; музика, κακομουσία ἡ погана музика, εὐμουσία ἡ
майстерність у співі; музичність, μοῦσα ἡ музика; спів, μουσεῖον τό школа музичного мистецтва; спів, хор, μουσικά τά музичні мистецтва; музика, μουσικός ὁ та
μουσουργός ὁ / ἡ музи’ка, μουσουργία ἡ спів; музика тощо) лежить метафоричнометонімічне використання міфоніма Муза (у давньогрецькій міфології Музи (αἱ
μοῦσαι) – богині поезії, мистецтв і наук).
Деякі музичні терміни, які позначають музичні твори або дійства, були утворені
шляхом метафорико-метонімічного вживання імен давньогрецьких богів, на честь
яких писалися ці музичні твори, зокрема, бога рослинності, виноградарства, виноробства, продуктивних сил природи та натхнення Вакха (Βακχέβακχον, що використовується у вислові Βακχέβακχον ᾆσαι заспівати гімн Вакху (який починається словами "Βάκχε, Βάκχε") та ἴακχος ὁ гімн на честь Іакха (Вакха), первинне значення
якого – крик, волання, оплакування); бога шлюбу Гіменея (ὑμέναιος ὁ гіменей, весільна пісня (яку виконували, супроводжуючи наречену до оселі нареченого); весілля;
ὑμεναιόω співати весільну пісню; одружуватись). Гімн богові Аполлону, покровителю мистецтв, проводирю хору Муз (за що його називали Μουσηγέτης Мусагет)
називається ἰηπαιήων ὁ той, кого кличуть вигуком "ἰὴ παιάν!" або "ἰὴ παιών!".
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Нерідко в основі музичного терміна – метафорико-метонімічне вживання лексеми
на позначення місця виконання чи події, під час якої виконується той чи інший музичний твір: θάλαμος ὁ епіталама, шлюбна пісня (перв. (окрема) кімната, шлюбна кімната, святилище), κομμός ὁ жалобна пісня – коммос (перв. биття себе в груди на
знак жалоби < κόπτω бити, ударяти, штовхати), ἐμβατήριοι ῥυθμοί військові пісні,
що співались під час походів, маршів (< ἐμβατεύω входити, вступати, приходити).
Основою деяких музичних термінів стали прецедентні антропоніми – імена видатних музик: наприклад, музичний лад кепіон (κηπίων ὁ) названий за іменем Кепіона – музики, учня Терпандра, який вважається засновником грецької класичної
музики та ліричної поезії).
Сенситивне метафорико-метонімічне перенесення відбувається у більшості випадків на основі фізичних відчуттів людини. Так, на позначення звуку, мелодії та,
загалом, музики використовуються терміни ἄκουσμα τό та ἀκρόαμα τό, первісне
значення яких – почуте, те що сприймається на слух. Таку саму внутрішню форму
мають і похідні терміни ἀκουστικῶς акустично та ἀκουσμάτιον τό пісенька.
В основі значної кількості термінів, які позначають музичні інструменти, виконувані на них звуки, виконавців тощо, лежить метафорико-метонімічне перенесення на
основі суміжності дії, способу її виконання та результату (кінетична метафора).
Первинне значення лексеми ψάλλω смикати; рвати, яка як музичний термін
вживається у значенні грати на музичному інструменті; грати; співати, зберігається у семантичній структурі численних музичних термінів, пов’язаних зі струнними інструментами, таких як ψάλμα τό музичний твір, пісня (для струнного інструмента), ψαλμός ὁ звуки ліри, спів; ἀντιψάλλω супроводжувати на струнному
інструменті; ψαλληγενής 2 народжений для брязкання на лірі; ψαλτήριον τό псалтерій (струнний музичний інструмент); ψάλτης ὁ / ψάλτρια ἡ псалт (музика, що
грає на струнному інструменті).
Коренева морфема τυπτ- (< τύπτω бити; колоти) стала основою для утворення
назви музичного інструмента τύμπανον τό барабан, бубни, а також численних дериватів: τυμπανοειδής 2 той, що має форму барабана; τυμπανιστής ὁ барабанщик;
τυμπανίστρια ἡ барабанщиця; τυμπανισμός ὁ барабанний бій (вживається метафорично також у значенні служіння богині Кибелі, оскільки саме тимпани використовувались під час культового дійства на честь цієї богині).
Лексема ἁφή ἡ туше (характер, засіб дотику (також натиску, удару) до клавіш, струн, що впливає на силу і забарвлення звуку); дотик походить від ἅπτω
зав’язувати; торкатися.
Спосіб використання палички, якою били по струнах, став основою для номінації плектра (πλῆκτρον τό < πλήττω плескати; бити).
Велику кількість дериватів має лексема τόνος ὁ (натягнута) линва, мотузка, канат (в музичній теорії – висота, регістр, тон; тонація, лад). Етимологічний аналіз
дозволяє розкрити внутрішню форму іменника: він утворений від τείνω натягувати, напружувати, відтак різний τόνος ὁ утворювався, у першу чергу, шляхом натягування струни. Ця семантична ознака присутня також у внутрішній формі числен197
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них термінів-дериватів: ἐντείνω співати; грати (перв. натягувати, тягнути,
зв’язувати, напружувати, додавати зусиль), τονικόν τό цілий тон, τονιαῖον τό інтервал в один тон, δίτονον τό інтервал у два тони, ἡμιτόνιον τό півтон тощо. Морфема τον- входить також до складу деяких назв музичних інструментів та їхніх частин: χορδοτόνον τό кілок для підтягування струн; χορδότονος 2 з натягнутими
струнами; τονάριον, τό дудочка-камертон.
Отже, як показав семантичний аналіз, при метафоричній номінації у давньогрецькій музичній термінології використовувалися наступні донорські сфери: предметна, біоморфна, часово-просторова та соціальна. Найбільшу продуктивність має
предметна сфера. Метафоричне перенесення найчастіше використовується при
утворенні термінів на позначення музичних інструментів та їх частин (на основі
зовнішньої подібності, зокрема, форми).
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Метафора в древнегреческой музыкальной терминологии
В статье исследуется метафорический компонент в древнегреческой музыкальной терминологии.
Выделяются метафорический и метафорически-метонимический типы, ставшие основой образования
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Metaphor in Ancient Greek Musical Terminology
In the article the metaphorical component in Ancient Greek musical terminology is studied. The types of
metaphorical and metaphorical-metonymical transfer which became the basement for Ancient Greek musical
terms creation are distinguished. The lexemes were described, which owing to the metaphorization gained
their special meanings in Ancient Greek musical terminology.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ПРИРОДНІ ЯВИЩА"
В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
Левко Олександр Вадимович,
канд. філол. наук, асист.,
Докучаєва Катерина Маратівна,
студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджується лексико-семантичне поле "Природні явища" у давньогрецькій мові, визначається склад і структура досліджуваного поля, виділяються лексико-семантичні групи, наявні у полі.
Також аналізується ядерна та периферійна лексика, зазначаються семантичні відтінки, конотації у
значенні, стилістичні особливості та сфера вживання даної лексики.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, ядро, периферія, природні
явища, пейоративна лексика.

Дослідження лексико-семантичних полів певної мови дозволяє визначити особливості вербалізації світогляду її носія. Актуальність даного дослідження зумовлюється необхідністю висвітлити особливості мовної репрезентації уявлень давніх
греків про природу та навколишній світ, що їх оточував. Мета даної статті – визначити структуру та склад лексико-семантичного поля "Природні явища". Об’єкт дослідження – давньогрецька лексика на позначення природних явищ, а предмет дослідження – семантика та функціонування компонентів лексико-семантичного поля
"Природні явища". Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній класичній філології було проаналізовано лексико-семантичне
поле "Природні явища" у давньогрецькій мові та визначено його структуру.
У сучасній лінгвістиці лексико-семантичне поле визначається як ієрархічна
структура, яка складається з великої кількості лексичних одиниць, що об’єднані
спільним інваріантним значенням [Вердиева 1981, 5]. Основою для об’єднання слів
в лексико-семантичні поля служать словесні асоціації, які відображають зв’язки
між предметами в навколишньому світі. Об’єднані у такий спосіб слова мають щонайменш одну спільну семантичну ознаку, спільну сему, яку прийнято називати
інтегральною ознакою [Кузнецов 1980, 75]. На думку А. М. Кузнєцова, інтегральна
ознака повинна: 1) об’єднувати однорідні лексичні одиниці; 2) задавати певну орієнтацію лексико-семантичного поля, яке базується на ній; 3) мати обмежену семантику, щоб лексико-семантичне поле, ядром якого вона стане, мало доступну для
розгляду кількість одиниць [Кузнецов 1980, 78].
Щодо структури лексико-семантичного поля, то на це питання у мовознавців існує декілька поглядів. Так, А. А. Уфімцева вважає, що семантична структура поля
складається з ядра, центра і периферії [Уфимцева 1962, 139]. Ядро поля представлене спільною семою (гіперсемою), тобто семантичним компонентом вищого ладу,
що організовує навколо себе семантичне розгортання поля. Центр поля складається
з одиниць, які мають інтегральне, спільне з ядром диференційне значення, натомість периферія поля включає одиниці, які найбільш віддалені від ядра [Уфимцева 1962, 141]. Периферійні одиниці можуть мати контекстуальні значення і зазвичай вступають у контакт з іншими семантичними полями, утворюючи лексикосемантичну безперервність мовної системи.
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На думку З. Д. Попової, структура лексико-семантичного поля складається з ядра, ближньої та дальньої периферії [Полевые структуры 1989, 162]. До ядра лексико-семантичного поля зазвичай належать високочастотні, стилістичні та функціонально-нейтральні одиниці, а до ближньої периферії – менш частотні, однозначні,
конкретні за значенням лексеми, які, як правило, майже не залежать від контексту.
Дальню периферію утворюють низькочастотні, багатозначні лексеми, що мають
яскраву семантику, можуть належати до інших лексико-семантичних полів, мають
зазвичай одну функціональну сему, яка семантично залежить від контексту [Полевые структуры 1989, 162].
Методом суцільної вибірки нами було вибрано зі словника А. Д. Вейсмана понад 180 лексем, які позначають природні явища в давньогрецькій мові. У результаті
аналізу було встановлено, що центральною лексико-семантичною групою досліджуваного лексико-семантичного поля є група "Пори року", яка нараховує 5 ядерних лексичних одиниць: ἔαρ "весна", θέρος "літо", μετόπωρον "рання осінь",
φθινόπωρον "пізня осінь", χειμών "зима". Рік у давніх греків починався весною, на
що вказує Діоген Лаертський, порівнюючи вік людини з порами року: Aἱ δὲ ἡλικίαι
πρὸς τὰς ὥρας ὧδε σύμμετροι· παῖς ἔαρ, νεηνίσκος θέρος, νεηνίης φθινόπωρον, γέρων
χειμών "Людський вік схожий на пори року: дитинство – це весна, юність – це літо,

зрілість – це осінь, а старість – це зима" (Diog. Laert. V. ph. 8, 10, 3). Весна вважалась теплою та квітучою порою року, але вже в травні з’являлися перші ознаки наближення спеки. Літо у Стародавній Греції відзначалось надзвичайною спекою та
задухою, на що вказує первісне значення слова ό θέρος – "спека". Серед лексем на
позначення тепла найбільш вживана ἡ θερμότης "тепло", "жар". Також існує велика
кількість споріднених лексем, серед яких θερινός "літній", θερμαίνω "нагрівати",
ἡ θέρμη "жар". До ядерних лексем на позначення спеки належать ἡ εἵλησις "спека",
τὸ καῦμα "спека", τὸ πνῖγος "задуха", "спека", а до периферійних – ἡ ἀϋτμή "подув",
"чад", "жар", ὁ καύσων "жар", "спека" (вживається у Новому Завіті), ἡ αὐονή "засуха". Ставлення до спеки у стародавніх греків було негативне, тому серед прикметників, якими давньогрецькі автори її описують, переважають слова з пейоративною
семантикою, наприклад, καύματα ξηρά "посушлива спека" (Plut. Alex. 66, 5, 2),
κραταιὸν καῦμα "нестерпна спека" (Athen. Deipn. 3, 99, 16), καῦμα περιφλεγές "спопеляюча спека" (Xen. Hel. 5, 3, 19, 2).
На позначення осені існувало дві ядерні лексеми: τό μετόπωρον "рання осінь"
(досл. "те, що після теплої пори року") і τό φθινόπωρον "пізня осінь" (від φθίνω "закінчуватись", "помирати"). Початок осені вважався надзвичайно приємним періодом. Так, наприклад, Плутарх пише: τὸ μετόπωρον καλόν ἐστιν "початок осені –
прекрасний" (Plut. Alcib. 34b, 9). Вже з середини вересня південні вітри, які приносили дощі, починали чергуватися з холодними північними вітрами, що знаменувало
собою початок φθινόπωρον "пізньої осені". Автор ІІ ст. Галлен зазначає: Ἀλλὰ καὶ
τὸ φθινόπωρον ἧττον μὲν ἢ τὸ θέρος θερμόν, ἧττον δ' ἢ ὁ χειμὼν ψυχρόν "Але ж і пізня
осінь зла в такій же мірі, як літо – спекотливе, а зима – холодна" (Galen. De temp. 1,
527, 7). Окрім ядерних лексем, на позначення осені вживалися периферійні лексеми: 1) ἡ ὀπώρα "осінь", "час від сходу Сіріуса до сходу Арктура" (ця лексема також
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вживалася як ім’я богині Опори, покровительки плодів та врожаю); 2) ὁ ἀρκτοῦρος
букв. "Арктур, охоронець Великої Ведмедиці, зірка в сузір’ї Боота", а в переносному значенні "осінь"; 3) ὁ τρύγητος "збирання плодів", "осінь".
Найбільш поширена лексема на позначення зими – ὁ χειμών "зима", "буря", "негода". В давньогрецькій літературі знаходимо докази того, що давні греки ставилися
дуже неприязно до зими, асоціювали її зі смертю, загибеллю. Так, Еврипід називає
зиму ἄγριος "дикою" (Eur. Andr. 748), Есхіл – πικρός "прикрою" (Aesch. Agam. 198).
Серед ядерних лексем, що асоціативно пов’язані із зимою, слід назвати наступні:
ἡ χιών "сніг", τὸ ψῦχος "холод", "мороз", ὁ ὄμβρος "дощ", "злива", ὁ ὑετός "дощ". До
периферійних лексем, що асоціативно пов’язані зі снігом, належать такі: ὁ νιφετός
"сніг", "хуртовина", "завірюха", ἡ νιφάς "лапатий сніг", νιφετώδης "сніжний", νίφω
"сніжити". На позначення дощу існували також периферійні лексеми: ἡ βροχή
"дощ" (вжив. у Новому Завіті), ἡ ἐπομβρία "сильний дощ", "злива", "повінь", ἡ νοτίη
"волога", "дощ", τὸ ὕδωρ "вода", "дощ" (зазвичай у словосполученнях: ὕδωρ ἐξ
οὐρανοῦ "вода з неба", ὕδωρ ἐκ Διός "вода від Зевса"), ἡ χάλαζα "град", ἡ ψακάς
"крапля", "дрібний дощ". Аполлоній Родоський називає дощ μελάντατον "найчорнішим" (Apoll. Rhod. Arg. 3, 1267), Плутарх вживає словосполучення ῥαγδαῖος
ὄμβρος "заливний дощ" (Plut. Dion 25, 6, 3), ὄμβροι μεγάλοι "сильні дощі" (Plut.
Numa 22, 4, 20). Слово ὑετός "дощ" сполучається з прикметниками ἐξαίσιος "небувалий" (Plut. Mar. 21, 8, 2), βληχρός "слабкий" (Plut. Sert. 8, 4, 5), διαρκής "тривалий"
(Plut. Alex. 27, 2, 2). Спираючись на вище наведені мовні факти, можна припустити,
що лексема ὄμβρος використовувалась для позначення короткого, але сильного дощу, а лексема ὑετός – довготривалого, проте слабкого дощу. Окрім лексем на позначення дощу, до лексико-семантичної групи "Опади" належать також лексеми, що
характеризують вологу погоду загалом: ὁ ἀήρ "повітря", "туман", ἡ δρόσος "роса",
ἡ ὁμίχλη еп. іон. "імла", "туман", "хмара".
З приходом зими в Стародавній Греції починався період безперервних вітрів,
який закінчувався тільки в середині квітня. На важливе місце вітрів у світогляді
давніх греків вказує велика кількість лексем на позначення вітрів в давньогрецькій
мові. Ядерною лексемою ЛСГ "Вітер" є ὁ ἄνεμος "вітер" (близько 10500 випадків
вживання). Хоча й ὁ ἄνεμος позначає вітер у загальному сенсі, проте часто використовується зі значенням "різкий вітер". Натомість лексема ὁ οὔρος теж позначає вітер, але має контекстуальне значення "попутний вітер", "сприятливий вітер", наприклад: πλευστικὸς οὖρος "попутний вітер під час плавання" (Theocr. Idyl. 13, 53),
κάλλιμος οὖρος "сприятливий вітер" (Hom. Od. 3, 176; Hom. Od. 11, 640).
У давньогрецькій міфології існували боги різних вітрів: Борей – бог північного,
Нот – південного, Зефір – західного і Евр – східного вітру. Вони вважалися синами
Астрея, бога зоряного неба, і Еос, богині ранкової зорі. Борей був найдужчий і найгрізніший серед них, він здіймав хвилі, приносив бурю й мороз, сковував ріки кригою
[Парандовський 1977, 71]. Гомер називає його κραιπνός "буремним" (Hom. Od. 5, 385).
Існує ще низка периферійних лексем на позначення північного вітру: ὁ Στρυμονίας
ἄνεμος "північний вітер, що віє від Стримона", ὁ ἀπαρκτίας "північний вітер", οἱ
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ἐτεσίαι "північний вітер", ὁ λίψ "північно-західний вітер", ὁ εὐροκλύδων "північносхідний вітер" (вжив. у Новому Завіті), ὁ Χῶρος "північно-західний вітер" (вжив.
У Новому Завіті).
Нот, південний вітер, вважався відносно спокійним і теплим вітром, який приносив дощі і тумани. Про це свідчить Оппіан, який називає південний вітер ὑγρὸς
"дощовитим" (Oppian. Hal. 3, 67). Евр, східний вітер, належав до холодних вітрів.
Так, в Паллатинській антології Евр отримує епітети μέλας "чорний" (Anth. Gr. 9, 36, 3),
κακός "поганий" (Anth. Gr. 7, 500, 4). Стосовно західного вітру Зефіру (ὁ ζέφυρος)
зазначається, що він віяв із заходу та був найлагіднішим [Парандовський 1977, 71].
Проте в Гомерівських гімнах Зефір описується як μέγας αἴθριος "великий та холодний" (Hym. Hom. In Apoll. 433).
Окрім лексем на позначення чотирьох основних вітрів периферію ЛСГ "Вітер"
складають інші лексеми, які можна розподілити на дві підгрупи: лексеми на позначення сильних буремних вітрів і лексеми на позначення попутних легких вітрів.
Так, до першої підгрупи належать наступні: 1) іменники: ὁ πρηστήρ "сильний вітер", "вихор", "буря", "буревій", ὁ σεισματίας "вихор, що супроводжує землетрус",
ἡ στροφάλιγξ "вихор"; 2) прикметники: δυσπέμφελος "буремний" (вітер), ζαής "той,
що сильно віє"; 3) дієслова: ἐπαιγίζω "буянити" (про вітер). До другої підгрупи належать такі: 1) іменники: ἡ αὔρα "подув", "вітерець", τό ἄημα "повів"; 2) прикметники: ἀκραής "той, що віє згори", "ходовий", "попутний" (про вітер), εὐαής "попутний", "тихий" (про вітер), εὔφορος "легкий", "попутний" (про вітер), ἴκμενος "попутний" (про вітер, вжив. тільки з οὖρος).
ЛСГ "Буря" можна розділити на дві підгрупи: "Буря на суші" і "Морська буря".
Ядерними лексемами першої підгрупи є ἡ ἄελλα "буря", "вихор" (близько 500 випадків вживання у давньогрецькій літературі) та ἡ θύελλα "буря" (близько 300 випадків вживання). Серед прикметників, які визначають характер бурі, вживаються
такі: ἀδευκής "важка", "жахлива", θέσπις "жахлива", "надзвичайна", δριμεῖα "жорстока", "гнівна". Окрім ядерних, існують ще кілька периферійних лексем на позначення суходільної бурі: ὁ τυφώς "ураган", "буревій", "вихор", "гроза", ἡ λαίλαψ "вихор", "буря", "ураган", τὸ φύσημα "храп", "буревій". Ядерною лексемою підгрупи
"Морська буря" є ἡ ζάλη "морська буря", "ураган" (близько 700 випадків вживання
у давньогрецькій літературі). До периферійних належать такі лексеми: ἡ δίνη "водоверть", "вихор", βρέμω "шуміти" (про хвилі, вітер), θύω "бушувати", "шуміти", "лютувати" (про вітер та хвилі).
До ЛСГ "Природні катастрофи" належать лексеми, які можна розділити на дві
підгрупи: 1) лексеми на позначення водних катастроф; 2) лексеми на позначення
наземних катастроф. До першої підгрупи належить невелике коло лексем: 1) ядерні:
ἡ ἐπίκλυσις "повінь"; 2) периферійні: ἐπιλιμνάζω "наводнювати", "затоплювати",
ἡ πλήμμυρα "приплив", "повінь" (вжив. у Новому Завіті), ἡ ἐπομβρία "злива", "повінь". Стародавня Греція була сейсмічно-активною зоною, тому лексем на позначення землетрусу значно більше. Найбільш широко використовувана з них –
ὁ σεισμός "землетрус". До цієї підгрупи також належать декілька периферійних лек202
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сем: πυρός θύελλαι "виверження вулкану", ὁ ῥύαξ "потік", "лава", ὁ σφυγμός "калатання серця", "підземний поштовх землетрусу".
У результаті дослідження встановлено, що лексико-семантичне поле "Природні
явища" складається з таких лексико-семантичних груп: 1) "Пори року", 2) "Тепла і
холодна погода", 3) "Опади"; 4) "Вітер"; 5) "Буря"; 6) "Природні катастрофи". Кожна з ЛСГ містить ядерні та периферійні лексеми, більшість яких має пейоративну
семантику, що підкреслює особливості вербалізації давніми греками знань про
природу як могутню та не підвладну людині стихію.
Левко А. В., канд. филол. наук, ассист., Докучаева Е. М., студ.
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В статье исследуется лексико-семантическое поле "Природные явления" в древнегреческом языке,
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которые входят в состав поля. Также анализируется ядерная и периферийная лексика, отмечаются
семантические оттенки, коннотации в значении, стилистические особенности и сфера функционирования данной лексики.
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The article deals with the lexical and semantic field "Natural phenomena" in the Ancient Greek language,
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ
ЛЕКСЕМ ΑΙΔΗΣ/ΓΈΕΝΝΑ І ΔΙΑΒΟΛΟΣ/ΣΑΤΑΝΑΣ
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Крамар Наталія Анатоліївна,
магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджується співвідношення лексем з культурним фоном ᾅδης/γέεννα і διάβολος/
σατανᾶς у Новому Завіті, аналізується контекст їх вживання та способи передачі у європейських перекладах. Розглядається фонова культурна інформація у її зв’язку із динамікою зміни семантики цих
лексем від старозавітного до новозавітного періодів.
Ключові слова: лексична семантика, фонова лексема, семітизм, Новий Завіт, Старий Завіт.

Науковий інтерес до проблеми семітизмів (гебраїзмів та арамеїзмів) у Новому
Завіті у лінгвістів та теологів з’явився ще наприкінці XIX ст. і з тих пір не вщухає.
Однак навіть сьогодні все ще залишається багато незрозумілого для вчених, зокрема, була поставлена під питання мова написання Євангелій від Марка та Матвія,
різняться думки на рахунок інтенсивності впливу Септуагінти на мову Нового Завіту, багато семітизмів не можна однозначно кваліфікувати як гебраїзми чи арамеїзми через значну діалектну варіативність мов-донорів, що й зумовлює актуальність
дослідження питань, пов’язаних з функціонуванням семітизмів у Новому Завіті.
Вагомий внесок у розробку питання лексичних і семантичних семітизмів зробили J. Barr [1961], M. Wilcox [1965], Ch. Moule [1959], D. Hill [1967], F. Bruce
[1968], сучасні російські вчені Л. Грилихес [1999; 2004], А. Фокин [2001; 2002].
Мета даної статті – дослідити новозавітні лексичні семітизми під кутом зору лінгвокультурології, розглянути їх як матеріал для компаративного вивчення фонової лексики та "ключових слів" двох культур. Фонову лексику визначають як "лексику, що несе інформацію національно-культурного характеру і потребує лінгвокраїнознавчого коментаря" [Азимов 2009, 340]. Фонова лексика проявляється у
вигляді смислових конотацій та асоціацій [Щукин 2008, 367]. Особливий інтерес
при дослідженні такого роду лексики викликають близькі за семантикою лексеми,
що походять з різних мов, вживаються паралельно в одному тексті, але проявляють значну "фонову неповноеквівалентність" [Верещагін, Костомаров 2005]. До
таких лексем належать бінарні опозиції ᾅδης /γέεννα і διάβολος /σατανᾶς, функціонування яких у Новому Завіті зумовлене широкими мовними контактами між
івритом та грецькою мовою в добу грецького та римського панування над Палестиною (з IV ст. до н.е.). У межах даної статті об’єктом дослідження є паралельне
функціонування лексем ᾅδης/γέεννα і διάβολος/σατανᾶς у Новому Завіті, а предметом – їх функціонально-семантична кореляція.
Лексема γέεννα у Новому Завіті вживається 10 разів, шість із них – у контексті
Судного дня, п’ять разів вона прямо пов’язується з вогнем (γέεννα τοῦ πυρός "геєна
огненна") [Milikowsky 1988, 238]. Вона становить фонетичну транскрипцію арамейського gēhannā ()גהנא: так називали долину на південний захід від Єрусалима.
Про долину Еннома (євр. Gehinnom ( )גהנוםНеєм. 11, 30), або долину синів Еннома
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(Нав. 15, 8; 4 Цар. 23, 10) неодноразово згадується у Старому Завіті. Зокрема, вказується, що ця долина була місцем поклоніння ханаанським богам, у тому числі
Ваалу і Молоху, яким приносили у жертву дітей шляхом спалення на так званих
висотах Тофета (2 Пар. 28, 3; 33, 6). Через це долину синів Еннома осквернив праведний іудейський цар Йосія, і вона була проклята Богом (Єр. 7, 31; 19, 2–6). У книзі Ісаї немає згадки самої Геєни, але є метонімічна референція до неї через "Тофет"
 ָתּ ְפתֶּה, у якому має мучитись цар Ассур: "Бо Тофет давно уже влаштований; він
приготований для царя, глибокий і широкий; у полум’ї його багато вогню і дров;
дихання Господа, як потік сірки, запалить його" (Іс. 30, 33). Останні слова про дихання Господа дозволяють припустити, що у цьому випадку йдеться про потойбічну відплату. Цікаво, що слова Ісаї в останньому вірші про відступників від Бога:
תָמוּת לֹא תוֹ ַל ְעתָּם כִּי, ִשּׁם
ָ " ִת ְכבֶּה לֹא וְאде їх черв не помре і вогонь не згасне" (Іс. 66, 24) –
Ісус цитує саме з відсиланням до геєни (εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον ὅπου
ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται "в геєну, у вогонь невгасимий,
де їх черв не вмирає і вогонь не згасає" (Мк. 9, 44; 9, 46; 9, 48). Тобто уже на час
написання Книги Ісаї (VIII ст. до н.е.) Геєна (ще як власна назва) набуває конотації
посмертних мук, а до часу написання Євангелій семантика слова зазнає генералізації.
Геєна як місце покарання і знищення нечестивих дуже яскраво зображується у
Мішні, Тосефті та Вавилонському Талмуді1. Вона подібна до чистилища, де нечестиві приречені мучитися, допоки не спокутують свої гріхи. Вказано також, що максимальний час, який грішник може провести у геєні – це один рік, хоча є п’ятеро
людей, які залишаться там навічно (Sanhedrin 7.11).
Традиційне пояснення такої "локалізації" пекла в очах іудеїв належить Давиду
Кімхі, який у своєму коментарі на Пс. 27, 13 (бл. 1200 р.) говорить, що долина Хінном стала місцем спалення сміття і трупів тварин та злочинців, де вогонь підтримувався постійно. Така думка сьогодні залишається найбільш поширеною. Однак щодо припущення Кімхі немає жодного письмового чи археологічного підтвердження
міжзавітного чи раввіністичного періодів, тож її не можна вважати обґрунтованою
[Bailey 1986, 188; Strack 1956, 1030]. Натомість, є свідчення того, що південнозахідна частина цієї долини (Ketef Hinnom) була місцем поховання з численними
склепами, які використовувались для цілих родин у VII-V ст. до н.е. До часу зруйнування Єрусалимського храму (70 р. н.е.) воно стало ще й місцем кремації мертвих із прибуттям десятого римського легіону, який, вірогідно, і міг практикувати
такий спосіб поховання [Barkay 2005, 22–35].
У будь-якому разі Геєна, будучи місцем невгасаючого чи майже невгасаючого
полум’я, стала ототожнюватись з місцем посмертних мук в іудаїзмі, християнстві
та ісламі. Вона суттєво відрізняється від інших потойбічних обителей: більш нейтральних єврейського шеолу та грецького Гадесу/Аїда (ᾅδης). "Шеол" (євр. – ְשׁאוֹל
1

Іудейські релігійні трактати. Їх вважають за "Усний Закон", який був переданий Мойсею Богом на
горі Синай разом із Пятикнижжям. Мішна – перший письмовий текст, який містить основоположні
релігійні приписи ортодоксального іудаїзму. Тосефта – розгорнутий коментар до Мішни. Талмуд –
звід правових та етичних приписів іудаїзму, що також базується на Мішні. Існує у двох версіях: Єрусалимський та Вавилонський Талмуд (за місцем написання).
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"яма", "могила") вживається у Старому Завіті на позначення підземного місця, де
впродовж певного часу перебувають душі померлих – причому, як нечестивих, так і
праведних [Longenecker 2003, 189].
У Септуагінті євр. " ְשׁאוֹלшеол" послідовно перекладається грецьким ᾅδης. Два
відповідники справді дуже близькі: в Аїді, згідно з міфологією давніх греків, люди
продовжували своє існування у вигляді тіней (Одіссея, 11); мешканці шеолу також
є безтілесними тінями ( ָה ְר ָפאִיםrephaim) (Йов 26, 5–6; Притч. 9, 18). За уявленнями
стародавніх греків живі люди могли контактувати з бранцями Аїду (міфи про Одисея, Тесея, Орфея тощо), а в Старому Завіті є історія про Аендорську чарівницю,
яка вивела з шеолу тінь царя Самуїла (1 Цар. 28, 8–14).
У Новому Завіті слово ᾅδης зустрічається 11 разів: тобто, за частотністю воно
практично на рівні з γέεννα, проте відмінність у їхній семантиці істотна. Про ᾅδης з
Нового Завіту ми дізнаємося, що це тимчасове місце перебування (Діян. 2, 27)1, яке
знаходиться знизу (Мв. 11, 23), має ворота (Мв. 16, 18), замкнені на ключ (16, 18); у
кінці світу воно разом зі смертю буде скинутим у вогненне озеро (Откр. 20, 14).
Лише одне місце у Новому Завіті асоціює ᾅδης з муками: це історія про Лазаря і
багача, де багач, потрапивши в пекло, підданий мукам у полум’ї2 на противагу бідняку Лазарю, який почиває на лоні Авраама і не може перетнути прірву, щоб допомогти тому (Лк. 16, 19–31). Деякі дослідники вважають, що ця притча відображає
міжзавітні іудейські погляди на шеол як такий, що включав різні відділи для праведних і для нечестивих [New Bible Dictionary 1996]. Відповідність ᾅδης єврейському
 ְשׁאוֹלпідтверджується і у Діян. 2, 27, де апостол Петро цитує Пс. 16, 10, наводячи
саме такий переклад.
Європейські переклади по-різному відображають семантичні співвідношення
між цими лексемами. У готському перекладі Біблії Вульфіли замість слова γέεννα
вживається halja (протогерманська форма слова hell ), і, таким чином, зберігається
відмінність між ᾅδης і γέεννα. У Вульгаті γέεννα транслітерується у відмінювану
форму gehenna, в той час як на місці ᾅδης стоїть форма infernus (букв. "нижній",
"підземний"). Перші новоанглійські переклади (Тіндейла XVI і короля Якова XVII ст.)
ототожнюють ці два поняття, перекладаючи обидва як hell.
Англійські переклади XX ст. New International Version, New American Standard
Bible, English Standard Version, New King James Bible перекладають γέεννα словом
hell, у той час як ᾅδης і " ְשׁאוֹלшеол" передаються словом Hades. Єдиний виняток –
це Лк. 16, 23 у New International Version, де ᾅδης теж перекладено словом hell. У
New American Bible на його місці стоїть netherworld "підземний світ", у
Contemporary English Version – death's kingdom "царство смерті", New Living
Translation (здебільшого) – як grave "могила".
У російському синодальному перекладі відмінність теж зберігається: ᾅδης трансформувалося в "Ад", а γέεννα транслітерується як "геенна". Лише геєні притаманна
1

Це справедливо також для шеолу, але не для міфологічного грецького Аїду, який вважався вічним
пристанищем душ померлих.
2
καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐν βασάνοις "і в пеклі, підняв очі свої, будучи в
муках" (Лк. 16, 23); ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ "бо я мучуся у цьому полум’ї" (Лк. 16, 24).
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символіка вогню (рос. "геенна огненная"), і вона виступає синонімічною до вогненного озера в Одкр. 20, 14. Слово "ад" вживається у відповідних випадках також в
українському перекладі І. Огієнка і знов-таки протиставляється транслітерованій "геєнні". Натомість переклад І. Хоменка наводить для γέεννα притаманну східнослов’янським мовам лексему "пекло", яка влучно передає семантичний компонент вогню.
Слова σατανᾶς і διάβολος теж є словами з потужним лексичним фоном, у кожному з яких закладена своєрідна культурна інформація. Євр.  ָשׂטָןśāṭān означає "супротивник" і походить від дієслова śâṭan "протистояти", "суперечити" (Числ. 22, 22).
У Старому Завіті воно вживається 31 раз: помітне розширення його семантики від
значення військового супротивника (3 Цар. 11, 14; 11, 23) до обвинувача на суді
(Пс. 108, 6), і далі – до будь-якого супротивника (2 Цар. 19, 23). Слово  ָשׂטָןśāṭān
також може позначати людину, яка чинить якісь перешкоди іншому, як у Чис. 22, 32,
де Ангел Господній стоїть на заваді Валааму. Концепція сатани як певної надприродної сутності, яка опирається Самому Богу, починає розвиватись уже в пізню біблійну добу. Зокрема, у Книзі Йова1 і Книзі пророка Захарії (гл.3)  ָשׂטָןśāṭān виступає як обвинувач на небесному суді, де, крім нього, присутні й інші "сини Божі"
(Йов. 1, 6). Звідси ми дізнаємося, що він ходить по всій землі, наглядає за людьми,
але помічає у них тільки нечестиве. Проте навіть у цих фрагментах очевидно, що
сатана не здатний на самостійні вчинки і в усьому потребує дозволу Бога, переступати який він не може. Подібно до того, у Кн. Зах. 3, 1–2 сатаною названий супротивник первосвященика Ісуса і його народу. В обох цих випадках сатана діє виключно з дозволу Бога, на відміну від 1 Пар. (V–III ст. до н.е.), де сатана сам повстає
проти Ізраїлю і підбурює Давида знищити його (1 Пар. 21, 1). Це особливо істотно
у світлі того, що джерело, яким користується Хроніст (автор книги Параліпоменон)
описує ці ж дії Давида як натхнені Богом (2 Цар. 24, 1). Оскільки давніша іудейська
концепція відносить усі дії, хороші і погані, виключно до волі Бога (1 Цар. 16, 14; 3
Цар. 22, 22; Іс. 14, 4 і т. д.), можна припустити, що Хроніст і навіть Захарія не були
вільні від деякого впливу зороастризму [Jewish Encyclopedia 1906]2.
Така розпливчатість образу сатани у Старому Завіті спонукала равві Кауфмана
Колера припустити, що "як змія в оповіді про творіння відображає потяг до зла,
який виникає у людині з першим усвідомленням своєї свободи, так і сатана є алегоричною фігурою, яка зображає все зло світу, як фізичне, так і моральне" [Kohler 1918, 196]. На сьогодні найбільш поширеною концепцією серед іудеїв є та, за
якою сатана – це лише символ лихого прагнення у людині ( יֵצֶר ַהרַעyetzer hara), що
протиставляється доброму прагненню ( צֶריֵ הַטוֹבyetzer hatov) [Jacobs1995, 443].
Відповідно до ролі, яку сатана відіграє у книгах Йова та Захарії, у них він скрізь
записується з означеним артиклем (ַשּׂטָן
ָ  הha-śāṭān). Септуагінта усі 13 випадків
такого слововживання у цих книгах передає як ὁ διάβολος. В інших випадках, коли
1

Ми виходимо із датування Книги Йова періодом другого Храму (після 516 р. до н.е.), на що вказують численні арамеїзми у тексті, хоча з питання відносно датування цієї книги думки науковців різняться.
2
Зороастризм – давньоіранська дуалістична релігія, що бере початок приблизно із VII ст. до н.е. В її
основі лежить ідея протиборства між силою світла (втіленою в Ахура Мазді) і силою темряви (втіленою в Ангра-Майньї, чи Ахрімані).
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го слововживання у цих книгах передає як ὁ διάβολος. В інших випадках, коли ָשׂטָן
означає суперника-людину і вживається без означеного артикля, Септуагінта переважно передає це слово грецьким ἐπίβουλος "підступний", "той, хто замишляє зле".
Проте у 3 книзі Царств засвідчене також вживання абсолютно безпрецедентної для
грецької мови на той час транслітерації σαταν, при тому, що йдеться, знову-таки,
про військового супротивника.
Однак до часу написання Євангелій σατανᾶς (уже як типове слово першої відміни – від арамейської огласовки  שטנאsatana), вочевидь, стає поширеним і впізнаваним словом у грецькій мові на території Палестини. Проте у грецьку воно прийшло
уже зазнавши спеціалізації значення – тобто лише як трансцендентний супротивник
Бога. У Новому Завіті ця лексема вживається 36 разів. Приблизно стільки ж (37 разів) вживається інший септуагінтизм – διάβολος1. У класичній грецькій мові ця лексема мала значення "наклепницький". Так, Плутарх (Plut. Quaest. Conv. 727d) ставить "наклепників" (διαβόλους) в один ряд з "нашіптувачами" (ψιθύρους). Значення
"наклепник" це слово має і в посланні ап. Павла до Тимофія, де він напучує жінок не
бути наклепницями (γυναῖκας… μὴ διαβόλους). Сократ пояснює своє засудження тим,
що про нього довгий час розповсюджувались наклепи (διαβολαί) (Plato. Apol. 37b).
Іноді διαβολή могло також означати "суперечка", "ворожість", а спільнокореневе
διαβάλλω (букв. "перекидати") набуло значення "обвинувачувати", "доносити". Так,
у Лк. 16, 1 говориться, що багатій людині було донесено (διεβλήθη) на управителя.
Очевидно, саме завдяки такому розширенню семантики дієслова διαβάλλω похідний іменник διάβολος набуває вторинного значення "супротивник", "ворог" [Барский 2012]. Так, в книзі Естер Аман названий ворогом (διάβολος) іудеїв, що відповідає євр.  צֹרֵרṣōrêr (Ест. 8, 1). Таким чином, це слово стало мислитися як
синонімічне до σατανᾶς і навіть як аналогічне за своєю внутрішньою формою.
Вони виступають взаємозамінними і в Новому Завіті: так, у притчі про сіяча в
Лк. 8, 12 говориться про диявола, а в паралельному місці у Мк. 4, 15 – про сатану.
В Одкровенні Іоанна Богослова ці поняття двічі вживаються тавтологічно: καὶ ἐβλήθη
ὁ δράκων ὁ μέγας ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς "І скинутий
був великий дракон, давній змій, названий дияволом і сатаною…" (Одкр. 12, 9); καὶ
ἐκράτησεν τὸν δράκοντα ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς "Він взяв
дракона, змія давнього, який є диявол і сатана…" (Одкр. 20, 2).
У Новому Завіті диявол характеризується численними перифрастичними найменуваннями: πειράζων "спокусник" (Мв. 4, 3; 1 Сол. 3, 5), πονηρός "лукавий"
(Мв. 6, 13; Мв. 13, 19), ἐχθρός "ворог" (Мв. 13, 39), κατηγορός "обвинувач"
(Откр. 12, 10), ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου "князь світу цього" (Ін. 12, 31; Ін. 14, 30;
Ін. 16, 11), ἀνθρωποκτόνος "людиновбивця" (Ін. 8, 44), ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ
αὐτοῦ "брехун і отець брехні" (Ін. 8, 44), ἀντίδικος (1 Пет. 5, 8) і ἀντικείμενος
(1 Тим. 5, 14) "суперник"; ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος "князь, який панує над по1

Слід зазначити, що слово διάβολος (як і власне грецький епітет диявола πονηρός "лукавий", "злий"),
ніде не зустрічається у Євангелії від Марка, що може бути додатковим свідченням на користь його
семітського оригіналу.
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вітрям" (Еф. 2, 2). Деякі з них чітко відсилають до внутрішньої форми σατανᾶς
(ἐχθρός, ἀντίδικος, ἀντικείμενος, κατηγορός), а інші пов’язуються з первинним значенням διάβολος (πονηρός, ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ). Слід зазначити, що така самостійність і активність, яку має диявол у Новому Завіті, є безпрецедентною
для класичного іудаїзму, що спонукає деяких дослідників говорити про подальший розвиток у Палестині зороастрійського дуалізму у міжзавітний період [Messandé 1996, 262]. Однак така концептуалізація сатани стає цілком зрозумілою у світлі розвитку демонології та ангелології в рамках самого іудаїзму. Пізньоіудейська,
особливо апокрифічна, література приділяє образу сатани велику увагу. У девтероканонічній Книзі Премудрості Соломона формується ототожнення його з образом
змія-спокусника з історії гріхопадіння Адама і Єви (Прем. 2, 23–24), що знайшло
відображення в Одкр. 12, 9, де диявол названий ὄφις ὁ ἀρχαῖος "давній змій". Сатана
починає замальовуватися не тільки як наклепник на людину перед Яхве, але і як
наклепник на Яхве перед людиною ("Таргум Псевдо-Йонафана" на Бут. 3, 4). У низці легенд сатані-Самаелю приписується плотський зв'язок з Євою і зачаття Каїна
(Пірке рабі Елієзер, 21). Навіюванням сатани пояснюються всі неприглядні діяння з
історії "обраного народу", наприклад, поклоніння ізраїльтян золотому тельцю (Шаббат, 89), перелюб Давида з Вірсавією (Сангедрін, 95а), наказ Амана про знищення
іудеїв (Естер рабба, 7) [Аверинцев 1992, 413].
В якості метонімічної референції до сатани у Новому Завіті також зустрічається
назва Вельзевул (Βεελζεβοῦλ). Вживається вона у розповіді про звинувачення фарисеями Ісуса у тому, що він виганяє демонів "силою Вельзевула, князя демонського
(ἄρχων τῶν δαιμονίων)" (Мв. 12. 24, 27; Мк 3. 22; Лк 11. 15, 18–19). При цьому паралельне вживання у цій оповіді лексеми "сатана" (Мв. 12. 26; Мк 3. 23; Лк 11. 18)1
дозволяє припустити, що вони сприймались як синонімічні на час написання Євангелій. Βεελζεβοῦλ походить від назви семітського божества Ваала, якого також називали  בעל זבובBaal-zebub чи Baal-zebul (4 Цар. 1, 2–42), де другий елемент זבוב
уможливлює різні прочитання, одне з яких "князь демонів". Якщо це так, то наведений вище перифраз ἄρχων τῶν δαιμονίων є нічим іншим, як буквальним грецьким
перекладом вказаної назви божества.
Отже, хоча лексичні пари ᾅδης/γέεννα і διάβολος/σατανᾶς часто сприймаються у
масовій свідомості як еквівалентні чи майже еквівалентні і перекладаються одним
відповідником, кожна з цих лексем несе у собі різну культурну інформацію, яка
зумовлює їх чітку семантичну дивергенцію. Так, у всіх контекстуальних вживаннях
γέεννα виражає семантичні компоненти "вогонь" і "муки", в той час як ᾅδης має
семи "замкнений простір" і "очікування" і, таким чином, є більш емоційно нейтральним. Лексеми διάβολος і σατανᾶς у Новому Завіті часто виступають як взаємозамінні, однак, у стійких словосполученнях та перифразах очевидні чіткі референції
авторів до первинної семантики одного або іншого. Іноді також можна прослідку1
Напр., Лк. 11, 18: "Якщо ж і сатана розділиться сам у собі, то як встоїть царство його? А ви говорите,
що я силою Вельзевула виганяю демонів".
2
У тексті:  ְבּ ַבעַל זְבוּבBeelzebub, букв. "володар мух" (у Септуагінті Βααλ μυῖαν). Більшість сучасних
вчених схильні вважати, що це насмішливе спотворення початкової назви божества.
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вати певну послідовність автора у вживанні чи уникненні того чи іншого слова з
пари, відповідно до його базових інтенцій. Лексеми γέεννα і σατανᾶς з’явились у
грецькій мові під впливом Старого Завіту, проте виявляють різну семантичну динаміку: якщо значення γέεννα суттєво не змінилося, то лексему σατανᾶς можна
вважати септуагінтизмом лише з формальної точки зору, оскільки це слово зазнало
істотних семантичних та функціональних змін.
Крамар Н. А., магистр
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Функционально-семантическая корреляция лексем ᾅδης/γέεννα и διάβολος/σατανᾶς в Новом Завете
В статье исследуется соотношение лексем ᾅδης/γέεννα и διάβολος/σατανᾶς с культурным фоном в
Новом Завете; анализируется контекст их использования и способы передачи в европейских переводах. Рассматривается фоновая культурная информация в связи с динамикой изменения семантики
этих лексем от старозаветного периода к новозаветному.
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Testament
In the present article correlation between lexemes ᾅδης/γέεννα and διάβολος/σατανᾶς with cultural
background is being investigated in the frames of New Testament; the context of their usage and ways of
conveyance in European translations are being analyzed. Background cultural information is regarded in its
relation with the dynamics of semantic changes in these lexemes within the period from the Old Testament to
the New one.
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УДК 811.124
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРА У ЛАТИНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Лазер-Паньків Олеся Василівна,
канд. філол. наук, доц.,
Янчук Анастасія Сергіївна,
студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті представлені результати дослідження латинської фразеології з точки зору гендерної лінгвістики. Зокрема, аналізується гендерна асиметрія у вербалізації різних сфер сімейного життя (стосунків чоловіка та жінки, процесу виховання дітей, критеріїв ідеалу чоловіка та жінки тощо), закарбованих у фразеологічному фонді латинської мови.
Ключові слова: гендерна лінгвістика, фразеологія, маскулінність, фемінність, гендерний стереотип,
гендерна асиметрія.

Гендерна лінгвістика посідає вагоме місце у сучасній антропоцентричній мовознавчій парадигмі. Адже саме в ній повною мірою реалізується антропоцентричний
підхід до вивчення мови, який полягає у особливій увазі дослідників до різних проявів людської особистості у одиницях мови.
Услід за О. А. Вороніною, під гендером розуміємо складний соціокультурний
процес конструювання суспільством різниці між чоловічими та жіночими ролями,
ментальними та емоційними характеристиками. Чоловіче та жіноче на онтологічному та гносеологічному рівнях існують як елементи культурно-символічного ряду,
при якому маскулінне автоматично маркується як пріоритетне та домінуюче, а фемінне – як другорядне та підпорядковане [Воронина 2001, 13–106].
Як стверджує В. М. Телія, фразеологічні одиниці "…асоціюються з культурнонаціональними еталонами, стереотипами, міфологемами тощо і у вживанні в мовленні відтворюють характерний для тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти менталітет" [Телия 1996, 20–53]. Тому дослідження латинської фразеології у гендерному аспекті набуває особливої актуальності, оскільки дозволяє визначити та охарактеризувати особливості світобачення та світосприйняття давніх римлян, їх гендерні установки та стереотипи, а також дати якнайповніше уявлення про наївну картину світу, що відображена та збережена до нашого часу у цих фразеологічних одиницях. Крім того, у сучасній лінгвістиці відсутні дослідження фразеології з позицій
гендерної лінгвістики на матеріалі латинської мови.
Об’єктом дослідження стали латинські фразеологічні одиниці, у яких репрезентуються родинні стосунки, а саме: основні фази існування сім’ї (її зародження та
розпад), процес виховання дітей та роль кожного члена сім’ї у суспільстві, стосунки їх між собою, гендерна диференціація у суспільстві, культурний ідеал, критерії
відбору партнера для подружнього життя, позитивні та негативні характеристики
кожного з членів сім’ї тощо.
Предмет дослідження – особливості об’єктивації гендеру у латинських фразеологічних одиницях.
Матеріалом дослідження були латинські фразеологічні одиниці, у яких вербалізується гендер (51 фразеологічна одиниця), вибрані методом суцільної вибірки з
латинських фразеологічних словників [Бабичев 1982, Овруцкий 1969, Осипов 2009,
Цимбалюк 1976, Цимбалюк 1990].
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Мова як об’єктивно існуюче суспільне явище неупереджено відображає "гендерну нерівність", що формувалась протягом всього часу існування нації [Коваль 2006, 7], про що одним з перших говорив І. О. Бодуен де Куртене: "Це світобачення, що проявляється в мові, розглядаючи чоловічий елемент як первинний, а
жіночий – як похідний, суперечить логіці та почуттю справедливості" [цит. за: Коваль 2006, 13]. Наведене висловлення видатного лінгвіста розглядається прихильниками феміністичної лінгвістики як методологічне обґрунтування необхідності пошуку та виправлення "мовних несправедливостей". Адже, як стверджує А. В. Кириліна, "мова не просто дзеркало гендера, вона допомагає конституювати його, тим самим виступаючи одним зі способів передбачення гендера" [Кирилина 1998, 51–58].
Гендерна диференціація в суспільстві найповніше представлена парою "чоловікжінка". Відтак, на основі семантичного та лінгвокультурологічного аналізу ФО, які
репрезентують особистісні, соціальні, морально-етичні та інші характеристики чоловіка або жінки, можна зробити висновки про гендерні установки, закарбовані у
наївній картині світу носіїв латинської мови.
Одним з типових полів актуалізації гендерних стосунків є шлюб. Для давніх римлян шлюб – це феномен, створений для вигоди держави, для успішного її функціонування та розвитку. Інститут шлюбу зобов’язаний державі не лише економічно,
але й морально: є певні норми, які заохочуються всім суспільством та повинні підтримуватися за допомогою цього інституту.
Вислів іnter virum et uxorem між чоловіком та дружиною свідчить про те, що
сім’я, родина, була цілком самостійною ланкою суспільства, в особисте життя пересічного римлянина держава не втручалась, відтак, у стосунках чоловіка та жінки
могли існувати певні таємні сторони, які ніхто не мав права контролювати чи регламентувати. Цей вислів, на нашу думку, є досить зрілим і зовсім не притаманним
тому типовому наївному світоглядові, який приписується римлянам. Феномен сім’ї
постає перед нами як цілком сучасне явище, з усіма своїми таємницями, внутрішнім розподілом ролей та функцій, проблемами та їх вирішенням.
Інший аспект стосунків чоловіка та дружини (а саме, підкорення своїй дружині,
що, здавалося б, зовсім нетипове для тогочасного патріархального ладу) засвідчує
ФО uxori nubere suae бути дружиною у своєї дружини, який дає нам можливість
припускати, що уже в античності існував певний гендерний стереотип "маскулінності" чоловіка, а відхилення від нього не схвалювалося суспільством. Підкорення /
другорядність уже в той час мали своє гендерне закріплення за жіночим началом та
вважались ганебними, невластивими "маскулінному" чоловікові.
Важливою складовою сім’ї були діти. Наявність та превалювання лексики pluralia tantum на їх позначення (nati, orum pl; proles, is f; liberi,orum pl; parvuli, orum pl)
свідчить про те, що правильною, більш поширеною була наявність більше, ніж однієї дитини. Однак метою шлюбу було не лише народження дітей, але й гідне їх
виховання, що ґрунтувалось, у першу чергу, на повазі до старших.
Зв’язок між батьками та дітьми був дуже тісним, а якість виховання дітей слугувала відображенням моралі батьків (Е fructu arbor cognoscitur Дерево пізнається з плоду; Radix saepe mala producit pessima mala Від поганого кореня часто погані яблука).
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Чітка гендерна диференціація соціального статусу чоловіка та жінки репрезентується ФО, у яких йдеться про розлучення. Як засвідчують ФО, у такому випадку
становище чоловіка та дружини було рівним перед державою (про це свідчить, зокрема, і формула римського права) – Quod non licet feminis, aeque non licet viris Що
не дозволено жінкам, не дозволено й чоловікам. Вислів, що вимагає дотримання
норм справедливості незалежно від статі особи, є важливою характеристикою римської ментальності. Незважаючи на патріархальний лад, вищою за все була справедливість по відношенню до людини.
Латинські ФО репрезентують також певні гендерні стереотипи, які були притаманні римському суспільству. Так, у бідах чоловіка та його дому звинувачувалася
жінка, хоча вона була його головною берегинею та творила теплу атмосферу, чого
не може зробити сам чоловік. Підтвердженням цього є ФО Malae uxoris poena nulla
acerbior Немає жодної кари гіршої за погану жінку; Qui capit uxorem, litem capit
atque dolorem Хто собі жінку придбає, той сварку й горе напитає; Sunt tria damna
domus: imber, mala femina, fumus Є три нещастя дому: дощ, погана жінка і вогонь.
У ФО жінка характеризується з усіх можливих аспектів, причому досить часто
ця характеристика має негативне забарвлення. Усталеною та стереотипною є думка
про другорядний статус жінки, невизнання її повноцінною особистістю, уявлення
про нижчий розвиток її інтелектуальних здібностей та моральних якостей. У цьому
полягає явище так званої гендерної асиметрії, яке свідчить про вищий гендерний
статус чоловіка.
Велика кількість ФО має емоційно-оцінний характер, оскільки містить позитивну
або негативну характеристику певних особистих якостей жінки, таким чином даючи
уявлення про образ ідеальної жінки у римській етносвідомості. Як засвідчують латинські ФО, найбільш цінною рисою дружини вважалась вірність (що засвідчено ФО
Inter mulieres invenire haud est fidem Серед жінок важко знайти вірність), високо
цінували працелюбність (Domi mansit (sedet), lamam fecit (ducit) Вдома сиділа,
шерсть пряла), відданість (Аmor perennis castae conjugis manet Любов відданої дружини залишається вічною). Це фемінні риси, притаманні жінці-ідеалу. Натомість
мали негативну конотацію та засуджувалися, однак характеризувались як притаманні
всім жінкам у римському суспільстві, такі фемінні риси, як лукавство (Didicere flere
feminae in mendacium Жінки вміють плакати для обману; Muliebris lacrima
condimentum malitiae est Жіноча сльоза – приправа до лукавства), сварливість (Qui
capit uxorem, litem capit atque dolorem Хто собі жінку придбає, той сварку й горе
напитає), балакучість (Tres mulieres faciunt nundinas Три жінки творять базар),
мінливість (Varium et mutabile simper femina Жінка завжди непостійна і мінлива).
Основною метою життя дружини було створення сімейного затишку та спокою,
щоб кожен член родини міг відпочити та знайти розраду (Ubi deest peplum, non est
perfectum gaudium Де немає пеплума (жіночого плаття), там немає справжньої
радості).
Очевидною є кількісна перевага (19 фразеологічних одиниць), у яких дається
характеристика та окреслюються критерії "відбору" жінки. Натомість, не знайдено
жодної ФО, у якій було б репрезентоване ставлення жінки до чоловіка та критерії
його відбору. Превалювання ФО, які стосуються дружини-жінки, є яскравим прикладом того, що суспільство було андроцентричним, адже паремії відображають чо214
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ловічу картину світу. А життя та діяльність жінки обумовлені релевантністю їх в
житті чоловіка. Превалювання в лексико-фразеологічному фонді фемінної лексики
може також свідчити про значимість та рольову багатофункціональність жінки
(особливо в сімейній сфері).
Отже, як показав семантичний аналіз латинських ФО, римське суспільство мало
чітко виражений маскулінний характер. Світобачення давніх римлян ґрунтується на
поняттях маскулінного як домінуючого та фемінного як підпорядкованого, проте
можливою, але ганебною, вважалась підпорядкованість чоловіка своїй дружині в
межах самої сім’ї. Поняття справедливості та рівності перед законом (зокрема, при
розлученні) було надзвичайно важливим для римського світосприйняття.
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Особенности вербализации гендера в латинской фразеологии
В статье представлены результаты исследования латинской фразеологии с точки зрения гендерной
лингвистики. В частности, анализируется гендерная асимметрия в вербализации различных сфер семейной жизни (отношений мужчины и женщины, процесса воспитания детей, критериев идеала мужчины и женщины), запечатленных во фразеологическом фонде латинского языка.
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Peculiarities of Gender Verbalization in Latin Phraseology
The article presents the results of the research of Latin phraseology from the point of view of gender
linguistics. In particular, the gender asymmetry in the verbalization of various spheres of family life (relations
of men and women, raising children, the features of ideal men and women), which are represented in the
phraseological fund of the Latin language is being analyzed.
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БІОБІБЛІОГРАФІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (XVIII–XXI ст.)
Звонська Леся Леонідівна,
д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядається розвиток української класичної філології XVIII–XXI cт., подається бібліографія наукових досліджень та перекладів з класичних мов, які вийшли друком з 1788 р. до 2013 р. на
теренах України, персоналії української класичної філології в університетах Львова, Харкова, Києва
та Одеси.
Ключові слова: українська класична філологія, біобібліографія, історія класичної філології в Україні.

У руслі розквіту європейської гуманітарної науки XVIII–ХІХ ст. небачене піднесення переживала й класична філологія. Показовою була різноплановість наукового
пошуку вчених-антикознавців: фундаментальна і узагальнююча розробітка політичної історії Стародавніх Греції та Риму, вивчення соціальних відносин, ідеології і
культури античного світу, дослідження літературних пам'яток та епіграфічного матеріалу, історико-археологічні відкриття. Значним осереддям класичної науки про
античні старожитності стали університети України, в стінах яких плідно працювали
корифеї світового антикознавства.
Уже перші публікації засвідчують європейську широчінь та багатогранність наукового пошуку на теренах української класичної філології. Першими працями,
окрім граматичних досліджень, були публікації з античної риторики (1803 р.), історіографії та географії (1803 р.), методики викладання класичних мов (1806 р.), палеографії та епіграфіки (1807 р.), античної філософії (1809 р.) та театру (1816 р.).
Показово, що найдавнішими публікаціями є також переклади (1788 р.) та хрестоматії творів античних авторів (1809 р.).
Багато вчених-класиків, перекладачів, дослідників античності ХІХ – поч. ХХ ст.
були по-європейськи мобільними, їх академічна кар'єра пролягала через не один університет в Україні, Росії, на території колишньої Польщі чи Австро-Угорщини. Наприклад, Л. Умляух (1757–1807) був професором Львівського1 та Харківського університетів, В. Н. Юргевич (1819–1898) – Одеського та Харківського університетів,
В. І. Модестов (1839–1907) був професором Новоросійського, Казанського і Київського університетів, С. Я. Лур'є (1891–1964) – Ленінградського, Одеського та Львівсь1
Університети історично змінювали свої назви, тому для уникнення плутанини і багатослів'я ми стисло називаємо їх Львівський, Київський, Харківський, Одеський (хоча останній до 1919 р. називався
Новоросійський).
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кого університетів; наукова доля професора І. І. Луньяка (1847–?) повязана аж із 4-ма
університетами: Казанським, Санкт-Петербурзьким, Московським та Новоросійським (Одеським); аналогічно, академік Р. Ганшинєц (1888–1958) був професором
Львівського, Познанського, Вроцлавського та Ягеллонського (Краків) університетів.
Чимало українських професорів виявили свої потужні наукові таланти й отримали академічне визнання та високі посади не лише в Україні, а й поза її межами, в
університетах Росії, Литви, Польщі, Німеччини, Англії, США. Можна згадати професора Київського університету М. Ю. Якубовича (1785–1853), який згодом став
ректором Московкого університету, а професор О. І. Кірпічніков (1848–1903) з
Одеського університету перейшов на посаду помічника ректора Московського університету. І таких прикладів чимало: фахівець світового рівня з грецької епіграфіки
академік О. В. Нікітський (1859–1921) з Одеського університету був запрошений до
Москви, аналогічно уславив Одеський і Московський університети академікполіглот Ф. Є. Корш (1843–1915); відомий вчений-латиніст та історик античної літератури Й. М. Тронський (1897–1970) розпочав свою наукову діяльність в Одеському університеті, а продовжив завідувачем кафедри класичної філології Ленінградського університету; визнаний учений-історик, філолог, епіграфіст і мистецтвознавець, І. В. Цвєтаєв (1847–1913) працював у Варшавському, Київському, а згодом Московському університетах; один з найвизначніший лінгвістів ХХ ст. Є. Курилович (1895–1978) – професор Львівського, Вроцлавського, Ягеллонського університетів; академік Е. Р. фон Штерн (1859–1924) згодом став ректорм Галльського
університету (Німеччина); професор Л. Цвіклінський (1852–1942) був ректором
Львівського університету, а згодом міністром освіти Австро-Угорщини.
Учені філологи-класики неодноразово обиралися ректорами університетів:
Львівського (Л. Цвіклінський), Харківського (В. Я. Джунковський, І. Я. Кронеберг,
П. П. Гулак-Артемовський, О. П. Рославський-Петровський, І. В. Нетушил), Одеського (О. М. Деревицький, О. П. Доброклонський). Плеяда фахівців з класичної філології були академіками та член-кореспондентами (С. Вітковський, Р. Ганшинєц,
О. І. Домбровський, П. Г. Житецький, І. М. Кириленко, О. І. Кірпічніков, Ф. Є. Корш,
Ю. А. Кулаковський, Ф. Г. Міщенко, О. В. Нікітський, В. М. Перетц, М. І. Ростовцев, Ф. І. Успенський, Є. Курилович, І. В. Цвєтаєв, Е. Р. фон Штерн).
Варто згадати також імена всесвітньо відомих учених, українців за походженням, які з різних обставин проживали і працювали не в Україні, таких як
відомий історик античного світу і археолог, академік М. І. Ростовцев (1870–
1952), що народився в Житомирі, а працював в США; М. М. Бахтін (1894–1950) –
в Англії, О. В. Омецінський (нар. 1904 р.) – в США, В. М. Державин (1899–
1964) – у Німеччині. Українцем є засновник палеобалканістики, котрий дешифрував фригійську писемність, лауреат Державної премії Росії В. П. Нерознак
(нар. 1939 р.) (Москва).
До здобутків української класичної філології відносяться переклади та написані різними мовами наукові праці не лише етнічних українців, але й тих вчених та
перекладачів, які пов’язали свою долю з Україною. Це – дослідники античних
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міст Причорномор'я, професори Леніградського університету Б. В. Фармаковський (1870–1928) та Е. Я. Соломоник (1917–2005); професори Львівського університету, поляки М. Ауербах (1882–1941), Л. Цвіклінський (1852–1942), С. Вітковський (1866–1950), Р. Ганшинєц (1888–1958); професори Київського університету – чехи І. І. Луньяк, О. Й. Поспішил (1851–1919) і В. І. Пьотр (1848–1923), професори Одеського університету – данець Ф. А. Струве (1816–1885) та німець
Е. Р. фон Штерн, професори Харківського університету – французи Я. Я. Беленде-Баллю (1753–1815) та М. М. Пакі де Совіньї (1769 – 1835), німець І. Я. Кронеберг (1788–1838) та інші.
На ниві класичної філології закарбували свої шляхи видатні постаті в історії
України: Григорій Сковорода, Маркіян Шашкевич, Михайло Драгоманов, Олена
Пчілка, Іван Франко, Михайло Грушевський, Іван Копач, Іван Огієнко.
Українська класична філологія може заслужено пишатися досягненнями в царині перекладів античної спадщини. Поетичні переклади Петра Ніщинського, Петра
Гулака-Артемовського, Степана Руданського, Осипа Шухевича, Володимира Свідзинського, Олександра Потебні, Івана Франка, Тараса Франка, Володимира Самійленка, Василя Щурата, Івана Стешенка, Бориса Зданевича, Якова Голосовкера,
Миколи Зерова, Володимира Державина, Бориса Тена, Михайла Білика, Юрія Сака,
Антіна Смотрича, Юлії Кузьми, Мирона Борецького, Тараса Лучука, Григорія Кочура, Андрія Содомори, Нінелі Пащенко, Леоніда Павленка, Ольги Страшенко
увійшли до золотого фонду українського антикознавства.
Надбанням української культури стали й прозові переклади античних істориків,
ораторів, філософів, християнських письменників, що їх здійснили Микола Скворцов, Федір Міщенко, Юліан Кулаковський, Адольф Сонні, Ернест фон Штерн,
Дмитро Николишин, Теофіл Коструба, Йосип Кобів, Віталій Маслюк, Андрій Цісик, Юрій Цимбалюк, Юрій Мушак, Андрій Білецький, Володимир Литвинов, Леонід Павленко, Леся Звонська, Дзвінка Коваль-Гнатів, Олександр Кислюк, Уляна
Головач, Павло Содомора, Ростислав Паранько. Українська біблеїстика збагатилася
перекладами Святого Письма Маркіяна Шашкевича, Пилипа Моравського, Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя, Івана Нечуя-Левицького, Івана Огієнка, Івана Хоменка та Рафаїла Турконяка.
Бібліографічний опис перекладів та наукових праць української класичної філології, укладений кандидатом філологічних наук, доцентом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Л. В. Павленком та авторкою даної статті, нараховує 2887 позицій. Бібліографія досить повно змальовує минуле і теперішнє становище української класичної філології. Окрім того, нариси історії класичної
філології в основних осередках академічної науки – Львівському, Харківському,
Київському та Одеському університетах та біографічні довідки про фахівцівкласиків дають вичерпну інформацію про персоналії української класичної філології. Біобіліографія класичної філології в Україні стане в пригоді науковцям, які звертаються як до проблем дослідження класичних мов і античної літератури, так і
історії української науки і культури.
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"ПАНЕГИРИК НА ВЗЯТИЕ ПОЛОЦКА" (1580) БАЗЫЛЯ ГИАЦИНТА
И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ПАНЕГИРИКА
КАК ЖАНРА ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Некрашевич-Короткая Жанна Вацлавовна,
д-р филол. наук, проф.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь
В статье рассматривается проблема слишком свободного обхождения с термином "панегирик" в
историко-литературоведческом дискурсе. Название этого жанра, история которого восходит к литературе Древнего Рима, соотносилось в первую очередь с ораторской прозой. Тем не менее, термин "панегирик" широко применяется исследователями литературы XVI–XVII веков для жанрового обозначения самых разнообразных произведений – как прозаических, так и поэтических. В качестве отдельного примера в статье характеризуется поэтический памятник XVI века "Панегирик на взятие Полоцка" виленского поэта Базыля Гиацинта, делаются выводы о специфике его жанрового генезиса.
Ключевые слова: панегирик, ораторская проза, торжественная речь, поэтика, жанр, Великое Княжество Литовское, Ренессанс.

Использование хорошо известного с древнейших времен термина "панегирик"
по отношению к произведениям XVI–XVII веков в публикациях современных гуманитариев довольно часто осуществляется вне терминологического дискурса, достаточно произвольно и без надлежащей базы теоретического обоснования. Так, например, известный польский исследователь литературы эпохи Ренессанса Ю. Новак-Длужевский на одной и той же странице своей книги относит "Hodoeporicon
Moschicum…" ("Описание похода на Москву…", 1582) Ф. Градовского к жанру
hodoeporicon, а затем называет это произведение панегирической поэмой [Nowak–
Dłużewski 1966, 135]. Белорусский искусствовед Б. Лазуко пишет о некоем "панегирике братьев Скорульских", причем из текста статьи с большим трудом можно
догадаться, идет ли речь о прозаическом либо о поэтическом тексте. Столь же туманны рассуждения автора о традициях панегирической литературы. Ее начала автор связывает как с памятником ораторской прозы XV в. "Похвала о великом князи
Витовте", так и со стихотворением Франциска Скорины из предисловия к книге
"Иов". "В XVI–XVII веках, – утверждает автор, – панегирики писались в форме
эпикграмм – риторически-образных прославлений гербам лиц, городов или определенным событиям" [Лазука 2005, 102]. Известный исследователь старобелорусской
книжной поэзии И. Саверченко довольно широко пользуется определением "панегирические жанры": к ним он относит эпиграмму (называя ее также эмблематическим стихотворением), стихотворения-приветствия (написанные по случаю свадьбы), декламации [Саверчанка 1992, 40–62]. Украинская автор В. Корниенко в своей
статье, посвященной латиноязычному панегирику XVI–XVII вв., считает панегирик
литературным направлением и относит к первым его памятникам сборник
"XII Panegyrici Latini". "Этот сборник, – пишет исследовательница, – представляет
собой собрание панегириков, обращенных к римским императорам от Траяна до
Феодосия Великого" [Корнієнко 2009, 126]. Речь здесь идет о похвальных речах, т.
е. произведениях ораторской прозы. Однако завершается статья упоминанием эпической поэмы "Camoenae Borysthenides" ("Днепровские Камены", 1620) Яна Домбровского (названной панегириком), а также сборника стихотворений (!) "Mnemosyna", посвященных митрополиту Петру Могиле [Корнієнко 2009, 128].
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Такая смысловая "всеядность" панегирика, а также терминологическая размытость жанровых номинаций, включающих в себя слова "панегирик" либо "панегирический", объясняется расширением на исторической дистанции семантического
поля данного понятия. Так, И. Шталь четко формулирует первоначальное (сформированное в культуре древней Греции) значение термина "панегирик" как "торжественная речь, произнесенная на общенародном празднестве или многолюдном собрании, решающая вопросы государственной важности и содержащая похвалу некоему общественно значимому событию или объекту", однако затем добавляет, что в
переносном смысле "панегирик" означает безудержную, сверхмерную похвалу
[Шталь 1974, 258]. Амбивалентность термина "панегирик" подчеркивают также
белорусские и украинские теоретики литературы: в первоначальном смысле это
торжественная похвальная речь, позже – любое литературное произведение хвалебного характера или даже любая похвала, которая утрачивает меру объективности
[Лазарук 1996, 106; Рагойша 2004, 484; Галич 2006, 289]. Интересно при этом, что в
последнем из процитированных источников подраздел "Панегирик" входит в раздел "Жанровое деление лирики" вместе с такими (явно поэтическими) жанрами, как
эпиталама, дифирамб, пеан, мадригал, эпитафия, ода, элегия и др. Непонятно, однако, как же "торжественная похвальная речь" соотносится с понятием лирики.
В этом смысле хотелось бы обратить внимание на известное исследование
В. П. Маслюка, посвященное латиноязычным поэтикам и риторикам XVII – первой
половины XVIII в. Излагая представленную в барочных поэтиках теорию литературных родов и видов, ученый выделяет эпическую, драматическую, сатирическую,
буколическую, элегическую, лирическую, эпиграмматическую, а также курьёзную
и фигурную поэзию, но при этом отказывается от использования термина "панегирик" [Маслюк 1983]. Подобным образом, не употребляет данное понятие в составе
терминологических конструкций и литовская литературовед-медиевист Эгле Патеюнене, автор блестящего исследования, посвященного малым литературным формам XVI–XVII вв. [Patiejūnienė 1998]. В ее книге можно встретить лишь атрибутивное употребление интересующего нас понятия, причем безотносительно к характеристике жанра. Так, рассуждая о геральдических стихах, Э. Патеюнене подчеркивает стремление их авторов "панегирически интерпретировать любой элемент герба"
[Patiejūnienė 1998, 86].
Следует согласиться с теми учеными, которые для характеристики стихотворных памятников XVI–XVII вв. предпочитают выражениям "панегирик" либо "панегирический жанр" более точные термины. Присутствие номинации "panegyricus" в
названии поэтического произведения – факт вовсе не типичный, а скорее исключительный для восточнославянской книжной традиции. Во второй половине XVI в. в
Великом Княжестве Литовском (далее – ВКЛ) было опубликовано шесть книг, в
названиях которых присутствовала соответствующая номинация [см.: Index 2002],
и лишь одна из этих книг – "Panegyricus in excidium Polocense" ("Панегирик на
взятие Полоцка") Базыля Гиацинта – содержит в себе поэтический памятник.
Как и в культуре Древней Греции, в литературе ВКЛ термин "панегирик" обычно
включался в название произведения, относящегося к жанру ораторской прозы. Типичные образцы таких номинаций – изданные в Вильне "Panegyricus ad Stephanum I"
("Панегирик Стефану I", 1580) Кшиштофа Варшевицкого, "Panegyricus illustrissimo
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principi, domino d. Nicolao Christophoro Radivillo…" ("Панегирик найсветлейшему
князю, пану Николаю Христофору Радзивиллу…", 1598) Андрея Волана и др.
Понимание панегирика как прозаического, а не поэтического жанра соответствовало дефинции Скалигера: "Panegyricus igitur est oratio laudatoria quae dici consuevit apud multitudinem congregatam" ("Панегирик есть похвальная речь, которую
обычно произносят при большом стечении [людей]") [Scaliger 1561, 160]. Вместе с
тем, европейская письменная традиция создала предпосылки для более широкого
понимания термина "панегирик", сформулированного В. Брухнальским: "Панегирик – литературное произведение, которое с точки зрения формы может принимать
вид какого-то определенного прозаического или поэтического жанра, а с точки зрения содержания содержит в себе похвалу (laudationem, laudes) (при необходимости –
также осуждение (vituperationem), прычем расширенное в большей или меньшей
степени) лица или события, как реального, так и вымышленного, как конкретного,
так и отвлеченного" [Bruchnalski 1975, 204]. Тот факт, что Гиацинт дал название
"Panegyricus" поэтическому произведению, объясняется, на наш взгляд, влиянием
литературной практики Западной Европы. Довольно большим количеством поэтических панегириков представлены старопечатные конволюты XVI в., хранящиеся в
библиотеке герцога Августа в Вольфенбюттеле (Германия). Так, например, в 1563 г.
в Вене был опубликован "Панегирик на торжественную коронацию божественного
Максимилиана" (584 гекзаметра), а в 1572 г. – стихотворное произведение под названием "Panegyris" в честь цесаревича Рудольфа, сына императора Максимилиана II Габсбурга (226 гекзаметров). Таким образом, Базыль Гиацинт, учившийся в
Падуе, предпринял попытку транслировать соответствующее "расширительное"
понимание термина "панегирик" в литературный дискурс ВКЛ.
Историческая основа произведения Гиацинта – освобождение войском Стефана
Батория в 1579 г. Полоцка, захваченного войсками Ивана Грозного в 1563 г. "Панегирик" написан гекзаметром, однако не может быть квалифицирован как образец
героического эпоса. Сам автор в поэтическом предисловии под названием "De suo
panegyrico" ("О моем панегирике") признаётся: "talis carmine non sim,// Qualis
Homerus erat, vel Maro quails erat" ("я не таков в песне, каким был Гомер либо каким был Марон") [Hyacinthius 1580, 2 n. n.]. Несмотря на декларированное дистанцирование от традиции Вергилия, в прозаическом предисловии, адресованном князю Николаю Христофору Радзивиллу, автор затрагивает тему героического идеала.
Он считает, что именно из дома Радзивиллов "sapientissimi strenuissimique viri et ad
pugnas tractandas et ad patriam consilio iuuandam prodeunt" ("появляются на свет
самые мудрые и храбрые мужи, – и чтобы направлять войска в битву, и чтобы [своей] мудростью укреплять Отчизну") [Hyacinthius 1580, 4 n. n.]. Как и поэты немецкого культурного пространства, автор подчеркивает двойственность природы героического, а в начале произведения, как и Ян Вислицкий в "Прусской войне", актуализирует образ-символ Молвы (Fama):
Grandia fama volans tenuem cantare pudore
Incitat abiecto, Lituanae gentis ab ora
Materiem laudum promens, Stephanumque Polonum
Extollens Regem sublimia ad aethera factum
Victorem ex Moscho magna uirtute Tyranno [Hyacinthius 1580, 9 n. n.].
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Молва, пролетая, побуждает [меня], остроумного / незнатного / ничтожного,
отбросив стыд, воспевать великое, находя предмет для восхвалений и вознося к
высоким небесам польского короля Стефана, который, проявив великую доблесть,
стал победителем московского тирана.
Используя по отношению к себе определение "tenuis", Базыль Гиацинт уже в первой строке создаёт игру различными смыслами: это прилагательное может переводиться как минимум с тремя различными значениями (что и отражено в нашем
подстрочном переводе). В использовании такого приёма – продолжение той традиции "ренессансного кокетства" (М. Плезия), которая нашла воплощение в творчестве Яна Вислицкого и Николая Гуссовского.
Гиацинт, не немереваясь сочинять эпопею, сохраняет, однако, традиционную
для этого жанра формулировку темы (argumentum) и обращение к покровителю поэзии (invocatio). При этом он проявляет авторскую оригинальность. Так, тему поэтического повествования поэту "приносит" Молва, а вместо Музы поэт обращается… к самому князю Радзивиллу:
Da captis faciem cursum faueasque labori
Maxima pars belli, Litauum clarissime gentis
Dux Radiuille, regens excelsa palatia Vilnae [Hyacinthius 1580, 9 n. n.].
Дай начинаниям лёгкий бег и благоволи [этому] труду, о главный участник войны, Радзивилл, самый славный князь из рода литвинов, правящий в высоких чертогах Вильни.
С самого начала автор не обременяет себя сугубым панегиризмом: он демонстрирует свою настроенность на игривый тон, на критическое переосмысление канонов
героической поэзии. Здесь уместно вспомнить, что Базыль Гиацинт учился в Падуе;
примерно в это же время там преподавал поэтику Франческо Робортелло, пропагандировавший в своём трактате по поэтике иронию как важное средство поэтической
выразительности. Учеником Робортелло был и Ян Кохановский [Morawski 1923, 45],
автор знаменитых "Фрашек". Возможно, автор "Панегирика на взятие Полоцка" решил достичь художественной оригинальности путем объединения панегиризма, возвышенности с ключевым для поэтической школы Робортелло приёмом – иронией.
Это стремление заметно в художественной фактуре всего произведения.
Так, например, в "Панегирике" присутствует эпизод с описанием предшествовавшего битве дружеского застолья в военном лагере короля Стефана Батория. Поэт, не
называя имён участников застолья, будто бы конспективно фиксирует услышанные
им истории: вот один из воинов рассказывает, как его отец близ Орши разбил многотысячное войско; другой вспоминает об убийстве воеводы Шуйского, третий описывает Ульскую битву (1564), четвертый – осаду Стародуба (1535); в конце концов, некоторые вспомнили даже подвиги князей XIV–XV веков – Витовта, Ольгерда и Ягайлы [Hyacinthius 1580, 16 n. n.]. Живость, художественная насыщенность описания, использование эмоционально-оценочных метафор свидетельствует о поэтическом мастерстве автора. Начав с передачи детального, с цифрами, воспоминания, в дальнейшем поэт всё более обобщает сообщения других собеседников. Таким образом он
передаёт эффект постепенного "пьянения" участников застолья. В конце концов, после длительного служения Вакху все они начали желать "Несторовых лет" королю,
называя его "будущим победителем безжалостного врага" [Hyacinthius 1580, 16 n. n.].
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Завершается произведение "славой" королю Стефану Баторию:
Quis te Vitoldum quis te nobis Iagellum
Afflictis bone Rex caelo demisit ab alto?
Ferrea quo cessant, quo surgunt aurea regno
Secla, cadit tumidus quo deuincente Tyrannus [Hyacinthius 1580, 44 n. n.].
О добрый король, кто послал к нам, павшим духом, тебя, Витовта, тебя, Ягайло? С тобой в королевстве завершается железный век и начинается золотой век;
побежденный тобою, падает высокомерный тиран.
Метафорическое уподобление короля знаменитым князьям ВКЛ – Витовту и
Ягайло – поэт удачно сочетает в одном контексте с представлением о железном и
золотом веках, воплощенном в "Метамарфозах" Овидия.
Таким образом, как композиция, так и поэтика "Панегирика" Базыля Гиацинта
обнаруживают в нём черты, свойственные стилю прозаического панегирика. Но облечение этих черт в стихотворную форму следует считать результатом довольно успешного литературного эксперимента автора. Собственно же прославление сочетается в произведении с самыми разнообразными стилевыми приёмами и не мешает введению многочисленных тематических ответвлений (например, в "Панегирике" описан технологический процесс производства лёгких пушек в полевых условиях).
В целом, на наш взгляд, термин "панегирик" в значении жанра в контексте историко-литературных исследований уместно применять лишь к произведениям ораторской прозы. Что же касается поэзии XVI–XVII вв., то, вслед за В. Маслюком и
Э. Патеюнене, в ее научных описаниях следует, по возможности, избегать выражений "панегирик" и "панегирический жанр" без достаточного на то основания, ибо
применительно к поэтическим произведениям они оказываются терминологически
обезличенными. Не вполне корректно называть панегириками (в смысле жанровой
атрибуции) памятники историко-династического эпоса XVI–XVII вв. – такие, как
"Прусская война" (1516) Яна Вислицкого, "Радзивиллиада" (1592) Яна Радвана, "Об
Острожской войне" (1600) Симона Пекалида или упомянутая выше поэма "Днепровские Камены" (1620) Яна Домбровского. Исходным классификационным посылом
здесь видится термин "поэма", обозначающий основной жанр лиро-эпоса; именно
этим термином определяют жанровую принадлежность произведений Домбровского и Пекалида Н. Яковенко и В. Миронова [Яковенко 2005, 414- 418]. Понятия же
"панегирик", "панегирический", "панегирически" целесообразнее применять для
характеристики стилевой специфики произведения.
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"Панегірик на взяття Полоцьку" (1580) Базиля Гіацинта та проблеми літературної специфіки панегірика як жанру давньої літератури
У статті розглядається проблема занадто вільного використання терміна "панегірик" в істориколітературознавчому дискурсі. Назва цього жанру, історія якого сходить до літератури Стародавнього
Риму, співвідносилася передусім із ораторської прозою. Проте, термін "панегірик" широко застосовується дослідниками літератури XVI-XVII століть для жанрового позначення найрізноманітніших творів – як прозових, так і поетичних. В якості окремого прикладу в статті характеризується поетичний
пам’ятник XVI століття "Панегірик на взяття Полоцька" віленського поета Базиля Гіацинта, робляться
висновки про специфіку його жанрового генезису.
Ключові слова: панегірик, ораторська проза, урочиста промова, поетика, жанр, Велике Князівство
Литовське, Ренесанс.
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Panegyric on the Seizure of Polotsk (1580) by Basilius Hyacinthius and the Problem of the Literary
Peculiarity of a Panegyric as a Genre of Ancient Literature
The article analyzes the problem of a frivolous interpretation of the term panegyric in the historical and
literary discourse. With its history originating in the literature of Ancient Rome, this genre obtained the name
that correlated, first and foremost, with oratorical prose. Nevertheless, literary scholars of the 16–17th centuries
widely used the term panegyric to define a broad spectrum of literary works, both prosaic and poetic. The article
studies the Panegyric on the Seizure of Polotsk (by Basilius Hyacinthius), a characteristic example of a 16th
century poetic monument, and makes conclusions about the peculiarity of the genesis of this genre.
Key words: panegyric, oratorical prose, declamation, poetics, genre, Grand Duchy of Lithuania,
Renaissance.
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РОЛЬ СНОВИДЕНИЯ В "ЭЛЕКТРЕ" СОФОКЛА
Теперик Тамара Фёдоровна,
д-р филол. наук, проф.
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Россия
В статье рассматривается роль мотива сновидения в трагедии Софокла "Электра" в сравнении с
другими аналогичными версиями. Делается вывод о том, что хотя мотив сна у Софокла имеет меньшее значение для развития сюжета трагедии, анализ его содержания и функции, а также интерпретация сна персонажами трагедии показывают, что драматургическая роль мотива сна от Эсхила к Софоклу увеличивается.
Ключевые слова: поэтика, сновидение, трагедия, мотив, персонаж.

Наиболее распространенная точка зрения о сновидении в "Электре" Софокла
звучит так: "Что касается зловещего сна Клитемнестры, который в "Хоэфорах"
служил для Ореста … благоприятным предзнаменованием, то в "Электре" он является только средством для того, чтобы посланная с возлияниями дочь Агамемнона
обнаружила на могиле прядь волос и сделала вывод (который тут же будет отвергнут как несостоятельный) о возвращении Ореста" [Ярхо 1990, 78]. Сон в трагедии
Эсхила своим содержанием опирался на Стесихора, но только у Стесихора Клитемнестре снился змей с окровавленной головой, превращающийся затем в царя Агамемнона, а у Эсхила змея становится порождением уже её самой. Кровь в сновидении в "Хоэфорах" также сохраняется, но появляется лишь после того, как Клитемнестра покормит эту змейку грудным молоком, спеленав прежде как ребенка. Этот
сон интерпретируется как посланный жертвой сновидца, (то есть – Агамемноном),
поэтому на могилу посылают поминальные дары, чтобы отвратить пагубное действие этого сновидения. Сообщается о нём уже в пароде хора, а позже, Орест, узнав о
содержании сна, сочтет змеей себя (Choe, 549), и затем мотив сна возникнет лишь в
сцене – убийства, когда его смысл откроется и Клитемнестре: "Я родила змею". Толкования эсхиловских героев, таким образом, связаны с событиями: Орест видит в
сновидении соответствие оракулу, Клитемнестра – "смерти" сына. Итак, мотив сна,
возникнув в монологе, дважды повторится в диалоге [Гаспаров 1979,148], что лишний раз доказывает его драматургическую значимость, но действительно ли менее
выразительна роль сна в трагедии Софокла [Devereux 1976, 236]. Там рассказчик о
сне – сестра Электры, Хрисофемида, в отличие от эсхиловского хора, не только не
принимающая участия в возмездии, но и убеждающая отказаться от него героиню.
Содержание сна также опирается на стесихоровскую версию, но не в первой, а во
второй её части: Клитемнестре снится не змей, а сам Агамемнон, ударяющий скипетром в очаг, отчего повсюду в Микенах распространяются мощные побеги растительности, на этот раз с дарами на могилу посылают не Электру, а её более послушную сестру – Хрисофемиду, хор же на содержание сновидения откликается лишь
в самом общем виде (что, как правило, объясняется меньшей ролью софокловского
хора в драматическом действии), но можно ли все это считать свидетельством уменьшающейся роли сновидения? Если проанализировать не только содержание сна,
но и все детали, связанные с его изображением, отклики персонажей, место в сю226
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жете, то такой вывод далеко не столь очевиден. Композиция, правда, свидетельствует, в пользу меньшей значимости сна, так как в отличие от "Хоэфор", где мотив
сна возникает и в начале, и в середине, и в конце действия, у Софокла он ограничивается, по существу одной лишь серединой трагедии.
Кроме того, содержание сна у Софокла не становится предметом таких однозначных интерпретаций, как в "Хоэфорах", о нём ничего не говорит герой, осуществляющий возмездие, то есть Орест, который появится не в начале, как у Эсхила, а
почти в самом конце действия. Для чего же тогда этот сон, имеющий параллели со
сном Астиага у Геродота, где Азия покрывается виноградной лозой, выросшей из
лона его дочери Астиага? Почему эсхиловско-Стесихоровской версии Софокл предпочел другую, где нет прямой угрозы жизни сновидца? Заметим, что у Геродота
снотолкователи интерпретировали сон так: сын Манданы будет царствовать вместо
её отца. То есть это, прежде всего, сон о власти, и эту тему у Софокла усиливает
скипетр. И хотя очаг, по Артемидору, может символизировать еще и супруга, и сон,
таким образом, может означать угрозу Эгисфу, но всё это еще не витальная угроза,
как у это имело место у Стесихора и Эсхила, то есть не угроза для жизни сновидца.
Наоборот, образы в сновидении "Электре" скорее связаны с жизненными силами, ростом, движением, и содержание сна, таким образом, не просто отклоняется от
предшествующих вариантов, но в определённом смысле с ними полемизирует.
Ритуальных действий сновидца тоже больше, чем у Эсхила, у Софокла Клитемнестра, не ограничиваясь посылкой даров и утренней молитвой Гелиосу, обращается еще и с дневной молитвой к Аполлону, где просит бога обратить этот сон против
ее врагов, если он сулит ей беду, и исполнить его – если он ей во благо. В чем и заключается основное отличие от Геродота, где благоприятного сценария для сновидения Астиага никто не предполагал. Но независимо от того, признавать ли за сном
Клитемнестры божественное происхождение, или нет, смысл его состоит в предсказании власти потомков того, кто совершает в сновидении действия со скипетром,
вонзая его в очаг.
Но если, в отличие от Эсхила, в словах Клитемнестры нет явного толкования,
это не означает, что в них нет скрытой интерпретации, поскольку, как это следует
из её слов, присутствие дочери не позволяет ей выразиться так, как того хотелось
бы. В отличие от героев Эсхила, понимающих сон одинаково, у Софокла Клитемнестра понимает его как "двоякий, двойной". В чем заключается эта амбмвалентность? Прежде всего в том, что наследовать власть могут не только дети Агамемнона, но и дети Эгисфа, что вытекает из ее собственных слов.
Электра же, полагая что это сновидение послано Агамемноном, надеется на его
благоприятный смысл для его детей. И поскольку Клитемнестра надеется на надежду
другим её детям, налицо конфликт в понимании сна двумя главными персонажами,
отчего драматический эффект сновидения вряд ли снижается. Понимая, что этот сон
может быть сигналом опасности (потому, что в нём появляется убитый супруг, не
говоря уже о действиях со скипетром), Клитемнестра, тем не менее, хочет видеть в
нём и позитивный смысл: "потомки того, кто владеет скипетром, и не в сновидении, а
НА МОМЕНТ сновидения, будут владеть Микенами". Агамемнон ведь не появляется
со своим скипетром, он только берет скипетр, который на момент действия находит227
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ся у Эгисфа, о чем упоминается не случайно. Поэтому можно понять и в пользу детей
Эгисфа, о которых вспоминает и сама Электра, упрекая мать в том, что, в отличие от
законных детей, лишь они одни составляют предмет её забот.
Сон, таким образом, отвечает на вопрос, смогут ли эти дети, от Эгисфа унаследовать и власть, и согласно второму, благоприятному для Клитемнестры пониманию
смысла сна, это вполне вероятно. Рассмотрим возможности для такого понимания.
1. Этот смысл мог быть изначально заложен в сновидении, просто никто, ни
хор, ни Электра, ни Хрисофемида, его не заметили, не поняли. Иными словами, все
они увидели только то, что хотели увидеть.
2. У данного сновидения есть только один смысл – в пользу потомков Агамемнона, и Клитемнестра, наделяя его выгодным для себя значением, попросту фальсифицирует смысл сна. То есть, в обоих случаях те, кто толкуют сон, игнорируют
его подлинный смысл, приписывая ему благоприятное для себя значение. Различается, следовательно, лишь личность интерпретаторов, но не их позиции.
3. Третья возможность, casus irrealis. Согласно её и второй смысл был бы возможен, если бы второй владелец скипетра, то есть Эгисф, обладал им по праву. Так как
если некто осуществляет действия с предметом, принадлежащим когда-то другому
владельцу, а на момент сновидения владеет им на законном основании, то все благоприятные события, происходящие от этих действий, могут трактоваться в пользу этого, последнего владельца. А события, когда от скипетра идут растущие побеги, заполняющие собой Микены, конечно, благоприятны. Вопрос лишь в том, для кого.
В этом и заключается главный пункт расхождений в понимании сновидения, так
как в случае легитимного владения Эгисфа скипетром Агамемнона благоприятное
для Клитемнестры значение данного сна также было бы допустимо. Но даже если
Эгисф является законным супругом Клитемнестры, в контексте предшествующих
событий, то есть в контексте захвата власти, отнятой путем преступления, это невозможно. В чём и состоит агон Клитемнестры и Электры: мать признаёт своё право
на убийство, дочь её такого права лишает. Вот почему и сам сон, о содержании которого они друг с другом совершенно не говорят, понимается ими по-разному:
Клитемнестра, доказывая правомерность убийства Агамемнона, полагает, что законные наследники – они с Эгисфом. Следовательно, и их дети тоже.
Для Эсхиловской Клитемнестры такого вопроса не было, потому что вместе с
возмездием она теряла и жизнь и власть. Но кроме детей от Агамемнона, других
детей у неё не было, а у софокловской – они есть, поэтому вопрос, беспокоящий
Клитемнестру Софокла, в связи с её сном, состоит не в том, будет ли отомщено
убийство Агамемнона, а в том, будут ли её дети, от Эгисфа, обеспечены властью.
Как ни страшилась эсхиловская Клитемнестра прихода Ореста, другого сына у неё
не было, поэтому его мнимая смерть вызывает у неё смешанные чувства, и радость
побеждает не только в силу кровожадности натуры, но и потому, что гибель Ореста
обеспечивает ей безнаказанность. Не случайно в Софокловской версии мифа не
Клитемнестра, а Электра спасала Ореста, передавая его Строфию на воспитание.
Зачем об этом сообщается в трагедии, как не для того, чтобы показать, что уже тогда сын Агамемнона предметом забот матери не был? И поскольку для софокловской Клитемнестры гибель Ореста – это не только дальнейшая безнаказанность пре228
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ступления, но ещё и безнаказанная власть, и не только её, но и их с Эгисфом детей,
при всем присущем ей лицемерии она не может скрыть радости от известия о гибели сына. Поэтому сокровенный смысл её молитвы, хотя она всячески стремится его
от Электры утаить, понять можно только в контексте того, о чем она умалчивает
(El. 657), надеясь на то, что божество, в отличие от дочери, её поймёт: если смерть
Ореста может сохранить власть для её детей, значит, надо, чтобы его не было в живых. Драматизм ситуации усиливается еще и тем, что Электра о содержании сна
Клитемнестры знает, но та не знает, что она знает, и это тоже вряд ли можно считать
доказательством меньшей художественной значимости сновидения, пусть даже о нём
самом в споре, где аргументация сторон сталкивается с такой силой, не сказано ни
слова. Сама молитва Клитемнестры, при наличии уже двух ритуальных действий,
выглядела бы избыточной, если бы значение сна как драматургического приёма действительно уменьшалось в трагедии Софокла. На самом деле художественная роль
сна не уменьшается, она изменяется, в связи с иными художественными задачами,
связанными и с иным развитием сюжета, и с образами персонажей, отличными от
эсхиловских, поскольку сюжетная традиция определяет лишь ход событий, но не
природу конфликта. Как и в других случаях у Софокла, это конфликт – между истинным и ложным [Ярхо 2000, 166], тем более опасный, что это касается правителя,
полагающего, что благодаря власти он определяет, что истинно, а что – нет. Конечно,
побеги, возникшие от удара Агамемнона, в первую очередь должны указывать на
потомков Агамемнона. Но если в действительности этим скипетром владеет Эгисф,
то ведь это могут быть и дети Эгисфа? А раз так, то с божеством стоит попробовать
договориться. Что, собственно, Клитемнестра и делает, прямо на глазах у дочери, и
двойственный, двуличный характер этой героини акцентируется и тем, как она понимает свой сон. Таким образом, значение и интерпретация этого сна связаны, как и
часть эпических сновидений, с психологической семантикой [Теперик 2011, 359], с
чувствами персонажей, так как эсхиловская Клитемнестра просила секиру, чтобы
отражать удары мстителей, но смерти для своего сына у бога она всё же не просила.
Это, в молитвенной реакции, в завуалированной форме, делает Клитемнестра Софокла, потому что только так может осуществиться благоприятное для других её детей
исполнение сновидения, в котором нет угрозы для сновидца, но его интерпретация
показывает, что того, в ком сновидец видит угрозу для себя. Как это, кстати, было в
случае с Астиагом, который, узнав о толковании сна, отдал приказ умертвить внука.
А поскольку Клитемнестре отдать такой приказ некому, ей только и остаётся что
просить об этом бога. Молиться в присутствии дочери о том, чтобы бог послал
смерть сыну – вот где причина жестоких слов "безжалостной" Электры, обращенных
к Оресту, наносящему удары матери: "Коль ты силен, еще раз!". Эсхиловского Ореста в необходимости возмездия убедил сон Клитемнемтры, софокловскую Электру –
такая интерпретация этого сна матерью, которая обрекала на смерть ее брата, потому
что живой Орест, конечно, пытался бы вернуть скипетр Агамемнона. Что он в собственно, и делает. Иначе для чего Клитемнестре молиться о его смерти в присутствии
дочери? И для чего Электре понимать, о чем та молится? Ведь понимает она это только потому, что знает о содержании сна матери, что тоже трудно считать доказательством меньшей значимости мотива сновидения в трагедии Софокла.
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Сон там не меньше связан с сюжетом и конфликтом, он не менее, а более "драматичен", поскольку конфликт, в сравнении с Эсхилом, иной, и за время между постановками двух трагедий, проблема сохранения власти, полученной незаконным путем, стала иметь большее значение для более поздней из двух трагедий. И более страшной,
потому что если у Эсхила сын по велению Аполлона карает мать, то у Софокла мать в
молитве тому же Аполлону фактически обрекает на смерть сына. Во всяком случае,
роль мотива сновидения в "Электре" Софокла при кардинальном изменении его содержания, смысла, функции, и характера толкований свидетельствует именно об этом.
Таким образом, задолго до Артемидора [Нахов 1986, 89–90; Штаерман 1989, 1391],
в трагедии Софокла содержится понимание того, что для верной интерпретации
смысла сна знания только его содержания недостаточно. Для истинного его понимания необходим контекст, знание всей ситуации, сопутствующей сну, а при всем
сходстве сюжета та, что изображена в "Электре", отличается от той, что имела место в "Хоэфорах". Поэтому так отличаются сны, их содержание и интерпретации
персонажами трагедии, то есть всё то, что и составляет поэтику сновидения.
Теперік Т. Ф., д-р філол. наук, проф.
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Росія
Роль сновидіння в "Електрі" Софокла
У статті розглядається роль мотиву сновидіння у трагедії Софокла "Електра" порівняно до інших
аналогічних версій. Робиться висновок, що, хоча мотив сновидіння у Софокла має менше значення для
розвитку сюжету трагедії, аналіз його змісту та функції, а також інтерпретація сновидіння персонажами
демонструють, що драматургічна роль мотиву сна від Есхіла до Софокла не зменшується, а зростає.
Ключові слова: поетика, сновидіння, трагедія, мотив, персонаж.
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Artistic Function of Dream in Sophocles’ "Electra"
The article analyses the function of the dream motive in Sophocles’ "Electra" in comparison with other
interpretations. The author concludes that though the dream motive is of less importance for the tragedy’s plot
development, the analysis of its content and function as well as its interpretation by other characters of the
tragedy demonstrates that the dramatic function of such a motive is of greater importance for Sophocles than
for Aeschylus.
Key words: poetics, dream, tragedy, motive, character.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ І КОМЕНТУВАННЯ
ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПРОЗИ З ПОГЛЯДУ СПЕЦИФІКИ ЖАНРУ
Головач Уляна Володимирівна,
канд. філол. наук, доц.
Український католицький університет, м. Львів
У статті аналізується досвід перекладу та коментування античних джерел. Об’єктом аналізу обрано "Бенкет" Платона і "Наодинці з собою: роздуми" Марка Аврелія. Розглядаються основні методологічні підходи до коментування грецької філософської прози, серед яких автор називає націленість на
адресата і на тип коментованого тексту. Стаття містить також вичерпний огляд українських перекладів творів грецької філософської прози.
Ключові слова: історія українських перекладів творів грецької філософської прози, методологічні
підходи до коментування античних джерел.

Актуальність проблеми українських перекладів грецької філософської прози
безпосередньо пов’язана з важливим для української гуманітаристики завданням
перекладів античної філософської спадщини, в освоєнні якої вітчизняна культура
все ще перебуває на початку шляху. Щось потрохи робиться з часів незалежності,
але говорити лише про прогалини в цій ділянці було б сьогодні невиправданим оптимізмом. Радше маємо суцільну велику прогалину з невеликими цятками вклеєних
фрагментів мозаїки, а відтак продовжуємо залишатися на узбіччі світової філософської думки, розвиток якої, ніби обминає нас.
Щоб не бути голослівними, згадаємо всі наші здобутки на цій ниві. Безперечно,
причиною того, що з грецької філософської спадщини Україна засвоїла лише дуже
невелике число творів, негативну роль відіграла десятиліттями впроваджувана партійна директива, згідно з якою радянській республіці не випадало мати власний науковий переклад навіть базових творів світової, в тому числі й античної, філософської думки. У цих умовах справжньою подією став опублікований у збірнику "Питання класичної філології" (вип. 3, 1963), що його присвячено 2500-річчю з дня народження Геракліта, український переклад фрагментів творів філософа у виконанні
Ю. Мушака. У цьому ж збірнику надруковано також статті А. І. Пашука, та
С. Я. Лур’є. Дослідники аналізують філософську спадщину Геракліта і його вплив
на розвиток античної та європейської філософії. Уривки з "Поетики" Аристотеля в
перекладі Бориса Тена було надруковано у хрестоматії "Теорія драми в історичному розвитку" (1950). Повне видання тексту "Поетики" з передмовою і коментарями
глибокого знавця естетичних поглядів Аристотеля Й. У. Кобіва з’явилося 1967 року
у київському видавництві "Мистецтво".
Минуло три десятиліття, поки 1995 року у видавництві "Основи" з ініціативи
світлої пам’яті Соломії Павличко вийшла у світ збірка вибраних діалогів Платона:
"Апологію Сократа", "Іона", "Протагора", "Федона", "Федра" переклав Й. Кобів,
"Крітон" вийшов у перекладі Ю. Мушака, "Евтифрон" – у перекладі Т. Лучука, "Гіппій більший" – у перекладі У. Головач, "Горгій" – у перекладі Дз. Коваль. У цьому
ж видавництві 2000 року вперше побачило світ українськомовне видання "Держави" Платона у перекладі Дз. Коваль. Дещо щасливіше склалася доля українського
"Бенкету" Платона. Перший переклад цього твору, що його опубліковано 1912 року
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в "Універсальній бібліотеці світового письменства", належить І. Франку. У 50-томнику він не передруковувався. На гадку Т. Лучука, це може бути частково виправдано тим, що І. Франко насправді не перекладав, а лише відредагував переклад своїх
синів – Тараса й Андрія, про що, до речі сам і писав у передмові до видання 1912 року [Лучук 1996, 324]. Другу українськомовну версію перекладу "Бенкету" здійснив
І. Огоновський; його було опубліковано 1922 року в друкарні Вільгельма Бравнера
в Коломиї. Третій переклад одного з найвидатніших творів великого філософа належить автору цієї статті. Виданням "Бенкету" Платона Видавництво Українського
католицького університету започаткувало антологію текстів класичної античності,
грецько-візантійської церковної традиції та латинського середньовіччя. Характерною особливістю перекладних видань серії "In via" є паралельна подача тексту оригінальною мовою, ґрунтовна аналітична передмова, вичерпні коментарі й примітки,
предметний та іменний покажчики. Ці, в ідеалі невід’ємні складові видань філософських перекладних творів, на жаль, ще не стали традицією українських видань
базових текстів філософської античної та світової спадщини.
Праці Аристотеля справили величезний вплив на європейську культуру доби
Середньовіччя та Нового часу. Його риторикою користувалися українські письменники кінця XVI–XVIII ст. Без вивчення спадщини Аристотеля не обходиться жодний курс історії філософії. Тому такою відрадною подією стали видання українською мовою двох визначних творів Аристотеля – "Нікомахової етики", переклад якої
здійснив В. Ставнюк (Київ: Аквілон-Плюс 2002) і "Політики", що вийшла з-під пера О. Кислюка (Київ: Основи 2003) з ґрунтовною передмовою перекладача.
Завдяки Дз. Коваль можна говорити також про рецепцію в Україні творчості Теофраста (370−288 до н. е.), що після Аристотеля очолив філософську школу перипатетиків. Українською мовою Дз. Коваль переклала, мабуть, найпопулярніший
твір Теофраста "Характери" (Ἠθικοὶ χαρακτῆρες), який має безперечний вплив на
новітню літературу. З Теофраста бере початок літературний портрет, невід’ємна
частина європейського роману.
Принагідно слід згадати також, написаний грецькою мовою, один з найцікавіших творів римської літератури, яким є філософські роздуми Марка Аврелія "Наодинці з собою: роздуми". Перший переклад "Роздумів" Марка Аврелія українською
мовою з’явився у латинській Америці і належить Омелянові Омецінському (Буенос-Айрес 1986). Друга талановита спроба українського перекладу "Роздумів" належить Ростиславові Параньку. Ґрунтовно опрацьоване і з великою повагою до читача підготоване видання, що 2007 року з’явилося у видавництві "Літопис", може
правити за зразок перекладацького ремесла, що поєднує в собі філологічну точність
з довершеним мистецтвом справді художнього відтворення оригіналу.
Можна по-різному висвітлювати проблематику перекладів грецької філософської прози. Цю проблематику можна обмежити аналізом якостей мовного матеріалу
(фраз, періодів, різних синтаксичних конструкцій, словесних повторів, гри слів,
тощо). Це, безперечно, дало б змогу встановити типологічну класифікацію вказаних мовно-стилістичних явищ і дозволило б визначити певні закономірності при їх
відтворенні у перекладі українською мовою. Для оптимізації перекладу таке дослідження було б по-своєму актуальним і корисним.
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Однак у цій статті ми спробуємо зосередитися передусім на проблемах відтворення й коментування філософського смислу античних джерел, обравши об’єктом
розгляду два тексти. Це "Бенкет" Платона і "Роздуми" Марка Аврелія. Саме тому,
що між цими текстами пролягає відстань у понад півтисячоліття, а за цей час філософська думка у Греції еволюціонувала й змінилася в чомусь найсуттєвішому, порівняльний аналіз перекладних проблем, пов’язаних із цими дуже різними, хоч і
належними до одного жанру, творами, може виявитися актуальним і потрібним для
перекладацької практики.
Обидва ці тексти є високохудожніми літературними творами, обидва потішаються широким читацьким зацікавленням, обидва є і завжди будуть великим викликом для перекладачів, оскільки для висловлення закладених в них ідей і задумів
автори потужно використовували всі можливі ресурси грецької мови і найвищі досягнення грецької філософської думки. Але є між ними і суттєва відмінність, закорінена в особливостях часу, коли ці твори були написані.
У часи Платона філософія, як наука, ще тільки народжувалася з не-філософії, і
відповідно філософська мова народжувалася зі звичайної мови, і слова звичайної
побутової мови тільки рухалися на шляху перетворення в терміни. Знання у Платона ніколи не розглядається як чисто теоретичне. Воно є також емоцією; поняття в
нього зодягнуті в емоцію [Hadot 1995, 128]. За образним висловом С. Авєрінцева,
філософські терміни у Платона перебували in statu nascendi [Аверинцев 1979, 47],
бо термінологічність неодмінно передбачає професіоналізм. А становлення професіоналізму в античному світі розтягнулося на віки – від самоутвердження софістів,
цих мандрівних експертів, які за гроші вчили молодих людей мудрості, до філософських кафедр в Атенах, де філософи-учителі перебували на державному фінансуванні. Це власне й сталося за імператора Марка Аврелія, якого найчастіше називають філософом на троні. Саме він заснував в Атенах чотири кафедри філософії, для
кожного з панівних напрямків – академічного, перипатетичного, стоїчного й епікурейського. У часи Марка Аврелія філософія вже була сформованою ділянкою людських знань, народившись із надр традиційної "мудрості". Відокремившись від усіх
інших форм суспільної свідомості, вона визначила свою сутність і свою специфічну
розумову техніку [Аверинцев 1979, 45]. Було витворено термінологічну систему,
яка відображала історичний розвиток понятійного мислення, його суперечності й
гармонізацію. Відтак, говорячи про переклад Платонового тексту, ми зосереджуватимемо увагу на звичайних словах, які через отриманий логічний наголос саме тут
у цьому тексті й контексті відіграють дуже важливу функцію у передачі філософського задуму автора. Розглядаючи переклад "Роздумів" Марка Аврелія, ми зосереджуватимемо увагу головно на передачі у перекладі термінів, кожен з яких вже займає своє місце у визначеній філософській системі координат, але будучи терміном
не пориває живого зв’язку з народною мовою і тими значеннями, які звичайна буденна мова у них залишила як образний слід.
У цій статті ми залишимо поза увагою безконечні приклади гри слів, проблеми
пов’язані з використаннями різних фігур, тропів, зокрема і горгіанських фігур, тобто все те, що робить з тексту художню тканину. Тим більше, що блискучий і ґрун233
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товний огляд платонівської гри слів зробив С. Авєрінцев у праці "Классическая
греческая философия как явление историко-литературного ряда". Заслуга вченого
полягає передусім у тому, що він поставив літературну форму чи не на перше місце
в процесі вироблення філософських понять у грецькій філософії до Аристотеля.
Адже щойно від Аристотеля у грецькій філософії розпочинається традиція дидактичного, монологічно-систематизаторського трактату.
Спробуємо зупинити свою увагу виключно на тому проблемному аспекті перекладу, який стосується вжитку автором звичайних слів, що насправді переходять в
розряд термінів, чи у всякому разі несуть на собі відповідне навантаження і здійснюють функцію передачі філософського замислу автора.
У різних своїх творах Платон вдається до актуалізації семантичних мереж слів,
які мають смисл логічного наголосу і майже підходять до того, щоб реалізуватися
як поняття, але все таки поняттями не стають. У "Бенкеті" таким фрагментом є так
звана "Еротична ліствиця Діотими" [210a6−212a9]. Йдеться тут про ступеневий
опис Ероса – від нижчих форм – естетичної, етичної, пізнавальної –до найвищої
форми, якою є релігійний Ерос, що його об’єктом стає сама божественна Краса.
Прискіпливий філологічний аналіз дає змогу зробити важливий висновок про те,
що хай там про який ступінь чи форму Ероса говорить Діотима – вона постійно
звертається до сфери Логоса і Краси. На кожному ступені еротичної ліствиці результатом є родження слова – поетичного (καλοὺς λόγους), етичного (λόγους
οἵτινες ποιήσουσιν βελτίους τοὺς νέους), філософських помислів (διανοήματα ἐν
φιλοσοφίᾳ ἀφθόνῳ) і вкінці шляху йдеться вже про споглядання прекрасного
(θεώμενος τὰ καλά). Змінюються об’єкти еротичного прагнення. Спочатку – це
прекрасне тіло, потім – достойна душа, далі – науки, врешті ідея самої Краси. Але
про який би ступінь Ероса не йшлося, Платон використовує цементуючи лексику –
κατανοῆσαι (зрозуміти), ἐννοήσαντα (збагнувши розумом), καταφρονήσαντα (зрозумівши). Таким прийомом Платон, здається, хоче сказати, що при будь-якій формі
Ероса (від найнижчої до найвищої) в дію вступає νοῦς (розум), який просвітлює
еротичні прагнення того, хто ступив на істинний шлях. Розум є справді провідною
силою, тоді як Ерос – це тільки шлях (μέθοδος). Роль розуму полягає не в тому, щоб
видавати інструкції проти об’єктів прагнення, яких було досягнуто на попередньому етапі, але щоб допомагати душі підніматися вище, через пізнання об’єктів, достойніших еротичного прагнення.
Все висловлене – це рефлексія. Вона має стати частиною коментаря до перекладеного тексту. Бо інакше – один крок до утвердження хибного стереотипу Ероса, як
сліпої пристрасті, позбавленої всього етичного, ноуменального, релігійного. Інший
парадокс, супротивний, полягає в тому, що через надто вільне поводження з текстом (а кут відхилення завжди дуже великий), Платонів Ерос відсікають і від естетичного об’єкта прагнення, яким є прекрасне тіло. І це при тому, що, як ми вже зауважили, одним із ключових слів у цьому уривку є слово "прекрасне" (τὸ καλόν), а
також інші терміни, запозичені, як наприклад ἄνθος (квітка), з понятійної палітри
естетичної думки.
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Спершу той, хто став на істинний шлях в науці любові, полюбить прекрасне тіло
і "породить тоді прекрасні слова" [210b1], тобто поезію. Потім, "коли стрінеться
йому хтось прив’ялий цвітом, але достойний душею, він почне шанувати красу душі вище, ніж красу тіла" [210b7], <…> "зрозумівши всю малість такої любові"
(σμικρον ἡγεσάμενον) [210b6]. "Врешті пізнавши красу, приховану в людських ділах
він перейде до наук і пізнає, що всяка краса в усьому споріднена, і вважатиме красу
тіла гідною лише побіжної уваги" (τὸ περὶ τὸ σώμα καλὸν σμικρόν τι ἡγήσηται
εἶναι) [210с3–5].
Цим словом Платон дає зрозуміти, що в міру того, як ми піднімаємося вище
Ерос розширюється. Заради любові до духовної краси ми не відкидаємо естетичного захоплення, як і не відкидаємо тілесної любові задля любові до знань, що є Еросом думки. Платон, здається, не ставить нас перед вибором і не вимагає в жертву
Ероса естетичного.
Навіть ті, хто не має глибокого знання грецької мови, розуміє значення слова
σμικρόν – щось мале, щось незначне. Але існуюча практика перекладу цього уривка
показує щось інакше. Зокрема, в українському перекладі "Бенкету" І. Ігоновського
вислів τὸ περὶ τὸ σώμα καλὸν σμικρόν τι ἡγήσηται εἶναι перекладено: "вважатиме
красу тіла за річ марну". Таким тлумаченням перекладач фактично здійснює стратегічну редукцію Платонового Ероса, заперечуючи інклюзивну інтерпретацію еротичного сходження, що як перший крок на шляху до абсолюту передбачає естетичне захоплення. Переконливі аргументи на користь такого підходу знаходимо, зокрема, у
працях. Ґ. Властоса, Ю. Моравчіка, І. Теренса та інших дослідників філософської думки Платона [Vlastos 1981, 3–34; Moravcsik 1971, 285–302; Terence 1977, 63–78].
Марка Аврелія відділяє від Платона часова відстань у понад півтисячоліття. За
цей час філософія "професіоналізувалася", усталилася система філософської мови.
Якщо, відштовхуючись від останнього прикладу з тексту Платона, ми розглянемо
терміни, пов’язані з мисленням і пізнанням в Марка Аврелія, то побачимо тут добре структуроване гніздо, яке розгортається довкола центрального терміна νοῦς (ум).
Νοῦς в Марка Аврелія – це потенція розумової діяльності, закладена в людській
природі, і водночас це вмістилище понять. Тому і весь блок понятійних термінів є
пов’язаний зі словом νοῦς і від цього терміну відбруньковується. νοέω і κατανοέω –
терміни, що охоплюють всі процеси творення в душі понять; ἔννοια – поняття, які
виникають в умі і є осягальними уявленнями, бо, на відміну від неосягальних,
пов’язані безпосередньо з предметами; ἐπινόησις – також поняття, але таке, що не є
осягальним уявленням; διάνοιἀ і διανοέομαι – думка / мисль, думати / мислити. Добираючи українські відповідники термінів, етимологічно і концептуально
пов’язаних із νοῦς, перекладач виходить із двох традиційних перекладів його кореня "ум" і "мисль", а також "думка", що зрештою одне і те ж саме. Хоч його можна
взятися критикувати за те, що вдаючись до синонімії, він порушує струнку термінологічну систему, однак така критика може бути лише наслідком необізнаності з
текстом "Роздумів", у якому легко зауважити, що вжиток термінів не лише не пориває зв’язку зі звичайною розмовною мовою, а навпаки, де тільки можливо, автор
обов’язково видобуває з кожного слова, що стало терміном, його первісний конкре235
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тний і образний смисл. Єдність розмовної і спеціалізованої мови – це квінтесенція
письменницького задуму. Саме ця особливість і робить текст Аврелія цікавим чтивом, де кожний можна знайти для себе щось корисне, не вдаючись до вникання у
заплутані нетрі філософських доктрин. Перекладач у передмові дуже чітко формулює свій підхід: він за прикладом автора, який знаходить у грецькій мові щонайдієвіші засоби висловлення думки, намагається так само інтенсивно використовувати
внутрішні ресурси і синонімічні багатства мови перекладу [Паранько 2007, 20].
І тут йому в пригоді стають слова з живої народної лексики, які часто мають у словниках цілком не заслужені позначки "маловживане", "архаїчне". Так, для іменника
ἐπινόησις, ἐπινοέω окрім термінологічно відповіднішого "помисел" "помишляти"
знайдено дуже доречні еквіваленти "задумка", "вигадка", "задумувати", "вигадувати". За тим самим принципом були знайдені відповідники до пари πρόνοια і
προνοέομαι. Оскільки йдеться про діяльність всесвітнього розуму , який все впорядковує, в українському перекладі їм відповідають з одного боку спеціалізовані, але
доволі прозорі щодо внутрішнього смислу слова "промисел", "промишляти", а в
певних контекстах і такі позірно буденні слова як "завбачливість" і "завбачати".
Для ілюстрації описаного підходу можна розглянути, переконливий приклад:
Чини, говори, мисли як той, хто здатний цієї ж миті попрощатися з життям.
В тому, щоб відійти з-поміж людей, немає нічого страшного, якщо існують боги:
вони ж бо нічого злого тобі не накинуть; якщо ж їх не існує або їм байдуже до
людських справ1, то навіщо й жити в такому світі – позбавленому богів і промислу? Проте вони таки існують, і до людських справ їм не байдуже: вони дали людині все, щоб вона уникала справжніх лих; а якби й ще щось поза тим було лихе, то
боги завбачили б, щоб і цього зла всім було дано уникати [II, 11].
Сам автор, от хоч би впровадженням слова "боги" (θεοί), за яким стоїть насправді "Насінний розум" (σπερματικόν), що всім уряджає, виразно запрошує до невимушеної повчальної бесіди, задає цій бесіді буденного і довірливого, зрозумілого
для всіх тону. Безперечно, що вжите у перекладі спеціалізоване слово, зруйнувало б
цю настанову. Тому це приклад дуже вдалої перекладацької розв’язки, майстерна
знахідка відповідного способу зближення філософії з життям і уникнення спекулятивного теоретизування.
Таких прикладів можна було б наводити безліч. Бо вживання філософських термінів в "Роздумах" субтильне, у більшості випадків автор ніби повертає їм первісний, зрозумілий для кожної звичайної людини смисл:
Ἤτοι κόσμος διατεταγμένος ἢ κυκεὼν συμπεφορημένος μὲν, ἀλλὰ κόσμος. ἢ ἐν σοὶ
μέν τις κόσμος ὑφίστασθαι δύναται, ἐν δὲ τῷ παντὶ ἀκοσμία;

Чи всесвітнім ладом щось порядкує, чи він – якась намішана каша, та однаково –
лад. Хіба ж може бути якийсь лад у тобі самому, якщо у всесвіті – безлад? [IV, 27]
Безпосередня близькість однокореневих слів κόσμος і ἀκοσμία надає значенню
слова κόσμος його первісного смислу. Також сполучення τις κόσμος вказує на нетермінологізований слововжиток. Тому й у перекладі немає іншого виходу як актуалізувати внутрішню форму слова κόσμος через сполуку "всесвітній лад". Так саме
фукціонування мови в Марка Аврелія передбачає необхідність варіювати переклад
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термінів, але при цьому важливо, щоб перекладач, строго наслідуючи автора, контролював гру смислів.
Ще одна проблема, яку слід виділити окремо, коли йдеться про переклад філософських текстів і термінів – їх історичність. Наприклад, термін οὐσία в аристотелівській метафізиці означає субстанцію, як єдність матерії і форми, що становить
підмет для акцидентів. У стоїків, а відтак і в Марка Аврелія, οὐσία це повний синонім до матерії (ὕλη), пасивного начала всесвіту, якій надає всіх атрибутів причинове начало – розум. Тому переклад οὐσία в аврелівському вжитку, не може, звичайно, в жодному разі обрати відповідником "субстанцію", а переклад терміном "єство", в якому відчутний зв’язок з дієсловом "бути" –цілком виправданий.
Інша пастка, яка підстерігає перекладача філософської прози – це інертне запозичення відповідників для грецьких філософських термінів зі словника християнської термінологічної системи. Якщо стоїки, а за ними і Марк Аврелій, трактували злі
вчинки (ἁμαρτίαι) як блукання, збочення зі шляху, що веде до найвищої мети –
життя за природою, то перекладач має відмовитися від такого традиційного для
християнської етики відтворення грецької лексеми ἁμαρτία словом "гріх":
πᾶς γὰρ ὁ ἁμαρτάνων ἀφαμαρτάνει τοῦ προκειμένου καὶ πεπλάνηται.

Всяк хто хибить, відхиляється від мети і блукає [ІХ, 42].
І на завершення декілька слів про коментування античних джерел, що сьогодні
викликає багато дискусій. Адже в епоху інтернету читачі можуть відшукати в мережі необхідні дані і за допомогою до філологів їм доводиться звертатися лише в
окремих випадках. Звичайно, інтернет може зекономити час і пам’ять, але він не
може замінити "розумного прочитання" античного джерела. Треба брати до уваги
також і той невідрадний факт, що в Україні створено дуже мало фахової довідкової енциклопедичної літератури, якій можна було б беззаперечно довіряти. Саме
тому conditio sine qua non для сучасних перекладних видань античних джерел в
Україні має бути академічний супровід тексту ґрунтовними коментарями, які мали б поєднувати в собі концепційні, або преамбульні, і текстуальні компоненти.
Перші є квінтесенцією історико-літературних, історичних, а у випадку філософських текстів, ще й філософських досліджень; текстуальні коментарі, зі свого боку, "доповнюють" тезаурус читача, дають свідчення про історичні реалії, персонажі, джерела цитат та їх художню функцію в тканині античного тексту. Бажано,
щоб між ними не було розриву, а тільки поступовий перехід. Ступінь цього переходу має відповідати обраному масштабу коментаря, що завжди залежить від типу коментованого тексту і адресата перекладу. Крім того коментар до твору віддаленої епохи передбачає актуалізацію можливого діалогу з ідеями коментованого тексту, а тому передбачає ознайомлення читача з різними точками зору та різними інтерпретаціями, що можуть мати, як світоглядний, так і історичний характер. Таким і тільки таким підходом до видання античних текстів видавництва засвідчуватимуть свою повагу до потенційного читача і допомагатимуть йому посправжньому ввійти в хронологічно далекий світоглядний і реальний світ, що
складається з історії, літературного середовища і самої мови.
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СТРУКТУРА ЛАТИНСЬКОМОВНИХ ДОКУМЕНТІВ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КІНЦЯ XVI–XVII ст.
Косіцька Ольга Михайлівна,
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Національний транспортний університет, м. Київ
Розглянуто структуру латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.,
визначено основні елементи розширеного та скороченого формулярів та їх наявність у документації
Греко-католицької церкви, вказано особливості структури досліджених документів порівняно з офіційними документами інших країн Європи вказаного періоду.
Ключові слова: пізньосередньовічна латина; латинськомовна документація Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.; структура документів; розширений та скорочений формуляр.

Проблеми функціонування латинської мови та її особливостей на території
України до недавнього часу залишалися поза увагою дослідників. Розвиток вчення
про мовні контакти та наявність значної кількості недослідженого латинськомовного матеріалу призвели до пожвавлення інтересу до латини в Україні в період XV–
XVII ст. У зв’язку з цим в останні десятиріччя минулого століття почали з’являтися
наукові праці, присвячені цим питанням. Зокрема Н. Безбородько дослідила особливості латинської мови філософских трактатів [Безбородько 1972], В. Миронова –
актової латини [Миронова 1999], Н. Бойко – латинськомовних інскрипцій [Бойко 2006], Р.Щербина – латинськомовної історіографії [Щербина 2006], О. Кощій –
мови новолатинської історичної поеми [Кощій 2011]. У зарубіжній лінгвістиці
Т. Новаковський вивчав структуру урядових документів, зокрема такої їх частини, як
аренга [Nowakowski 1999], а К. Вейссенгофф-Брожкова розглядала особливості польського різновиду середньовічної латини, торкаючись і питання стильових відмінностей різних текстів [Weyssenhoff-Brożkowa 1998]. Структура документів Греко-католицької церкви перебувала поза увагою дослідників, що зумовлює новизну даного
дослідження, а порівняння композиції латинськомовної документації Католицької
церкви східного обряду з подібними документами з інших країн Європи дозволяє
визначити особливості саме українського різновиду пізньосередньовічної латини.
За словами Н. Безбородько, латина XVII ст. – це поступово зростаюча кількість
маленьких мовних островів [Безбородько 1972, 4–5]. Ступінь індивідуального засвоєння латинської мови в цей час визначався як обдаруванням кожного окремого
творця латинськомовного тексту, так і обставинами. Латинська мова XVII ст. не
тільки не обмежується певним освітнім прошарком, який протягом століть збігався
переважно з духівництвом, але до певної міри є особистою мовою кожної людини,
що належить до цього прошарку.
Також варто відзначити, що має місце значна різниця між індивідуальним засвоєнням латини в новий час й особистим стилем якогось античного автора, який, незважаючи на всю його своєрідність і штучність, завжди виростав з живого потоку
мовного розвитку. У XVII ст. кожен автор творить, спираючись на спадщину минулого, доробок авторів, які вважалися класичними в тій чи іншій сфері. І хоча були
певні об’єднуючі фактори – для греко-католицького середовища серед них можна
назвати Біблію, твори отців церкви, а також твори, що використовувалися для за239
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своєння латини в школі – не можна забувати про рівень володіння латиною та індивідуальні особливості мови кожного автора, який створював латинськомовний
текст [Безбородько 1972, 5].
Приклад європейських країн дозволяє помітити деякі закономірності та зв’язки
між сферою функціонування латинськомовних творів та ступенем правильності латини. На думку К. Вейссенгофф-Брожкової, латина, якою користувалися освічені
верстви населення в усій Європі, мала небагато розбіжностей. Незначною мірою відрізняються між собою мовою літературні твори, написані в різних частинах Європи,
також небагато відмінностей виявляють написані освіченими писарями урядові документи. Наприклад, зібрані в дипломатичних кодексах листи від папи чи до папи
були написані ідентично у плані словникового складу, граматики, фразеології, стилю.
Але якщо йдеться про латину стилістично трохи нижчу і зовсім низьку, то територіальні відмінності є вже набагато більшими [Weyssenhoff-Brożkowa 1998, 13]. Однак,
на нашу думку, це твердження не можна беззастережно переносити на всі документи.
Аналіз документації Греко-католицької церкви справді засвідчує тенденцію до кращого дотримання норм класичної латини в кореспонденції, яка відправлялася за кордон, зокрема до Апостольської столиці, в той час як латинська мова, якою послуговувалися для внутрішньодержавного листування, має більше відхилень від класичних
правил. Однак, здається, потрібно мати на увазі не тільки адресата листів та документів, а також і їх зміст. Внаслідок усталеності у формулюванні фраз при оформленні
урядових документів, утворилася чітка їх структура. Зокрема вирізняють розширений
та скорочений формуляр. Розширений формуляр містить такі формули:
1) інвокація (прикликання Божого імені, переважно виражається формулою in
nomine Domini amen – "в ім’я Господа амінь");
2) аренга (преамбула);
3) інтитуляція (називання особи, від імені якої видається даний документ, та її
титулу, наприклад, nos Wladislaus Dei gratia rex Poloniae – "ми, Владислав, з Божої
милості король Польщі");
4) промульгація (оголошення, обнародування документу, найчастіше виражається формулами notum facimus – "доводимо до відома", notum esse volumus – "хочемо, щоб було відомо" та ін);
5) нарація (як правило, для кожного документу створювалася окремо, виражаючи мотиви певних дій, постанов);
6) диспозиція (виклад, також переважно редагувався окремо для кожного документу);
7) короборація (скріплення печаткою, часто вживається формула sigilli nostri
munimine roborari mandavimus (fecimus) – "наказуємо скріпити нашою печаткою");
8) санкція (попередженн про покарання у разі невиконання постанови);
9) засвідчення (зазначаються особи, у присутності яких був складений документ, і які засвідчують його правову чинність);
10) датування (вказується дата видання документу).
Скорочений варінт формуляру містить, як правило: 1) інтитуляцію; 2) промульгацію; 3) нарацію; 4) диспозицію; 5) короборацію та 6) датування [Nowakowski 1999, 35–41].
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Отже, у випадку урядових документів, які мали усталену структуру і складалися
переважно із загальноприйнятих і загальновикористовуваних кліше, можна стверджувати, що вони на території усієї Європи майже не мали відмінностей і досить
правильно витримували норми класичної латини. Однак, не можна забувати, що
ступінь правильності латини в кожному окремому випадку визначався як місцевими особливостями того чи іншого різновиду латини, так і рівнем індивідуального
володіння автором тексту цією мовою. На рівні структури в документації Грекокатолицької церкви наявність чи відсутність певних формул визначається перш за
все статусом того чи іншого документу. Так, наприклад, постанова руських ієрархів
у справі унії [Documenta 1970, 32–34], будучи офіційним документом, має у своїй
структурі основні формули, серед яких є:
1) інвокація: In nomine sanctae, vivificantis et individuae Trinitatis Patris et Filii et
Spiritus sancti – "В ім’я святої, животворної, неподільної Трійці Отця, Сина і Святого Духа" [Documenta 1970, 33];
2) інтитуляція: Nos infra nominatae personae [Documenta 1970, 33] – "Ми, нижченазвані особи";
3) промульгація та нарація: notum facimus, quod introspicientes diligenter vocationem et officium nostrum [Documenta 1970, 33] – "доводимо до відома, що старанно
обміркувавши наше покликання і обов’язок";
4) диспозиція (у даному документі вона є досить довгою, тому не будемо наводити тут повний текст);
5) як певну форму засвідчення, можна розгядати формулу: quo sinceram promptamque voluntatem nostram ad amplectandam unionem testamur [Documenta 1970, 34] –
"чим засвідчуємо наше щире і чесне бажання до укладення унії".
6) датування: Datum anno Domini millesimo quingentisimo nonagesimo quarto, die
secunda Decembris [Documenta 1970, 34] – "Дане року Божого тисяча п’ятсот
дев’яносто червертого, другого грудня";
7) короборація не виражена спеціальною формулою, але документ містить печатки.
Однак, така структура не є характерною для основної маси проаналізованих текстів, які, будучи у переважній більшості листами хоча й офіційними, але не урядовими документами, як обов’язкові компоненти містили звертання та підпис (звертання, як правило, виражається без називання власних імен, а підпис подає як ім’я
адресанта, так і його титул), а також досить часто наявні преамбули та заключний
текст-побажання. Серед найпоширеніших формул звертань можна назвати:
1) до кардиналів та нунціїв: Illustrissime Princeps ac R.me D.ne D.ne, Patrone
clementissime [Monumenta 1964, 207] – "Найясніший владико і найдостойніший пане, пане, захиснику найласкавіший"; Eminentissime D.ne colendissime [Monumenta
1965, 128] – "Високопреосвященнійший, найшановніший пане"; Ill.me ac R.me D.ne
D.ne colendissime [Monumenta 1971, 661] – "Найясніший і найдостойніший пане,
пане найшановніший";
2) до папи римського: Sanctissime Domine, Domine clementissime [Monumenta 1964, 236] – "Найсвятіший пане, пане найласкавіший"; Sanctissime ac
Beatissime Pater [Monumenta 1971, 613] – "Найсвятіший і найблаженніший отче"
Sanctissime ac Beatissime Pater, D.ne D.ne Noster clementissime [Monumenta 1974, 38] –
"Найсвятіший і найблаженніший отче, пане, пане наш найласкавіший";
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3) звертання митрополита до єпископів та священиків: R.me D.ne, frater observandissime [Monumenta 1974, 141] – "Найдостойніший пане, найшановніший брате";
Carissimi in Christo fratres [Monumenta 1971, 445] – "Найулюбленіші брати у Христі".
Формули підписів не відзначаються особливою різноманітністю: Sanctitatis Vestrae deditissimus et humilis servitor, Constantinus Dux Ostrogiae, Comes a Tarnow,
Palatinus Kiioviae, manu propria [Monumenta 1964, 239] – "Найвідданіший і уклінний слуга Вашої святості, Костянтин, князь Острозький, Тарновський магнат, воєвода київський, власноручно"; Іll.marum ac R.marum Dominationum Vestrarum humilis servitor et apud Deum exorator Iosephus Velamin Rutschi, metropolita Chioviensis
totiusque Russiae [Monumenta 1971, 462] – "уклінний слуга Ваших найясніших і
найдостойніших вельможностей, який молить за Вас Бога, Йосиф Веламін Рутський, митрополит Київський і всієї Русі"; Ill.mae ac R.mae D.tionis Vestrae addictissimus servitor Iosephus Velamin Rutschi, metropolita Chioviensis totiusque Russiae
[Monumenta 1974, 181] – "Найвідданіший слуга Вашої найяснішої і найдостойнішої
вельможності, Йосиф Веламін Рутський, митрополит Київський і всієї Русі".
Преамбули листів містять зазвичай згадку про вічне життя і побажання щастя на
землі, і після смерті: Post devota oscula pedum Beatitudinis Vestrae diuturnam praesentis vitae felicitatem et interminabilem futurae gloriam ex animo optamus [Monumenta 1964, 250] – "Поцілувавши покірно ноги Вашої превелебності, від душі бажаємо щастя у всі дні цього життя і нескінченної слави в житті майбутньому";
Prostratus pedibus Sanctitatis Vestrae, praemissa omnium bonorum tam praesentiam
quam futurorum gratulatione, debitam obedientiam ac submissa officia nostra Sanctitati
Vestrae humiliter commendo [Monumenta 1964, 262] – "Припавши до ніг Вашої святості, бажаючи усякого добра як у цьому, так і в майбутньому житті, уклінно засвідчую нашу покору і смиренну пошану".
Заключне побажання має переважно формульний стиль, як правило, у одного
автора варіантів заключного побажання небагато: Deum Optimum Maximum precor,
ut Ill.mam ac R.mam D.tionem Vestram Ecclesiae suae sanctae ac reipublicae christianae incolumem conservet diutissime [Monumenta 1971, 346] – "Благаю великого і всемогутнього Бога, щоб якнайдовше зберіг здоровою Вашу найяснішу і найдостойнішу вельможність для своєї святої церкви і християнської держави"; Deus Optimus
Maximus sub pedes Beatitudinis Vestrae subiiciat omnes hostes Ecclesiae suae et vitam
concedat longissimam omni genere bonorum cumulatatm [Monumenta 1971, 370] – "Нехай великий і всемогутній Бог покладе усіх ворогів церкви під ноги Вашої превелебності і дасть життя на довгі роки, наповнене усіляким добром".
Тому, якщо говорити про кореспонденцію, наприклад, представників Грекокатолицької церкви з Римом, то внаслідок того, що її тексти, за деякими винятками,
не були чітко структуровані, зберігаючи більш-менш вільний стиль викладу (подається інформація про найрізноманітніші події, а також оповіді, прохання тощо), і
таким чином даючи більше можливостей для реалізації наслідків контакту української, латинської та частково польської мов, наявний багатий матеріал, що демонструє інтерференційні зміни в українському різновиді латини взагалі та в латині
Греко-католицької церкви зокрема.
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ЛАТИНСЬКОМОВНА ЕПІТАФІЯ
З ВІДЕНСЬКОГО ХРАМУ МАЛЬТІЙСЬКОГО ОРДЕНУ
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У статті проводиться структурний, синтаксичний, лексичний аналіз і подається переклад латинськомовної епітафії з віденського храму Мальтійського ордену, а також розглядається одна з архітектурних особливостей монументу.
Ключові слова: Мальтійський орден, епітафія, синтаксичні і лексичні особливості, фонетична традиція, клавдієві букви, козаки-yeniçeri.

Серед численних архітектурних пам’яток
епохи класицизму є у Відні зовні непримітний храм святого Іоанна Хрестителя, який
належить ордену іоаннітів або госпітальєрів.
Широкому загалові цей орден відомий як
Мальтійський. Мальтійці з’явилися у Відні
на запрошення Леопольда VI на початку
XIII століття. Перший храм, який знаходився
на місці Мальтійської церкви, був побудований ще у 1217 році і називався "Дім братів
Святого Іоанна". Обов’язком священника церкви було піклуватися про хворих і бідних людей. У 1265 році була побудована каплиця Іоанна Хрестителя, а в 1340 році на її місці з’явився готичний храм. Сучасну
Мальтійську церкву побудували в середині XV століття. В 1806 році були змінені
фасади, з’явилися пілястри і маленька вежа. Церква була перебудована у стилі барокко, з’явився вівтар, виконаний Йоганом Шмідтом, а згодом і орган. У 1857 році
в Мальтійській церкві також з’явилися вітражі1. Зазвичай увагу відвідувачів найбільше привертає вівтар, прикрашений статуями Петра і Павла. Однак мою увагу
привернув знаменний мраморний монумент, виконаний у неокласичному стилі,
який нагадував надгробок. На ньому, окрім викарбуваного напису-епітафії, був зображений Великий Магістр ордену Жан Парізо де Ла Валетт в оточенні двох полонених турків. Монумент, як засвідчує зазначена на ньому дата, було створено у
1806 році графом Колоредо на честь відомої події 1565 року, коли Ла Валетт захистив Мальту від 35-тисячного війська турок, які взяли острів в облогу [Андреев 1999, 43–47]. Отже, надгробок виявився лише пам’ятним монументом, оскільки
сам ла Валетт похований у заснованій ним столиці Мальти Валетті. Однак напис,
який я хочу розглянути, все-таки більше відповідає жанру урочистої епітафії – надмогильного напису у прозі, ніж жанру панегірика або енкомія [Літер. енц. 2007,
Т. 1 – 333, 342; Т. 2 – 175–177]. Прославляючи чесноти Ла Валетта, він має інформативно-дидактичну функцію. Перед тим, як подати оригінальний текст та запро1

Більш докладну інформацію про віденський храм Мальтійського ордену можна знайти на офіційному сайті Malteser-Orden in Österreich: http://www.malteserorden.at.
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понований мною варіант перекладу, хотілося б також зазначити, що не меншу зацікавленість вітчизняного дослідника привертають фігури двох "турків", яких особисто моя свідомість відразу помістила в один асоціативний ряд із козакамизапорожцями, що опинилися в турецькому полоні (див. фото).

Монумент-надгробок
Жану Парізо де Ла Валетту
в Мальтійському храмі у Відні

Ioanni La Valette
Ordinis Hierosolymitani Sancti Ioannis
Magno Magistro
Qui periclitanti Europae
Difficilimo tempore subveniens
In pluribus contra turcas praeliis
Captis L navibus
Melite obsidione liberate
Et nova urbe a suo nomine dicta
Firmissimis instructa munimentis
Solumanum multis victoriis
ferocem coercuit
Ampliatori ordinis sui
Adsertori libertatis populi christiani
Franciscus S R I comes A.Coloredo
Sacri ordinis baiulivus
Aedi sua cura refectae
Tanti viri memoria splendorem adiiciens
P.C. AN. CIƆIƆCCCVI

Жану Ла Валетту,
Великому Магістру
Ордена Святого Іоанна Єрусалимського,
Який у найважчі часи на допомогу
Європі, що була в небезпеці, йдучи,
У численних битвах проти турків,
50 кораблів захопивши
і Мальту з облоги визволивши,
місто нове потужними укріпленнями
зміцнивши і власним ім’ям назвавши,
Сулеймана жорстокого
в багатьох перемогах приборкав.
Благодійникові свого ордена,
Захисникові свободи народу християнського.
Франциск, С(вященної) Р(имської) І(мперії)
граф А. Колоредо,
Байліф Священного Ордену,
Власним піклуванням
відродженому храму
примножуючи славу
пам’яткою про такого мужа,
подбав, щоб (вона) була встановлена
року 1806-го

Отже, напис умовно можна поділити на три частини: власне епітафію, підпис ктитора, а також дату створення пам’ятного монументу, на яку слід звернути особливу
увагу. Епітафія являє собою розгорнуте речення, ускладнене вживанням PPA (subve245
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niens) i кількома зворотами ablativus absolutus: сaptis navibus, Melite liberate (obsidione), urbe (a suo nomine) dicta (et) instructa. Характерним також для жанру епітафії є
використання розгорнутих епітетів-присвят на честь Жана ла Валетта: Ordinis Hierosolymitani Sancti Ioannis Magno Magistro, Ampliatori ordinis sui, Adsertori libertatis populi christiani. Підпис ктитора, графа Колоредо, не містить синтаксичних особливостей,
які б привертали увагу. Окрім, можливо, словосполучення в родовому відмінку tanti
viri, яке з точки зору синтаксису відмінків може кваліфікуватися як Genetivus objectivus, а також складеного дієслівного присудка, який подається у формі абревіатури
P.C. [Herbermann 1913] – Poni Curavit – "подбав, щоб (пам’ятка) була встановлена".
Щодо лексичних особливостей епітафії слід зазначити наступне. Маємо тут невірне найменування Іоанна Хрестителя (покровителя мальтійців) "Єрусалимським" –
Ordinis Hierosolymitani Sancti Ioannis. Хоча Єрусалимським вірно було б називати
сам орден, а не його патрона. Сулеймана І Пишного (Прекрасного) або Кануні (Законодавця), османського султана і найвизначнішого правителя Сходу XVI століттях [Labib 1979, 439–451], військо котрого переміг Жан де Ла Валетт, напис також
називає незвично: Solimanus Ferox (Сулейман Жорстокий). Хоча загальновідомим
латинським найменуванням цього правителя є Suleimanus Magnificus або
Suleimanus legis lator. Маємо тут фонетичні зміни (u – o, ei – i), які також можна
спостерігати у написанні імені султана на картині Джерома Гопфера "Solimanus
imperator Turcharum" [Грабовецький 2004, 45], що підтверджує існування різних
фонетичних традицій. До речі, дружиною саме цього султана була славнозвісна Настя Лісовська ("Роксолана") [Чухліб 2010, 49].
Підпис ктитора храму мене зацікавив абревіатурою "S.R.I", а також лексемами
"comes" і "baiulivus". Після проведеного дослідження виявилося, що йдеться про
"Священну Римську Імперію німецької нації" (лат. Sacrum Romanum Imperium
Nationis Germanicæ, нім. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – державне
утворення, яке існувало з 962 по 1806 рік і об'єднувало землі Центральної Європи.
Імперія була заснована східнофранкським королем Оттоном I, другим правителем із Саксонської династії та розглядалась як пряме продовження античної Римської імперії та франкської імперії Карла Великого [Heer 1967, 1–8]. Цьому не слід
дивуватися, оскільки не лише європейські правителі, а й османські султани після
падіння Риму-Константинополя називали себе "Султанами Риму", "Великими володарями усієї Румелії (тобто Римської землі) та Сходу" і вважали себе "Цезарями
римськими" [Чухліб 2010, 44–45]. Та й московські царі, сповідуючи теорію "третього Риму" [Шмурло 1995, 34–35], вважали себе чи не єдиними спадкоємцями Візантії. Імперські графи (comes) були найбільш численним імперським класом, утворюючи основну масу середнього дворянства Німеччини. Вірогідно, одним із таких
графів і був ктитор віденського храму Франциск Коллоредо. Окрім того, в мальтійському ордені він обіймав посаду байліфа1 (в тексті – baiulivus) або бальї [Смирнова 1999, 35], яка відповідала посаді офіцера, наступного за старшинством за великим пріором, і була старшою по відношенню до командора [Андреев 1999, 25–28].
Слово "бальї" (бажюль, бель) походить, мабуть, з середньовічної грецької мови,
1

Baiulus sive Ballivus sive Baillivus, est magistratus medio aevo ас hodierno die pluribus civitatis cuius
munera varia sunt [Du Cange, 1846].
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оскільки в Візантії титулом "bajule" величали вихователів-наглядачів "багрянородних" царських дітей [Чудинов 1902, 121]. Грецьке слово, у свою чергу, ймовірно,
походить від латинського "bajulus" – тобто "носій" (можливо, "той, хто виконує
("несе") важливі обов’язки" – К. О.) [Дворецкий 1976, 125].
Окрему увагу, як вже зазначалося, привертає датування напису, виконане з використанням "клавдієвої антисігми" – однієї з трьох літер, які з’явилися в латинській абетці за часів правління імператора Клавдія в середині І століття [Федорова 1990, 254]. Як стверджує у своєму дослідженні І. Asimov, в давнину римляни
мали звичай позначати число 1000 не лише за допомогою літери D, а й через комбінацію – CIƆ; число 500, відповідно, через комбінацію – IƆ [Asimov 1977, 9]. Отже,
маємо AN(NUS). CIƆIƆCCCVI – 1806 рік. Можна лише додати, що у XVIII–XIX століттях вживання антисігми в датах на титульних сторінках книжок було для європейських видавців своєрідним типографським звичаєм [Zwyczaje typograficzne].
Окрім напису, увагу вітчизняного історика і культуролога привертають фігури двох
полонених "турків", які дивовижно нагадують козаків-запорожців: характерне полотняне вбрання, голена голова (щоправда, без видимого "оселедця") і довжелезні вуса без
обов’язкової для турок-мусульман бороди. Після проведеного дослідження можна сміливо зазначити: перед нами "нові воїни" Оттоманської Порти – яничари – yeniçeri [Водовозов 1904, 695–696]. Саме з них складалося турецьке військо, яке брало участь в
облозі Мальти у 1565 році [Андреев 1999, 43]. Що ж спільного між яничарами і козаками? Як доводять дослідники – "це вічні антагоністи і вічні близнюки". Причому,
антагонізм у них переважно релігійний, а от суть одна – це військово-релігійні лицарські ордени, які, безперечно, чесно і професійно виконували свої обов’язки. Як
виявляється, спільного між ними у військовому вишколі, тактиці ведення бою, побутових звичаях, ставленні до шлюбу etc. досить багато [Чухліб 2010, 67–76]. Перш за
все, це зовнішня подібність. Це й недивно, оскільки до XVI століття військо яничар
формувалося переважно з балканських слов’ян. (Однак слід зауважити, що наших
співвітчизників там було вкрай мало.) На відміну від етнічних турок яничари голили
бороду і мали довгі вуса. Вражає також подібність в одязі. Наприклад, шаровари
(тюрк. "шальвари" [Етимол. слов. 2012, 385]), висока козацька шапка зі шликом тощо. Отже, не вдаючись до подробиць, можна припустити, що прототипами скульптурних зображень на пам’ятному монументі Жану ла Валетту у Відні є наші далекі
співвітчизники. Принаймні, їх можна назвати яничарами слов’янського походження.
Завершуючи свою коротку розвідку про латинськомовну епітафію з віденського
храму Мальтійського ордену, треба зазначити, що наукова новизна цієї статті полягає в наступному: у науковому обігу з’являється ще один латинський текст, який,
будучи належно опрацьованим і перекладеним, може зацікавити як професійних
філологів, так і вітчизняних істориків та культурологів.
Кожушный О. В., канд. филол. наук., ассист.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Латиноязычная эпитафия из венского храма Мальтийского ордена
В статье проводится структурный, синтаксический, лексический анализ и предлагается перевод
латиноязычной эпитафии из венского храма Мальтийского ордена, а также рассматривается одна из
архитектурных особенностей монумента.
Ключевые слова: Мальтийский орден, эпитафия, синтаксические и лексические особенности, фонетическая традиция, клавдиевы буквы, козаки-yeniçeri.
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УДК 811.14’02
КОНЦЕПТИ БАТЬКО-ОТЕЦЬ ТА СИН-ДИТИНА
ЯК АРХЕТИПНІ РЕЛІГІЙНІ СИМВОЛИ У ГРЕЦЬКОМУ
ТА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТАХ СВЯТОГО ПИСЬМА
Полюга Світлана Михайлівна,
канд філол. наук, ст. викл.
Український католицький університет, м. Львів
У статті зосереджено увагу на синонімах у сакральних текстах як носіях загальномовних значень.
Назва Бога об’єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина як єдиного істинного Отця.
У сакральному дискурсі, зважаючи на специфіку значень концептів БАТЬКО-ОТЕЦЬ, СИН-ДИТИНА
на семному та функціональному рівнях, корелят отець є доречнішим для характеристики Бога, а денотат дитина фокусує звертання до кожного.
Ключові слова: сакральний дискурс, Святе Письмо, концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ, СИН-ДИТИНА,
синонімічний корелят, денотат.

Духовність народу найбільш пов'язана з його релігійним життям, і саме тому біблійна мова має широке поле діяльності. Мова та релігія тісно взаємопов’язані.
Священні тексти спонукали до народження писемності та розвитку мови взагалі,
були невичерпним джерелом лексичної системи мови та джерелом мудрості. Ідеї,
сюжети, цитати, персонажі з біблійних текстів стали для повсякденної мови та культури невід’ємною частиною.
Таким чином, у мовній діяльності суспільства виокремлюється структурнофункціональний стиль, який уособлює конфесійно-релігійний різновид мови [Горбач 1988, 110]. Політичні та духовно-культурні процеси незалежної України стали
поштовхом до детальнішого висвітлення проблем історії перекладів українською
мовою та самої мови книг Святого Письма. Проблематика історії становлення і розвитку конфесійного стилю української літературної мови окреслена у працях
В. Німчука, Н. Бабич, Л. Шевченко. Т. Мороз. Дослідником мовно-стильових особливостей текстів Святого Письма та їх зв’язку зі стильовими нормами сучасної
української літературної мови, насамперед, треба вважати О. Горбача.
Актуальність теми увиразнюється тим, що переклади Біблії мають давню традицію в українській культурі. Українські переклади Біблії ХІХ ст. становили собою
стадію переосмислення й повернення культурної спадщини, творення нового мовного стилю у взаємодії зі східно- й західноукраїнським варіантом літературної мови
кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Мета полягає у експлікації лексики перекладів книг Святого Письма, яка становить семантичні, структурні та стильові властивості окремих тематичних груп лексики, що її використовували українські перекладачі книг Святого Письма.
Об’єкт дослідження – мова лексики перекладів книг Святого Письма.
Предмет дослідження – лексико-семантичні особливості релігійної лексики в
грецькому оригіналі та українських перекладах.
Переклад Біблії є надскладним та неоднозначним завданням. Уся неординарність даного явища полягає в своєрідному накладанні двох культур, двох мовних
традицій, і перекладач повинен враховувати ці особливості. На сьогоднішній день
відомо кілька перекладів Святого Письма українською літературною мовою. Серед
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них переклади І. Хоменка, П. Морачевського, І. Пулюя, І. Огієнка та неповні переклади М. Шашкевича, Українського Біблійного Товариства. Кожен із цих перекладів
заслуговує на оцінку фахівця. Вагомим теоретичним дослідженням, що з’ясувало
проблеми та особливості перекладу Святого Письма і вказувало на необхідність
досконалого перекладу сучасною українською мовою, є робота Ю. Липи [Липа 1939].
Значним досягненням у цій сфері досліджень були праці професора І. Огієнка [Огієнко 1938; Огієнко 1939]. Саме йому судилося зробити найдосконаліший переклад
з першооригіналу. До його перекладу ми звертаємось для порівняння з перекладом
І. Хоменка. У цій статті, орієнтуючись передусім на Біблію в перекладі І. Хоменка,
як таку, що є найбільш поширеною як серед студентів-богословів, так і серед християнської молоді, спробуємо висловити деякі думки щодо функціонального та
стилістичного вживання, семантичного обсягу окремих українських лексем, що
об’єктивують концепти батько-отець, син-дитина. Лексеми отець, батько є синонімічними корелятами у Біблії, перша з яких корелює з денотатом Бог, друга –
номінує батьківство як кровного родича, предка. Назва отець у Біблії в перекладі
І. Огієнка стосується також Авраама: "Авраам, отець наш. Чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісаака?"; Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμω̃ν οὐκ
ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας ’Ισαὰκ τòν υἱòν αὐτου̃ ἐπὶ τò θυσιαστήριον; Abraham pater noster nonne ex operibus iustificatus est, offerens Isaac filium suum super altare?
(Як 2:21). Однак у І. Хоменка читаємо: "Авраам, батько наш". Саме з Авраама Бог
почав новий відлік взаємин із людьми, заключивши з ним Завіт, до якого прилучаться всі народи через хрещення. Звертання до Бога "Отче" ("Отець’) є особливою формою, зміст якого стратифікується Біблією: "і не називайте нікого отцем на
землі, бо один вам Отець, що на небі". Лише в одному випадку лексема батько
об’єктивує Бога у Біблії Огієнка, що, вірогідно, не є функціонально зумовлено: "Чи
тим віддасте Господові, народе нікчемний й немудрий? Чи ж не він батько твій,
твій Творець? Він тебе вчинив, і Він міцно поставив тебе"; ταῦτα κυρίω̨
ἀνταποδίδοτε οὕτω λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε
καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε (Повт 32:6). Лексема батько експлікує плотську спорідненість, яка актуалізується через віру, а не через походження. Денотат отець виступає синонімічним корелятом (атрибутом) щодо священиків, пророків, священних та святих осіб. Здобуття Україною незалежності відкрило нові перспективи як
для української мови, літератури і культури в цілому, так і для української перекладацько-видавничої діяльності зокрема. Потребу в новому перекладі відчували
представники різних християнських конфесій. Переклади Рафаїла Турконяка і Патріарха Філарета (Денисенка), на відміну від попередніх трьох перекладів: Куліша,
Огієнка та Хоменка у діаспорі, були зроблені і опубліковані на Батьківщині народу,
мовою якого вони перекладені. Однак, на жаль, у сучасному українському перекладі Біблії (Нового Завіту), здійсненого Українським Біблійним Товариством в
1997 році спостерігаємо уніфікованими план змісту, і експонент; злиття двох функціонально і стилістично різних лексем отець і батько в одну лексему батько, особливо на рівні сакрального дискурсу, не є, очевидно, правильним:
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– "Тож будьте досконалі, як досконалий ваш Батько Небесний"; ἔσεσθε οὐ̃ν
ὑμει̃ς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμω̃ν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν; Estote ergo vos perfecti, sicut et
Pater vester caelestis perfectus est. (Мв 5:48); "Отже, йдіть і вчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Батька, і Сина, і Святого Духа"; πορευθέντες οὐ̃ν μαθητεύσατε πάντα τὰ
ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τò ὄνομα του̃ πατρòς καὶ του̃ υἱου̃ καὶ του̃ ἁγίου πνεύματος;
Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti
(Мв 28:18). У цих віршах бачимо повтор лексеми "батько" на характеристику Бога;
– "Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривдь, шануй свого батька та матір"; τὰς ἐντολὰς οἰ̃δας μὴ φονεύση̨ς μὴ
μοιχεύση̨ς μὴ κλέψη̨ς μὴ ψευδομαρτυρήση̨ς μὴ ἀποστερήση̨ς τίμα τòν πατέρα σου καὶ
τὴν μητέρα; Praecepta nosti: ne adulteres, ne occidas, ne fureris, ne falsum testimonium
dixeris, ne fraudem feceris, honora patrem tuum et matrem (Мк 10:19).
Більш ранні перекладачі вживають слово Отець, яке звучить одностайно в різних перекладах і свідчить про те, що в українській мові існує різниця між лексемами "батько" і "отець": "Я прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що ти втаїв
це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо тобі так подобалося. Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є Син, крім Отця, і хто є
Отець, крім Сина, та кому Син схоче відкрити!"; ἐξομολογου̃μαί σοι πάτερ κύριε του̃
οὐρανου̃ καὶ τη̃ς γη̃ς ὅτι ἀπέκρυψας ταυ̃τα ἀπò σοφω̃ν καὶ συνετω̃ν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ
νηπίοις ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. πάντα μοι παρεδόθη ὑπò
του̃ πατρός μου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱòς εἰ μὴ ὁ πατήρ καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ
μὴ ὁ υἱòς καὶ ὡ̨̃ ἐὰν βούληται ὁ υἱòς ἀποκαλύψαι; Confiteor tibi Pater, Domine caeli et
terrae, quod abscondisti Haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis. Etiam
Pater, quoniam sic placuit ante te. Omnia mihi tradita sunt a patre meo. Et nemo scit quis
sit Filius nisi Pater, et quis sit nisi Filius et cui voluerit Filius revelare. (Лк 10:21–22)
Лексема дитина-син відповідає грецькому кореляту τέκνον і в різних віршах
Святого Письма експлікується по-різному.
– "Діти, дослухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо; а й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі й напоумленні Господньому"; τὰ τέκνα ὑπακούετε τοι̃ς γονευ̃σιν ὑμω̃ν ἐν κυρίω̨ του̃το γάρ ἐστιν δίκαιον; καὶ οἱ
πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμω̃ν ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδεία̨ καὶ νουθεσία̨
κυρίου; Filii, oboedite parentibus vestries in Domino, hoc enim iustum est et, vos, patres,
nolite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et correptione
Domini (До Еф 6:2, 4);
– "Зневажали його ті, що не сини йому більше, а кодло крутіїв зрадливих!";
ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτω̨̃ τέκνα μωμητά γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη (Повт 32:5).
У притчі про блудного сина батько називає синів υἱός, а коли звертається до старшого сина, то каже: "ти завжди був при мені, дитино, і все моє – твоє"; τέκνον σὺ
πάντοτε μετ' ἐμου̃ εἰ̃ καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν; fili, tu semper mecum es, et omnia mea
tua sunt (Лк 15:31).
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У Приповідках звучать настанови для юнака, де його називає Господь сином
(υἱός): "Мій сину! Не забувай мого навчання; υἱέ ἐμω̃ν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου"
(Пр 3:1). Однак такий переклад не можна назвати послідовним, бо в іншому вірші
маємо звертання до такого ж юнака через лексему "τέκνον". У Євангелії від Марка
Ісус, відповідаючи на запитання юнака, як успадкувати життя вічне, каже:
– "Діти, як важко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже!";
τέκνα πω̃ς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν του̃ θεου̃ εἰσελθει̃ν; Filioli, quam difficile
est, confidentes in pecuniis in regnum Dei intriore! (Мр 10:24). З цих віршів важко диференціювати ці дві лексеми за семантичною ознакою – віку юнаків (τέκνον – як
дитина-немовля, υἱός – син-дитина без уточнення віку), однак слід зауважити, що
латинський текст усюди містить лексему filius – син. Однак у грецькій мові є ще
одна лексема на позначення змісту дитина – παίς, яка у Святому Письмі вживається для конотації рабів та вихованців, чи служників:
– "Kоли хто вдарить раба чи рабиню своєю палицею так, що вмре під його рукою, мусить бути строго покараний"; ἐὰν δέ τις πατάξη̨ τὸν παι̃δα αὐτου̃ ἢ τὴν
παιδίσκην αὐτου̃ ἐν ῥάβδω̨ καὶ ἀποθάνη̨ ὑπὸ τὰς χει̃ρας αὐτου̃ δίκη̨ ἐκδικηθήτω (Вихід 21:20);
– "Oсь мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала"; ἰδοὺ ὁ παι̃ς μου ὃν ἡ̨ρέτισα ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου θήσω τò

πνευ̃μά μου ἐπ' αὐτόν καὶ κρίσιν τοι̃ς ἔθνεσιν ἀπαγγελει̃; ecce puer meus, quem elegi,
dilectus meus, in quo bene complacuit animae meae (Мт 12:18). Цікаво зауважити, що
латинський переклад в першому варіанті подає лексему servus – раб, а в другому
експлікує до лексеми puer – хлопець, юнак.
У сакральному дискурсі синоніми як носії загальномовних значень співвідносяться як з людьми, так і з явищами та предметами, а також ознаками чи поняттями. Назва Бога Отця об’єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина
через прийняття Творця як єдиної істини Божого одкровення. Зважаючи на специфіку значень слів батько та отець не тільки на семному, але й функціональному
рівнях, лексема отець є доречнішою для характеристики Бога, тоді як лексема батько більше демонструє родинні зв’язки.
У грецькій мові корелят τέκνον також характеризується полісемантичністю, яка
зумовила багатозначність цієї лексеми при перекладі Біблії. Проведений нами аналіз дає змогу стверджувати про високу вимогливість українських перекладачів (І.
Хоменка, І. Огієнка) до добору українського мовного матеріалу, вміле використання усіма засобами сучасної їм української літературної мови. Адже завдання перекладу Святого Письма не лише в високохудожній літературній мові, а й у збереженні первісного ритму і внутрішньої форми слова. Ми акцентували у своїй статті на
дискусійних із нашого погляду моментах, які дозволили дещо модифікувати семантичний обсяг окремих лексем, синтаксичних конструкцій української мови, що
об’єктивують концептосфери батько, син у функціональному та стилістичному
аспектах у сакральному дискурсі.
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В статье сосредоточено внимание на синонимах в сакральных текстах как носителях общеязыковых значений. Название Бога объективирует принципы духовной жизни христианина как единого
истинного Отца. В сакральном дискурсе, учитывая специфику значений концептов РОДИТЕЛЬ-ОТЕЦ
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Concepts – PARENT-FATHER and SON-CHILD as Archetypical Religious Symbols in Greek and
Ukrainian Texts of the Holy Writ
The article focuses on synonyms in sacral texts as carriers of general language meanings. The name of
God objectivizes internal principles of spiritual life of a Christian as the only true Father. In sacral discourse,
taking into account the specifics of the meanings of the concepts of PARENT-FATHER and SON-CHILD on
the component and functional levels, correlate father is more appropriate for characteristics of God, while
denotate child appeals to everybody.
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Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Дослідницька робота в галузі давньої літератури унаочнює потребу послідовного зняття протиставлення белетристики з її вигаданими персонажами й сюжетом як єдиного претендента на звання художньої літератури – літературі факту. Вивчення латиномовної спадщини українських авторів це підтверджує: прозові тексти, в яких практично відсутній художній вимисел, приносять читачеві естетичну насолоду, а отже, виконують головну функцію мистецького твору. Для дослідження цього феномену потрібний особливий інструментарій, яким є філолого-історичний метод. У статті йдеться про переваги застосування цього методу на прикладі конкретного тексту.
Ключові слова: латиномовна українська література, Роман Тимківський, інтелектуальна проза,
українська література XIX ст.

Актуальність статті полягає в тому, що латиномовна спадщина українських авторів досі залишається маловідомою, а історія української літератури – неповною.
Метою написання статті було довести, що для вивчення прозових текстів латинською мовою, датованих XV–XIХ ст., у яких практично відсутній художній вимисел,
необхідний особливий дослідницький інструментарій. Предмет дослідження: латиномовна українська література. Об’єкт: методологія неолатиністики, філологоісторичний метод (на прикладі "De virtutibus Graecorum et Romanorum…" Романа
Тимківського). Наукова новизна полягає в доведенні потреби вивчати твори на зразок "De virtutibus Graecorum et Romanorum…" Романа Тимківського і подібні в історії літератури, застосовуючи при цьому філолого-історичний метод як найбільш
доречний та ефективний.
Наукове дослідження літературного твору полягає, зокрема, в його аналізі, розчленуванні на компоненти, елементи, розгляді кожного з них з метою осягнення, характеристики своєрідності. "Аналіз літературного твору опосередковується розумінням специфіки художньої літератури і структури літературного твору, його безпосереднім естетичним сприйняттям" [Гром’як 2007, 37]. Однак, визнаючи, що
"кожен рід літератури потребує специфічних засобів вивчення" [Лесин 1971, 23],
більшість авторів посібників та словників літературознавчої термінології наполягають на тому, що аналіз твору будь-якого жанру має охоплювати такі основні питання: зміст, композиція і сюжет, персонажі, засоби, типізація образів, особливості
мови, художня майстерність. Проте варто акцентувати словникове визначення літератури1 і нетотожність наукових понять літературного і художнього твору – особливо коли йдеться про інтелектуальну продукцію, створену латинською мовою
упродовж XV–XVIII ст.
1

Література, згідно зі словником української мови, це: 1) уся сукупність наукових, художніх та ін. творів
того чи іншого народу, періоду, або всього людства, 2) вид мистецтва, що зображує життя, створює художні образи за допомогою слова; художня література – те саме, що література 2. [11, c. 529].
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Робота з латиномовними текстами, найбільша інтенсивність виникнення яких в
Україні припадає на XVІ–ХVІІІ ст., унаочнює потребу послідовного зняття протиставлення белетристики з її вигаданими персонажами й сюжетом як єдиного претендента на звання художньої літератури – літературі факту. Цей масив творів, відібраних на початковому етапі за мовним критерієм, виявляє дедалі більше спільних
ознак, визначальною серед яких є те, що текст приносить естетичну насолоду, за
задумом автора, без допомоги естетичного вимислу.
За результатами розгляду поетики української прозової неолатиністики (наприклад, у [Шевченко-Савчинська, 2013]), найближче до художньої літератури, в її сучасному розумінні, перебувають етикетний та історіографічний розділи. Якщо і
далі продовжувати користуватися застарілими критеріями відбору матеріалу для
літературознавчих досліджень, решта (величезна кількість текстів латинською мовою) залишатиметься неохопленою. Також хрестоматійна схема аналізу (зміст,
композиція і сюжет, персонажі, засоби, типізація образів тощо), розроблена для вивчення белетристики, не може бути застосована у такому вигляді до творів досліджуваної нами конфесійної, історіографічної, інтелектуальної, мемуарно-епістолографічної латиномовної літератури. Однак це не означає відмову від наукового
аналізу текстів – його виняткова, базова роль в історико-літературних студіях безсумнівна, потрібно лише скоригувати існуючі моделі під матеріал дослідження.
У науковому світі зацікавленість літературою, що перебуває на межі белетристики і документалістики / публіцистики невпинно зростає, на доказ – праці Дж. Барета, А. Жірарда, К. Каколевського, П. Кенделла, Р. Кізера, П. Ламарка, Ф. Лежена,
С. Олсена, Д. Стауффера, Ц. Тодорова та ін. Щоправда, досі при доборі текстів для
аналізу рідко трапляється вихід за межі ХІХ–ХХ ст., що значно звужує історичну перспективу. Тим часом саме давній період літературного розвитку (зокрема, в Україні)
міг би дати багатий матеріал для поглиблення студій в діахронії: від літератури факту
до документалістики. Дослідниця Наталя Колошук вважає, що, на відміну від белетристики, non-fiction "є неоціненним скарбом для тих, хто хоче розібратися в минулому й оцінити сучасність, зрозуміти сам феномен письма та переосмислити культурні
надбання" [Колошук 2007, 1]. Жанровий синкретизм давньої літератури, її інтертекстуальний характер з одного боку та, з другого – піднесення з другої пол. ХІХ ст. філології до рівня наук про дух і культуру народу, спричинили потребу істориколітературних досліджень, головним завданням яких бачилося відчитання "духу, замкненого в літері" через реконструкцію, опис, пояснення твору [Мітосек 2005, 97].
Зигмунт Лемпіцький описує фази філологічного поступу таким чином: 1) студія
(критика) тексту (визначення історії, версії, та публікації твору, іноді й авторства);
2) реконструкція тексту (з’ясування його виникнення плану, вивчення рукописів);
3) філологічна герменевтика, яка полягає у вивченні генези твору, аналізі кожного
мотиву, з’ясуванні впливів тощо [Lempicki 1966, 33–34]. За Вільгельмом Шерером,
"у поле зацікавлень історика літератури входять не так природні чинники, як духовна історія, втілена в культурному й літературному досвіді. Це відповідає інтересам
філології, яка в критичній, а надто в герменевтичній фазі дошукується літературних
відгомонів у тексті, повторюваних мотивів і тем, впливів та запозичень. Відповідає
це також її описовій настанові: текст цінний як такий, він потребує коментаря, а не
естетичної оцінки" [Scherer 1988, 18–19].
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Одним із репрезентативних текстів латиномовної літератури є твір Романа Тимківського "De virtutibus Graecorum et Romanorum… – Про чесноти греків і римлян…",
виголошений як промова 5 липня 1811 р. на щорічному університетському святі та
оприлюднений того ж року разом із російськомовним перекладом у видавництві Московського університету. Роман Тимківський (1785, с. Згар Золотоніського пов. –
1820, м. Москва), педагог, літературний критик, поліглот (знав класичні мови, німецьку, французьку, англійську, польську), початкову освіту отримав у свого дядька,
ченця Києво-Печерської лаври, згодом навчався в Києво-Могилянській академії.
Московський університет закінчив 1804 р., 1806 р. здобув ступінь доктора філософії. З 1815 р. очолював Педагогічний інститут у Москві. Належав до Лейпцізького
філологічного товариства. Тимківський – дядько Михайла Максимовича, в якому,
вочевидь, бачив свого наступника на ниві філологічних досліджень. Саме йому Максимович присвятив свої пізніші студії над "Словом про Ігорів похід".
Професор Тимківський, за відгуками сучасників, блискуче викладав римську літературу на словесному факультеті. Особливістю цього (єдиного) видання тексту
виступу, а по суті – статті "Про чесноти греків і римлян", є переклад латиномовного
оригіналу російською, здійснений студентом Іваном Давидовим, майбутнім видатним російським філологом. Переклад дає змогу скласти загальне враження про
зміст, однак тим, хто бажає зануритися в тонкощі, слід звернути увагу на кілька
важливих моментів. По-перше, переклад коротший за оригінал на чотири сторінки –
подиву гідна річ, враховуючи те, що в середньому кількість складів у словах латинської мови значно менша, ніж у словах російської, а синтаксис дає змогу виразити
думку лаконічно. Також іноді перекладач жертвує точністю на користь стилістичній довершеності. Для порівняння:
Лат. оригінал
…ita comparati, ut
domi militiaeque
maxima quaeque et
facere et pati possent
[Timkowsky 1811, 15].

Рос. переклад
…словом, способны были
в мире и на войне переносить все ужасное и производить все великое
[Timkowsky 1811, 13].

Укр. переклад
…так були влаштовані, що
вдома і на війні щонайбільше зробити й витерпіти були спроможні.

Структура твору струнка і логічна: ектикетні вступ і конклюзія – зі словами шанування на адресу імператора й університетської адміністрації, вступ, частини,
присвячені грекам, римлянам, висновки. У вступі проф. Тимківський заявляє, що
про освіченість античних народів слід судити, враховуючи їхні дух, вдачу, спосіб
життя. При цьому він застерігає від того, що Наталя Яковенко називає "вірусом
осучаснення": "Дуже помиляється той, хто, розглядаючи звичаї та обряди давніх
народів, судить про них відповідно до власних уявлень і смаку" [Timkowsky 1811, 2].
Вже у вступі автор окреслює свою концепцію розвитку народів: "Спочатку народи
ведуть життя дитяче, і, як діти, керуються уявою, почуттями і пристрастями". Потім, за його словами, приходять юність, зрілість і старість. Проте не всім народам
судилося пройти всі ці періоди – деякі зникають раніше, ніж устигнуть постаріти.
Таким чином Р.Т. плавно переходить до розповіді про стародавніх греків і, посилаючись на переказ Платона, стверджує, що греки навіки залишилися дітьми: "О Со256

Л. Г. Шевченко-Савчинська

лоне-Солоне! Ви, греки, вічні діти. Немає в Греції жодного старика". Цікаво, що ця
теза була досить поширеною серед латиномовних авторів України.
Найраніша з відомого згадка про цю розмову Солона з єгипетським жрецем зустрічається у Станіслава Оріховського, на дослівне її цитування натрапляємо в
творі Андрія Абрека "10 жовтня року 1621, або Пам’ятка звитяги і слави… " [Abrek 1644], що за формальними ознаками належить до етикетних: автор наголошує,
що історія – це скарбниця добрих прикладів і зразків, хто не вчить її – не розвивається [Abrek 1644, 5]. На думку професора Абрека, людській природі властиво
наслідувати, саме тому треба споруджувати обеліски, знаки, пам’ятники героям –
як із каменю, так і в слові.
До ознак суспільної дитинності греків Роман Тимківський відносить, зокрема,
те, що вони, "не терплячи пута й турботи сімейного життя, тратили дні в народних
зібраннях, прогулювалися садами та де-інде за містом" [Timkowsky 1811, 9]. Цьому
протиставляється римська серйозність – у дечому, наприклад у релігійних уявленнях, надмірна. Щодо релігійності римлян, то він зауважує, поміж іншим, що вони,
"подібно до інших, прихильних до війни народів, обожнювали чесноти та інші абстрактні поняття: Жах, Страх, Вірність, Доброчесність та ін." [Timkowsky 1811, 16].
Це зауваження особливо цікаве у зв’зку з тим, що в етикетних творах, переповнених персонажами античної міфології, нерідко зустрічаємо саме такий вид персоніфікації. Так, в епіцедії "Luctus multiplex… – Скорбота велика… " [Luctus multiplex
ex unica jactura viri. Leopolis, 1751] з нагоди кончини Йозефа Потоцького на допомогу авторові, який не може добрати слів, приходять три небесні істоти – Мир,
Святощі, Війна – персоніфіковані галузі людської діяльності, де померлий виявив
свої здібності найповніше.
Роман Тимківський знаходить і недоліки в обох стародавніх суспільствах: грекам він докоряє за неправильне виховання молоді, обмеження жіноцтва домашніми
стінами, надмір демократії та ін.; римлянам ставить на карб їхню надмірну войовничість і жорсткість. Завважимо, що спільною негативною рисою (підтвердження
якої було не так і просто відшукати у греків) професор Тимківський вважав надто
ревне, бездумне служіння світським і релігійним законам: "Надмірна, сказати б,
сліпа повага й благоговіння перед керівництвом та всіма старійшинами погубила
Лакедемонян" [Timkowsky 1811, 7]; "А втім, відтоді як очільники помітили, що
простолюд не може краще приборкати жодна інша річ, як сліпе шанування божої і
їхньої волі, ухопилися за цю нагоду і з дуже великою спритністю релігію в усяких
справах республіки застосовували, її за найкращий інструмент керування народом
мали" – про римлян [Timkowsky 1811, 20].
Прикметно, що Роман Тимківський, високоосвічений вихідець з України (а отже, з великою ймовірністю – судячи з творів – носій європейського гуманістичного
світогляду), на прикладі греко-римської цивілізації послідовно доводить, настільки
корисною є культурна взаємодія між сусідніми народами: "Залишається дякувати
йому [провидінню – Л. Ш.-С.] за те, що ми народилися в цих краях, у ці часи, а все
інше, що бачимо в інших країнах, суперечне нашому способу мислення, спробуємо
обернути на власну чи суспільну користь" [Timkowsky 1811, 4]. Зрештою, всі хиби
античних народів Р. Т. називає продовженням їхніх чеснот: любов дитинних греків
до мистецтва й абстрактних розумувань обернулася пасивним споглядальництвом,
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псуванням звичаїв; характер римлян, сформований, за Р. Т., в суворих (sic!) природних умовах ("так були влаштовані, що вдома і на війні щонайбільше зробити й
витерпіти були спроможні" [Timkowsky 1811, 13]) спричинив надмірну войовничість й огрубив характер.
Порівняння недоліків стародавніх народів у висновках особливо чітко оприявнює, на чиєму боці (можливо, й мимоволі) перебувають симпатії автора. Прочитання в такому аспекті робить твір іще цікавішим, оскільки різноманітні натяки розкидані по всьому тексту. Так, розповідаючи про вірування греків – а на думку Романа
Тимківського, "Ніщо не може жвавіше й чіткіше явити характер і освіту якогось
народу так, як поняття про властивості і якості Вищої Істоти" [Timkowsky 1811, 6] –
він каже, що їхні боги були "непостійні, марнославні, то сумирні й ніжні, то занадто жорстокі, вигадливі й веселі, в інший час – пихаті й неприступні, загалом такі,
якими були самі греки" [ibid., 7]. Релігія ж римлян – "проста, бідна, дещо печальна"
не екстраполюється автором на римське суспільство, хіба що, коли йдеться про перші пункти з переліку чеснот громадянства: "помірність, простота, величність і міцність духу, любов до слова, рідкісна вірність, чесність, зразкова добропорядність,
повага до влади, патріотизм, твердість і постійність" [Timkowsky 1811, 14]. Не
менш цікавими для аналізу авторського образу є етикетні частини промови – почуття міри і власної гідності в кожному рядку.
Таким чином, з огляду на низку жанрово-стильових характеристик, притаманних сукупності прозових латиномовних творів, вважаємо за доцільне застосовувати
у дослідженнях неолатинської літератури не історико-літературний (оскільки мета
історії літератури – "окреслення поступового розвитку літературних явищ" [Мітосек 2005, 104], а філолого-історичний аналіз, застосовуючи який, дослідник має на
меті реконструкцію, опис і пояснення твору [ibid., 97]. Тобто змістити акценти з
пошуків місця в історії розвитку літературних явищ, яке конкретний твір може проілюструвати чи яку лакуну він здатний заповнити в цій історії, з інвентаризації і
характеристики художніх засобів, прийомів та образів, і натомість посилити увагу
до самого твору: його відповідність теоретичним настановам своєї доби (чи історичним реаліям), міра художності порівняно з іншими текстами певного жанру в одному часовому зрізі тощо.
Знайомлячись з дослідженнями і рецензіями на сучасні твори літератури nonfiction, абсолютно очевидно, що її дослідники, як і давники чи неолатиністи, доходять тотожних висновків. Так, Роксоляна Свято пише про збірку літературних репортажів Маріуша Щегла: "Чи можна журналістський репортаж назвати актуальним через два десятиліття? Навряд. Надто багато всього змінилося, й більшість із
тих реалій так чи так стали фактом минулого. Якщо ж цей давній репортаж і досі
цікаво читати, то журналістика тут уже ні до чого. Це вже сфера літератури".
У цьому зв’язку пошлемося на думку видатного філолога Гюстава Лансона (1877–
1934), який ще на початку ХХ ст. вважав важливим критерієм відбору матеріалу історико-літературних досліджень естетичний вплив твору: "літературі належать поезії
Ронсара, але також промови Бюссе, драми Расіна, але й листи Вольтера", і вважав, що
історія літератури має бути історією творів, здатних приносити читачам насолоду
[Мітосек 1966, 101–104]. Саме це можна сказати про твір Романа Тимківського та
сотні подібних, захованих у товщах багатомовної давньої літератури України.
258

Л. Г. Шевченко-Савчинська
Шевченко-Савчинская Л. Г., канд. филол. наук, доц.
Киевский медицинский университет АНМ; Украинский медицинский лицей НМУ имени О.О. Богомольца
Преимущества филолого-исторического метода исследования новолатинской литературы
Работа с латиноязычными текстами Украины XV–XIX столетий продемонстрировала потребность
последовательного снятия противопоставления беллетристики с ее вымышленными персонажами и
сюжетом как единственного претендента на звание художественной литературы – литературе факта.
Изучение истоков этой дихотомии, прежде всего, всестороннее исследование произведений и культурно-исторического контекста их возникновения, убеждает в необходимости различать, а не противопоставлять, упомянутые виды литературной деятельности. Это важный шаг на пути к более глубокому осмыслению закономерностей развития культуры, механизмов воздействия на реципиента, перспектив ее внедрения и воздействия на общественное сознание.
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Benefits of Philological-Historical Method in Neo-Latin Literature
The Neo-Latin part of an Ancient Ukrainian literature was proscribed for ages. The article presents the
results of study of the ancient Latin-speaking intellectuals of Ukraine. The Latin language is considered as a
factor in the creation of a special type of cultural borderlands. The author draws attention to the
methodological aspects, studies of Ukrainian Neo-Latin texts, examines major genres and styles, pointing out
that intertextuality is a fundamental principle of the emergence of new Latin works, many of which belong to
the literature of fact.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И КОММЕНТИРОВАНИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
(на материале полемического сочинения середины XVI века
"Разговор Поляка с Литвином")
Бидная Анна Александровна,
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь
В статье рассматриваются латиноязычные вставки в текст польскоязычного произведения середины
XVI века "Разговор Поляка с Литвином". Поднимается проблема терминологического определения подобного двуязычия. Основное внимание уделяется анализу функций различных видов латинских вставок
в тексте этого произведения, а также влиянию, которое они оказывают на смысловое значение текста.
Ключевые слова: макаронизм, смешение языковых кодов, смешанная речь, латиноязычные вставки, интертекстуальность и контекстуальность цитаты.

Современные издания и переводы древних текстов, написанных на двух языках,
один из которых латинский, появляются сравнительно редко, филологи, историки,
литературоведы, пользующиеся подобными текстами, не рассматривают латинские
вставки как нечто принципиально важное для понимания содержания и структуры
данного текста. Латинские выражения либо механически переводятся, либо кратко
пересказываются, либо попросту опускаются, трактуются они в качестве декоративного элемента стиля произведения, проявляющего эрудицию его автора. Однако,
переход с одного языка на другой в рамках одного сочинения, который, как правило, является не только стилистически, но семантически мотивированным, стал привлекать внимание современных исследователей. Анализу механизмов подобного
перехода на латинский язык в памятниках культуры Речи Посполитой посвящены
статьи польских исследователей Ежи и Анны Аксер [4, 5, 6]. Как подчеркивает
польская исследовательница, что "раскрытие подобных механизмов позволило бы
намного лучше понять идеологическую направленность текста, создаваемую на
уровне стилистики и композиции" [Axerowa 2004, 157].
Подобных двуязычных текстов в истории культуры и литературы Великого
Княжества Литовского и Речи Посполитой достаточное количество, однако в отношении функционирования в них латинского языка они являются мало изученными. В терминологическом определении подобного явления также нет определенного единства. В истории польской литературы можно встретить определение "макаронизм" [Bruckner 1924, 225], под которым понималось вплетение форм другого
языка, как элемента литературной игры, основанной на достижении комического
эффекта. Были также предприняты попытки отделить прозаические произведения
Речи Посполитой XVI–XVII века, в которых латинские вставки не носили пародийного характера, предлагались термины "педантизм", "варваризм" [Axerowa 2004, 158].
На наш взгляд, к подобному явлению применимы термины, используемые в современной социолингвистике – "смешение (переключение) языковых кодов", а также
"смешанная речь". Под смешением языковых кодов понимается вид речевой стратегии в ситуации билингвизма, предполагающий хорошее владение обоими языками и высокий уровень компетенции, когда происходит переход с одного языка на
другой внутри высказывания. Смешанная речь – речь билингва, характеризующая260
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ся сознательным или бессознательным включением второго языка в высказывание
на родном языке [Словарь социолингвистических терминов, 2006, 195, 196].
Примером, прекрасно иллюстрирующим смешанную речь, является анонимное
публицистическое произведение середины XVI века "Разговор Поляка с Литвином,
из которого каждый может увидеть, что есть истинная вольность или свобода…"
("Rozmowa Polaka z Litwinem z której tu snadnie każdy obaczyć może co jest prawa
wolność abo swoboda…" – далее "Разговор"). Произведение написано в форме диалога между Поляком и Литвином и состоит из двух "Разговоров", между которыми
вставлено стихотворение "К Полякам и Литве". Диалоговая форма прекрасно соответствовала актуальной тематике этого сочинения, ведь оно было написано в сложных общественно-политических условиях подготовки к государственной унии между Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским. Вопросы объединения и его условий активно обсуждались правящей элитой обеих государств, как
на сеймах, так и на страницах общественно-политической публицистики. В 1564 году появляется сочинение Станислава Ожеховского "Quincunx", в котором с помощью различных аргументов автор доказывает, что княжество является низшей по
отношению к королевству формой государственности, так как в королевствах общество свободно. Короля коронует духовенство и в выборе короля участвуют его
подданные, что сдерживает тиранию и произвол королевской власти. В княжествах
же, по словам Ожеховского, царит тирания, так как князь имеет абсолютную, никем не сдерживаемую, власть над своими подданными, а значит там царит беспредел и рабство. В качестве примера "свободного" государства в "Quincunx" расхваливается Королевство Польское, а также обосновывается его право на инкорпорацию Великого Княжества Литовского. Такая позиция не могла не вызвать реакции
со стороны тех кругов Великого Княжества, которые выступали против унии или
соглашались на нее лишь при условии сохранения государственности и равенства с
Королевством Польским в новом государственном образовании. Кроме того, сочинение Станислава Ожеховского своими резкими формулировками задевало патриотические чувства жителей Великого Княжества Литовского [Сокол 1974, 104–105].
Прямым ответом на "Quincunx" Ожеховского и стал "Разговор", вышедший в Бресте в 1564 году без указания авторства [Аннушкин, 1970, 37].
Содержательно автор "Разговора" концентрируется на вопросах свободы общества, независимости государства, личной свободы, поддерживает основные положения теории естественного права и общественного блага, выдвинутые еще в Античности. Композиционно "Разговор" строится на опровержении всех доводов (argumenta) Станислава Ожеховского, которые приводятся в "Quincunx". Как известно,
реализация определенных общественно-политических целей в то время во многом
зависела от ораторского искусства и умения политического деятеля своей речью
склонить большинство слушателей на свою сторону. Поэтому выбор определенной
языковой стратегии был обусловлен идейным содержанием публицистического текста. Смешанная речь и в частности латинские вставки в "Разговоре" выполняли
определенные функции, без анализа которых невозможно целостно представить ни
идейную направленность текста, ни его композиционно-стилистическую структуру.
В тексте "Разговора" можно выделить несколько типов латинских вставок. Вопервых, это так называемые вводные слова: ergo, etc., generaliter, alias, aequivoce,
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questio. Подобные выражения не влияют на смысловое содержание фразы, большинство из них употребляются и в современных текстах, поэтому они, как правило,
оставляются на языке оригинала.
Второй тип латинских вставок можно условно назвать "терминологическим",
это такие слова или выражения, которые автор произведения использует в качестве
дефиниции определенных понятий, в связи со спецификой данного текста они
практически все связаны с политико-правовой и философской сферой. Подобных
выражений в тексте достаточно большое количество: regnum (королевство), ducatus
(княжество), libertas (собода), servitus (рабство), ius regni (королевское право), imperialia insignia (императорские знаки отличия), insignia regni (королевские знаки
отличия), pater regni (отец королевства), despotia (деспотия), dynastia (династия),
imperium (империя), aristocratia (аристократия), dimocratia (демократия), onera
(обязанности), regalia (королевские привилегии), rex (король), dux (князь), kiranos
(господин), igemon (предводитель), anax (вождь), nobilitas generis (шляхта), natura
(природа), animus (дух), argumentum (доказательство), vitium argumenti (ошибочное
доказательство), fallacia aequivocationis (огреха многозначности) etc. Подобные
"термины" в тексте могут стоять в различных падежах, необходимых для правильного построения фразы, а также некоторые из них имеют в тексте польскоязычные
соответствия, это касается, прежде всего, ключевых понятий этого произведения:
libertas – wolność / swoboda, servitus – niewola, regnum – królestwo, ducatus –
księstwo, rex – król, dux – księże. Необходимо отметить, что повсеместно в тексте
автор пользуется польскими определениями, латинский "термин" становится необходимым, когда он заявляет о том, что его оппонент Ожеховский неправильно их
понимает: "aequivocatoinis fallacyą w tym pokrywa Orzechowski, iż ty słowa abo
terminy regnum, ducatus, libertas, servitus kładzie in praemissis różnym rozumieniem niż
w konkluzyjej" (огрехой многозначности Ожеховский и прикрывается, что эти слова или термины regnum, ducatus, libertas, servitus он использует в предпосылках
иначе, чем в выводах) [Rozmowa 1890, 9]. Тоже касается остальных "терминологических" разногласий со Станиславом Ожеховским в понимании этих ключевых для
обоих авторов понятий [Rozmowa 1890, 25, 46]. Поэтому, на наш взгляд, при переводе данного текста их следует оставлять неизменными латинскими выражениями.
Наиболее частым типом латинских вставок в тексте "Разговора" являются цитаты и криптоцитаты. По словам польской исследовательницы Анны Аксер, данный
тип латинских вставок в тексты, написанные на ином языке, является "особенно
обещающим с точки зрения анализа спаянности текста", они представляют собой
"своеобразный код, употребление и понимание которого было свидетельством принадлежности к современной элите" [Axerowa 2004, 158–159]. Подобные латиноязычные цитаты и криптоцитаты выполняют в тексте несколько функций. Во-первых,
любая цитата наделена интертекстуальными свойствами, которые раскрываются в
целой цепочке парафраз и соотнесений с определенными произведениями или их
частями, понятыми синхронически или диахронически в разрезе всей европейской
литературы. Цитата может соотноситься не только с первоисточником, но и с иными элементами определенной литературной традиции, зависящими от степени эрудиции автора, от аудитории читателей/слушателей, на которую этот текст ориентирован, от жанрово-стилистической структуры текста. Во-вторых, использование
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"чужого" текста в собственном приводит в действие механизм контекстуальности.
Реципиент, распознающий цитату, автоматически отсылается не только к определенному произведению, но и конкретной ситуации – контексту, заключенному в
этой цитате. Поэтому на смысловое значение переводимого или анализируемого
текста влияет не только непосредственное значение латиноязычной цитаты, но и
контекст, из которого она взята. Именно расшифровка контекста цитаты становится
условием правильной интерпретации текста [Axerowa 2004, 159]. В данной статье
мы лишь наметим основные черты анализа и интерпретации латиноязычных цитат
и криптоцитат в тексте "Разговора", так как подобный анализ требует более тщательной и кропотливой работы.
Все латиноязычные цитаты в тексте "Разговора" можно разделить на несколько
видов, в зависимости от того, как автор употребляет их в тексте. К первому виду
относятся цитаты, которые автор дословно переносит из источника с указанием
автора и произведения, например, Cicero 1 de legibus [Rozmowa 1890, 13], Demostenes in Olynthiacis [Rozmowa 1890, 15], Aristoteles in 2 de generatione et corruptione
[Rozmowa 1890, 23], Aristoteles in 1 Eticorum…Cicero in 3 Tusculi [Rozmowa 1890, 63],
Cicero in primo libro De Officiis [Rozmowa 1890, 63], Pawel 2 ad Romanos [Rozmowa
1890, 75]. Иногда автор указывает только автора цитаты: Seneca [Rozmowa 1890, 7],
Cicero [Rozmowa 1890, 13, 14, 37, 43], Clemens Janicius [Rozmowa 1890, 24], Plato
[Rozmowa 1890, 61], Ovidius [Rozmowa 1890, 65, 73] etc. Часто латиноязычная цитата
вставляется в текст без соотнесения с определенным автором или произведением, на
него только косвенно делается сноска: "кто-то сказал", "какой-то поэт написал", "как
говорит философ", "в некотором месте" [Rozmowa 1890, 40, 50, 55, 62 etc.].
Тематически подбор цитируемых на латинском языке авторов и произведений
весьма разнообразен, хотя, по большей части, связан с государственно-правовой и
философской сферой. Цитируются авторы античной литературы и философии, Библия и что весьма интересно, произведения, современные "Разговору" как соотечественников (Петр Роизий, Клеменс Яницкий), так и иностранные (Николо Макиавелли). Несомненным авторитетом в вопросах общественно-политической жизни
считался Цицерон и его политические трактаты, которые чаще всего и цитируются
в тексте "Разговора". В определении ключевых понятий спора между автором "Разговора" и Ожеховским Цицерон выступает, как непререкаемая истина, цитаты из
его трактатов одним своим появлением в тексте должны были рассеять всякие сомнения и выступить самым весомым аргументом в споре. В вопросах философии и
диалектики автор "Разговора" ссылается на auctoritatem Аристотеля и Платона. Эти
авторы весьма стандартны для подобных сочинений того времени. Более интересны цитаты из менее "классических" авторов. Несколько раз в тексте "Разговора"
звучат слова греческого оратора Демосфена. В первом случае приводится обширная
цитата о Филиппе Македонском из второй Олинфской речи [Rozmowa 1890, 15], а
во втором приводится цитата, в которой Демосфен, обращаясь к афинянам, говорит, что Филипп "усердно работает, сражается, участвует во всех делах, чтобы не
упустить удобного случая или момента, чтобы вас (Афинян) победить, пока вы медлите, спорите, выведываете" [Rozmowa 1890, 43–44]. В обоих случаях проводится
параллель между Афинским государством и Великим Княжеством Литовским перед лицом грозного врага, автор напрямую заявляет, что в лице македонского царя
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он видит московского, и что, пока вот уже несколько сеймов подряд шляхта польская и литовская обсуждает вопросы государственной унии, московский царь завоевывает один за другим литовские города [Rozmowa 1890, 44], как некогда Филипп
Македонский один за другим занимал греческие полисы (Dem. Olynth. II). В данном
случае автор "Разговора", цитируя речи Демосфена, запускает механизм контекстуальности, с помощью которого слушатели или читатели проецируют афинскую ситуацию на современную, причем ее исход им прекрасно известен.
Проведенный анализ латинских вставок в тексте "Разговора" позволяет утверждать, что их наличие в тексте не является простым проявлением авторской эрудиции и одним из элементов декорирования стиля произведения, они несут определенную смысловую нагрузку и выполняют в тексте различные функции, поэтому их,
несомненно, следует учитывать при переводе или анализе данного произведения.
Бідная А. О., канд. істор. наук, викл.
Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь
Проблеми перекладу і коментування двомовного тексту (на матеріалі полемічного твору середини XVI ст. "Розмова Поляка з Литвином")
У статті розглядаються латиномовні вкраплення в текст польськомовного твору середини XVI
століття "Розмова Поляка з Литвином". Порушується проблема термінологічного визначення подібної
двомовності. Основна увага приділяється аналізу функцій різних видів латинських вкраплень у тексті
цього твору, а також їхньому впливу на смислове значення тексту.
Ключові слова: макаронізм, змішання мовних кодів, змішане мовлення, латиномовні вкраплення,
інтертекстуальність і контекстуальність цитати.
Bidnaya A. A., Ph. D., Lecturer
Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
The Problem of Translation and Commentating of the Bilingual Text (on the Material of the
Polemic Work of the Middle of the XVI-th c. "Conversation Between Polish and Lithuanian")
The article is devoted to the research of the Latin insertions in the Polish text of the XVI-th century
"Conversation between Polish and Lithuanian." The problem of terminological definition of the bilingual
texts is discussed in the article. The main attention is paid to the analysis of the functions of the Latin
insertions in the text of "Conversation" and their influence on the meaning of the text.
Key words: macaronizm, confusion of linguistic codes, the mixed speech, Latin insertions, intertextuality
and contextuality of the citation.
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ВЧЕННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ
В АНОНІМНІЙ ЛАТИНСЬКОМОВНІЙ ПОЕТИЦІ "CAMOENA IN PARNASSO"
Ластовець Марія Юріївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено дослідженню анонімної латинськомовної поетики "Camoena in Parnasso" (1689 р.),
а саме вченню про літературні жанри. Подано структуру змісту поетики, розглянуто ключові поняття
теорії віршування, подані дефініції літературних жанрів та їх диференціація.
Ключові слова: латинськомовна поетика, теорія віршування, літературні жанри, віршування.

Головними джерелами вивчення української латинськомовної поезії XVII–
XVIIІ століття залишаються курси поетик та риторик, укладені викладачами київського колеґіуму. Частину текстів цих курсів було надруковано та перекладено
українською та російською мовами, проте залишається неперекладений жодною
мовою масив текстів у рукописах. Але це лише питання часу, адже за останні десятиліття з’явилося чимало наукових розвідок, присвячених дослідженню латинськомовного періоду в розвитку української літератури.
Актульність статті визначається загальним інтересом філологів та істориків до
існування латинськомовного періоду в Україні та літературних знахідок, зокрема.
Київська поетика належить до літературних пам'яток XVII століття, написаних латинською мовою і недосліджених в окремих наукових розвідках. Метою статті є
проаналізувати анонімний латинськомовний поетичний курс "Camoena in Parnasso"
на предмет тлумачення літературних жанрів. Об'єктом дослідження є текст анонімної латинськомовної поетики "Camoena in Parnasso". Предметом дослідження є
вчення про літературні жанри, викладені в рамках цієї поетики. Наукова новизна
полягає у тому, що цей латинськомовний поетичний курс залишається неперекладеним і недослідженим, а відповідно й недоступним широкому колу дослідників.
Вивчення київських поетичних та риторичних курсів почалося із середини
XIX століття і пов’язане з ім’ям українського академіка Миколи Петрова, який присвятив низку статей огляду словесних наук та літературних занять в Київській академії. Матеріалом для статтей слугували тексти рукописів латинськомовних поетик та
риторик, датованих XVII–XVIII ст., зокрема: "Liber artis poeticae" (1637 р.) Андрія
Старновецького та М. Котозварського, "Fons Castalius" (1685 р.), "Leo Roxolanus"
(1693 р.), "Lyra" (1696 р.), "Concha" (1698) Стефана Яворського, "De arte poёtica"
(1705 р.) та "De arte rhetorica" (1706 р.) Феофана Прокоповича, "Idea artis poёsos"
(1707 р.) Лаврентія Горки, "Parnassus" (1719–1720 рр.), "Hortus poёticus" (1736 р.)
Митрофана Довгалевського, "Praecepta de arte poёtica" (1746 р.) Георгія Кониського.
Змісту окремих поетик та риторик торкалися й інші дослідники, зокрема Макарій Булгаков у праці "История Киевской академии" наводить зміст першої відомої
поетики "Liber artis poёticae" (1637 р.) А. Старновецького та М. Котозварського.
Цей поетичний курс згадується також у Віктора Аскоченського ("Киев с древнейшем его училищем Академиею" (1856 р.)) та у Євгена Регушевського ("Рукописи
профессора О. С. Грузинського" (1970 р.)). На жаль, сам рукопис поетики не зберігся до нашого часу. Згадувані дослідники розглядають також і інші поетичні та ри265
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торичні курси, але, по суті, це побіжний огляд, який містить назву і короткий зміст
без ґрунтовного аналізу.
Одним із перших, хто підійшов до системного вивчення поетичних курсів, був
Микола Петров, який у "Трудах Киевской Духовной Академии" за 1866–1868 рр.
опублікував низку статей під назвою "О словесных наукахъ и литературныхъ занятияхъ отъ начала ея до преобразования въ 1819 году". Дослідник розглядає ключові поняття поетики, дає визначення поезії та жанрам, збагачуючи теоретичний
матеріал численними прикладами.
Іншим дослідником, який займався вивченням київських поетичних курсів став
український вчений Володимир Рєзанов. У своїй трилогії праць "Из истории русской драмы. Школьные действа XVII – XVIII вв. и театр иезуитов" (1910 р.), "К истории русской драмы. Поэтика М.-К Сарбевского по рукописям музея Чарторийских в Кракове" (1911 р.) , "К вопросу о старинной драме. Теория школьных декламаций по рукописным поэтикам" (1913 р.) автор проводить порівняльний аналіз
київських, польських та західноєвропейських поетик і доходить висновку, що латинськомовні українські поетики створювалися за європейськими зразками.
Поодинокі праці, в яких згадуються українські латинськомовні поетики та риторики, зустрічаємо у таких дослідників, як Арсеній Кадлубовський ("Правила піитические" Аполлоса Байбакова (1899 р.)), Д. Бабкін ("Русская риторика начала
XVII в." (1951 р.)), Віктор Данилевський ("Ломоносов на Украине" (1954 р.)), Павло
Попов ("З історії поетики на Україні" (1959 р.)), Юрій Мушак ("Овідій у поетиці
Ф. Прокоповича" (1960 р.)), Ришард Лужни ("Поэтика Феофана Прокоповича и
теория поэзии в Киево-Могилянской академии (первая половина XVIII в.)" (1966 р.)).
На матеріалі окремих латинськомовних поетичних курсів Олександр Білецький досліджував розвиток літературних жанрів.
Більш ґрунтовні дослідження українських латинськомовних поетик та риторик
знаходимо у монографіях українських учених Григорія Сивоконя ("Давні українські
поетики" (1960 р.)), Володимира Крекотня ("Байки в укрїнській літературі XVII–
XVIII cт." (1963 р.)), польської дослідниці П. Лєвін ("Wyklady poetyki w uczelniach
rosyjskich (1722–1774) a tradycje polskie" (1974 р.)).
І, нарешті, у 1983 році вийшла монографія вітчизняного дослідника Віталія Маслюка "Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст." – наґрунтовніше дослідження київських поетичних та риторичних курсів. Ми зупинимося на детальному аналізі анонімної латинськомовної поетики "Camoena in
Parnasso", укладеної в Київський академії.
Поетичний курс, назва якого перекладається як "Муза на Парнасі", був створений у 1689 році в Києві невідомим автором. Вивчення цієї літературної пам'ятки
становить беззаперечний інтерес для дослідників української латинськомовної спадщини. По-перше, XVII століття в Україні цікаве своїм культурно-історичним
тлом: релігійне розмаїття, багатомовність, національно-визвольні війни, і паралельно на цьому фоні – небувале піднесення Києва як духовного та просвітницького
центру. По-друге, це роль латинської мови в українському мовному та літературному просторах зазначеного періоду. Для Західної Європи використання латинської
мови в багатьох сферах життя було історично обумовлене, в той час як на теренах
України це стало явищем досить незвичайним. Тим не менш, абсолютно беззапере266
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чним залишається той факт, що латинська мова в Україні не просто прижилася, а
стала чи не єдиною мовою освіти XVII–XVIII століття, а також джерелом поетичної творчості. Латинськомовні твори українських поетів можна, не вагаючись, поставити в один ряд із західноєвропейськими зразками поетичного мистецтва за ступенем майстерності та художньої досконалості. Але для поета важливо не лише
мати талант до створення поезій, а й володіти теоретичними знаннями з цього ремесла, для чого і створювалися шкільні поетики та риторики, які навчали мистецтву слова. Однією з таких поетик була "Camoena in Parnasso". У межах статті неможливо розглянути весь зміст цього поетичного курсу, тому ми обмежимося лише
висвітленням одного з питань, а саме вчення про жанри.
Насамперед необхідно сказати декілька слів про те, що являє собою цей поетичний курс взагалі, тому ми вважаємо за доцільне представити структуру змісту, зберігаючи оригінальний правопис і пунктуацію:
Classis I. De comuni jam oratorum, quam poetarum.
1. 1. De periodo, de tropis, et figuris tam verborum, quam sententiarum.
1. 1. 1. De structura, definitione, et divisione periodi.
1. 1. 2. De ornamentis periodi seu de usu toporum et figurarum.
1. 1. 3. De fontibus amplificationum.
1. 2. De epistolis decore conscribendis.
1. 2. 1. De natura et definitione epistolarum.
1. 2. 2. Praxes epistolarum.
Classis II. De habitu sive arte poёseos.
2. 1. De natura, dignitate, necessitate et utilitate seu fine poёseos.
2. 2. De versu, carmine, generibus carminis et de appelationibus.
2. 3. De carmine hexametro.
2. 4. De carmine pentametro.
2. 5. De poёsi lyrica.
2. 6. De poesi dramatica.
Caput III. De chria.
3. 1. De partibus chriae.
3. 2. Praxes chriae.
Ми бачимо, що структура цього поетичного курсу багато в чому подібна до тих
поетик, які укладалися в Європі, та безпосередньо в академії, і поєднувала у собі
дві головні частини: про мистецтво риторичне та мистецтво поетичне. Порядок цих
складових не був канонічним і залежав від задуму самого автора. Мова поетики
переважно відповідає граматичним нормам латинської мови класичного періоду з
нечисленними стилістичними та орфографічними відхиленнями. У першій частині
йдеться про теоретичні засади риторики. Тут містяться відомості про період, тропи,
фігури слів і думки та правила складання і написання листів. У другій частині поетики обгрунтовується теорія поезії: подається визначення самої поезії, її природа та
принади перед іншими жанрами. Автор поетики визначає поезію як мистецтво, що
описує діяння людей у піснях. (Poetica est ars, hominu acciones effingens…in carminibus) [арк. 113], а самих поетів – митцями, які не вигадають якісь речі, а відтворюють, зображують або наслідують події з життя. (Poetae vocant fictores, non quasi
fingunt res, sed quia effingunt, seu exprimunt, vel imitant res iam factas.) [арк. 113].
267

Studia Linguistica. Випуск 8/2014

Принади поезії полягають у її божественному походженні, адже в античності поетів
називали теологами, тому що вони складали пісні про богів. (Poёsis res esse divina
dicitur. Nam poёtae etiam ab antiquis dicti sunt theologi: quondiam de Diis multa
carmina conficiunt.) [арк. 119]. Ще з античних часів була усталилася думка про користь поезії як такої, що відвертає людей від усього лихого. (Deffereant poёtae
homines a malo.) [арк. 120].
Дефініція вірша подається традиційно як висловлювання, що має визначений
жанр, розмір, композицію і об'єднане стопою. (Versus…est oratio, certo genere, numero atque ordine, pedum alligata.) [арк. 120]. Вірші бувають: героїчні, елегійні, сатиричні, буколічні, георгічні, моральні, епіталами, епітафії, поховальні, плакальні,
панегіричні, символічні, повчальні, благальні, кратичні, прокляття, пісні на святкування ста років, виховні, колективні, тріумфальні, дифірамби, пародії, палінодії.
(Carmina sunt: heroica, ellegiaca, satyrica, bucolica, geogica, ethica, epithalamica, epithaphica, epicedia, threnodia, panegyrica, symboleutica, protreptica, apeuctica, treseutica, cratica, dirae, saecularia, propeutica, celeusmata, epinikia, dithirambica,
parodiae, polinodiae.) [арк. 122–123].
Далі вірші розподіляються за жанрами відповідно до розміру, яким вони пишуться. Такий поділ був відомий ще з античності, коли епічні поеми писалися дактилічним гекзаметром, ямбічні розміри переважали в трагедіях, комедіях та сатиричних драмах, а в елегіях використовувалося поєднання гекзаметра з пентаметром, яке отримало назву елегійного дистиха і т. д. У поетиці "Camoena in Parnasso"
спостерігається схожий поділ. Так, гекзаметр панував у царині епосу, пентаметром
писалися загадки, символи та емблеми, буколічна поезія, елегійна, сатирична, акровірш, вірш-ехо та епіграми.
Буколічна поезія визначається як наслідування пастуших та сільськихсправ. Персонажами такої поезії є пастухи, землероби, виноградарі, рибалки та мисливці.
(Bucolica poёsis est imitatio actionum pastoricarum at rusticarum. Materiae poesis sunt
pastores…agricolae, vinitores…piscatores, venatores.) [арк. 146].
Окремі розділи поетичного курсу присвячені ліричній та драматичній поезії. За
визначенням автора поетики, ліричною поезією називаються вірші, які співають під
ліру або кіфару, такі вірші називаются одами, що в перекладі означає – пісня.
(Poёsis lyrica dicitur illa cuia carmina ad lyram aut cytharam canebant, dicuntur talia
carmina ode, quod significat cantum.) [арк. 163].
Драма не є однорідним жанром, тому що поділяється на трагедію та комедію.
Трагедія визначається як драма, що зображує людські нещастя та сумну загибель.
(Tragedia est drama illustrans personarum calamitates, et tristes interita exprimens.)
[арк. 164]. Трагедія складається із чотирьох частин: прологу, епілогу, оповіді та хору. Пролог коротко оповідає про події, які будуть розгортатися попереду, в епілозі
підбиваються підсумки трагедії. Оповідь містить безпосереднє розгортання подій,
які або вигадані, або містять історичну правду. Хор, як складова частина трагедії,
не має фіксованого місця в її структурі і може бути або після усієї дії, або між діями, це залежить від художньої функції хору в конкретній трагедії.
Комедія відрізняється від трагедії умовами, в яких існують персонажі, і зображує справи низькі та особисті. Крім того, їх різнить фінал, оскільки комедії починаються завжди хвилююче, а закінчуються позитивно, в той час як у трагедіях по268
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чаток є щасливим, а у фіналі наявний невід'мний мотив смерті і нещасливої долі.
(Comedia a tragoedia differt primo conditione personarum, quia in comedia res humiles
aut privatae, in tragoedia principes introducntur. Secundo differt exito…in comedia initia
turbulenta, fines autem laeti, in tragoedia printipia laeta, fines turbulenti solent.) [арк. 165].
Короткий огляд поетичного курсу "Camoena in Parnasso" дозволяє зробити висновок, що у XVII ст. в Києві була детально розроблена теорія поетичного та ораторського мистецтва. Відчувається безсумнівний вплив античної теорії поезії та
диференціації літературних жанрів, але наявний і суто бароковий елемент в теорії
віршування. Йдеться, насамперед, про розгалуженість жанрів курйозної поезії: емлеми, загадки, символи, хроновірші та вірші-ехо. Традиційне тлумачення отримують класичні жанри поезії (лірична та драматична), що пояснюється прагненням
авторів київських поетик, з одного боку, не відступати від античних канонів, а з
іншого, дотримуватися літературної традиції свого часу. Фантазія і новаторство
допускаються у будь-якій літературній творчості, в той час як при укладанні навчальних матеріалів, якими і були поетичні курси, необхідно враховувати усталені норми щодо форми і змісту цих курсів.
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Study of Literary Genres in Latin Poetics "Camoena in Parnasso"
The article is devoted to the investigation of Latin poetics "Camoena in Parnasso" (1689), in particular,
genre interpretation. The content of poetics structure is given, the key notions of versification theory are
displayed, literary genres’ differentiation is being considered.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ "НОННІВСЬКОГО" ПИТАННЯ
У КЛАСИЧНІЙ ФІЛОЛОГІЇ
Лущенко Тетяна Леонідівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті досліджується проблематика "ноннівського" питання: біографія поета, авторство та доля
творів Нонна Панополітанського. У статті приділяється увага проблемі виявлення приналежності творів автора до літературної епохи, питанням його наступників та попередників.
Ключові слова: давньогрецька мова, візантійський епос, пізньоантичний епос, Нонн Панополітанський, "ноннівська" школа, парафраза.

Серед корпусу грекомовного епосу значної уваги заслуговують "Діонісіака" та
"Парафраза Євангелія від Іоанна" (далі – "Парафраза") Нонна Панополітанського,
копта з єгипетського міста Панополь (Πανόπολις).
"Ноннівське" питання, перегукуючись з гомерівським питанням, підіймає аналогічні проблеми, що пов’язані з проблемою авторства і особистістю Нонна Панополітанського та долею "Парафрази" та "Діонісіаки".
Власне, якщо існування Нонна Панополітанського як історичної особи
з’ясовано, то питання біографії поета, авторства, датування років та послідовності
написання "Парафрази" і "Діонісіаки", наступників та попередників Нонна ще не
отримали ґрунтовного висвітлення. Спроби відповісти на ці та подібні питання були завжди, однак потребують чіткого узагальнення і структурування, а інколи оновлення чи доповнення, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Докладне вивчення наявних у сучасній класичній філології та візантиїстиці концепцій щодо поданої проблематики і є метою нашого дослідження.
Ускладнює дослідження "ноннівського" питання те, що значна кількість критичної літератури – відсутня у наших бібліотеках. Завдяки проекту Гутенберга є доступ лише до скан-копій фоліантів позаминулого сторіччя, що дозволяє нам, з одного боку, перевірити джерельну базу сучасних досліджень, а з іншого, скористатися
оригінальною критичною літературою.
Евпаній у "Життєописах софістів" (405 р.) згадує про автора [Х, 7, 2], імовірно
Нонна. Ця згадка свідчить на користь раннього датування творів Нонна, разом з
тим Евпаній не зазначив у творі імені Нонна Панополітанського.
Агафій Мірінейський називає Нонна у своїй поемі сер. V ст. новим автором відносно античних [Hist. IV, 23, 5]. Власне цю дату і можна назвати пізньою межею,
до котрої було створено твори.
Нонна з Панополя згадує Свіда, енциклопедичний словник другої половини Х ст.,
однак не в окремій статті, а як "дуже освіченого чоловіка; він той, хто перефразував
Іоанна Богослова епічним віршем" під заголовком "календарні нонни".
Оскільки у "Діонісіаці" оспівано Бейрут, припускають, що поет навчався у Бейрутський юридичній школі, чи принаймі жив у Бейруті, був коптом (так називали
єгипетських християн мусульмани), а за походженням був з Панополя (Πανόπολις).
Датування років життя Нонна Панополітанського та написаних ним "Діонісіаки"
та "Парафрази" викликає найрізноманітніші думки. Дослідниця Барбара Абель270
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Вільманс [Abel-Wilmans 1977, 79] узагальнила наявні гіпотези і виводить три основні версії щодо датування творів Нонна Панополітанського у своїй дисертації:
1. З 390 до 405, за видавцем поета А. Людвігом, адже Нонн нібито наслідував
Григорія Назіанзіна. Існує згадка про Нонна у "Життєописах софістів" Евіапія, яка
свідчить на користь цієї гіпотези.
2. Між 397 і 470, умовно за Р. Кайделем, коли нібито була написана "Діонісіака". Згодні з цим датуванням також М. Кун, Дж. Брауне і Дж. Голега, оскільки перші твори "ноннівської" школи належать до часу імператора Анастасія (491–518).
А "Парафразу", за прихильник цієї теорії, було написано після 431 року, після
Ефейського собору, відповідно до В. Штегемана.
3. Після 440 і до 490 роками, за Р. Фрідленде, адже відчутний вплив на творів
Нонна Кіра з Панополя, а початок "ноннівської" школи датується 470 роком. Згодний з цим датуванням Ф. Віан.
Подані гіпотези, як і будь-які інші, мають свої хиби, адже ґрунтуються здебільшого винятково на текстологічному аналізі. А Нонн Панополітанський у своїх текстах має тенденцію до змішання архаїзаторських та сучасних йому мовних тенденцій.
Існує думка, що "Парафраза" і "Діонісіака" написані різними людьми, крім того
більшість рукописів Нонна, крім "Берлінського папірусу" (VI ст. або VII ст.), не
підписані взагалі. Однак тоді постає питання, чому християнин у "Парафразі" використовує стиль, лексику язичницької поеми та рядки із "Діонісіаки" [Dyn. 8.185–187,
8.189] дослівно цитуються у "Парафразі" [Paraph. 21.45–46].
Для датування часу написання творів можна, здавалася б, використати інформацію про "нонівську школу" а також попередників автора.
Зокрема, В. Кріст відносить до цієї школи: Мусея, Коллуфа, Трифіодора, Кіра,
імператрицю Євдокію, Клавдіана, Хрістодор, Павло Силенцціарій, Григорій із Пізи
[Christ 1889, 788–790].
Ф. Віант, котрий виступає за третій варіант датування за Барбарою АбельВільманс [Abel-Wilmans 1977, 79], відносить до "ноннівської" школи поетів епохи
імператора Анастасія (491–518): Мусея, Коллуфа Лікополітанського, Христодора
Копського і Драконтія.
А у "Памятники византийской литературы IV–IX ст." (1968) та у збірнику "Византийская литература" (1974) Л. А. Фрейберг називає поетами "ноннівської школи": Трифіадора, Мусея і Коллуфа [Фрейберг, 1967, Фрейберг, 1977].
У "Oxford Dictionary of Byzantium" 1991 (далі – ODB) А. П. Каждан, де врахував знахідки оксиринських папірусів, визначає роки життя Мусея, Колуфа, Хрістодора Копського, Павла Силенціарія як V–VI ст. н. е., Кіра Панополітанського
зазначає рік смерті 457, Клавдіана роки життя 370–404 рр., Євдокії-Атенаїди –
400–460 рр. [ODB 1991, 1420, 1137, 504, 1163, 469, 220], Драконтія та Григорія із
Пізи не згадує взагалі, а час життя Трифіадора визначає раннім ІІІ – пізнім IV ст. н. е.
[ODB 1991, 2119].
Після зміни ролі Трифіадора, з послідовника на попередника Нонна, можна було
б Нонна назвати послідовником запроваджених Трифіадором метричних правил.
Однак ця гіпотеза має контраргумент у А. Віфштанда, який підкреслює різницю у
метричних схемах цих двох авторів, попри зовнішню схожість [Wifstrand 1933, 75].
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А. В. Захаров [Захаров 1997, ХХ–ХХІ] взагалі називає Нонна значущою фігурою
епосу, однак вважає, що школи Нонн Панополітанський не створив, а вищеназвані
поети писали в одному ключі, однак не належали до однієї поетичної школи.
Інше цікаве питання, котре опосередковано торкається датування написання
творів: спроба співвіднести твори Нонна з конкретною літературною епохою, пізньою античністю чи Візантією. Щодо періоду IV–VI ст. н. е. у науковців існують
різні думки, що і поскладнює відповідь на це запитання. Дослідники цей період відносять то до Візантії (Л. А. Фрейберг, Л. В. Павленко), то до пізнього еллінізму
(С. С. Аверінцев), або і до пізньої античності (М. Є. Грабарь-Пассек, І. М. Тронський).
У 1964 М. Є. Грабарь-Пассек помістила статтю про Нонна у збірник "Памятники
поздней античной поэзии и прозы" [Грабарь-Пассек 1964, 66–67].
У 1968 у збірник "Византийская литература IV–VI вв." Л. А. Фрейберг і Т. В. Попова помістили статтю "Поэтика византиской литературы" [Фрейберг, Повова, 1968,
9–37] зі згадкою про Нонна власне як про візантійського поета. Тут же С. С. Аверинцев присвятив окремий розділ цьому питаню у [Аверинцев 1968, 142–143].
У 1974 у збірнику "Византийская литература" Л. А. Фрейберг вміщає коротку
згадку про Нонна у статті "Византийская поэзия IV–X вв. и античные традиции"
[Фрейберг, 1974. 39–51].
1975 року Л. А. Фрейберг у "Античность и Византия" у статті "Античное литературное наследие в византийскую эпоху" також згадує Нонна Панополітанського
[Фрейберг 1975, 23–25]. Відтак Л. А. Фрейберг активно відносить Нонна власне до
епохи Візантії.
А у 1977 у "Поэтика ранневизантиской литературы" С. С. Аверинцев вважає, що
текст можна віднести до "пізньоантичної літератури", але дослідник вирішив зосередитися на пошуках в текстах "ранньовізантійських" мотивів [Аверинцев 1977, 11].
Водночас у 1991 найбільший сучасний дослідник-візантиїст А. П. Каждан поміщає
словникову статтю "Nonnos" у "Oxford Dictionary of Byzantium" [ODB 1991, 1492]
Довгий час візантійська література не мала свого героїчного епосу Л. В. Павленко [Павленко 2012, 412], куди цей дослідник відносить і Нонна Паноплітанського, а
наслідувала Гомера.
Оскільки історичні та літературні періоди не завжди збігаються, тому початком
Візантії вважати добу від правління Юстиніана такий дослідник, як Леонід Павленко [Павленко 2014, 116] вважає недоцільним, зокрема і з огляду на виключення з
кола наукових інтересів греко- та латиномовної патристики цього часу, творчості
Нонна Панополітанського, Євдокії-Атенаїди.
Отже, ми можемо підсумувати, що біографія Нонна не достатньо вивчена. Ймовірніше він жив у проміжку IV–V ст., був досить відомий у Фіваді, його творчість
можна віднести за часовими рамками до літератури доби Візантії, а за сюжетним
наповненням, – до літератури пізньої античності. Нонн Панополітанський написав
спочатку "Діонісіаку", а після навернення у християнство "Парафразу". Оскільки
продовжується прочитання і вивчення Оксиринфських папірусів, питання наступників і попередників викликає певні труднощі.
У перспективі через дослідження на суто мовному рівні ми вбачаємо можливість підтвердження чи спростування певних гіпотез "ноннівського" питання.
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История исследования "нонновского" вопроса в класcической филологии
В статье рассматривается проблематика "нонновского" вопроса: биография поэта, авторство и судьба
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В статье рассматривается речевое воздействие как знаково-комплексное целенаправленное влияние
на интеллектуальную и поведенческую сферу реципиента. В речевом воздействии выделяются способы
(убеждение, внушение, побуждение), типы (13 разновидностей), приёмы (7 видов) и инструменты.
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В ряду современных подходов подходов к анализу речевого воздействия (далее –
РВ) одним из наиболее полных и целостных лингвистических можно считать докторскую диссертацию Е. В. Шелестюк [2009]. РВ рассматривается в ней как знаково-комплексное (в письменной речи) целенаправленное влияние на интеллектуальную и поведенческую сферу реципиента. РВ осуществляется в виде комплекса речевых актов, включающих информирование, доказывание, аргументацию, симулированный диалог, уговаривание, призыв, повеление, принуждение, оценку, эмоциональное воздействие. Теоретическое описание РВ производится с выделением в
нем способов, типов, приемов и инструментов.
Способами РВ являются убеждение, внушение и побуждение [Шелестюк 2009, 6].
РВ способствуют лингвистические и логико-риторические средства, объединяемые
в понятия текстовых категорий аргументативности и суггестивности.
Аргументативность расценивается с логико-рационалистических позиций и
включает факторы: а) истинности (положений); б) аргументированности (качество
и количество доводов); в) целостности текста; г) информативности (насыщенности
и новизны). Аргументативность включает подкатегорию персуазивности, обеспечиваемую риторическими фигурами, софизмами, а также связностью, имплицитностью и модальностью текста.
Суггестивность есть косвенное, через бессознательное воздействие на подсознание читателя посредством специфически маркированных компонентов и структур
текста. Суггестивность проявляется: а) в допропозициональных лингвистических
характеристиках текста: на уровнях фонетики, просодики, графики, орфографии,
синтаксиса, лексики, словообразования, морфологии; б) на макролингвистическом
уровне – в категории персональности, в плотности информации, в структурнокомпозиционной и стилевой организации текста.
Аргументативность соотносится с убеждением, суггестивность – с внушением
(эмоциональным, эйдетико-когнитивным и установочным); последнее рассматривается в НЛП как психопрограммирующий коммуникативный акт, включающий
три этапа: раппорт, присоединение и ведение.
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Раппорт – это этап привлечения внимания адресата, создание положительной
атмосферы; присоединение – изучение личности, картины мира, перцептивной системы и установок с целью завоевания доверия суггеренда; ведение – этап собственно внушения с помощью аффирмативов-экзерситивов, скрытых императивов, программирующих вопросов и анкоринга.
Принципиальным для ракурса настоящего исследования является мнение автора,
что "в настоящее время нет надежных свидетельств того, что внушение оказывает
заметное или долговременное действие на жизнедеятельность реципиента, если его
содержание противоречит личностным структурам (особенно если оно осуществляется не психотерапевтом профессионалом – Л. В.). Поэтому решающую роль в РВ все
же играют информирование и аргументация, хотя и подбор информации, и структура
аргументации могут быть направлены на внушение" [Шелестюк 2009, 6].
РВ побуждение – это внешнее стимулирование реципиента прямым воздействием на его волю (приказ, призыв, принуждение и уговаривание).
Понятие типа РВ перекликается с понятиями речевой (коммуникативной) стратегии, определяемой как комплекс речевых действий, направленных на достижение
тех или иных коммуникативных целей, и коммуникативной тактики, означающей
одно или несколько речевых действий (речевых приемов), направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего [Иссерс 2003]. Однако, в отличие
от стратегического подхода, тип РВ соотносится не с коммуникативной целью говорящего в какой-либо ситуации общения, а с прагматической функцией, общей
для тех или иных видов высказываний.
Автор выделяет 13 типов РВ:
1. Социальное воздействие – приветствие, прощание, представление, благодарность, извинение, прощение, обещание и т. д.
2. Воздействие с помощью художественных образов: а) рассказ – повествование, рассказ о собственном опыте или опыте другого человека (экспериенциальные
высказывания), рассказ о неком обобщенном герое; б) изображение – художественное описание.
3. Информирование – известие, сообщение, сведение.
4. Доказывание – обоснование, пояснение, описание, экспликация, доказательство, опровержение, экземплификация, толкование, постулирование, определение,
обобщение, сообщение с модусом знания, предположения, мнения и др.
5. Аргументация (аргументация-ведение) – виды сообщений те же, что и в доказывании, но со специальным подбором фактов и упорядочиванием аргументов для
убеждения и переубеждения адресата, иногда с представлением тезиса и аргументов в виде несвойственных им высказываний, добавлением эмоционально-оценочного модуса, манипуляцией с модусами мнения и знания.
6. Симулированный диалог – обращение, риторический вопрос, вопросноответные комплексы.
7. Уговаривание – просьба, предложение, совет, пожелание, навязывание, подначивание, обольщение, подкуп и др.
8. Призыв – воззвание, лозунг, агитация, реклама; презентация, самопрезентация и др.
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9. Повеление – приказ, указание, распоряжение, команда, требование, запрет,
позволение, заказ, напоминание, желание и др.
10. Принуждение – угроза, запугивание, волевой нажим и т. п.
11. Оценка: а) этическая, эстетическая, интеллектуальная, утилитарная – похвала, одобрение, порицание, осуждение; б) социально-правовая – защита, оправдание,
осуждение, обвинение.
12. Эмоциональное воздействие – ободрение, утешение, ласка, жалоба, шутка,
насмешка, хвастовство, оскорбление, угроза, выражение эмоций (например, сожаления, радости, недоумения).
13. Психическое программирование – кодирующие формулы, восклицания, аффективно-эмоциональные фразы, аффирмации-экзерситивы, "вставленные команды".
С убеждением автор соотносит преимущественно доказывание, аргументацию
(в т. ч. манипулятивную), информирование, рассказ (экземплификацию); с внушением – конвенционально-социальное воздействие, оценки, эмоциональное воздействие, симулированный диалог, художественное изображение и психическое программирование; с побуждением – повеление, призыв, принуждение и уговаривание.
При этом способы речевого воздействия могут сочетаться в одном типе РВ.
Выделяются также приемы РВ – специфические психологические, прагмалингвистические и семиотические действия со стороны воздействующего субъекта.
Среди "лояльных" логико-риторических и психологических приемов убеждения
Е. В. Шелестюк выделяет две основных группы: 1) прямое убеждение (поиск весомых аргументов и выстраивание доказательства); 2) корректировку потребностей и
мотивов (нацеливание, компромисс, прием растущих требований (усиление давления), упреждающая аргументация (перехват инициативы), сопоставление и сравнение (предоставление возможности сделать осознанный выбор), позитивная фрустрация, прием "хороший парень – плохой парень", прием примера и негативного
примера и др.
Манипулятивные приемы убеждения предполагают внедрение в психику реципиента(-ов) идей, целей, оценок, искажающих объективную картину мира и имеющих следствием односторонний выигрыш субъекта РВ. В их числе:
1. Дезинформация: а) ложные сообщения о реальных объектах и явлениях;
б) фабрикация фактов.
2. Предвзятое представление информации: а) полуправда, замалчивание; б) подтасовка фактов; в) маскировка и дробление информации; г) пристрастная селекция
аргументов, или односторонняя аргументация; д) изъятие информации из контекста
и ее произвольная трактовка; е) искажение истинных масштабов событий и явлений.
3. Эксплуатация культурно-символического материала.
4. Стереотипизация и дестереотипизация.
5. Размывание и подмена понятий.
6. Манипуляции с модусами мнения и знания (в частности, сомнительные "общесмысловые высказывания", преподносимые как аксиомы).
7. Маскировка несостоятельных тезиса или аргументов с помощью несвойственных им речевых актов.
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Учитывая специфику и задачи лингвоаргументологических исследований, мы
несколько видоизменяем прагматико-функциональную типологию Е. В. Шелестюк.
Прежде всего, мы акцентируем тот способ, который рассматривается в соответствии с предметом лингво-аргументологии – убеждение. Кроме того, предложенная
Е. В. Шелестюк типология имеет некоторые недостатки.
Во-первых, она не содержит эксплицитного основания классификации. Если же
в качестве основания принять предлагаемую автором группировку по типам РВ, то:
1) неясно, для чего нужна общая таксономия со сквозной нумерацией;
2) не объяснен принцип дробления в пределах каждой из получаемых групп;
3) в группу убеждения включен тип рассказ (экземплификация), который отсутствует в общей таксономии.
Во-вторых, принцип разделения на типы в пределах группы убеждения нуждается в уточнениях.
1. Информирование и доказывание не разведены с достаточной ясностью:
а) модусное и не-модусное сообщения попадают в разные группы;
б) неясно, в чем различия постулирования и сообщения;
в) не указано, как разделить определение и сообщение;
г) непонятно, в чем различие известия и постулирования.
2. Аргументация и доказывание разграничены без указания четких критериев:
а) специальный подбор фактов (аргументация) применяется и при пояснении,
экспликации (доказывание);
б) проблема "свойственных" и "несвойственных" для тезиса и доводов/аргументов высказывания релевантна лишь тогда, когда доказывание рассматривается в
смысле, близком к доказательству (к логической демонстрации), т. е. когда мы говорим о необходимости наличия так называемой стандартной (подлежащно-сказуемостной) формы суждения, что принципиально лишь для субъектно-предикатных логик,
например, для силлогистики, поскольку вывод в них делается на основе взаимоотношения между эксплицитными субъектами и предикатами (см., например, семантикограмматическую силлогистику [Васильев 1994; 1999]) – ни в сентенциональной логике, ни в обыденном рассуждении стандартная форма не является обязательной;
в) упорядочивание доводов свойственно не только "аргументации", но и "доказыванию" – так, в традиционной силлогистике порядок следования посылок не может быть произвольно изменен (см.: [Васильев 1999, Гл. 3]).
Мы предлагаем таксономическую систему, основанную на идеях Е. В. Шелестюк о РВ в узком смысле (как целенаправленном, намеренном) [Шелестюк 2009]
и учитывающую разработки калужской школы лингвоаргументологии о типологии
аргументации [Васильев 1994, 1999; Касьянова 2008; Черкасская 2009; Сухарева 2010; Пучкова 2011].
Принимаемая таксономия способов и прагматических типов высказываний в качестве основополагающего имеет родо-видовой принцип. При этом нами применяется не строго-категориальный (с единым для всех уровней критерием), а модульный принцип разбиения – в зависимости от вида деятельности и учитывая естественный (а не искусственный) характер описываемой категории – РВ, а также
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от изучаемого типа дискурса (транскрипты устных выступлений политического
комментатора).
На высшем уровне располагается РВ, которое далее рассматривается с реализационной точки зрения как разбивающееся на три способа, выделенных Е.В. Шелестюк – убеждение, внушение и побуждение.
Рассмотрение следующего уровня подчинено принципу редукции: принятия и
элиминации компонентов следующего уровня подчинено принципу "примат сознательного/бессознательного" и дихотомически дает убеждение и побуждение VS.
внушение. На этом уровне из рассмотрения исключается компонент внушение, поскольку его суггестивная природа говорит о том, что оно может адекватно использоваться лишь специалистом в этой области1.
Принцип редукции, а также критерий облигаторности/необлигаторности прямого воздействия применяется и на следующем уровне. Здесь из рассмотрения исключается компонент побуждение, предусматривающий обязательное наличие
прямого воздействия.
Оставшийся компонент убеждение изучается далее с позиций критерия обязательности/необязательности рационального РВ. Для рационального (обращенного
к логосу) РВ используется термин конвинсивное РВ, для нерационального (обращенного к этосу и пафосу) – термин персуазивное РВ. Здесь принцип редукции
впрямую не задействуется, поскольку невозможно заранее и безоговорочно утверждать, что в речах большинства риторов присутствует исключительно или даже
преимущественно персуазивное РВ. Это может показать лишь языковой материал,
а гипотеза состоит в том, что оба вида убеждения присутствуют в речах, но необязательно в равной степени.
Разделение конвинсивности и персуазивности дает возможность применить термин аргументация как к первой, так и ко второй. При этом рациональная, логическая аргументация попадает исключительно в первый интервал рассмотрения. Во
второй попадает паралогическая аргументация (в смысле, выделенном Е. В. Клюевым). На основе структурно-семантического критерия аргументация в обоих типах включает аргументы, состоящие из Тезисов (отстаиваемых положений) и Доводов (обосновывающих эти положения естественно-языковых структур).
На основе функционально-семантического принципа Доводы можно расклассифицировать на Данные (факты и мнения) и Основания (каузации, группировки,
сопоставления, авторитета, мотивации). Тезисы могут быть представлены как декларативные, классификационные, оценочные и акциональные2.
1

Например, любопытен вопрос являются ли людьми, имеющими специальное образование в этой
области комментаторы и модераторы типа В. Соловьева, А. Малахова, Р. Лимбо и др.
2
Мы принимаем типологию Тезисов и Доводов, предложенных представительницей калужской
лингво-аргументологической школы Ю И. Касьяновой [Касьянова 2007, 1.5.2]; эта типология была
выработана на основе анализа зарубежных аргументологических работ и, как представляется, свободна от имеющихся в них таксономических недостатков. При этом задействование таксономии
компонентов аргумента может быть проведено, если целью ставится достижение предельной дробности анализа.
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На основе жанрового критерия в пределах Доводов выделяются по признаку
статичности/динамичности дескрипции и повествования (см.: [Богданов 1993])
На основе критерия конкретной коммуникативной функции речевоздействующий способ убеждение и его общепрагматический тип аргументация разбиваются
на речевоздействующие стратегии. Их типология отвечает таксономии приемов,
предложенной Е. В. Шелестюк.
По признаку реализации стратегии мы выделяем коммуникативные речевоздействующие тактики. Они могут быть представлены в анализе как аргументативные ошибки (АО). При этом ошибочность аргументов трактуется на основе дихотомического признака намеренность / ненамеренность.
При намеренных АО мы имеем чистый тип манипулятивной персуазивной аргументации. По признаку инициативность/реактивность их выделяется две разновидности – первичные и вторичные.
Первичные АО создаются самим адресантом, вторичные представляют собой
искажение адресантом позиции другого субъекта. Ненамеренные АО не отвечают
принципу манипулятивности, относятся как к конвинсивным, так и к персуазивным
аргументам. Тем не менее, их наличие может оказывать речевоздействующий эффект, поэтому полностью исключать их из рассмотрения неправомерно. Причисление
АО к намеренным или ненамеренным создает ряд трудностей в случае первичных
АО. Вторичные АО можно с большей долей вероятности отнести к намеренным.
По признаку языковой манифестации мы устанавливаем приемы – грамматические, лексические и стилистические. Они получают достаточно большое разнообразие (за исключением, возможно, паремий и прецедентных языковых феноменов),
хотя и ограничены моделирующей функцией конкретного языка.
Таковы общие положения для создания построений в области лингвистической
аргументологии применительно к РВ. Добавлю, что сама постановка проблемы создания теории, предусматривающей всестороннее описание и объяснение РВ представляется мне глубоко ошибочной: ни одна из парадигм, ни один из подходов (при
всей амбициозности и теоретической проработанности некоторых из них) здесь не
может претендовать на исключительность. Претензии на слово в последней инстанции (читай: авторитарность) любого подхода не могут нанести научным изысканиям ничего, кроме вреда.
Поэтому предложенная система принципов изучения РВ, которая может быть
положена в основу анализа языкового материала в исследованиях по аргументативному речевоздействию, представляет собою лишь одну из возможных магистралей
описания и объяснения интересующего нас многогранного явления.
Васильєв Л. Г., д-р філол. наук, проф.
Калузький державний університет імені К. Е. Ціолковського, Росія
До параметрів лінгво-аргументативного дослідження мовленнєвого впливу
У статті розглядається мовленнєвий вплив як знаково-комплексна цілеспрямована дія на інтелектуальну та поведінкову сфери реципієнта. У мовленнєвому впливі виділяються засоби (переконання,
навіювання, спонукання), типи (13 різновидів), прийоми (7 видів) та інструменти.
Ключові слова: аргументативність, мовленнєвий вплив, сугестивність, персуазивність.
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The Parameters of Linguo-Argumentative Study of the Speech Effects
The article discusses the speech effect as a complex sign-targeted influence on the intellectual and
behavioral sphere of recipient. In the speech effects’ impact the following elements are distinguished:
methods (persuasion, suggestion, motivation), types (13 points), receptions (7 points) and tools.
Key words: argumentation, speech effects, suggestiveness, persuasiveness.
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ВІД ОПИСОВОГО ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
ДО КОГНІТИВНОЇ КОНЦЕПТОЛОГІЇ
(про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві)
Зеленько Анатолій Степанович,
д-р філол. наук, проф.,
Хенкіна Ганна Олегівна,
викл.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Автори відзначають два періоди у розвитку давньогрецького мовознавства: філософський та граматичний. Підкреслюється, що саме на основі давньогрецького та римського мовознавства сформувалась і
функціонувала описова парадигма. Констатується також, що російське та українське мовознавство у
дожовтневий період продовжувало класичні традиції у класичних гімназіях та університетах. Нарешті, cтверджується, що вся структурна піраміда сучасної лінгвістики постала на класичному спадку.
Ключові слова: описове мовознавство, порівняльно-історичне мовознавство, когнітивна лінгвістика, позавербальний компонент.

У розвідці констатується, з одного боку, позитивне значення класичної спадщини у становленні Європи та Росії, а з другого – відзначається вузькість у визначенні
предмета та об’єкта дослідження у мовознавстві, що стали причиною понадтисячолітньої стагнації науки про мову. Обґрунтування останнього ми використовуємо
для актуалізації позавербального компонента мови у широкому розумінні – звукової форми у єдності з позавербальною. Тим більше, що у теорії мовознавства і в її
реалізації у вишівських курсах Росії й України склалася дивна ситуація: закономірності будови й функціонування визначаються на основі аналізу звукового компонента повсякденно-побутової та художньої моделей світу, а масово захищаються дисертаційні дослідження на основі вивчення позавербального компонента сучасного
когнітивно-комунікативного засобу та комп’ютерних мов, а останнім часом уже й
інтернетівського.
Треба визнати, що різний цивілізаційний, зокрема й науковий рівень Європи та
Росії й більш чи менш тривалі періоди європейських запозичень останньою завдячують не в останню чергу греко-римському компоненту. Не можна нехтувати тим,
що латинська графіка стала основою виникнення алфавітів мов західної Європи,
давньогрецька – східнослов’янських і деяких південнослов’янських.
Латинська мова у Європі тривалий час була мовою не лише релігії, але й науки,
художньої літератури, власне виконувала інтегруючу функцію. Латинська, а дещо
менше давньогрецька, були засобом акомодації цивілізаційної інформації. До речі,
досить повно римська глобалізація у Європі проаналізована у тритомній монографії
визначного німецького історика Т. Моммзена [Моммзен 1997].
Давньогрецьке мовознавство звертає на себе увагу сучасних дослідників мови виділенням у його історії загальнотеоретичного філософського й власне лінгвістичного
граматичного періодів. Давні грецькі дослідники мови ще за кілька століть спробували диференціювати, вивчаючи систему мови, макро- й мікроструктурний аналізи,
коли філософський період у дослідженні мови трансформували у граматичний.
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Давньогрецькі філософський та граматичний періоди мовознавства у подальшому становленні теорії мовознавства започаткували нинішні мікро- та макроструктурний аналізи у науці про мову. Примітивні як на сьогодні гіпотези про походження
мови були деталізовані ученими середньовічної Європи, а еволюція мовних явищ –
у пошуки універсальних елементів серед лінгвістичних категорій (від категорійного
через структурний аналіз). Усе в аспекті обґрунтованої А. Ейнштейном системної
відносності наукових категорій [Эйнштейн, Инфельд 1965].
Класичне давньогрецьке мовознавство не без підстав асоціюється з описовою
парадигмою. Асоційоване з давньогрецьким описове мовознавство кваліфікується
нині як традиційне. Воно характеризується нерозрізненням форми та змісту дискретно виділюваних одиниць системи мови. До речі, первинним об’єктом дослідження мови було мовне явище подібно до того, як у природознавстві – природне.
У модерному структуралізмі на відміну від класичного, де абсолютувалась субстанція, монополізується форма. І лише у постмодерному когнітивізмі зважається на
розрізнення форми та змісту. Лише у монографії старшого колеги [Зеленько 2013]
давньогрецьке і постале на ньому середньовічне європейське кваліфікується як
описова парадигма. Залучення здобутків класичного мовознавства давньогрецької й
латинської мов фактично поклало початок порівняльно-історичному мовознавству.
Під кутом зору усього сказаного цілком логічною постає професійна орієнтація
кафедри, що проводить чергові наукові питання. Поки що історики й теоретики мовознавства не помітили чи не хочуть відзначати, що розрізнювані теоретичний та
прикладний аспекти дослідження пізнання мови на етапі цієї парадигми було підсумоване прикладним складанням буквенно-звукового письма, яке дало можливість
якнайповніше зафіксувати весь дописемний фонд інформації, що відображала її
соціологізовану взаємодію з природою.
Автори, констатуючи тезу про те, що прикладний аспект дослідження мови реалізується на певному рівні теоретичного мовознавства, наголошують, що саме створення буквенно-звукового письма знаменувало початок прикладного мовознавства.
Адже значення його як ефективного деталізованого відтворення усієї попередньою й
сучасною інформацією людини важко поцінувати серед багатьох інших віхів цивілізаційного розвитку землян. Історія й теорія мовознавства у кінцевому наслідку зняла
табу на розширення об’єкта та предмета, нерозрізнюваних давньогрецькими ученими
через абсолютизацію вивчення звукової (й писемного варіанта) мови.
Мабуть, підсвідомо геніально давньогрецькі філологи саме розрізненням повсякденно-побутової й художньої (у прозі) моделей. У мові прози та художньої синтетичної позавербальної мови, предметом мовознавства виділили власне мовний
компонент, започаткувавши фактично суто лінгвістичну традицію, що переривається у європейському мовознавстві через тисячоліття постмодерною парадигмою
когнітивної лінгвістики. Таким чином, неоднозначно оцінюване сучасними мовознавцями звуження об’єкта та предмета дослідження звукової (й писемного її відповідника) форми когнітивно-комунікативного засобу, власне мови у широкому розумінні стало підґрунтям усього подальшого мовознавства. Отже, з усією очевидністю, звужуючи об’єкт і предмет дослідження загального мовознавства як навчаль282
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ної дисципліни, що відтворює усю попередню історію й теорію, класичне мовознавство, орієнтоване на аналіз звукової природної мови, прислужилося розквіту
сучасної парадигмальної лінгвістики.
Українські, меншою мірою російські, мовознавці в аспектах теоретичному й
прикладному до останнього часу звужували об’єкт та предмет дослідження, продовжуючи вивчення мови лише на основі звукової форми, і не зважаючи на звукову
наукову мову гуманітарних галузей, комп’ютерні та інтернетівську форми. Наголосимо, що забувалося про позавербальний компонент сучасної мови у широкому розумінні (повсякденно-побутової моделі) та передуючу звуковій жестово-мімічну
мову. Маємо все ж визнати, що відзначений нами негатив у методології класичного
мовознавства відіграв неабияку роль у становленні європейського теоретичного
мовознавства. Але як і всяка перешкода на шляху поступального розвитку пізнання
мови поступово мала бути усвідомлена й подолана.
Уже американські дискриптивісти замість абсолютизації підсвідомо виділеного звука мови (фонеми) та гіпертрофованої абсолютизації слова як основної одиниці звукового (й писемного варіанта) форми когнітивно-комунікативного засобу
людини зосередилися на аналізі частин тексту у процесі дистрибутивного аналізу
за безпосередніми складниками тощо, а у методології когнітивної лінгвістики, що
постала на основі генеративної, за допомогою конверсаційного та інших методик
і, нарешті, дискурсивного аналізу залучає до вивчення весь арсенал позавербального феномена.
На жаль, помалу долана однобокість певною мірою російських, а особливо
українських мовознавців, асоційована з орієнтацією на дослідження лише звукового компонента у повсякденно-побутовій моделі, реалізується північноамериканською лінгвістикою у роботах Дж. Сьорля [Серль 2004, Серль 2006]. Але знову ж таки українські й меншою мірою російські науковці поки що однобоко орієнтовані на вивчення позавербального компонента, лише у синхронії та поза
зв’язком з мовним.
Створюється враження, що вивченим теоретично лінгвістичним категоріям американські учені відшукують анатомо-фізіологічні нейрофізіологічні акти. Роблять
це у динаміці, визначаючи нейрофізіологічну еволюцію явища (одиниці, категорії)
стосовно різних мовних рівнів. Спершу це робилося на синтаксичному, який на перших порах примітивно асоціювався з мовним актом, а далі – на інших рівнях.
Проблематика дослідження позавербального компонента, безумовно, завдячує розширенню об’єкта та предмета дослідження у мовознавстві.
Інформаційно-акомодаційна роль класичних мов у Європі, а пізніше у Росії реалізувалася організаційно у функціонуванні класичних гімназій та загальнонаукових
університетів. На жаль, нині огульне відкриття вишів і факультетів у нефілологічних вишах України в умовах зрослої потреби на перекладачів й гіпертрофованої
комерціоналізації освітніх послуг негативно позначилися на навчальному процесі.
Одною з причин цього стало нехтування класичним компонентом – фактично пропедевтичними курсами давньогрецької та латинської мов. Класичні гімназії у дореволюційній Росії готували науково здатний до повноцінного навчання контингенту
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у класичних університетах. Університети своїм випускникам забезпечували високу
загальнокультурну підготовку. Вони виконували роль міжінтеграційних центрів.
У радянський період ці традиція була порушена. Усе це разом призвело до того, що
усе найкраще, набуте російським дожовтневим мовознавством було законсервоване
на рівні компаративної парадигми, а під впливом "нового вчення" М. Я. Марра
остання була маргінально відсунута марксистсько-ленінським мовознавством.
Нівеляція класичних університетів з їх класичними традиціями понизила престижність останніх, через що вони перестали бути науковими центрами у Радянському Союзі, а тепер у посттоталітарних державах. Майже столітня тоталітарна ізоляція від європейських традицій пояснює некритичне запізніле сприйняття спершу
східноєвропейськими, а потім ними опосередковано українськими ученими-лінгвістами парадигм, сформованих західноєвропейськими дослідниками мови. Нівеляція класичних університетів у Радянському Союзі в умовах протиставлення Заходу була зумовлена соціально-економічним та культурно-науковим ізоляціонізмом. Наслідки того явища даються взнаки на сьогодні.
С. Чемеркін цілком переконливо констатує, що "глобалізація дала потужний
поштовх прикладним дисциплінам, торкнулася й гуманітарної сфери, зокрема науки про мову. Проте рівень усвідомлення лінгвістами цього процесу виявився неоднаковим. Наприклад, американська лінгвістика сьогодні зорієнтована на прикладну
сферу досліджень (15), натомість лінгвоукраїністика здебільшого використовує
старі методи й прийоми у наукових пошуках, де прикладний аспект переважно невисокий. Одна з причин ситуації, що склалася у середовищі лінгвістів – низький
рівень наукової комунікації" [Чемеркін 2013, 85].
Автор визначає у науковій комунікації внутрішню і зовнішню. Внутрішня наукова комунікація – "обмін інформацією між науковцями, які досліджують одне лінгвальне середовище (наприклад, українську мову), зовнішня – між науковцями, які
вивчають різні мови" [Чемеркін 2013, 86].
Відповідно констатуємо, що втрачений авторитет професора загальнонаукового
престижного університету. Нинішня ситуація, коли в Україні доктор філологічних
наук, а тим більше кандидат виконують обов’язки завідувача чи асистента кафедри
фактично практикуму української мови кооперативного, гірничого тощо галузевих
вишів остаточно нівелювали роль класичного університету і професора у ньому.
І все ж маємо констатувати, що закладені у класичному мовознавстві потенції
дали змогу постати складній структурованій парадигмально науці про мову, хоч на
якомусь етапі відзначений нами позитив діалектично трансформувався у негатив.
Автори розвідки сприймають положення про стадіальність у формуванні мовознавства. Навіть при тому, що остаточно не визначені усі лінгвістичні парадигми, все
ж називають описову, компаративну, яфетидологію, структуралізм, генеративізм,
функціоналізм, когнітивізм. На жаль, і в посібнику А. С. Зеленька не наголошується
на тому, що першою має бути названа описова чи описове мовознавство [Зеленько 2010]. До того ж, треба відзначити, що описове мовознавство асоціюється з давньогрецьким. Додати треба також, що найтриваліше щодо функціонування описове
мовознавство в українській науці про мову дається взнаки й на сучасному етапі.
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Маємо зважити на історію становлення російського, а тим більше українського
мовознавства у пожовтневий період, коли у зв’язку з утвердженням тоталітаризму,
російські й українські учені у цілому утратили наукову спадкоємність з європейською наукою.
Ми вже відзначали, що мимоволі ідеологічно й організаційно скуте українське
мовознавство дещо раніше, дякуючи російському, крім структуралізму, збагатило
свою проблематику функціоналізмом, а останніми десятиліттями – концептуальними дослідженнями когнітивної парадигми. Якщо у російському, а потім і в
українському мовознавстві якимось чином утверджувались спершу функціоналізм у вигляді концептуалізму, то домінантизація компаративізму у ХХ столітті
аж ніяк не порушується й донині. Повторимось у черговий раз, що авторами розвідки системно утверджується теза про еволюцію лінгвістичних парадигм [Зеленько 2010, Зеленько 1–2, 2013].
Ця розвідка перегукується зі змістом дисертації, підготовленої молодшою колегою. Методика аналізу у дисертації базується на парадигмальності мовознавства,
отже, визнання розвитку мовознавства як еволюції лінгвістичних парадигм від описового мовознавства до когнітивної лінгвістики із зміною їх категоріального апарату й операціонально-дослідницької методики. Основні положення концепції викладені у монографії "Проблеми семасіології в аспекті лінгвістичних парадигм" [Зеленько 2013] та посібнику А. С. Зеленька [Зеленько 2010].
У вже згаданому навчальному посібнику А. С. Зеленька констатується нерозрізнення проміжних галузей (психолінгвістики, соціолінгвістики і т. д.) та функціонуючі парадигми (структуралізм, компаративізм і т. д.), а також первинний етап у становленні певної парадигми (в описового мовознавства – логізм, сексуалізм, у компаративного – біологізм, психологізм, соціологізм і т. д.) і аспект дослідження системи мови (соціальний, ареальний, квантитативний і т. д.).
Звертаємо увагу читачів та рецензентів, що під кутом зору розрізнення загальнотеоретичних категорій змісту та форми категорій-одиниць мови, аналізу значення
їх з розрізненням ментального та емотивного компонентів значення, а також утвердженням розрізнення парадигматичного й синтагматичного аспектів (з наголошенням на розрізненні моделей світу), а в повсякденно-побутовій, художній, релігійній –
виділенням ментального й емотивного концептів. Замість моноструктурного фрейму справді розширюється й деталізується об’єкт і предмет дослідження. Хибність
українського мовознавства, що обмежується лише вивченням звукового компонента, констатують І. О. Голубовська та І. Р. Корольов [Голубовська, Корольов 2011],
хоч важко з ними погодитись, ніби можна когнітивній лінгвістиці протиставляти
комунікативну та дискурсологію.
Автори прилучаються до думки про необхідність розширення об’єкта й предмета мовознавства за рахунок аналізу позавербального компонента мови у широкому
її розумінні. Поглиблення об’єкта й предмета дослідження теорії мови авторам підказує ознайомлення з книгою Є. В. Філатової [Филатова 2013], у якій йдеться про
синтагму як одиницю мовлення, протиставлену словосполученню як одиниці мови.
На їх думку, на найдавнішому етапі становлення мови вони не диференціювалися.
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Думається, це супроводилося трансформуванням субстантивізації синтагматичною
предикацією. Поки що молодша колега лише звертається до синтагматичного аспекту вивчення дискретних одиниць під кутом зору їх смислового виділення за допомогою інтонації.
Мовознавці Російської Федерації, значно менше України, здебільшого з європейськими мовами, активно долучилися до вивчення позавербального компонента.
Та у переважній більшості вивчення окремих аспектів чи складових компонента
реалізується у традиціях описової парадигми, хоч має це робитися в лоні когнітивної лінгвістики. Треба ж вказувати, що вивчення даної категорії не просто розширює об’єкт і предмет теорії мовознавства, але й наближає розв’язок прикладної
проблематики теорії та практики автоматичного перекладу.
Ми у своїй роботі чи не вперше аналіз позавербального компонента когнітивнокомунікативного засобу поєднуємо з розв’язанням загальнотеоретичних проблем
походження мови у макроструктурному аспекті та значення у мові – в аспекті мікроструктурному. Обидві проблеми, зрозуміло, взаємопов’язані, хоч нині особливо
актуалізується виявлення універсальних субстанціональних одиниць-категорій у
мові та закономірностей – відношень між одиницями. Наукові здобутки у природничих галузях, зокрема у генетиці, ядерній фізиці тому найкраще підтвердження.
Деталізований аналіз системи позавербального компонента знаходимо у праці
вітчизняних учених І. О. Голубовської та І. Р. Корольова [Голубовська, Корольов 2011]. Нами аналізується, так би мовити, дискурсив (природна звукова мова) у
єдності з позавербальними структурами на тлі певного олюдненого середовища.
Власне у даному випадку йдеться про дискурсивний аналіз соціологізованої взаємодії людини з навколишнім середовищем.
Зеленько А. С., д-р филол. наук, проф., Хенкина А. О., препод.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
От описательного древнегреческого языкознания к когнитивной лингвистике
Авторы обращают внимание на два периода в становлении древнегреческого языкознания: философский и грамматический. Подчеркивается, что именно на основе древнегреческого и римского языкознания оформилась описательная парадигма. Констатируется, что российское и украинское языкознание в дооктябрьский период продолжало классические традиции в классических гимназиях и университетах. Этому способствовали классические гимназии и университеты. Утверждается также
мысль, что современное теоретическое языкознание базируется на классическом наследии.
Ключевые слова: описательная парадигма, сравнительно-историческое языкознание, когнитивная
лингвистика, невербальный компонент.
Zelenko A. S., Ph. D., Full Professor, Khenkina H. O., Lecturer
Luhansk Taras Schevchenko National University
From Ancient Greek Descriptive Linguistics to Cognitive Linguistics
The authors draw attention to two periods in Greek Linguistics development: philosophical and
grammatical. It is emphasized that descriptive paradigm was based on ancient Greek and Roman linguistics.
It is stated that before the October Revolution Russian and Ukrainian linguistics continued classical traditions
in classical gymnasiums and universities. It was promoted by classical gymnasiums and universities. Finally
the idea that modern theoretical linguistics is based on classical heritage is put forward.
Key words: descriptive paradigm, comparative-historical linguistics, cognitive linguistics, nonverbal
components.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ
Костриця Наталія Миколаївна,
д-р пед. наук, доц.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови фахівців-аграрників ґрунтується на
визнанні культурного концепту як базової одиниці культури. Репрезентовано концепт ЗЕМЛЯ як один
із найвиразніших мовно-естетичних знаків національної культури в контексті сільськогосподарської
діяльності. Визначено основні види завдань з української мови за професійним спрямуванням, які
формують національно-мовну свідомість фахівців-аграрників.
Ключові слова: лінгвокультурологія, лінгвокультурологічний підхід, концептуальна картина світу,
мовна картина світу, концепт, асоціації, метафоричне мислення.

Постановка проблеми. В останні десятиріччя ХХ ст. відбувся стрімкий перехід
лінгвістики до антропоцентричної парадигми, який стимулював динамічний розвиток міждисциплінарних галузей гуманітарних досліджень. У межах даної парадигми з’явилися нові напрями, "орієнтовані на культурний чинник у мові і на мовний
чинник у людині" [Телия 1996, 8], серед них чільне місце посіла лінгвокультурологія. Динамічний розвиток антропоцентричної парадигми сприяв появі лінгвокультурологічного підходу, який змінює уяву про вивчення мови як культурного явища.
Цей підхід до навчання української мови дає можливість інтерпретувати мовну семантику як результат культурного досвіду, тобто "Бачити мовну одиницю в якості
не тільки репрезентанта конкретного мовного рівня, що володіє характерними граматичними ознаками, але й одиниці культурної пам’яті народу" [Красных 2002, 36].
Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови за професійним спрямуванням передбачає актуалізацію ментальних та аксіологічних компонентів сільськогосподарської діяльності, відображених у мові як етнокультурному феномені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вивчення мови як культурознавчої дисципліни знайшла відображення у наукових розвідках таких вчених,
як: Н. Бабич, О. Біляєва, О. Горошкіної, Т. Донченко, С. Єрмоленко, С. Карамана,
Л. Мацько, В. Мельничайка, М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко, М. Стельмаховича та ін.
Актуальність вітчизняних лінгвокультурологічних та етнолінгвістичних студій
засвідчена у фундаментальних наукових працях Н. Д. Арутюнової, В. Воробйова,
П. Гриценка, І. Голубовської, В. Жайворонка, В. Кононенка, В. Маслової, Ю. С. Степанова, В. Телії, В. Фурманової та ін.
Мета статті. Окреслити методичні засади вивчення української мови за професійним спрямуванням студентами вищих сільськогосподарських навчальних закладів на засадах лінгвокультурологічного підходу.
Виклад основного матеріалу. Лінгвокультурологічний підхід до дослідження
проблем взаємозв’язку і взаємодії мови та культури пов’язаний з вивченням національної картини світу, мовної свідомості, особливостей ментально-лінгвального
комплексу в системному їх розгляді як "сукупності одиниць (лінгвокультурем), які
утворюють польові структури" [Воробьев 1997, 4].
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В. Кононенко зазначає, що лінгвокультурологічний підхід до предметної сфери
залучає тексти у їхніх різновидах та виявах як результат дії людської свідомості з
національно-орієнтованою формою вираження [Кононенко 2008, 26]. На думку
М. Алефіренко, духовна та матеріальна культура, вербалізовані артефакти формують мовну картину світу [Алефиренко 2010, 32].
У лінгвістиці існує значна кількість визначень поняття "мовна картина світу".
Зокрема, В. Маслова під мовною картиною світу розуміє "загальнокультурне надбання нації, яка чітко структурована, багаторівнева. Саме мовна картина світу зумовлює комунікативну поведінку, розуміння зовнішнього світу й внутрішній світ
людини. Вона відображає спосіб мовленнєво-мисленнєвої діяльності, характерної
для тієї чи іншої епохи, з її духовними, культурними та національними цінностями" [Маслова 2004, 71].
В. Манакін поняття "мовна картина світу" трактує як "…відображений засобами
мови образ свідомості – реальності, модель інтегрального знання про концептуальну систему уявлень, які репрезентуються мовою" [Манакин 2004, 46]. Вчений наголошує на необхідності розмежування мовної картини світу та концептуальної, або
когнітивної, моделі світу, що є основою мовного втілення, словесної концептуалізації сукупності знань людини про світ.
Переважна більшість дослідників зазначають, що концептуальна картина світу
засобами мови перетворюється у мовну. Суттєву різницю між концептуальною та
мовною картинами світу вчені вбачають у засобах створення: перша використовує
поняття й уявлення, а друга – мовні одиниці.
Ю. Караулов вважає концептуальну картину світу універсальнішою, впорядкованішою, стійкішою та системнішою. Щодо мовної картини світу, то на його думку, вона фрагментарна, більш рухома, відображає постійні зміни в довкіллі. Спільним для обох моделей існування світу вчений вважає існування лексики у свідомості носія [Караулов 1976, 273–274].
За допомогою спеціальної лексики мова може виражати й експлікувати інші її
картини світу. Зокрема, у мовній картині світу можна виділити більш часткові картини, кожна з яких відрізняється мовною своєрідністю. Наприклад, в контексті
професійної діяльності фахівців-аграрників.
Споконвічна хліборобська праця витворила свій світ уявлень, своє самобутнє
розуміння явищ навколишньої дійсності. У свідомості людей, які працювали і працюють на землі, складається та передається із покоління в покоління свій образ мовної картини світу (див табл. 1).
Та бл иц я 1
Предметні сфери формування мовної картини світу фахівців-аграрників
Професійна культура
Професійні наукові знання
Природне середовище
Сфера взаємодії природи
і суспільства (виробництва)
в професійній діяльності

Культура
Знання
Довкілля
Ноосфера
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Етнокультура
Народні знання
Природні стихії
Зв’язок людини з природою
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Закінчення табл. 1
Професійна культура
Науковий світогляд
Галузь економіки
Основні та оборотні фонди
сільського господарства
Аграрник
Метеорологічні прогнози
Польові, городні, технічні культури, дерева, кущі, квіти
Професійна етика
Професійні свята
Професійна мова

Культура
Світогляд
Господарство
Засоби виробництва
Ремесло
Календар
Символіка
Мораль
Традиції
Код культури

Етнокультура
Українознавчий світогляд
Домашнє господарство
Земля та сільськогосподарський
реманент
Хлібороб
Народно-господарський календар
Дерево Життя, дерево Роду, рослини-символи
Звичаєве право
Народні звичаї, обряди, свята
Народна мова

У процесі номінації створюється мовна картина світу, ключовим елементом якої
є слово. Людина володіє словником не на рівні значень, а на рівні смислів, тобто
концептів і концептуальних ознак. "Концепти – це ніби згустки національнокультурних смислів, вивчення яких допомагає виявити особливості світосприйняття
народу, представити концептуальну та національну картину світу" [Маслова 2004, 67].
На думку М. Пименової, "концепти – це одиниці концептуальної системи в їх
відношенні до мовних виразів, в них міститься інформація про світ. Ця інформація
відноситься до актуального та віртуального стану світу. Концепт – це уявлення про
фрагмент світу. Таке уявлення (образ, ідея, символ) формується загальнонаціональними ознаками, які доповнюються ознаками індивідуального досвіду та особистої
уяви. Концепт – це національний образ (ідея, символ), ускладнений ознаками індивідуального уявлення. На матеріалі мовних одиниць розглядаються способи представлення концептів у функціональному аспекті та за допомогою їх ознак" [Пименова 2004, 44].
У мовній картині світу фахівців-аграрників земля має статус різнопланово конотованої одиниці, оскільки належить до стрижневих світоглядних кодів національної
культури. У цій номінації найвиразніше виявляється мовний досвід колективного
сприйняття землі як реалії навколишнього світу та основи національного ландшафту, способу господарювання, а відповідно – добробуту. Як зазначає Г. Булашев "до
землі український народ, як народ передовсім землеробський, почуває глибоку повагу, яка подекуди межує з обожненням" [Булашев 1992, 268].
Номінація земля наповнене багатим змістом із розгалуженою системою контекстуальних варіантів та емоційно-експресивних оцінок, а його лексико-семантична
структура засвідчує динаміку від конкретно-предметного до поняттєвого значення.
Образ землі постає в різних іпостасях: як багатий, родючий ґрунт, як рідна земля,
як жива істота, як мірило цінностей, як бажана мрія, як покарання, як засіб існування:
"Земля – найбільше щастя – більше за любов, за життя. Земля найбільший скарб –
більший за золото і коштовні речі. Земля – сон мільйонів поколінь, казкове привабливе єство, містична сила космосу, наснага слабих і дужих. Золото, краса, любов,
молодість і вічний учитель мудрості! От що земля!" (У. Самчук).
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Важливим практичним інструментом презентації концепту земля під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" фахівцями-аграрниками є система лінгвокультурологічних завдань на асоціативне і метафоричне
мислення, творчих та пошукових. Наведемо приклади різних видів завдань.
За допомогою асоціацій мова вербалізує мовну картину світу. В контексті сказаного О. Залевська зазначає: "Вербальні асоціації відображають результати доступу
через слово до інформаційного тезаурусу індивіда, за ними лежить багатогранний
досвід (чуттєвий і раціональний, індивідуальний і соціальний), що забезпечує "вихід"
на картину світу у всій різноманітності зв’язків та відношень" [Залевская 2005, 286].
Приклади завдань на асоціативне та метафоричне мислення.
Завдання 1. Сформуйте асоціативне мікрополе ключових слів та висловів на позначення поняття "земля".
Завдання 2. Поясніть значення метафор.
1. Да такої земельки, мов каша гречана: хоч бери ложкою і дітей годуй!
(М. Стельмах).
2. Ех, і земелька ж то! Хоч бери і ножем замість масла намазуй на хліб
(М. Стельмах).
3. Масний подільський чорнозем, на якому посади дитину – і дитина виросте
(М. Стельмах).
Завдання 3. Які асоціації викликають у Вас метафори з фрагменту тексту?
1. Попід лісом бездоріжжям прямує чоловік, ледве чутно ворушачи губами, і
тепер земля прислухається до перестуку краплин і лічби хлібороба. Він міряє землю
не поспіль, а по урочищах, тримаючи в пам’яті усі кроки довжини і ширини
(М. Стельмах).
2. Я [Ганна] ж просила пана, щоб все було по-доброму, – простягає руки до чоловіка [Івана], і враз дужий удар приклада валить її на розкислу вулицю. В темряві
стогоном озвалася земля, а на ній заворушився темний вузол, що називається його
дружиною (М. Стельмах).
3. Земля прислухалася до придорожніх пісень і вухатими соняшниками, і вусатим ячменем, і втомленим житом, що ніяк не може нагодувати рід людський (М.
Стельмах).
4. Коли волами ореш, помітив, і земля краще пахне, бо до середини її, до живця
добираєшся… (М. Стельмах).
5. Над тихою святковою землею високими золотими мазками починається ранок (М. Стельмах).
6. Він [Іван] кинув коні, запряжені в борони, і чимдуж побіг до матері, яка, здавалося, вросла в обвіяну сизувату землю (М. Стельмах).
7. Коли запахне відталою землею і березовим соком, птиці, розколихуючи м’яку
сонячну основу, приносять на святкових крилах вологе, іще з волохатим туманцем
тепло (М. Стельмах).
В. Телія наголошує, що за мовною картиною світу завжди стоїть сопіокультурна
картина світу: "Мова замальовує через систему своїх значень та їхніх асоціацій
концептуальну модель світу в національно-культурні кольори" [Телія 1996, 177].
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Завдання 1. Виконайте соціально-культурологічні коментарі до уривків текстів.
1. Яка ти розкішна, земле, – думала Маланка. – Весело засівати тебе хлібом,
прикрашати зелом, заквітчати квітами. Весело обробляти тебе. Тільки тим ти
недобра, що не горнешся до бідного. Для багатого пишаєшся красою, багатого годуєш, зодягаєш, а бідного приймаєш лише в яму… Але ще дочекають наші руки обробляти свої ниви, свої городи, свої садки… Поділять тебе, земле, ой, поділять…
І моєму дадуть… Годі тоді рибку ловити… Хоч-не-хоч, а йди, пане добродзею, до
плуга… Ох, боже, боже, хоч на старість зазнати того щастя – дитину свою вивести в люди… (М. Коцюбинський, "FATA MORGANA").
2. Земля, земля, земличка!..
Скільки труда, жури вона завдає… Особливо тим, котрі її не мають. Єдина
мета життя, єдиний потяг у простого чоловіка – придбати кавалочок землі!
Ой, яка то радість, коли наймит стане "своїм газдом", господарем! Коли придбає земличку, хоч і таку, як петечок на котру може сказати: "Моя земля!"
Як шкода, що дуже-дуже обмаль людей на світі, яким дана така радість! Бо
людей так багато, а землі так мало!..
Но, но! Справа стоїть не зовсім так. Землі, тої землиці є досить. Якраз стільки, що кожному було б (О. Маркуш "Виміряли землю").
Завдання 2. Поясніть уривок тексту Б. Харчука "Хліб насущний" з позиції сьогодення. Знаєш: земля – всеїдна. Вона переїдає тіло, кістки, залізо. Але вона не переїдає надії. Навпаки, земля родить надії. – І нишком:– З-під плуга.
Людина-землероб відрізняється від інших людей потягом до землі, що в свою
чергу накладає відбиток на характер і поведінку людини, формує специфічну ментальність. Цей природно-біологічний зв’язок був і залишається не лише умовою
процвітання землеробства, але й чинником, супутнім формуванню і відтворенню
деяких базисних людських цінностей, що дозволяють говорити про елементи особливої моралі, властивої землеробові. На наш погляд, відтворити перелічені якості,
риси, цінності, які притаманні землеробові, допоможуть творчі завдання.
Приклади творчих завдань.
Завдання 1. Прочитайте текст і дайте психологічну характеристику українцяземлероба?
Гарна була земля.
У своїх барвах жива й свіжа, шкода лиш, що не говорила.
Івоніка любив її. Він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе
самого. Вона пригадувала чоловіка й жадала жертви.
Як була люта, боявся її більше, як почорнілого неба, що віщує тучу. А бувала
люта, коли надармо ожидала дощу, що мав її скропити, коли тижнями надармо
тужила за холодними ситими краплями води, і замість води жевріюче проміння
сонця випивало її соки. Тоді стягалися її тут і там випуклі сустави і тріскали з
гніву, вона ставала тверда й недоступна і не видавала ніяких плодів. Тому, що на
ній зеленіло й росло, відбирала поживу – воно слабло й ув’ядало, блідло й переходило поволі, але певно, в окам’янілий стан…
В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим
блискучим золотом, коли тепло все переймало й розпирало, добувалося неначе сило292
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міць із землі наверх, – жилося прегарно! Такі дні були милі для Івоніки. Тоді він сам до
себе усміхався та приязно розглядався. Переживав сам стан землі й був із нею одним. Знав се, що було любо і збіжжю, і всьому, що піднімалося з неї, особливо ж по
дощі. Неначе чув і бачив, як земля з задоволенням розходилась, розкошувала, як її соки відсвіжувались і як вона, насичена, віддихала важкими пахощами. В тім її віддиху
так і купалося все над нею! Те знали і бджоли його – вони були розумні і проворні, і
ані одна не лишилася в такій порі в улію, хіба котра мусила..(О. Кобилянська).
Мовна картина світу розвивається не лише шляхом виявлення і фіксування нових явищ, але і за рахунок поглиблення знань про властивості вже відомих явищ і
понять. У цьому контексті значний інтерес представляють пошукові завдання.
Приклади пошукових завдань.
Знаряддя обробітку ґрунту.
1) Яким плугом орали землю в минулому столітті (у сер. XIX ст.; 80–90-х роках
XIX ст ) та напередодні війни 1914 р. (дерев’яний, сабан, саківський, самохід тощо)?
2) Де й ким виготовлявся плуг або де його купували?
3) Завдання. Дати детальний опис плугів, з розмірами й місцевими назвами кожної частини й деталі, вказати форму лемеша (прямокутний, трикутний, рівнобедрений тощо). Підібрати малюнки плуга або фото.
4) Який був гряділь у дерев’яному плузі – вигнутий чи прямий і куди вигнутий –
уверх чи вбік?
5) Кого запрягали в плуг: коня чи вола (в шлею, в ярмо)? Яка була збруя?
6) Які типи плугів збереглися в наш час?
7) Чи орали різні ґрунти однаковими плугами?
8) Яка ширина борозни та глибина оранки? Чим це регулювалося?
9) Чи були якісь переваги того чи іншого плуга на місцевих ґрунтах порівняно з
сучасними знаряддями оранки?
10) Якими знаряддями обробляють ґрунт зараз (трактор, культиватор і т. п.)?
А) Рало
1) У чому полягала особливість орання ралом?
2) Які роботи виконували ралом? Що в нього запрягали?
3) Коли зникло рало як знаряддя обробітку?
Завдання. Описати докладно рало з розмірами й місцевими назвами частин, додаючи малюнки або фотографії.
Б) Соха
1) У чому полягала особливість орання сохою?
2) Які роботи виконувалися сохою? Що в нього запрягали?
3) Коли зникло рало як знаряддя обробітку?
4) Які різновиди сохи вам відомі?
5) Пошукове завдання. 3 яких частин і деталей складалася соха? Дати її детальний опис, додаючи малюнки або фотографії.
В) Сапачка
1) Які місцеві назви може мати сапачка?
2) Які роботи виконувалися сапачкою?
3) Які бувають різновиди сапачок?
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Г) Борона
1) У чому полягає сутність роботи борони?
2) Які інші знаряддя можуть виконувати функції борони?
3) Яку конструкцію мала борона?
4) Чим визначався прогрес в користуванні бороною?
Завдання. Подати детальний опис борони з місцевими назвами частин і додати
малюнок або фотографію.
Д) Драпак
1) У чому полягає сутність роботи драпака?
2) Які інші знаряддя можуть виконувати функції драпака?
3) Яку конструкцію має драпак?
Завдання. Дати опис драпака з усіма частинами й додати малюнки або фотографії.
Подані завдання інтегрують в собі народні звичаї, традиції, хліборобські моральні якості і з’єднують сучасне народу з його минулим і майбутнім. Концепт земля
у низці понять, які формує свідомий мовний тип фахівця-аграрника, сприяє створенню їх мовної картини світу, яка ґрунтується на народному світобаченні в контексті професійної діяльності.
Таким чином, реалізація лінгвокультурологічного підходу під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" фахівцями-аграрниками повинна ґрунтуватися на: засадах етнокультури, системі мовнокультурологічних
знань і ціннісних смислів професійної культури, досвіді культуротворчої сільськогосподарської діяльності.
Перспективи подальших розвідок будуть спрямовані на дослідження змісту навчання української мови майбутніх фахівців аграрної галузі.
Кострица Н. Н., д-р пед. наук, доц.
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины
Лингвокультурологический подход к обучению украинского языка специалистов-аграриев
Лингвокультурологический подход к обучению украинского языка специалистов-аграриев основывается на признании культурного концепта как базовой единицы культуры. Представлен концепт
ЗЕМЛЯ как один из самых выразительных культурно-эстетических знаков национальной культуры в
контексте сельскохозяйственной деятельности. Определены основные виды заданий по украинскому
языку профессиональной направленности, которые формируют национально-языковое сознание специалистов-аграриев.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический подход, концептуальная картина мира, языковая картина мира, концепт, ассоциации, метафорическое мышление.
Kostrytsia N. M., Ph.D., Associate Professor
National University of Biological Resources and Environment of Ukraine
Linguoculturological Approach to the Ukrainian Language Instruction in the Class of Agrarian
Students
The linguoculturological approach to the Ukrainian language instruction of agrarian specialists is based
on the acknowledgment of cultural concept as the basic unit of culture. The concept GROUND is represented
as one of the most vivid cultural signs of national culture in the context of agricultural activity. Main types of
exercises within the training course are pointed out in the context of culturally engaged education.
Key words: linguistic culturology, culturological and linguistic approach, conceptual world model,
concept, association, metaphorical thinking.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕНЯ
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ
В РУМУНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ МОВОЗНАВСТВА
Лучканин Сергій Мирославович,
д-р філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються питання особливостей опису й розуміння українського та російського мовознавства в підручниках з історії лінгвістичних учень, опублікованих у Румунії протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. З вітчизняних мовознавців найбільше зацікавлювали румунських істориків лінгвісти М. Смотрицький, О. О. Потебня, П. Ф. Фортунатов, І. О. Бодуен де Куртене, лінгвістична дискусія 1950 р. на сторінках "Правди", сучасні вчені, що торкалися питань румунської філології.
Відзначається, що на сприйняття румунською лінгвоісторіографією українського і російського мовознавства іноді впливала політична кон’юнктура.
Ключові слова: історія лінгвістичних учень, українське мовознавство, російське мовознавство, румунське мовознавство, лінгвістична концепція, мовознавство й ідеологія.

Постановка проблеми: Історія мовознавства – традиційний і вагомий інгредієнт загального мовознавства: "Уведення історії мовознавства до структури курсу
загального мовознавства зумовлене тим, що історія мовознавства – це нагромадження знань про мову, розвиток внутрішньої логіки науки, поглиблення лінгвістичної теорії і вдосконалення методології мовознавства. Мовознавство розвивається
спіралеподібно, спираючись на знання, здобуті людством на всіх попередніх етапах
його розвитку" [Кочерган 2010, 9]. У другій половині ХХ ст. суттєво зросла зацікавленість проблемами історії науки, у тому числі й історії лінгвістики. "По суті, –
писав С. Д. Кацнельсон, – теорія мови – це та сама історія мовознавства, але очищена від виявів суб’єктивного фактору й систематизована за об’єктивними підґрунтями; з іншого боку, історія мовознавства – це персоніфікована й драматизована
теорія мови, у якій кожне наукове поняття й теоретичне положення оснащено ярликом із зазначенням осіб, дат і конкретних обставин, пов’язаних із їхнім виявом у
науці" [История лингв. ун-ний 1980, 5]. В Україні та в Росії було опубліковано
кілька підручників і посібників з історії мовознавства Б. В. Кобилянського (1964),
Г. М. Удовиченка (1980), В. І. Ковалика та С. П. Самійленка (1985), А. С. Зеленька
(2002, 2010), М. П. Кочергана "Загальне мовознавство" (2003–2010; 1-а частина – це
історія мовознавства), данського представника порівняльно-історичного мовознавства В. Томсена (1938), К. Є. Гагкаєва (1957), Я. В. Лоя (1968), В. І. Кодухова (1974),
Р. М. Венцковича та А. Я. Шайкевича (1974), Т. А. Амирової, Б. А. Ольховікова,
Ю. В. Рождественського (1975), М. А. Кондрашова (1979), Ф. М. Березіна (два видання 1975 і 1984 рр.), Ф. М. Березіна та Б. М. Головіна (1979), Л. Г. Зубкової (починаючи з 1989), І. П. Сусова (1999), В. М. Алпатова (1998), Ю. А. Левицького та
Н. В. Бороннікової (2005), С. Г. Шулежкової (2007); чимало з них мали по кілька
перевидань. Не можна оминути увагою й відомі хрестоматії В. А. Звегінцева "История языкознания ХІХ–ХХ вв. в очерках и извлечениях", яка витримала три видання (1956, 1960, 1964–1965), білоруськомовного видання "Практыкум па гісторыі
агульнага мовазнаўства" В. І. Роговцова (2001). Погляд на історію науки як на історію проблемних ситуацій, що змінюють одна одну в процесі розвитку мовознавст296
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ва, а також глибокий внутрішній зв’язок історії мовознавства з теорією мови – вихідні теоретичні положення чотирьох колективних монографій під загальною назвою "История лингвистических учений", що побачили світ протягом 1980–1991 рр.
у Санкт-Петербурзі (Ленінграді). У Румунії нещодавно було перекладено румунською мовою й опубліковано фундаментальні західні підручники з історії мовознавства
французького мовознавця Джорджа Мунена "Histoire de la linguistique. Des origines
au XX-ème siècle" ("Історія мовознавства. Від початків до ХХ ст.", Париж, 1967),
"La linguistique du XX-ème siècle" ("Мовознавство ХХ ст.", Париж, 1972) й англійського лінгвіста Р. Робінса "A Short History of Linguistics" ("Коротка історія мовознавства", Нью-Йорк 1967 і 1997), а протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
побачили світ румунськомовні підручники "Scurtă istorie a lingvisticii" (Короткий
огляд історії мовознавства") А. Граура та Л. Валд (три видання – 1961, 1965 і 1977,
як побачимо далі, усі різні), також окреме видання Лучії Валд (1998), "Istoria
lingvisticii româneşti" ("Історія румунського мовознавства") (1978) та двотомний
підручник Константина Фринку "Evoluţia reflecţiilor privind limbajul din Antichitate
pînă la Saussure" ("Еволюція мовознавчих ідей від античності до Соссюра") (Ясси, 2005) і "Curente şi tendinţe în lingvistica secolului nostru" ("Напрями і течії в мовознавстві нашого століття") (Ясси, 1997; 2-е вид. 1999).
Для української лінгвістики актуальним є історіографічне вивчення розвитку
науки про мову як в Україні й в усьому східнослов’янському світі, так і в Румунії –
нашому південно-західному сусідові. Румунська лінгвоісторіографія у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. звернулася до вивчення й осмислення історії українського та російського мовознавства, його місця в європейській лінгвістичній традиції,
його ролі в історії румунської лінгвістики. Предметом нашого дослідження виступає
саме особливість розуміння українського та російського мовознавства представниками румунської лінгвоісторіографії, а об’єктом – підручники і навчальні посібники, монографії з історії мовознавства, опубліковані в Румунії протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст., у яких міститься опис історії української та російської
лінгвістики (від "Граматики слов’янської" Мелетія Смотрицького й до особливостей розвитку радянського мовознавства), викладаються загальнолінгвістичні концепції видатних українських і російських мовознавців (О. О. Потебня, І. О. Бодуен
де Куртене, П. Ф. Фортунатов). Наголосимо, що особливості опису й аналізу вітчизняного мовознавства в румунській лінгвоісторіографії зовсім невідомі, а, між тим,
в Україні, скажімо, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, викладається курс з історії румунського мовознавства, в Клузькому університеті імені Бабеша-Боляй (Румунія) – спецкурс з історії радянського мовознавства.
Українсько-російсько-румунські контакти мовознавців сягають глибокої давнини. До середини XVII ст. літературною мовою двох середньовічних румунських
феодальних держав – Молдови і Валахії – була старослов’янська, "що використовувалася лише в писемних пам’ятках" [Семчинський 1996, 287], ці князівства входили
до країн греко-православного кола разом з більшою частиною України, Болгарією
та Сербією. Першу рукописну граматику румунської мови – "Gramatica rumânească" ("Румунська граматика") Дімітріє Євстатієвича Брашов’яну (1730–1796) –
написано в місті Брашові в період 1755–1757 рр. значною мірою за зразком "Грама297
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тики слов’янської" (1619) Мелетія Смотрицького, її автор на початку 1750-х рр.
навчався в Києво-Могилянській академії. Сама "Граматика слов’янська" Мелетія
Смотрицького мала надзвичайно широке розповсюдження в румунських землях у
XVII–XVIII ст., як безпосереднє, так і в перекладах румунською мовою (1697,
1755); щоправда, про цей факт стисло мовиться лише у вузькоспеціальній "Історї
румунського мовознавства" [Istoria ling. rom. 1978,15], а також одним рядком – у
К. Фринку, який, до того ж, М. Смотрицького називає "росіянином" [Frâncu 2005,
162–163], у румунськомовних підручниках з історії загальної лінгвістики А. Граура
та Л. Валд це оминається, хоча й наявні короткі відомості з давнього румунського
мовознавства [Graur 1965, 66–67]. Першим румунським мовознавцем, який активно
зацікавився сучасною індоєвропейською лінгвістикою, був Богдан Петрічейку Хашдеу (1836–1907), який навчався в гімназіях і ліцеях Вінниці, Рівного, Кам’янцяПодільського, Кишинева та в Харківському університеті у 1852–1856 разом з
О. О. Потебнею, який був студентом спершу юридичного, а потім історико-філологічного факультету Харківського університету в 1850–1856 рр. Однак відомості
про українське і російське мовознавство потрапляють у румунські підручники з
історії лінгвістики лише з 1950-х рр., причому відразу відчутно ідеологічний наліт
щодо оцінки передусім російського і радянського мовознавства.
У 1-му виданні підручника з історії мовознавства А. Граура та Л. Валд багато
говориться про лінгвістичну концепцію О. О. Потебні, окремі розділи присвячено
І. О. Бодуену де Куртене та П. Ф. Фортунатову, його учням, особливо акцентується,
що "наукове мовознавство постало в нас під впливом російської науки. Нашим першим лінгвістом у повному значенні слова був Б. П. Хашдеу. Він навчався в Харкові, приятелював із Потебнею… Хоча Хашдеу зазнав впливу молодограматиків,
однак його наукові ідеї мали давнішній зв’язок із концепціями російських лінгвістів" [Graur 1961, 62]. У 2-му виданні, через чотири роки, політичний пафос уже
зникає, хоча й згадується про російське мовознавство: "Хашдеу з успіхом використовував знання, набуті в Харківському університеті, де вивчення мови загалом
пов’язувалося з історичними студіями [Graur 1965, 67]. І далі: "Поруч із російськими лінгвістами, під впливом яких він сформувався і з якими підтримував постійний
зв’язок, а також і завдяки молодограматикам Хашдеу обстоював історичне мовознавство" [Ibid., 68]. У 3-му, останньому виданні підручника з історії мовознавства
А. Граура та Л. Валд (1977) загалом не згадується про навчання Хашдеу в Харківському університеті, його стосунки з О. О. Потебнею, лінгвістичну концепцію якого,
доволі широко висвітлену в 2-му виданні [Graur 1965, 55–57], в заключному зведено
переважно до запозичень із В.фон Гумбольдта [Graur 1977, 113–114]. Про значний
вплив лінгвістичних ідей В. Гумбольдта на О. О. Потебню говорить і ясський професор Константин Фринку в новому підручнику з історії мовознавства: це – запозичена
українським ученим ідея про мову як формуючий орган думки, як діяльність, поняття
внутрішньої форми [Francu 2005, 150–151], хоча вітчизняна лінгвоісторіографія не
поділяє твердження про надмірний вплив Гумбольдта і Штейнталя на Потебню.
"Іноді говорять, – відзначає Ф. М. Березін, – що Потебня розвиває гумбольдтівські
ідеї на російському ґрунті. Спадковість між поглядами Потебні та ідеями Гумбольдта
не викликає сумнівів, але твердженням Гумбольдта Потебня надає інше лінгвістичне
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витлумачення, вкладає в них інший зміст" [Березин 1984, 70]. Як відомо, Потебня
надав "духові народу" німецького лінгвіста інше тлумачення – свідомої розумової
діяльності. Оригінальні як для румунської історії лінгвістики знаходимо твердження щодо Потебні в Еміля Йонеску, який наголошує на таких ідеях Потебні як лінгвістична єдність колективу, безперервна боротьба думки зі словом як засобом її
об’єктивації, цитує висловлювання Потебні про те, що говоріння – це не передавання своєї думки іншому, а лише поштовх до його власної думки [Ionescu 1997, 56].
У 1-му виданні підручника А. Граура та Л. Валд детально говориться про лінгвістичну концепцію П. Ф. Фортунатова – засновника Московської лінгвістичної школи, проаналізовано його погляди на мову і мислення, форму слова і словосполучення, що не можна вважати актуальним для румунського мовознавства. Починаючи з
2-го видання, автори вже вилучили будь-які згадки про П. Ф. Фортунатова. Доречно
зазначити, що одним із його учнів був засновник наукової славістики в Румунії, філолог та історик Йон Богдан (Ion Bogdan, 1864–1919), як і відомі російські лінгвісти
О. О. Шахматов, В. К. Порзежинський, М. М. Дурново, Д. М. Ушаков, О. М. Пєшковський, М.М. Покровський, М.М. Петерсон, норвежець О. Брок, данець Х. Петерсен, німець Е. Бернекер, швед Т. Торнб’єрнсон, француз П. Буайе, серб О. Бєлих та
ін. [див.: Березин 1984, 115; Кочерган 2010, 68]; прикро, що М. А. Кондрашов, перераховуючи всіх учнів П. Ф. Фортунатова, про Й. Богдана не згадує [Кондрашов 1979, 95], так само як і Ю. А. Левицький та Н. В. Боронникова, які зовсім не
говорять про зарубіжних учнів засновника Московської лінгвістиної школи [Левицкий 2005, 143], а Т. О. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественський обмежуються загальною констатацією, що "коло учнів і послідовників П. Ф. Фортунатова охоплює багатьох зарубіжних мовознавців" [Амирова 1975, 440].
В усіх румунських підручниках з історії мовознавства значної уваги приділено
викладові лінгвістичної концепції І. О. Бодуена де Куртене (1845–1929), проаналізовано погляди вченого на проблему мови і мовлення, статики і динаміки мови, мову як систему, знаковий характер мови, учення про фонему [Graur 1965, 73–80;
Graur 1977, 132–137; Francu 1999, 28–30], на відміну від вітчизняних видань з історії лінгвістичних учень, І. О. Бодуена де Куртене подано як одного з передвісників
застосування математичних методів у вивченні мови [Graur 1965, 78], що також було даниною тодішній моді на структурно-математичну лінгвістику. Окремий розділ
про мовну економію в лінгвістичній концепції Бодуена де Куртене подає Л. Валд у
власних нарисах з історії лінгвістики 1998 р. [Wald 1998, 199–202].
Як відомо, Румунія протягом другої половини 1940-х-1989 входила до складу
країн так званої "соціалістичної співдружності", тому не дивно, що 1-е і 2-е видання
підручника А. Граура та Л. Валд містять розділ "Марксистська лінгвістика" [див.,
зокрема: Graur 1965, 174–178], де, передусім, подаються відомості про питання мови в працях К. Маркса і Ф. Енгельса (у 1-му виданні – і В. І. Леніна), і, що вже зовсім виглядає несподіваним, піднесено говориться про "Марксизм і питання мовознавства" Сталіна. Румунський партійний лідер Г. Георгіу-Деж (1945–1965) не прийняв курсу Микити Хрущова на десталінізацію, заявивши після ХХ з’їзду КПРС:
Nu avem pe nimeni de reabilitat post-mortem ("У нас немає нікого, щоб реабілітувати
посмертно") [Şperlea 2001, 155]. Якщо в радянській лінгвістиці посилання на праці
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Сталіна з мовознавства (датовані, як відомо, 20 червня-2 серпня 1950) зменшуються
вже з 1954–1955 рр. (у "Вступі до мовознавства" Р. О. Будагова 1958 р. згадок Сталіна немає, на відміну від попереднього видання 1953 р.), чи не востаннє вони наявні в третьому виданні класичного підручника "Введение в языкознание" О. О. Реформатського 1960 року (аж у 4-му виданні 1967 р. згадки про Сталіна зникають),
то в "Короткій історії мовознавства" А. Граура та Л. Валд перших двох видань 1961
і 1965 рр. уславлюються "заслуги" Сталіна у викритті марризму. Цитуємо видання
1965 р.: "У подібних умовах [марризму – С. Л.] марксистське мвознавство не могло
рухатися вперед. Щоб покласти край незадовільній ситуації, "Правда", центральний
орган КПРС, відкрила 9 травня 1950 р. дискусію з лінгвістичних проблем, у якій
взяв участь Й. В. Сталін, опублікувавши три статті (перша побачила світ 20 червня
1950). Ці роботи потім опублікували окремою брошурою під назвою "Марксизм і
питання мовознавства". Цей виступ спричинив до цілковитого знищення марризму
й розчищення місця для побудови справді марксистського мовознавства" [Graur 1965, 175]. В "Очерках по общему языкознанию" (1962) В. А. Звегінцева лінгвістична дискусія травня-серпня 1950 р. на сторінках "Правди" оцінюється набагато
об’єктивніше [Звегинцев 1962, 85–86]. У 3-му виданні підручника А. Граура та
Л. Валд уже 1977 р. відсутні будь-які посилання на радянську лінгвістику, оскільки
новий комуністичний керманич Румунії Ніколає Чаушеску (1965–1989) проводив
політику "націонал-комунізму" й дозволяв собі "єретичні відхилення" від офіційно
прийнятої ідеологічної доктрини СРСР; зауважимо, що в 1-му виданні автори згадують навіть В. В. Виноградова [Graur 1961, 141]. Оминає історію радянського мовознавства й К. Фринку в підручнику "Напрямки й тенденції в лінгвістиці ХХ ст.", хоча
про К. Маркса одного разу згадано, коли говориться про роль мови в соціальному
поділі праці [Francu 2005, 73]. Між іншим, у підручниках з історії мовознавства таких знаних західних лінгвістів як Ж. Мунен та Р. Робінс відведено місце лінгвістичній дискусії 1950 р. у СРСР [Mounin 1999, 314–315; Robins 2003, 279], на неупередженій її оцінці наголошував ще 1989 р. С. В. Семчинський [Семчинский 1989].
Відзначимо, що на сьогодні спецкурс із історії радянського мовознавства славістам Клузького університету імені Бабеша-Боляй викладає О. Вінцелер, автор книжок "Трагедія радянського мовознавства" (2006), де говориться про репресованих
сталінським режимом лінгвістів Є. Тимченка, О. Синявського, П. Бузука (мав румунські коріння), Г. Ільїнського, Є. Поліванова та ін. [Vinţeler 2007]. У праці О. Вінцелера "Портрети і книжки" подано нариси про кількох українських та російських
лінгвістів ХХ ст. – В. Абаєва, С. Б. Бернштейна, Р. О. Будагова, Р. Піотровського,
Т. О. Рєпіну, С. В. Семчинського, передусім наголошується на їхніх роботах із румуністики [Vinţeler 2005].
Висновки: Дана стаття дозволяє поглянути "зі сторони" на складний і суперечливий розвиток українського і російського загального мовознавства, усвідомити, які
вітчизняні постаті (О. О. Потебня, І. О. Бодуен де Куртене) найбільш видавалися значними для румунських істориків загальної лінгвістики, побачити "політичний чинник" у дескрипції російського і радянського мовознавства румунськими вченими, які
змушені були дотримуватися панівних на той чи інший момент ідеологічних постулатів. Сучасне звернення до українського і російського мовознавства О. Вінцелера
надає нового позитивного імпульсу українсько-румунським контактам лінгвістів.
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Освещение украинской и русской лингвистики в румынских учебниках по истории языкознания
В статье рассматриваются вопросы особенностей описания и понимания украинского и русского
языкознания в учебниках по истории лингвистических учений, опубликованных в Румынии на протяжении второй половины ХХ – начала ХХІ вв. Из отечественных языковедов самый большой интерес
румынских историков языкознания вызывали М. Смотрицкий, А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов,
И. А. Бодуэн де Куртенэ, лингвистическая дискуссия 1950 г. на страницах "Правды", а также современные учёные, которые в своих работах касались вопросов румынской филологии. Отмечается также, что на восприятие румынской лингвоисториографией украинского и русского языкознания иногда
влияла политическая конъюнктура.
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Covering of the Ukrainian and Russian Linguistics in the Romanian Textbooks on History of
Linguistics
The article is dedicated to the issues of peculiarities of description and understanding of both Ukrainian
and Russian linguistics in the textbooks on history of linguistic schools published in Romania in late 20th –
early 21st centuries. From among home linguists, most attention was paid by the Romanian linguists to M.
Smotritsky, A.A. Potebnya, F.F. Fortunatov, J.N. Baudouin de Courtenay, the linguistic dispute of 1950 on
the pages of the "Pravda" newspaper as well as contemporary scientists who addressed the issues of the
Romanian philology. It reads that the vision by the Romanian linguistic historiography of the Ukrainian and
Russian linguistics was sometimes influenced by the political climate.
Key words: history of linguistic schools, Ukrainian linguistics, Russian linguistics, Romanian linguistics.
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КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ СУПЕРЕЧКИ
В БРИТАНСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Борисов Олексій Олександрович,
канд. філол. наук, доц.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Стаття присвячена дослідженню параметрів комунікативної ситуації суперечки із встановленням
особливостей мовленнєвої поведінки взаємодіючих між собою індивідів – представників британського та українського мовних етносів.
Ключові слова: комунікативна ситуація, діалог, суперечка, вплив.

Загальна спрямованість сучасних лінгвістичних студій на дослідження сутності
та механізмів протікання різних форм діалогічної взаємодії між індивідами [Вежбицка 1997; Власова 2013; Григорьева 2007; Кобозева 2004; Фадєєва 2000; Формановская 2002] зумовлює актуальність статті. Об’єктом роботи є діалог-суперечка
у сучасному британському та українському електронному діалогічному (кіно-) дискурсі, а її предметом є вивчення мовних та мовленнєвих засобів реалізації суперечки, що до цього часу не було у фокусі типологічних досліджень. Мета роботи –
встановлення лінгвальних особливостей суперечки у сучасному британському та
українському електронному (кіно-) дискурсі. Наукова новизна полягає в тому, що
вперше встановлюються лінгвальні особливості діалогу-суперечки у британському
та українському електронному дискурсі. Матеріалом дослідження є сучасні британські та українські художні фільми, загальний обсяг скриптів кінодіалогів становить 10000 одиниць.
Комунікативна ситуація (КС) є онтологічною формою організації комунікативного процесу [Селиванова 2008, 567]. КС розуміємо як складний комплекс зовнішніх
умов спілкування та внутрішніх станів мовців, представлених у мовленнєвому творі
як результат дискурсивного процесу. Цей комплекс, з одного боку, породжує мовлення, з іншого, відбивається в мовленні в своїх суттєвих компонентах [Формановская 2002, 42]. На відміну від денотативної ситуації, яка формує пропозиціональний
зміст речення [Кобозева 2004, 218], КС представляє знання про тему бесіди, форму
контакту, хронотоп, соціально-психологічні, фізичні ознаки учасників спілкування,
які враховуються ними з метою вплинути один на одного [Формановская 2002, 40].
Тому погоджуємося з О.О. Селівановою, що КС організована саме на підставі діяльнісного процесу інформаційного обміну та впливу [Селиванова 2008, 568].
КС є одиницею формування процесу діалогічної взаємодії, яка існує як інтеграційна динамічна система статусно-рольових, соціальних, діяльнісних та моральних
взаємин комунікантів, яка виникає та змінюється на основі співвідношення їхніх
омовлених ситуативних позицій. Динамічність ситуації полягає в тому, що будь-яка
репліка змінює взаємини комунікантів, провокує нову інтерпретацію ситуації та
породжуваного в ній дискурсу, а якщо з’являється новий продукт, то виникає й нова ситуація з нескінченною кількістю притаманних їй особливостей. Тому КС має
всі ознаки складної, нелінійної, нерівноважної суперсистеми, яка перебуває у стані
переходу від хаосу до порядку і далі до нового порядку, детермінованої ззовні та
внутрішньо як деструктивними чинниками, так і параметрами самоорганізації.
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Останні сприяють взаєморозумінню комунікантів, гармонізації їхньої свідомості,
комунікативній кооперації [Селиванова 2008, 567]. Недотримання основних принципів комунікативного обміну виявляється у такому діалогічному жанрі як "суперечка" – форма діалогу, в ході якої одна сторона (опонент) намагається аргументовано відстоювати своє розуміння обговорюваної проблеми та заперечити докази іншої сторони (пропонент) [Формановская 2002, 42].
Суперечка як обговорення такого питання, яке для її учасників постає неясним,
нечітко сформульованим чи обґрунтованим, може виступати важливим засобом
розв’язання певної проблеми. Адже модель "ідеальної" суперечки передбачає не
просто висловлення думок, які не співпадають, але реалізацію комунікантами єдиної прагматичної мети – досягнення консенсусу [Фадеєва 2000, 5], що відбувається
шляхом аргументованого відстоювання власної позиції. Таким чином, суперечку
визначають раціональні відношення, реалізовані аргументацією, а її інформаційним
стрижнем є повідомлення – контр-повідомлення, що відбиває зіткнення протилежних думок та розбіжності в поглядах щодо певного питання. Критерій призначення
суперечки дозволяє виділити такі її форми, як дискусія, диспут, полеміка, дебати
[див. також Власова 2013, 111; Григорьева 2007, 35].
В порівнювальних етнічних фільмах аналіз діалогу-суперечки між персонажами
виявив різницю у фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних засобах та
комунікативно-прагматичних одиницях, які вживаються з метою найбільшого комунікативного впливу на співрозмовника. Цілеспрямоване та доцільне використання
додаткового інформаційного сигналу до запланованої для передачі мовцем інформації – інтенсифікація початкового повідомлення, яке на вербальному рівні полягає у
відхиленні від його унормованої реалізації (наприклад, підвищення тону висловлення, повтори тощо) та / або у вживанні різноманітних стилістичних засобів, продукує
більшу вірогідність отримання співрозмовниками бажаного прагматичного ефекту.
Так, фонетичні засоби впливу виявляються в мовленні обох лінгвоспільнот у
вигляді підвищення тону спілкування: Mrs Reed Children must be corrected for their
faults. Jane Deceit is not my fault! [Jane Eyre] та укр. Бабуся: Ай, ви ж бісова кров!
Придумали! [Світлячки], вживання значущих пауз: англ. Sidney: I was just trying
to… probe. Clayton Harding You wanna probe become a proctologist, okay? [How to
lose friends] та Мальок: Ден і Віка стали трофеями і така участь чекає і на нас. Це
все не просто… Біта: У тебе від страху фантазія розігралася. Псих, блін [Штольня], особливою постановкою наголосу: англ. Salim: he was with them! [Slumdog Millionaire] та укр. Любка. Не видумуй ти зі своїми "Жигулями"! Це тачанка, а не машина! [Останній забій].
У стилістичному аспекті в мовленні суперечки британців та українців на морфологічному рівні було виявлено вживання:
1) іменників, прикметників, прислівників з суфіксами суб’єктивної оцінки
(притаманно тільки українському мовленню) зменшеності (пестливості) (2 та 6 суфіксів відповідно): укр. Дільничий Анжелочка, я раді тебе … [Останній забій], Тарас Е, братику, ти в їхніх законах, як теля в… Якусь дрібничку треба ще ввести…
[Кіт із капустою] та зневажливості, презирства: Кайдашиха: А де ж ти, волоцюго…? [Кайдашева сім’я], Іванка Вдома таке обстановисько… [Юля намалює краще].
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2) прикметників, які відносяться до одного іменника, з метою підвищення його
якості (1 випадок проти 3): англ. Bessie You're such a queer, solitary little thing…
[Jane Eyre] та укр. 1-ий Міліціонер: Ти знаєш, як уявлю собі, що якесь пузате, самовпевнене бидло давило мою малу [Олігарх].
Аналіз мовлення англійської та української суперечки на лексичному рівні свідчить про аломорфність кількості вживання стилістично забарвлених лексичних
одиниць та словосполучень в англійському (97 лексем) та українському мовленні
(135 одиниць), які вживаються для інтенсифікації основної інформації повідомлення. Так, використовується для цього літературно-книжний шар лексики: англ.
proctologist (1 одиниці (0,1 %)) та укр. бурлаки (1 одиниця (0,2 %)), одиниці зниженого тону, зокрема, розмовно-просторічні елементи: англ. a chick, wanna, gonna,
for God’s sake, ya, zombie (62 одиниць (63,9 %)) та укр. всьокати, в / на біса, / бісовий (6), дурний, цяця (2), забігана як коняка, з ними, мозок полоскати, ні фіга (5)
собі, помилуй мя, скіко, шото (135 одиниць (70,9 %)), сленгізми: англ. shooter,
blockhead, to have the balls (10 одиниць (10,3 %)), укр. бухати (3), лапати, ковбанитись, ноги кинути (17 елементів (8,9 %)), вульгаризми: англ. asshole (3), to bitch (3),
piss (4), crap (4), shit / to give a shit / shit-hole (8), bloody (6), a fuck (3), to fuck (6),
fucking (6) (25 одиниць (25,7 %)) та укр. мудак (2), на хєр (6), бидло (2), сука (2),
сраний (2), придурок (2) (37 елементів (20 %)).
З позицій стилістичного синтаксису більш вагомими для англійського мовлення,
яке розгортається в КС суперечка, є
1) еліпсис (57 (25,6 %) та 54 (21,5 %) випадків): англ. Jack It's all relative. Marion
Crap. It's not relative [Croupier], Dil Wish you'd tell me why та укр. Тарас Не дам ради.
Навідайся завтра. Мушу задзвонити додому [Кіт із капустою].
2) парцеляція (відповідно 7 (3,1 %) та 4 (1,6 %) випадків): англ. Marion It's
unfair. Like your casino [Croupier] та укр. Любка Тому що, доця, люди нічого не купляють. Бо грошей немає [Останній забій].
3) вживанні однорідних членів речення (27 (12,1 %) випадків у порівнянні з 9
(3,6 %)): англ. Sidney You know Sharps? It’s sort of society, fashion, crime, finance, Hollywood celebrities [How to lose friends] та укр. Любка. Чим вона тількі не торгувала:
і вєщами, й іграшками, і ковбасою… А зараз, каже, перешла на пиріжки [Останній забій].
4) відокремлені речення (4 (1,8 %) випадки у порівнянні з 1 (0,4 %)): англ. Rochester I was wrong to deceive you. It was cowardly. I should have appealed to your
spirit – as I do now – should have opened my life…[Jane Eyre] та укр. Тарас Карточка –
це добре, у мене крутився в голові такий варіант, але… Ми зараз маємо в руках
гроші, а то б мали карточку [Кіт із капустою].
5) повтор (37 (16,6 %) випадки у порівнянні з 24 (9,6 %)): англ. Harding: What
did I say to you? Sidney What? Harding: What did I say to you!? Sidney I just… Harding:
What did I say to you?!! [How to lose friends] та укр. Мотря Ба не дам, бо й мені треба. Кайдашиха Дай сюди, кажу тобі!… Мотря Ба не дам! [Кайдашева сім’я].
В українській суперечці було встановлено перевагу функціонування таких стилістичних елементів:
1) риторичні запитання (відповідно 2 (0,9 %) та 5 (1,9 %) випадків): англ. Jack
Now wait a minute. What's so hopeful about your job? Spending the day catching poor
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people stealing [Croupier] та укр. Мальок: Що? Два рази підряд? А тепер подивіться
уважно на тіло Вікі [Штольня].
2) апосейопезис (19 (8,5 %) випадків у порівнянні з 39 (15,5 %)): англ. Gimli
Then it has all been in vain… the fellowship has failed [The Lord of Rings] та укр. Василь Васильович … Ми вже багато років не проводимо лінійки. Якби п'ять первоклашок… Почекайте, а вони хіба не ваші родичі? [Перше вересня].
3) емфатичні речення (35 випадків (15,7 %) у порівнянні з 59 (22,7 %)):
а) лексичний повтор (27 (12,1 %) випадки у порівнянні з 24 (9,6 %)): англ. Jack
It's because of the sex, isn't it? You don't like the sex in it [The Crying Game] та укр. Лаврін Бо ви її гризли, гризли, поки не догризлись [Кайдашева сім’я].
б) інверсія (1 (0,45 %) та 10 (3,9 %) випадків відповідно): англ. Helen If your own
conscience approves you, then so will I! [Jane Eyre] та укр. Ксюха Зараз має бути Галька,
їй скажеш [Він. Вона. Львів], Олег Має вернутися старий [Юля намалює краще].
в) власно емфатичні конструкції (7 (3,1 %) та 24 (9,6 %) випадків відповідно):
англ. Jude And I must admit I'm curious. Fergus What the fuck do you know, Jude!? [The
Crying Game] та укр. Ден: Я?! Біта, а то не я там уже так біжу, що аж падаю!?
[Штольня], Ксюха Я вже біжу! Зміну здала і до побачення! [Він. Вона. Львів].
В цілому, в англійському та в українському мовленні суперечки було виділено в
1,03 раз більше вживаних прийомів та засобів, що є незначною різницею, що може
слугувати підтвердженням тези про те, що суперечка, як універсальна комунікативна
ситуація, містить приблизно однаковий стилістичний потенціал своєї реалізації, який
має етнічні варіації. У структурно-синтаксичному аспекті британська та українська
суперечка характеризуються таким співвідношенням синтаксичних конструкцій: загальна кількість складних речень в британському мовленні складає 127 (складносурядні (36) та складнопідрядні (91)) у порівнянні з простими – 1077 (всього – 1204).
В українському мовленні було знайдено 364 складних речень (складносурядні (108)
та складнопідрядні (256)), що складає у порівнянні з простими – 1100 (всього – 1464).
Таке співвідношення пояснюється комунікативною інтенцією як можна точніше та
детальніше описати предмет обговорення, висвітлити проблему. Різна кількість проаналізованих речень при однаковому обсязі слів свідчить про те, що в середньому
для англійських речень характерним є більш об’ємні розміри їх конструкцій.
Аналіз речень суперечки за метою висловлення виявив, що українська суперечка
є більш емоційною за суперечку британців (окличних речень 3,5 рази більше – 317
(21,7 %) та 91 (7,6 %)); при цьому стверджувальних конструкцій – більше в 1,4 рази
(602 та 850), а спонукальних – в 1,7 рази (219 та 256), що також свідчить про емоційно більш активний характер суперечки українців.
В аспекті дослідження комунікативно-прагматичної складової суперечки було
встановлено, що для англійського конфліктного мовлення суперечки (всього – 1204
речень в англійських та 1464 речень в українських кіносценаріях) у порівнянні з
українським мовленням суперечки характерним є вживання більшої кількості квеситивів (відповідно 372 (30,8 %) й 325 (22,1 %)), однак, при цьому було виявлена
менша кількість констативів (602 (50 %) та 850 (58,1 %)), директивів (219 (18,2 %)
та 256 (17,5 %)), перформативів (2 одиниці (0,2 %) та 5 одиниць (0,3 %)), промісивів (2 (0,2 %) та 15 (1 %)), менасивів (7 (0,6 %) та 13 (0,9 %) одиниць). Тож, якщо
для британської суперечки характерним є питальне забарвлення мовлення супереч306
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ки, то для українського мовлення, в якому різнотипні комунікативні акти є більш
представленими кількісно, притаманним є більш варіативний спектр комунікативної діяльності інтерактантів.
Таким чином, аналіз суперечки на матеріалі британських та українських кінофільмів свідчить про те, що комунікативна ситуація суперечки в обох етнічно забарвлених діалогічних просторах характеризується однаковими параметрами (наявність
двох чи більше суб’єктів, намір, спосіб, предмет тощо). При цьому для здійснення
ефективного впливу комунікантами активно використовуються мовні засоби різних
рівнів як відображення особливої комунікативно-прагматичної спрямованості реалізації діалогу мовцями. Виявленою аломорфною ознакою є кількісне варіювання
вживаних мовних засобів, мовленнєвих прийомів та мовленнєвих актів, які сформували прагматичну тканину тексту дискурсу. Англійська суперечка є менш емоційною у порівнянні з українською, що виявляється у фонетичному, лексичному та
синтаксичному планах. Перспективою подальших досліджень є порівняння діалогу-суперечки з діалогом-сварки британського та українського кінодискурсу.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАНТІВ
У КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Войцехівська Наталія Костянтинівна,
канд. філол. наук, докторант
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні
Національної академії наук України
У статті зроблено етимологічний аналіз лексеми "конфлікт" як вияву ворожнечі, суперечки, протистояння. Згідно з таким підходом конфліктний діалогічний дискурс аналізується як "комунікативний бій", а його учасники – як комунікативні вороги/супротивники, що користуються широким спектром засобів впливу один на одного заради досягнення власної мети.
Ключові слова: конфлікт, діалогічний дискурс, мовець, "комунікативний двобій", комунікативний
опонент/супротивник.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних лінгвістичних дослідженнях однією з провідних є теза
про важливість ефективного, злагодженого міжособистісного спілкування. Запорукою успішної комунікації є дотримання співрозмовниками правил мовленнєвої і
немовленнєвої поведінки: повага до діалогічного партнера, його поглядів та інтересів, уникання можливих протиріч, конфліктів і суперечок. У зв’язку з цим актуальним є вивчення конфліктного діалогічного дискурсу, що визначається як інтеракція з порушенням принципів комунікації та соціальних механізмів регуляції і координації. В його основі перебувають два комуніканти, що знаходяться в певних взаємовідношеннях і мають певні наміри стосовно акту інтеракції.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Комунікативні партнери є
важливою складовою будь-якого акту спілкування, без яких, власне, це спілкування
не існує. Проблематика адресантно-адресатних відношень широко представлена в
працях вітчизняних і зарубіжних дослідників: М. І. Венгринюк, О. П. Воробйової,
О. В. Ємельянової, Т. А. Крисанової, Т. В. Радзієвської, М. Ю. Шевченко, Н. Д. Арутюнової, Н. П. Вольвак та ін.
На відміну від класичного уявлення про адресата як пасивного учасника процесу комунікації, що несуттєво або зовсім не впливає на ініціатора спілкування,
сучасні дослідження пропонують інтерактивну модель спілкування, що розглядає
учасників діалогу як рівноправних партнерів [Венгринюк 2006; Воробьева 1993].
Такий підхід зумовив не лише поглиблене вивчення адресата, але й залучив до
аналізу інших отримувачів інформації (слухачів або сторонніх інтерактантів) або
віддаленіших осіб (телеглядачів, радіослухачів, читачів тощо) [Воронцова 2004;
Кларк 1986].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті. Однак у конфліктному
діалогічному мовленні мовці не завжди є рівноправними: у суперечці, як відомо,
має місце маніпуляція співрозмовником, перехоплення ініціативи, порушення норм
ввічливого спілкування тощо. Це наштовхує на припущення про особливий статус
мовців у конфліктній комунікації, що і є метою цієї розвідки. Об’єктом досліджен308
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ня є конфліктний діалогічний дискурс; а його предметом – фактор адресата та адресанта в конфліктному спілкуванні. Наукову новизну обраної проблеми обумовлено
необхідністю створення цілісного уявлення про мовців-опонентів у конфліктно
спрямованому діалозі, а також необхідністю уточнення відношень мовця й отримувача у процесі продукування й інтерпретації повідомлення. Результати такого дослідження будуть внеском у проблеми комунікативної лінгвістики, теорії дискурсу;
сприятимуть опису закономірностей розвитку та функціонування мови в соціумі,
розумінню особливостей комунікативної поведінки в умовах ускладненого діалогічного спілкування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Мовець/адресант і слухач/адресат – це носії соціальних і комунікативних ролей та его-станів, поточних станів свідомості, когнітивних, духовних, психологічних та інших чинників [Бацевич 2004, 348]; це сформовані особистості зі своїм характером, смаками, симпатіями й антипатіями, рівнем освіти і віком, моральними цінностями, соціальним статусом тощо в конкретний момент дійсності, у конкретних умовах спілкування, у певному оточенні; це
мовні особистості, що несуть у собі особистий досвід знань, думок, переваг, оцінок, відношень.
У конфліктному спілкуванні співрозмовники мають певні особливості: їхні комунікативні дії спрямовані на пряме або побічне блокування цілей, намірів чи інтересів співрозмовника та здійснення власних. У зв’язку з цим конфліктний діалог
виступає зіткненням співрозмовників, станом їх протиборства, незбігом інтересів,
думок, комунікативних намірів, розходженням у розумінні або оцінці ситуації та
виникненням антипатії один до одного. Не випадково слово конфлікт (запозичене
українською мовою через німецьке посередництво (нім. konflíkt) [ЕСУМ 1985 (2, 560)])
походить від латинської лексеми сōnflīctus зі значенням "зіткнення, удар; боротьба,
бій". Отже, "генетично поняття конфлікту пов’язане із уявленням про удар, побиття, битву" [Ермолаева 2005, 58], ворожнечу.
Як відомо, непрямий спосіб запозичення "спричиняє до того, що значення слова
може зазнавати суттєвих змін" [Фролова 2008, 112]. Так, в українській мові стало
поширеним переносне, вторинне значення конфлікту: "вияв, маніфестація розбіжних
інтересів, протилежних поглядів, загострення суперечностей" [ЕСУМ 1982 (2, 732)];
"зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра
суперечка; // ускладнення в міжнародних відносинах, що може призвести до збройної сутички; // суперечність, сутичка, покладена в основу сюжету художнього твору" [СУМ (4, 274)]. Широко вжитку зазнали поняття психічного конфлікту як внутрішніх суперечностей у психіці особи, суперечливих тенденцій, настанов та емоції
[ВТССУМ 2005, 570]; та ситуаційного конфлікту як суперечностей між особою і
зовнішніми обставинами або оточуючими людьми [ВТССУМ 2005, 570].
Конфлікт – не лише фізична, але й комунікативна "боротьба, битва, війна" із
своїм опонентом – "ворогом", "не-другом" – за свої інтереси, погляди, переконання
(протилежні інтересам, поглядам, переконанням мовця-опонента). Опозиція ворога
("чужого") та не-ворога ("свого") є дуже давньою – вона проявляється вже на етапі
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формування родоплемінних союзів – та пов’язана з навішуванням слов’янами негативних ярликів на більшість сусідніх племен. Яскравою ілюстрацією цієї думки
виступає лексема "німець/німці": нíмець – "людина німецької національності;
[будь-який іноземець із Західної Європи, який не знає слов’янських мов]"; др.
н−мьць – "людина, що говорить невиразно, незрозуміло; іноземець; німець"; стсл.
Ìhм¸ˆ¸ "тс."; псл. němьcь "чужоземець" (букв. "той, хто говорить незрозумілою
мовою"), утворене від němъ "який заїкається, говорить невиразно, незрозуміло, німий" [ЕСУМ 2003 (4, 99)]. Німеччина та німці – не є самоназвами (мешканці Німеччини йменують себе Deutsche); це спільнослов’янське утворення, значення якого
полягає у відторгненні та приниженні: "німі" чи "не ми".
Протиставлення "ми – вони", "свої – чужі", "люди – дикуни", "мовці – німці (німі)" тощо є прикладом простого способу самоідентифікації. У первісній історії
людства, згідно з Б. Ф. Поршнєвим, "першим актом соціальної психології потрібно
вважати появу в голові індивіда уявлення про «них»… Тільки відчуття, що є «вони», породжує бажання самовизначитися стосовно до «них», відособитися від
«них» у ролі «ми»" [Поршнев 1979, 81].
Опозиція "свій – чужий" належить до низки найважливіших, позаяк структурує
світ, суспільство, має велике значенням у вивченні та моделюванні комунікативного простору. Такі ментальні опозиції мають онтологічне коріння. В індивідуальній, повсякденній свідомості простежується тенденція до ототожнення "свого"
або з емотивно нейтральною нормою, або з позитивною оцінкою. "Чуже"/"чужий", у свою чергу, здебільшого оцінюється нейтрально чи негативно [Сахно 1991, 97]. Мовні одиниці на позначення чужинців (не-нас) мають негативне
ціннісне наповнення, що відображене в їхньому загальному пейоративному позначенні [Дубчак 2009, 13]. Зокрема "чуже" і "чужі" асоціюються з поняттями ворога, антигероя, зла, несвободи, тоталітаризму, ненависті, смерті, дикості, слабкості, регресу тощо, в основі яких лежить незбіг світоглядних, морально-етичних,
ідеологічних тощо настанов і преференції різних соціальних підгруп/субкультур
чи їх окремих представників, що ідентифікуються як приналежні до цих підгруп/субкультур [Кузик 2011, 489].
З цього логічно випливає, що діалогічні партнери в умовах конфліктного спілкування стають комунікативними ворогами, опонентами. Образ комунікативного супротивника (ворога у комунікативному двобою) "формують такі антицінності, як
небезпека, пасивність, обман, неефективність, регрес" [Кузик 2011, 494] та ін.
У дискурсі мовці діють на шкоду один одному, завдаючи моральної шкоди та реалізуючи власні інтереси й мету. Оскільки основним для опонентів є досягнення цілі
будь-якими мовними засобами, "конфліктний репертуар … досить багатий: від
прямої образи до приниження честі та гідності співрозмовника" [Білоконенко 2008, 68].
Широко вживається лексика з негативною оцінкою фізичних, розумових здібностей
діалогічного партнера, його національності, ґендерної, вікової ознаки, соціального
статусу, професії, манери поведінки, поглядів, інтересів та ін. Комуніканти створюють суперечки, провокують один одного на деструктивні дії, вдаються до обвинувачень, погроз, інвективи, маніпуляції, насмішки, немилосердного глуму.
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Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок. Отже, конфліктний дискурс, а також поняття "конфлікт", що лежить в його основі, асоціативно
пов’язані з війною, (збройним) протистоянням, ворожнечею, сутичкою, внутрішньою чи зовнішньою боротьбою, сваркою, суперечкою тощо, що має місце між своїми та ворогами (не своїми, чужими, не нами). У конфліктному діалогічному дискурсі образ ворога асоціюється з мовцем-опонентом, з яким вступають у суперечку
з метою "виграти" її: досягти реалізації власної мети та перешкодити задоволенню
інтенцій комунікативного партнера. Перспективним є створення моделі конфліктної комунікації, до складу якої входять мовці-опоненти.
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Характеристика коммуникантов в конфликтном диалогическом дискурсе
В статье проведен этимологический анализ лексемы "конфликт" как проявления вражды, спора,
противостояния. Согласно такому подходу конфликтный диалогический дискурс анализируется как
"коммуникативный бой", а его участники – как коммуникативные враги/противники, пользующиеся
широким спектром средств манипуляции и влияния друг на друга ради достижения собственной цели.
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Characteristics of Communicants in the Conflictive Dialogical Discourse
The present paper considers the conflict dialogical discourse through the etymology of the term "conflict"
and defines it as an expression of hatred, strife and confrontation. According to this approach, in the conflict
discourse its participants act like communicative enemies/opponents who use a wide range of means to
influence on each other to achieve their own intentions.
Key words: conflict, dialogical discourse, communicant, "communicative duel", communicative opponent.
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ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛІВ БАГАТОКРАТНО-ДИСТРИБУТИВНОЇ ДІЇ
Мединська Наталія Миколаївна,
канд. філол. наук, доц.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, м. Рівне
У статті проведено аналіз дієслів багатократно-дистрибутивної дії за внутрішніми інтенційними
ознаками і синтаксичною сполучуваністю. Встановлено специфіку дієслів багатократно-дистрибутивної дії у заповненні ними позицій в структурі простого речення.
Ключові слова: дієслова багатократно-дистрибутивної дії, валентність, семантико-синтаксична
структура речення, предикат, ознакові слова.

Функціональна парадигма лінгвістичної теорії кінця ХХ – початку ХХІ століття
зумовила значну увагу вчених до різнорівневої природи повнозначного слова, зокрема дієслова, яке характеризується складною категоріальною системою.
В українському мовознавстві окремі аспекти дослідження лексико-семантичних розрядів дієслів на рівні функціонування знайшли відображення в розвідках
В. М. Русанівського, І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, М. Я. Плющ, А. П. Грищенка, Т. Є. Масицької, Г. П. Серпутько, О. М. Попенко. Проте актуальною залишається проблема валентності і синтаксичної сполучуваності різних лексикограматичних груп дієслів.
Метою статті є з’ясування валентнісних характеристик, семантичної сполучуваності та функціонального діапазону дієслів багатократно-дистрибутивної дії у
структурі речення.
Об'єктом наукової розвідки є дієслова багатократно-дистрибутивної (БДД), що
входять до кількісних способів дієслівної дії.
Предметом дослідження є валентнісна характеристика дієслів багатократнодистрибутивної дії в сучасній українській мові.
Дослідження валентності зазвичай тісно пов’язане з аналізом структури речення,
визначенням синтаксичних моделей з різними типами предикатів, з’ясуванням семантичних функцій компонентів та семантико-семантичних відношень між ними.
Центральну позицію у структурі речення посідає дієслово, тому що воно, визначаючи семантичні ролі залежних іменників, передбачає його будову. У кожного
дієслова свій набір залежних іменників, тобто своя валентна рамка. На її основі дієслівні лексеми об’єднуються у валентні класи. До валентної рамки дієслів української мови може входити від одного до семи іменників з конкретно-предметними
значеннями [Вихованець 2004].
Валентність компонента закладена в його семантичній структурі і є "віртуальною належністю лексеми". Саме на рівні семантичної структури простежуємо прогнозовану програмованість аргументів; відповідні синтагматичні семи предикатних
прономінативних елементів "вимагають своєї наступної наповнюваності на рівні
речення" [Загнітко 1990].
Валентнісні відношення презентують результат синтактифікації семантичних відношень між елементарними семантичними віртуальними одиницями, трансформованими в реченнєву структуру (предикати та аргументами). Н. М. Костусяк зауважує, що залежні контекстні партнери (субстанційні синтаксеми) з ознаковими
слова (предикатами) поєднані не довільно, оскільки саме лексичне значення преди313
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ката задає найсуттєвіші умови сполучуваності його з іншими словами в синтаксичних одиницях-конструкціях – реченні та словосполученні [Костусяк 2012, 188]. На
думку І. Р. Вихованця, таке поєднання відбувається на основі сумісності та сполучуваності сем (мінімальних семантичних одиниць, елементарних диференційних
семантичних ознак) [Вихованець 1987, 42]. Вчений зазначає, що "семантична валентність відображає той факт, що ознакові слова (як єдині носії валентності) вимагають певних контекстних партнерів з іншими семантичними ознаками" [Вихованець 1987, 42]. Тому, функціонування залежних іменникових компонентів (субстанційних синтаксем) чітко регламентоване семантикою предиката.
Найбільш повне висвітлення особливостей мовних структур може бути досягнуто в органічному поєднанні в єдине ціле моделей синтаксичної і лексикосемантичної (логіко-семантичної) валентності та проведенні семантико-компонентного аналізу висловлення.
У такому аспекті розглядається валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії (БДД).
Одновалентні дієслова БДД можуть вказують на зміну фізичного стану суб'єкта: перехворіти, перестраждати, переглухнути, перетерплювати, перетіпати.
Наприклад: Хоч Кузьма після того таки перехворів, температуру його нагнало, і
нога була як колода, але, бач, вижив (Гончар) [СУМ 1975, 307].
На синтагматичному рівні більшість одновалентних дієслів можуть реалізовуватись як двовалентні: (перехворіти на гепатит – про багатьох людей).
Можуть передавати результат тривалих процесів, що стосуються багатьох
осіб: перемирати, передохнути, перегинути. (Настя) – … хата наша стоїть
ніби пусткою, все пустує, як перемерли мої старші діти (Нечуй-Левицький)
[СУМ 1975, 226].
Одновалентні дієслова можуть мати значення:
1) дії пасивної якісної ознаки предмета, шо є наслідком певного тривалого
процесу: перекришитися, переламатися, перерізатися, перебиватися і перебитися.
Наприклад: Весь посуд перебився;
2) значення стану особи після хвилювання, емоційного вибуху, стресу: переказитися, перехвилюватися, перебіситися показитися, подутися, поприндитися,
порозважатися. Наприклад: Ми дуже перехвилювались, проте речі на станції тій
знайшли, та не всі (Коцюбинський) [СУМ 1975, 307]. Хлопці показилися. Мало назвати їхні вислови лайкою. Багато років вчилися вони висловлювати почуття неймовірними сполученнями слів (Яновський) [СУМ 1976, 9];
3) значення зміни зовнішнього вигляду особи чи предмета після тривалого
процесу: перерядитися, переряджатися, перемаститися, пересушитися, повзуватися, поодягатися, посушитися, поголитися. Наприклад: Віталій і Тоня поодягались,
внутрішньо напружені, йшли вже понад бортом судна (Гончар) [СУМ 1976, 177].
Суб’єктні дієслова в більшості випадків дуже вузькі за змістовим обсягом, однак
можуть виражати не тільки дієслівну ознаку, а й супутні їй обставинні характеристики (цілі, причину, інтенсивність дії) і ставати двовалентними (перемаститися
всіма мазями; пересушуватися на сонці). Пор.: Увечері дівчата перерядилися,
причесалися. Перерядився царевич у просту одежину, сів на свого коня і поїхав з
купцями до батька (Стороженко) [СУМ 1975, 270].
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Інші характеристики мають двовалентні дієслова. Вони поділяються на семантичні групи за ознакою спрямованості / неспрямованості дії на об'єкт, що виявляється в категорії перехідності / неперехідності.
На думку В. П. Абрамова, перехідність завжди розглядається як можливість дієслова приєднувати об’єктний компонент (прямий додаток) у знахідному відмінку
[Абрамов 1980, 14].
Перехідність і валентність розглядаються як категорії, залежні від семантики.
Але перехідність визначається за особливістю виділення тільки залежного елемента
(іноді у двоперехідних дієсловах), в той час як валентність трактується як здатність
дієслова приєднувати елементи, до складу яких включається і суб’єкт (підмет).
У розмежуванні перехідних і неперехідних дієслів враховуються особливості
плану змісту і плану вираження, на одному з яких базується і поняття перехідності.
Змістовою особливістю цієї категорії є семантика сильнокерованого іменника –
суб’єктного актанта, що виражає об'єкт, на який спрямована дія чи якій він підлягає.
Формальним показником, завдяки якому розрізняється перехідність / неперехідність дієслова, є знахідний відмінок без прийменника.
У теорії валентності найбільш суперечливим є трактування плану її змісту. Твердження про відсутність прямого зв'язку валентності з лексичним значенням дієслова
позначається на класифікації за кількісним принципом (можливостями приєднання
актантів): виділяються класи одно-, дво-, три-, чотири- (і більше) валентних дієслів.
При цьому відходить на задній план той факт, що за однаковою кількістю актантів
можуть критися семантичні відмінності. Так, до одного з великих класів – двовалентних дієслів – належать різні лексико-семантичні групи дієслів: просторового значення, емоційного стану та ін. За своєю семантикою дієслова можуть потрапляти в
різні валентні класи. Тому, на наш погляд, зіставлення класів перехідних / неперехідних дієслів з валентними класами, які виділяються за формальним принципом, може
призвести тільки до констатації їх перехрещування. Аналіз дієслів показав, що неперехідні дієслова можуть бути як одно-, так і багатовалентними, а перехідні дієслова є
здебільшого дво- й тривалентними, але можуть мати і більшу кількість актантів.
Класи суб’єктних і об’єктних дієслів мають бути уточнені через поняття, що дозволяє диференціювати їх всередині валентних типів і між різними класами дієслів.
Семантика двовалентних дієслів передбачає суб’єктний та об’єктний актанти.
При цьому дія суб'єкта може бути спрямована на об'єкт різного характеру. Можна
виділити такі типи об'єктного спрямування дії:
1) перетворення об'єкта в якісно новий стан: перероблювати, перегострити, перезолочувати, пересмажувати, переплавити. Наприклад. – Авжеж і крадуть. Те дворище де шинок був, собі одгромив (Йосипенко), на весну, чула, будуть
перестроювати та перероблювати. Заїжджиний двір робити має (Мирний)
[СУМ 1975, 268];
2) зіпсування вигляду або якостей об'єкта: перемочити, перепаскудити, перемотлошити, перегиджувати. Наприклад: Хоч яке добре м'ясо, а одна погана муха все перепаскудить (Укр. нар. прис. та приказки) [СУМ 1975, 245].
Двовалентні дієслова можуть мати значення розумової діяльності суб'єкта: передумувати, перемріяти, перечитати. Наприклад: – То мрії сестро. Скільки я вже
їх перемріяла (Собко) [СУМ 1975, 233].
315

Studia Linguistica. Випуск 8/2014

Семантично дієслова цієї групи допускають приєднання обставинного детермінанта "багато", "скільки" та ін., якщо розумова діяльність суб'єкта відбувається з певною метою досягнення результату: Справжній учений чоловік тяжко працює, доходячи розумом до правди, скільки книжок мусить він перечитати, скільки розумних
речей переслухати, скільки чужих мов навчитися (Леся Українка) [СУМ 1975, 319].
Двовалентні дієслова можуть позначати також:
1) "тривале переміщення по конкретному місцю багатьох людей" (із вказівкою як на завершеність, так і на незавершеність): По йому (полю) вдовж і впоперек бігали коні, переходили люди, палили з гармат; стріляли з рушниць… (Мирний) [СУМ 1975, 310];
2) "переміщення по багатьох місцях": Відлітаючи у вирій, птахи перелітають гірські, водні й земні простори, долаючи з трудом великі відстані(З журналу)
[СУМ 1975, 216];
3) "переміщення у багатьох місцях": Злива переплавав усі моря земної кулі
(Трублаїні) [СУМ 1975, 251].
Своєрідні значення об'єкта реалізуються двовалентними зворотними дієсловами,
де ролі об'єкта і суб'єкта чергуються. Двовалентні дієслова з "усіченим" другим актантом (-ся) у своїй семній структурі передають два актанти, один з яких виконує
функцію суб'єкта, а другий – об’єкта. Суб’єкт репрезентується формою номінатива,
а об'єкт – формою орудного відмінка з прийменником "з". Семантика об'єкта змінюється залежно від лексичного значення дієслова, який займає позицію присудка.
За значенням об’єкта двовалентні дієслова можуть поділятися на кілька семантичних груп: дієслова, що виражають соціальні стосунки між суб'єктами (перезнайомитися, переженитися, передружитися) приєднують об’єкт із значенням взаємодії у стосунках. Наприклад: Як звичайно буває в поїзді всі в купе перезнайомилися, розговорились (Кобилянська) [СУМ 1975, 184].
Однак це дієслово може мати ще одне значення, якого не подає СУМ: "перезнайомитися з усіма, з якоїсь причини удруге", і тоді воно виступає як тривалентне:
Пляшки раз у раз мінялися. Люди охмеліли, розговорилися. Я почав удруге з усіма
перезнайомлюватися (Хорунжий) [СУМ 1975, 184].
Двовалентні дієслова можуть виражати:
1) зміну координат об'єкта в просторі: знаходитися де-небудь. Наприклад: То
з половину понаймають, а решта або вертає додому голіруч, або отак переваляється день: десь води принесе, дров врубає або що, аби кусник хліба або ложку
страви дістати (Франко) [СУМ 1975, 134];
2) дію, що спричинює знищення, зіпсування чогось: поранити, попустошити, позбувати, погноїти, попсувати. Наприклад: Вона з першої години мене не
злюбила. Запаски мої найкращі шовковії попсувала (Вовчок) [СУМ 1975, 238];
3) цілеспрямовану дію з певною метою: поженити, понаймати, подурити, повиселяти, посповідати, похрестити, позалучати. Наприклад: Наняла я свого Степанка і стала пропитувати, щоб і дівчат понаймати (Багряний) [СУМ 1976, 147];
4) процес, який спрямований на об’єкт: потріскати, похлебтати, посмоктати, похрумати, попригубляти, поглитати, полопати, поковтати. Наприклад:
Поїв (Ілько) теплої лепішки, похлебтав кваші, зготовленої на буряковому узварі, й
очі його почали злипатись од утоми (Гуцало) [СУМ 1976, 450];
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5) переміщення суб’єкта у багатьох місцях: Вони вже побували в Болгарії та
Югославії, мали на грудях червоні та золоті нашивки і трималися з певністю (Гончар) [СУМ 1975, 628].
Ієрархічно вищою ланкою в системі валентних можливостей є дієслова з незайнятими трьома актантними позиціями. У таких дієсловах в основному прогнозується: суб’єкт – перший актант, що є інваріантною семантикою інших комбінаторно
факультативних реалізацій. Перший актант презентується номінативом лівобічнії
позиції речення як предикативної одиниці. Другий актант за таких умов, як правило, позначає об'єкт дії суб’єкта, а третій актант – того, кому чи для кого адресована
дія. На реалізацію цієї валентності спрямовані категоріальні значення особи дієслова і значення називного відмінка.
Другий актант переважно реалізується формою акузатива без прийменника.
Третій – реалізується формою датива без прийменника, первинною семантикосинтаксичною функцією якого є адресат, що приєднується до присудка (предиката
дії) підрядним зв'язком.
Серед тривалентних дієслів можна виділити такі лексико-семантичні групи, що
позначають:
1) знищення суб’єкта за допомогою чогось: перестріляти, перевішати, передавити, перетруювати, перегризти, перебити, передушити. Наприклад: Молодші
(молдувани) нахвалялися не пустити ворогів на виноградники, перестріляти з рушниць (Коцюбинський) [СУМ 1976, 288]. Проте ці дієслова можуть реалізувати
компонент із семантикою причини дії (знищення об’єкта): Ощасливлений народженням доньки, Уралов перестріляв на радощах всіх селезнів, усіх качок та курей задля широкого розсіяного "раю" – свята народження першої на полігоні людини (Гончар) [СУМ 1976, 288];
2) перетворення об'єкта за допомогою якогось знаряддя: перекопати, передраювати, перемолочувати, перетрощувати: Катерина засміялася, розшукала лопату і граблі і пішла перекопувати свій городець (Бедзик) [СУМ 1975, 202]. Це
тривалентне дистрибутивне дієслово може мати значення завершеного тривалого
процесу, який дає результат у вияві досвіду і реалізується як двовалентне: Видно,
не один гектар ґрунту перекопали та переорали вони за своє півстоліття
(Бедзик) [СУМ 1975, 242];
3) діяльність суб’єкта з відповідною метою: перемальовувати, переклеювати:
Можна почитати… книжку про Тараса Бульбу, потім перемальовувати звідти
деякі малюнки (Бедзик); Художник у підземному переході за день перемальовує
профіль двадцяти-тридцяти бажаючих [СУМ 1975, 222];
4) переміщення суб’єкта з одного місця в інше: перепроваджувати, переводити, перескакувати, перебігати: Цікаво спостерігати, як з дерева на дерево перескакують білочки (З журналу) [СУМ 1975, 279].
Трьома актантами характеризуються дієслова, що у своїй семантиці прогнозують "модифікацію об’єкта", переведення його в інший якісний стан, вимір внаслідок істотного впливу на нього: пересвердлювати, перерубати, перемуровувати,
пересіювати, перемішувати: Сокири зробити такі, щоб перерубувати супротивника, як дровину (Хижняк) [СУМ 1975, 202]. У разі вказівки, на скільки частин перерубати, дієслово відображає і четверту позицію: Батько перерубав сокирою усі
дрова на дрібні поліна [СУМ 1975, 202].
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До тривалентних дієслів належать також дієслова із значенням "вплив суб'єкта
на об’єкт у процесі миття, прання": переполоскати, перемити. Наприклад: Тихне
робочий день…, переполоскали білизну гуцулки в потоках (Хотк.) [СУМ 1975, 257].
Ці дієслова на синтаксичному рівні можуть бути і двовалентними: Шовкун легким
рухом зібрав посуд, перемив, перетер, і, хоча сам він обертався повільно, проте робота в його руках якось йшла сама собою, швидко й до ладу (Гончар) [СУМ 1975, 257],
і чотиривалентними: Скільки білизни за свій вік мати переполоскала своїми руками у холодній проточній воді. До тривалентних належать лексеми, що означають
переміщення суб’єкта (об’єкта) до кінцевого пункту і дають вказівку на адресат.
Вони вказують: на тривале переміщення об'єкта у певному напрямку "з місця
на місце": перекантувати, перекантуватися: Я даю наказ військам за ніч перекантуватися з Букрина на Вишгород (Дмитерко) [СУМ 1975, 190]; – Колись як розсержусь, то, без сорома казка, попроганяю з покоїв своїх тіточок та дядинок, –
сказала Настуся (Нечуй-Левицький) [СУМ 1976, 233].
Чотири позиції можуть відображати дієслова, що виражають:
1) значення поділити на частини щось за допомогою чогось: потовкти, попиляти, посікти, поколоти, почертвертувати: Купить (жінка) невеликий буханець хліба, посіче ножем дві-три цибулі з двома-трьома яйцями, тай тим дітей
годує (Кобринська) [СУМ 1976, 238];
2) спрямовану дію суб’єкта на об’єкт з відповідною метою за допомогою
якогось знаряддя в багатьох місцях: понадрізувати, понадстригувати: Він (Конюшний) негайно став із постелі, знайшов ножиці – … і обережно понадстригував усіх слуг, що у челядній спали, потроху над ухом, так як йому король (Д. Бокаччо) [СУМ 1976, 212];
3) рух об’єкта чи суб’єкта звідкись кудись на чомусь (за допомогою чогось) з відповідною метою: позвозити, поприїжджати, попривозити, поперевозити: Косарів звідкілясь понаводив (Паценко) і покосив, і все до зілиночки у двір
до себе на конях позвозив (Грінченко) [СУМ 1975, 807]. На синтаксичному рівні
це дієслово може виражатися як тривалентне, вказуючи на місце завершеності
(результату) переміщення: Як позвозили снопи у тік – оттакі! (Панас Мирний)
[СУМ 1975, 807]; Аж ось прийшли збожчики з кіньми, позапрягались і поперевозили товар до лавки (Квітка-Основ’яненко ) [СУМ 1976, 187]; В місті було так
багато людей, неначе вони з’їжджались на ярмарок. Деякі польські дідичі попривозили цілі хури з скарбами і ховали їх в збаразькій твердині (Нечуй-Левицький)
[СУМ 1976, 187]. Вид транспорту, як правило, не експлікується (поперевозити
возами та ін.). Окремі дієслова руху і переміщення у контекстульних умовах можуть реалізуватися як п’ятивалентні, якщо експлікуються предметні актанти агенса, об’єкта, адресата, засіб і локативний компонент: Син понавозив з міста машиною матері харчів.
Валентнісні відношення в цілому презентують характер семантичних відношень
між елементарними семантичними віртуальними одиницями, трансформованими в
реченнєву структуру (предикатами й аргументами). Валентність розглядається як
складне явище в системі взаємодій формальної структури і структури значення.
Учені підкреслюють, що найбільш повне висвітлення особливостей мовних структур може бути досягнуто в органічному поєднанні в єдине ціле моделей синтаксич318
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ної, граматичної і лексико-семантичної (логіко-семантичної) валентності та проведенні семантико-компонентного аналізу висловлення.
Отже, одновалентні дієслова багатократно-дистрибутивної дії за формальними
ознаками одновалентні, але семантично – двовалентні. Двовалентні дієслова об’єднуються в кілька груп за ознакою спрямованості / неспрямованості дії на об’єкт, що виявляється в категорії перехідності / неперехідності. Ієрархічно вищою ланкою в системі валентних можливостей дієслів багатократно-дистрибутивної дії є три актантні
позиції: суб’єкта, об’єкта і засобу дії. Чотирма актантами характеризуються дієслова
БДД, які у своїй семантиці прогнозують "модифікацію об’єкта", "переведення його в
інший якісний стан", тощо. Чотиривалентні і п’ятивалентні дієслова БДД можуть
означати "переміщення об’єкта з місця на місце певним засобом". Проте в актах комунікації одновалентні та двовалентні дієслова можуть виявляти і більшу синтаксичну сполучуваність. Семи дистрибутивності, які відображають сукупність ознак позначуваної дієсловом дії (процесу, стану) і є мінімальними одиницями смислу номінативного словесного знака, ускладнюються у синтагматичних побудовах відповідно
до орієнтації на виконання дієсловом предикативної функції.
Медынская Н. М., канд. филол. наук, доц.
Международный экономико-гуманитарный университет имени акад. С. Демьянчука, г. Ровно
Валентность глаголов многократно-дистрибутивного действия
В статье проведен анализ глаголов многократно-дистрибутивного действия по внутренним интенционным признакам. Установлено, что приставочные глаголы с определенной интенцией на уровне
слова имеют особенности синтаксической сочетаемости с другими словами в предложении.
Ключевые слова: глаголы многократно-дистрибутивного действия, валентность, семантико-синтаксическая структура предложения, предикат, признаковые слова.
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Valence of Verbs of Repeatedly-Distributive Action
The paper analyzes the verbs of multi-distributive action (MDA) by the internal intentional features and
syntax compatibility. The specific of MDA verbs in filling their positions in the structure of the simple
sentence is determined.
Key words: verbs of repeatedly-distributive action, valence, semantic and syntactic structure of the
sentence, predicate, attribute words.
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FACTORUL LINGVISTIC ÎN GEOPOLITICA EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST
Ionel IVAN,
ministru-consilier, adjunct al Consulului General al României la Cernăuţi
Language is an integral part of our identity, it mirrors culture and civilization in which we were born and
grew as a nation. In Central and Eastern Europe, linguistic diversity is a reality which cannot be overlooked
when talking about politics and geopolitics. Geography of Europe today, be it the European Union as a whole
or in Central and Eastern Europe only, is inextricably linked to linguistic diversity, both within the borders of
a state, and within the European borders. If language cannot be separated from culture and civilization, then
history has a direct relationship with the language factor.
Respect for linguistic diversity is a fundamental value of the EU, as much as respect of individuals and
openness to other cultures. EU institutions respect the principle of linguistic diversity concerning each citizen.
Thus, every citizen has the right "to write to any of the institutions or bodies and have an answer in the same
language" (Article 24 TEU).
Globalization can no longer be modern and sustainable, beneficial for the economy of European states, as
long as they refuse to pursue the natural processes of modernization emanating from within the countries; the
processes that are taking place in the context of a congruent Europe. At the same time it is necessary to
perform a geopolitical remodeling of the 21st century, that has proven the inefficiency of traditional
geopolitical trends in solving the complicated equations in the European countries.
Key words: Romanian language, linguistic diversity, the European Union, globalization.

Mutaţiile semnificative în geografia statelor din Europa Centrală şi de Est, din
ultimele două decenii, culminând cu anexarea recentă a R.A. Crimeea de către Federatia
Rusă, au fost conexate de către unii analişti politici şi pe seama nerespectări de către
statele multinationale a drepturilor minorităţilor naţionale. Ramâne de văzut dacă acestă
teorie este un adevăr sau numai un simplu pretext pentru reaşezarea şi redimensionarea
polilor de putere de pe scena politică internaţională. Numai istoria poate confirma.
Evoluţia, în general pozitivă, a securităţii globale în ultimul deceniu a confirmat că
succesul acţiunilor şi stabilitatea pot fi numai rezultatul cooperării multidimensionale a
comunităţii internaţionale, în primul rând prin punerea în valoare a dialogului în cadrul
instituţionalizat şi prin activarea rolului decisiv pe care marile organizaţii internaţionale îl
au în definirea stării de securitate a lumii. Aşa-zisa stabilitate impusă unor teritorii prin
forţa armată, modificarea graniţelor unui stat, prin puterea militară a altui stat,
debalansează si pune în pericol sistemul mondial de securitate. Statul este un organism
viu. Viaţa unui stat este oferită de cetatenii acestuia. De modul în care statul se îngrijeşte
de viaţa, libertatea şi respectarea drepturilor propriilor cetăţeni, depinde vitalitatea internă
şi vigoarea politică internaţională a acelui stat. Întotdeauna, economia, cultura, religia şi
limba, au fost elemente definitorii pentru calitatea vieţii cetăţenilor unui stat.
Filozoful român Mircea Eliade, scria atat de profund despre condiţia culturală a
cetăţeanului european în societatea europeană modernă: "Mă simţeam descendentul şi
moştenitorul unei culturi interesante, deoarece e situată între două lumi: lumea
occidentală, pur europeană, şi lumea orientală. Eu mă trăgeam deopotrivă din aceste două
universuri. Cel occidental, prin limba latină şi prin moştenirea romană în obiceiuri. Dar
mă trăgeam şi dintr-o cultură influenţată de Orient şi înrădăcinată în neolitic. Toate
acestea sunt adevărate pentru un român, dar cred că sunt la fel de adevărate şi pentru un
bulgar, un sîrbo-croat, în ultimă instanţă, pentru Balcani, pentru sud-estul Europei şi o
parte a Rusiei" [Eliade 1978, 26–27].
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Limba este parte integrantă a identităţii noastre şi constituie oglinda culturii şi
civilizaţiei în care ne-am născut şi în care ne dezvoltăm, ca naţiuni. În Europa Centrala şi
de Est, diversitatea lingvistică este o realitate de la care nu ne putem abate atunci când
vorbim despre politică şi geopolitică. Geografia de astazi a Europei, fie că vorbim de
Uniunea Europeană în ansamblul său, fie numai de Europa Centrală şi de Est, este
indisolubil legată de o varietate lingvistică, atât în interiorul graniţelor unui stat, cât şi în
interiorul frontierelor europene. Dacă limba nu poate fi separată de cultură şi civilizaţie,
atunci şi istoria are o relaţie directă cu factorul lingvistic. Tocmai de aceea, nu putem
disocia realitatea geopolitică de factorul lingvistic şi nu putem analiza evoluţiile
geopolitice într-o matrice predictibilă, fară a ne raporta de fiecare dată la limbă. Într-o UE
întemeiată pe motto-ul "Uniune în diversitate", capacitatea de a comunica în mai multe
limbi este indispensabilă pentru persoane, organizaţii şi întreprinderi [http://www.
europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/ displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.6.html], dar, în
acelaşi timp, este o condiţie necesară pentru modernizarea şi evoluţia unui stat.
Prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE), adoptată în anul 2000 şi
care a căpătat forţă juridică obligatorie prin Tratatul de la Lisabona, UE işi asuma
obligaţia de a respecta diversitatea lingvistică (conform articolul 22) şi a de a interzice
discriminarea pe motiv de limbă (articolul 21). Respectarea diversităţii lingvistice este o
valoare fundamentală a UE, în aceeaşi măsură ca respectarea persoanelor şi deschiderea
spre alte culturi. Instituţiile UE respectă principiul diversităţii lingvistice şi în relaţiile cu
cetăţenii. Astfel, orice cetăţean al Uniunii are dreptul "de a se adresa în scris oricărei
instituţii sau oricărui organ şi să primească un răspuns redactat în aceeaşi limbă"
(articolul 24 din Tratatul UE). Prezentul şi viitorul pun în faţa omenirii, ca cerinţă
esenţială privind modul de abordare a riscurilor şi ameninţărilor, concentrarea la timp a
eforturilor optime pentru gestionarea eficientă a aspectelor cu dimensiune globală sau
regională, iar în acest cadru, fluidizarea intereselor statale (naţionale) pe un curs favorabil
intereselor comunitare.
Ultimele evenimente politice şi militare din Europa de Est, au demonstrat că Rusia se
foloseste în mod activ, în incercarea de a-şi impune hegemonia puterii sale militare în
Europa, nu numai de factorul energetic, ci şi de cel national, lingvistic şi cultural. Dupa
destrămarea URSS şi extinderea UE, în Europa au apărut numeroase grupuri etnice
rusofone. O simplă exegeză politică a situaţiei geopolitice actuale din Europa, ne
demonstrază că folosirea neîngrădită a limbilor naţionale poate dezamorsa orice sursă de
conflict geopolitic. Luând din nou ca exemplu Rusia, observăm că problemele etnice
apărute ca urmare a prezenţei unui număr mare de etnici ruşi în noile state independente
(Ţările Baltice, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Kazahstan etc) sau mozaicul etnic
şi cultural din anumite regiuni (de exemplu Caucaz) sunt amplificate, uneori în mod
exagerat, prin voinţa politică a Moscovei, prin intermediul factorului lingvistic.
În istoria geopolitică recentă a Europei, putem observa cu uşurinţă rolul jucat de
factorul cultural, religios şi national-lingvistic, atât în redefinirea statelor, a noilor state, în
consolidarea acestora, precum şi în apariţia conflictelor care au generat un proces de
reaşezare şi reechilibru geopolitic şi de securitate. Unul dintre exemple este, desigur,
destrămarea fostei Iugoslavii. Destrămarea federatiei iugoslave nu este numai o dovadă
de dispunere geopolitică în Balcani, ci, şi o consecinţă directă a factorului lingvistic,
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religios şi de civilizaţie. În acest exemplu, factorul lingvistic sârb este exprimat prin
poziţia politică şi voinţa Serbiei, dar şi a sârbilor din Bosnia, în timp ce Croaţia şi
Slovenia se repozitionează lingvistic, cultural şi religios, către familiile din Europa
Centrală si Occidentală. Cu sau fară stimuli politici externi, redefinirea geopolitică a
spaţiului iugoslav a fost un proces firesc, generat de tendinţa elementelor unui sistem de a
reveni la un status anterior, bazat pe principii lingvistice, religioase şi de civilizaţie care
asigurau un echilibru mai mare decât arhitectura dinaintea conflictului.
Factorul lingvistic latin oferă o altă continuitate istorică firească şi în arealul geografic
şi geopolitic românofon din România şi Republica Moldova, dar care nu face obiectul
acestui articol.
Starea firească şi evoluţia naţiunilor sunt conexate unui proces continuu de schimbare,
reaşezare şi reorientare către un pol geopolitic şi de securitate sau altul, funcţie de
interesele statelor. Interesele statale sunt indisolubil legate de voinţa populară. Nu în
ultimă instanţă, aşa cum aminteam la început, factorul lingvistic, socio-cultural şi de
civilizaţie, este punctul de plecare, nucleul, în jurul căruia gravitează toate celelalte
segmente ale expresiei şi voinţei maselor.
Invocarea protecţiei minorităţilor naţionale şi necesitatea de prezervare a elementului
lingvistic, ca pretext de agresiune, cum s-a observat în relatiile recente dintre Rusia si
Ucraina, devine, însă, un argument politic nefondat, desuet principiilor europene ale
secolului XXI, care dezamorsează un trecut stalinist păgubos, ce nu se poate regăsi în
configuraţia relaţiilor internaţionale actuale şi nici în cutumele politice ale momentului de
faţă. Experimentul rus repoziţionează pe traiectorii complet separate UE si Rusia, ceea ce
face imposibilă o viitoare alianţa între Moscova şi Bruxelles.
Repunerea factorului lingvistic, cultural şi religios într-o matrice de stabilitate, în
interiorul unui stat, şi europeană, în interiorul UE, este un exerciţiu dificil de rezolvat fără
o politică coerentă de modernizare a statelor şi de racordare a politicii lor externe la
interesele europene comune, la acea "uniune prin diversitate" la care făceam referire la
începutul acestui articol. Fenomenul globalizării nu mai poate fi unul de actualitate şi
continuitate, unul câştigator din punct de vedere economic pentru statele europene, atâta
timp cât ele refuză să dea curs procesului firesc de modernizare emanat din interior, în
contextul unui vădit curent european congruent, de remodelare după o nouă geopolitică a
secolului XXI, care dovedeşte ineficienţa rezolvării acestei ecuaţii destul de complicate a
statelor europene, prin aplicarea curentelor şcolilor geopolitice tradiţionale.
Limba, ca şi memoria colectivă, constituie o caracteristică importantă, esenţială, a
unui grup naţional, etnic, acţionând ca un liant între generaţii, pentru coagularea valorilor
comune, a trecutului istoric comun. Limba este elementul care a contribuit la polarizarea
intereselor unor grupuri sociale, naţiuni şi popoare, dar şi un factor ce contribuie la
declanşarea unor conflicte interetnice, identitare, la alterarea relaţiilor între state prin
manipulare politică.
Una dintre cauzele vizibile ale conflictelor regionale din ultimele decenii o reprezintă
factorul lingvistic, cu multiple sinapse în planul naţionalismului, fie că ne referim aici la
conflicte intra-statale sau interstatale. Limba constituie, aşadar, atât un factor de
polarizare, un element coeziv, dar şi unul de diferenţiere a grupurilor sociale. O înţelegere
şi o abordare deficitară, uneori nedemocratică, a factorului lingvistic, poate conduce în
mod implicit la apariţia unui curent naţionalist, care, speculat şi amplificat politic, poate
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avea consecinţe mult mai mari. Dacă ne vom afla în acest stadiu, al generării unor
episoade naţionaliste pe fond lingvistic, "naţionalismul poate fi identificat, ca fiind cea
mai puternică şi influentă forţă a modernităţii" [Anastasiou 2009, 33]. Abstractizând,
putem vorbi, aşadar, de un conflict lingvistic cu polarizarea elementelor naţionaliste.
În prezent, în Europa, factorul lingvistic a rămas unul dintre puţinele elemente
identitare sau menite a contribui la reconstructia identităţilor.
Conflictele lingvistice pot fi, însă, şi fireşti într -o societate asanată identitar, ca cea
din Republica Moldova, unde limba rusă, în esenţă, este o limbă minoritară, a fost
considerată, mai multe decenii la rând, limbă dominantă de comunicare interetnică.
Acum, în Republica Moldova, limba rusă aparţine unei minorităţi etnice, ca de altfel şi în
Ucraina, stat unitar, cu o profundă voinţă europeană, manifestată, la nivel popular şi
politic. Atâta timp cât vorbim de respectarea dreptului unei minorităţi de a folosi limba
maternă în procesul comunicării, cu păstrarea "intereselor naţionale", nu mai există
pericolul apariţiei unor conflicte interetnice.
Startegia oricărui stat se bazează pe urmărirea, protejarea şi promovarea intereselor
sale naţionale. Identificarea intereselor unui stat va facilita înţelegerea comportamentului
său vis-a-vis de ceilalţi actori ai sistemului internaţional. De aceea, conceptualizarea
"intereselor naţionale" trebuie să fie una structurată, riguroasă şi ierarhizată, în deplina
concordanţă cu interesele propriilor cetăţeni, indiferent de naţionalitatea acestora, de
limba lor maternă şi de religie.
Recent, s-a produs un dezechilibru major pentru securitatea euro-atlantică, cu mutaţii
deosebite în arhitectura relaţiilor politice din vecinatatea estică a Uniunii Europene.
Sfârşitul anului 2013 şi începutul acestui an, au schimbat profund arhitectura de
securitate regională şi au reconfigurat tendinţele instituite în sistemul geopolitic
internaţional, vreme de peste 20 de ani. Cu toate că hegemonia politico-militară
internaţională a SUA a ramas aceeaşi, Uniunea Europeană (UE) a devenit un actor
important pentru Europa Centrală şi de Est, un jucător pe tabla de şah a geopoliticii
europene. Extinderea UE către Est, abordarea sistematică şi reciproc avantajoasă a relaţiei
politico-diplomatice şi economice cu fostele state sovietice a trezit o "mânie proletară" în
Rusia, realitate folosită de clasa politică moscovită pentru augmentarea cotei de încredere
în rândul populaţiei, pentru satisfacerea unor ambiţii politice, partinice sau testamentare,
datând încă din perioada lui Petru cel Mare. Ucraina s-a aflat în poziţie de "şah". Un stat
aflat la frontiera Uniunii Europene, cu puternică vocaţie europeană, public dovedită, este
nevoit să piardă o parte din teritoriu. Istoria ne va demonstra care dintre cei doi jucători
de pe tabla de şah a geopoliticii euro-atlantice a făcut o mutare greşită, cine va face acum
mutarea norocoasă, dar şi de ce Ucraina s-a aflat în situaţia de a pierde foarte uşor o parte
din teritoriul naţional. Precedentul a fost creat. Gravitatea sa pentru arhitectura europeană
de securitate nu se poate cuantifica pe deplin în prezent, ci poate numai peste un deceniu
sau, din păcate, chiar mai repede.
A fost, oare, statutul limbii ruse în Ucraina, libertatea lingvistică a unei importante
etnii din Ucraina, adevărata cauză a imixtiunii Rusiei în Crimeea şi anexarea acestui
teritoriu al statutului ucrainean, sau numai un pretext banal pentru tot ceea ce a urmat
începand din ianuarie 2014 şi până în prezent? Istoria va confirma sau va infirma acest
aspect, ca de altfel şi materializarea vocaţiei europene a poporului ucrainean, prin
aderarea ţării la Uniunea Europeană.
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Іонел Іван, міністр-радник, заступник Генерального консула Румунії в Чернівцях
м. Бухарест, Румунія
Лінгвістичний фактор у геополітиці Центральної та Східної Європи
У статті на основі відомої тези Гумбольдта про те, що мова – невід’ємна складова національної
ідентичності, її культури та цивілізації, "душа народу", у якому вона народилася і розвивається як
національна мова, зазначається, що в Центральній та Східній Європі мовна розмаїтість (як у внутрішніх державних кордонах, так і поза їхніми межами) – реальність, від якої слід відштовхуватися, коли
говоримо про політику чи геополітику в цьому регіоні. Зокрема, мовна політика Європейського Союзу ґрунтується на принципі "єдність у розмаїтті": можливість спілкуватися багатьма мовами передбачає і можливість отримати відповідь на будь-який офіційний запит тією мовою, якою він поданий. У
статті згадуються й останні політичні й воєнні події у Східній Європі (анексія Криму Росією), які продемонстрували, що Росія активно використовує у прагненні встановити власну гегемонію в регіоні не
лише енергетичний чинник, але й національно-культурні й мовні фактори. Підсумовується, що турбота й захист мов національних меншин у країнах доречні й необхідні до тих пір, доки не призводять до
появи загрози міжетнічних конфліктів.
Ключові слова: румунська мова, мовне розмаїття, Європейський Союз, глобалізація.
Ионел Иван, министр-советник, заместитель Генерального консула Румынии в Черновцах
г. Бухарест, Румыния
Лингвистический фактор в геополитике Центральной и Восточной Европы
В статье на основании известного тезиса Гумбольдта о том, что язык – неотъемлемая составляющая национальной идентичности, её культуры и цивилизации, "душа народа", в которой он родился и
развивается как национальный язык, повествуется, что в Центральной и Восточной Европе языковое
разнообразие (как внутри государственных границ, так и за их пределами) – реальность, от которой
нужно отталкиваться, когда говорится о политике либо о геополитике в этом регионе. Например, языковая политика Европейского Союза базируется на принципе "единство в разнообразии": возможность общаться на многих языках соединяется с возможностью получить ответ на любой официальный запрос на том языке, на котором он подан. В статье вспоминаются и последние политические и
военные события в Восточной Европе (аннексия Крыма Россией), продемонстрировавшие, что Россия
активно использует в желании установить собственную гегемонию в регионе не только энергетический фактор, но и национально-культурные и языковые факторы. Подытоживается, что поддержка и
защита языков национальных меньшинств в странах желательны и необходимы до тех пор, пока не
приводят к появлению угроз межэтнических конфликтов.
Ключевые слова: румынский язык, языковое разнообразие, Европейский Союз, глобализация.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ XVI–XVII ст.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті зреферована історія вивчення українського лексикону XVI–XVII ст., проаналізовані основні напрямки дослідження та окреслені перспективи майбутніх наукових розвідок з історичної лексикології. Аналізовані праці різняться обсягом і складом досліджуваної лексики, принципами виділення
тематичних та лексико-семантичних груп, критеріями їх характеристики, різною спрямованістю досліджень (текстологічні, етимологічні, семасіологічні, стилістичні, концептуальні, з акцентуванням
уваги до міжмовних контактів і т. д.).
Ключові слова: лексикон, писемна пам’ятка, запозичення, питомі одиниці, мова-реципієнт.

Історія словникового складу мови завжди привертала увагу дослідників, яка
особливо активізувалася впродовж останнього століття. Дослідження українського
лексикону має свою історію і сформовані провідні напрямки.
Серед значного доробку чисельно вирізняються праці, в яких висвітлюється історія окремих тематичних чи лексико-семантичних груп слів: богослужбовообрядова та церковна лексика – С. Бібла, Н. Пуряєва, Ю. Осінчук, Н. Піддубна; медична лексика – Ф. Ткач, Т. Олещук (давньоруський перід), Г. Дидик-Меуш, С. Руда, Т. Файчук, О. Миголинець; біологічна лексика – І. Сабадош, С. Гриценко; географічна лексика – П. Чучка; військова лексика – Г. Халимоненко, Т. Михайленко,
Л. Мурашко, Я. Яремко, Я. Рибалка, О. Андріянова, Л. Туровська, Н. Яценко та ін.;
побутова лексика – І. Ошипко, В. Горобець, Н. Осташ, В. Титаренко; назви тканин,
одягу та взуття – Л. Батюк, В. Горобець, Р. Юналаєва, Г. Войтів, Н. Яценко; назви
їжі, напоїв, продуктів харчування – І. Чепіга, В. Невойт, О. Крижко, С. Яценко; назви помешкання, будівель (будівельна лексика) – І. Чепіга, І. Царалунга, Р. Гринько;
назви осіб за родом діяльності, спорідненості і свояцтва – А. Бурячок, Д. Гринчишин, Н. Осташ, О. Кровицька, Т. Пиц; назви кольорів – А. Критенко, О. Дзівак,
О. Коваль-Костинська, В. Горобець, М. Мурьянов, А. Кириченко, М. Чікало; назви
одиниць часу – М. Кочерган, В. Денисюк; метрологічна лексика – М. Худаш, Є. Чернов, В. Винник; абстрактна та емоційно забарвлена лексика – Л. Полюга, І. Черевко; педагогічна лексика – О. Зелінська; етична лексика – О. Миронюк; торгівельна
(економічна) лексика – Ф. Ткач, Д. Гринчишин, Л. Бойко; юридична лексика – А. Пашук, І. Букарєва, М. Худаш, О. Сербенська, Д. Гринчишин, В. Горобець, Б. Стецюк;
наукова термінологія – Н. Титаренко, Л. Гнатюк, Г. Наєнко; астрономічна термінологія – Г. Наєнко, О. Тріль; орнітологічна номенклатура – І. Сокол; мовознавча термінологія – Т. Баймут, Д. Якимович-Чапран; риторична термінологія – З. Куньч; філософська термінологія – Д. Кирик; друкарська термінологія – І. Чепіга, Е. Огар.
Виокремлюються дослідження, закумульовані на історії з’яви, семантики і функціонування в українській мові як в синхронному, так і в діахронному аспектах,
окремих лексем чи сполук лексем (як питомих, так і запозичених), зокрема: горілка
[Адріанова-Перетц 1928], d’ug [Балецкий 1957], antal [Балецкий 1962], гріш [Чернов 1958], штани [Откупщиков 1963], урик, урюк, орек [Балецкий 1965], харч(и)
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[Отин 1968], товариш [Отін 1969], саламата, соломаха [Лутовинова 1983], цнота
[Гонтарук 2000, 2003 (1), 2004], доброд−тєль [Гонтарук 2003], карбункулъ – димениця – бубонесъ [Дидик-Меуш 2003], гріх [Безпала 2008], грабежъ, кучму дати
[Коломієць 1963, 1968] чи кількох лексем, наприклад: копійка, єфімка, лядськая та
орлянка [Чернов 1957], потилиця, шестірня, буряк, салат, соняшник, соя, тютюн,
часник, шпінат [Дзендзелівський 1958 (1), 1958 (2)] та ін.
Подібні дослідження дають змогу простежити історію функціонування окремих
пластів лексики на відповідному хронологічному зрізі, окреслити склад лексем та
їх семантику, встановити системні зв’язки в межах тематичної чи лексикосемантичної групи, а також – в межах різних тематичних груп (напр.: використання
у функції метрологічної лексики назв частин тіла, посуду та інших побутових реалій), окреслити джерела поповнення відповідних груп лексики, можливості сполучуваності "нових" слів та їх співіснування зі "старими" лексемами, простежити подальшу долю лексем і встановити ступінь їх семантичної еволюції. Зауважимо, що
навіть за умови, коли дослідник не ставить за мету опис запозиченої лексики відповідної тематичної групи, він не може оминути цього аспекту, оскільки запозичення
є невід’ємною складовою динаміки українського лексикону. Тому значна частина
досліджень староукраїнського лексикону націлена на висвітлення питання іншомовних впливів та їх ролі у розвитку української мови на різних етапах її становлення.
Серед таких праць чільне місце посідають різноаспектні дослідження про вплив
польської мови на східнослов’янські (українську, російську, білоруську) і навпаки. Зокрема, російсько-польські мовні зв’язки досліджені у працях О. Шахматова, Б. Конопелько, М. Смерди, білорусько-польське контактування представлене у розвідках
В. Свєжинського, І. Федорук. Значний доробок мають українські та польські мовознавці у висвітленні проблеми українсько-польських впливів та їх ролі на розвиток
обох мов, зокрема: мовні зв’язки цих слов’янських народів у діахроніїї розглядав
І. Первольф; лексичні полонізми староукраїнської ділової писемності стали об’єктом
дослідження Л. Гумецької, В. Титаренко, І. Царалунги та різножанрових пам’яток –
В. Аніченко, С. Гриценко, Л. Гонтарук; польська мова XVI–XVII як джерело та посередник запозичень в українську мову представлена у дослідженнях В. Русанівського,
Д. Костюк; старопольські запозичення в українській мові дослідив С. Урбанчик;
польські запозичення в українській мові опрацювали Н. Романова, Д. Будняк, семантичні зміни польських запозичень в українській мові XVI–XVII ст. та сучасній українській мові дослідила А. Свашенко; М. Онишкевич проаналізував фонетичні, морфологічні, словотвірні, синтаксичні, лексичні та фразеологічні польські елементи, які
безпосередньо чи через словацьке посередництво та через українські діалекти потрапили і стали загальновживаними у бойківському діалекті. Н. Романова підкреслила, що
"проблема польсько-українських мовних зв’язків виявилася розпорошеною на окремі
часткові теми і, по суті, не набула узагальненого висвітлення" [Романова 1972, 46];
ситуація докорінно не змінилася і сьогодні, тому потреба створення цілісного дослідження про польський вплив на українську мову залишається актуальною.
У формуванні українського лексикону другої половини XVI–XVII ст. помітну
роль відіграли богемізми. Зауважимо, що зародження українсько-чеських мовних
контактів сягають ще XI–XII ст., а на XIV ст. припадає їх актуалізація, особливо
інтенсивними вони стали у XVI–XVII ст. Українсько-чеська мовна взаємодія при326
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вертали увагу багатьох лінгвістів, зокрема М. Жовтобрюха, Л. Гумецьку, Й. Андерша. А. Яковлів, досліджуючи впливи старочеського права на право українське литовської доби XIV–XVI ст., підкреслив уплив старочеських пам’яток XIV–XV ст.
на пам’ятки Литовсько-Руської держави як у судовій системі, так і в царині термінології. Вчений окреслює словосполучення, фрази, запозичені або скальковані з
чеської мови і засвідчені у Литовському статуті. [Яковлів 1929, 41–60] Класифікувавши усі слова чеського походження на п’ять груп, вчений робить висновок, що
чеські запозичення потрапляли у мову-реципієнт – староукраїнську – двома шляхами: безпосередньо з чеської й опосередковано польськомовно; і тільки ті богемізми,
які відсутні в польській мові, можна кваліфікувати однозначно як прямий чеський
вплив [Яковлів 1929, 61–62]. Аналіз форми та змісту староукраїнських і старочеських грамот здійснив Й. Мацурек, який зіставив чеські і галицько-волинські грамоти, довівши, що ще в XIV ст. формуляри чеських грамот слугували зразками для
староукраїнських, тому чеський вплив на українських землях сягає XIV – І половини XV ст. [Macůrek 1960, 180, 182]. Він обґрунтовує ідею прямого впливу чеської
ділової мови на староукраїнську. Зауважимо, що Л. Гумецька, аналізуючи праці
Й. Мацурека про зв’язок староукраїнських документів із західноєвропейськими,
прагнучи дати відповідь на питання про впливи старочеської мови на мову українських грамот XIV–XV ст., робить припущення, що практично неможливо довести,
що структурна подібність українських грамот і чеських з’явилася через наслідування старочеських текстів, а не внаслідок того, що обидві походять від третього джерела, оскільки частина формул сягає західноєвропейського діловодства [Гумецька 1967, 93]. Пізніше цю думку розвинула О. Геращенко: "Причинами схожості
польського і чеського формулярів були, очевидно, їхній розвиток на основі спільних європейських зразків, близька спорідненість мов та інколи проникнення богемізмів із усного польського мовлення в ділові пам’ятки, стилістично незалежні від
чеських" [Геращенко 1996, 242–243].
Значний доробок українських лінгвістів у висвітленні проблеми чеських впливів
на український лексикон досліджуваного періоду залишив у дискусійній площині
питання "напряму" вливу богемізмів (безпосередньо чи опосередковано польською
мовою) у пам’ятках офіційно-ділового стилю юридичного жанру та жанру урядового управління; малодослідженими лишаються богемізми, що фіксуються у писемних пам’ятках інших стилів і жанрів; формальні та семантичні зміни богемізмів та
їх роль у формуванні українського лексикону другої половини XVI–XVII ст. і пізніших періодів також потребує уваги мовознавців.
Українсько-білоруські мовні впливи були особливо активними у XІV–XVII ст.,
що зумовлено подібним політичним вектором, тісними економічними зв’язками,
спільною "українсько-білоруською" мовою в діловодстві, культурними впливами,
зміцненням і закономірним змішуванням у писемності українських та білоруських
мовних особливостей і т. д. Закономірно українсько-білоруські мовні контакти викликали інтерес у мовознавців. Зокрема, "дуже багато спільних ознак, значно більше, ніж про це досі писали", які "зв’язують" українську і білоруську мови виявив
П. Бузук, при цьому піддавши сумніву деревовидну теорію походження мов: "як-би …
ми згоджувалися з теорією дерева, то повинні були б білоруську мову об’єднати як
наріччя не з великоруською мовою, а з українською. Та цього ми не зробимо, бо
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хоч ця теорія, бувши методологічно дуже зручна, й панувала досі в слов’янському
мовознавстві, проте вона не відповідає дійсним взаємовідносинам поміж слов’янськими мовами" [Бузук 1926, 423]. Українсько-білоруській мовній взаємодії досліджуваного періоду присвятили свої праці Л. Булаховський, Л. Гумецька, А. Жураўскі, У. Анічэнка, Г. Гримашевич. Досі, як в українському, так і в білоруському
мовознавстві актуальною лишається проблема визначення статусу мови пам’яток
українсько-білоруського пограниччя періоду Великого князівства Литовського, вироблення принципів розмежування пам’яток староукраїнської і старобілоруської
мов. На цю проблему вперше звернули увагу С. Лінде, І. Срезневський, С. Пташицький, П. Владіміров, О. Соболевський, В. Розов. Білоруські мовознавці (Л. Шакун,
А. Жураўскі, І. Крамко, А. Булика, У. Свяжинскі), поділяючи погляди Ю. Карського, стверджують, що пам’ятки, написані на білоруській території, є білоруськими
[Карский 1962 (1), 253–262]. Принципи розмежування пам’яток української і білоруської писемності окреслив І. Огієнко [Огієнко 1934, 1995] та обгрунтував
Ю. Шевельов, який наголошував, що "руська мова" тодішніх канцелярій "хиталася"
між українськими і білоруськими рисами, тому в одних пам’ятках переважають перші, в інших – другі; у деяких випадках, нехай не так часто, вони виступають упереміш [Шевельов 2002, 502]; вчений класифікував українсько-білоруські пам’ятки
за їх мовними особливостями, простежив еволюцію церковної і світської (канцелярійної) мов у XIV–XVI ст.; навівши способи розпізнавання українських чи білоруських пам’яток, лінгвіст застеріг від надто жорсткого (категоричного) їх поділу;
визначальним критерієм при встановленні національної належності пам’ятки вважав її мовні риси, а не місце написання [Шевельов 2002, 501–506]. В. Німчук окреслив причини виникнення труднощів при визначенні мовно-національної належності українсько-білоруських актових документів XIV–XVІІІ ст., запропонував різні
підходи до вирішення цієї проблеми, довів безпідставність територіального критерію розмежування пам’яток староукраїнської і старобілоруської мов як основного,
застеріг від збагачення білоруської філології власне українськими "набутками"
[Німчук 2002]. Г. Півторак, аналізуючи недоліки існуючих критеріїв у розмежуванні українських і білоруських писемних пам’яток XVI–XVII ст., рекомендує застосування статистичного методу [Півторак 2005].
З огляду на значну кількість писемних пам’яток, що стали доступні мовознавцям
в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст., питання українсько-білоруської взаємодії потребує поглибленого дослідження.
На розвиток українського лексикону другої половини XVI–XVII ст. помітний
вплив мала німецька мова. Українсько-німецьке мовне контактування було надзвичайно потужним, свідченням чого є та велика кількість германізмів, збережених
сучасними українськими говорами1 та літературною мовою2.
1

Вивчення проблеми впливу німецької мови на окремі говори сучасної української мови реалізувався у дослідженнях мовознавців: З. Савченко, О. Рот, М. Онишкевич, Д. Костюк, М. Кочерган, О. Гвоздяк, Г. Меліка, О. Майор, В. Лопушанський, Т. Пиц, Л. Ткач, О. Огуй, Х. Вільперт,
Г. Сеник, О. Гаврилів.
2
Функціонування німецьких лексичних запозичень в українській літературній мові другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. дослідила О. Муромцева, у сучасній українській мові – В. Скачкова, фоноорфографічну асиміляцію німецьких запозичень в українській мові – О. Давиденко.
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В. Сімович, аналізуючи вплив німецької мови на українську, у статті "Дещо про
нашу купецьку мову" (1934 р.) наголошував на тривалості українсько-німецького
мовного контактування: "Всі купецькі назви в нас іздавна були чужого походження.
Все, що творили в нас міста: ремесло, торговля – було колись німецьке. Тим-то дуже вже давно наші люди позабирали від німців відповідні слова і поперероблювали
по-свойому. Але ж це все слова вже тепер наші і цуратися їх не треба. Та й ніхто не
цурається, вважаючи за свої і "штельмаха", і "лимаря", і самого-таки "купця", і "ремінь", і "ґонту", і "шрубу", і "дишель", і "орчик" і т. д." [Сімович 2005, 280]. В. Акуленко наголошує, що "вплив німецької мови на українську відбувався й посилювався протягом усього періоду її становлення й розвитку як європейської. Німецька
мова передавала сюди нові поняття та форми їх втілення" [Акуленко 1997, 10]. Значною мірою саме німецькому впливові, на думку лінгвіста, українська мова завдячує тим особливим місцем, що його вона посідає в європейсько-американському
мовному і культурному ареалі, поєднуючи риси східноєвропейські з відчутними
характеристиками мови центральноєвропейської [там таки, 17].
Як зауважують дослідники, німецькі запозичення як одні із давніх запозичень в
українській мові, наявні не лише в книжному, а й у народному мовленні. Про них у
статті "Слова, вошедшие в малорусский язык из немецкого" в свій час писав
П. Єфименко (газ. "Черниговские губ. ведомости"), список таких слів у нього
включає 125 одиниць; німецькі слова, що ввійшли до української мови, розглядав у
своїх "Этимологических заметках" О. Потебня, який поділив їх на дві групи: слова,
що зайшли до української мови через польську та словацьку (близько 70 одиниць), і
слова, запозичені безпосередньо (близько двох десятків)" [Жовтоюрюх 1991, 98].
Однак, наукового дослідження слів, запозичених з німецької мови українською, на
думку І. Шаровольського, на початок XX ст. не існувало, оскільки укладені списки
германізмів були неповними, критично не перевіреними, хронологія запозичень не
з’ясованою. Актуальними є зауваження вченого про те, що не всі запозичені з німецької мови слова є німецькими за походженням. Автор подає великий список німецьких слів (288 одиниць), засвоєних українською мовою, і наводить їх відповідники
в мові німецькій (верстат, лантух, фартух, барвінок, бавовна, панчоха, шухляда
і т. д.); подається також ряд слів, запозичених українською мовою з німецької, що
мають спорідненість з латинськими, грецькими, литовськими, санскритськими,
старослов’янськими, та слів, що зайшли до німецької мови з латинської (лампа,
офірувати, майстер, чинш), італійської (муштра, цукор) та французської (балія,
фальш) мов; підкреслюється, що більшість німецьких слів запозичена українською
мовою через посередництво польської (борщ, варта, ганок, фарба, шнур). І. Шаровольський пропонує хронологію ряду лексичних запозичень (4 лексеми – XIV ст.,
20 – XV ст., 43 – XVI ст., 6 – XVI–XVII ст., 3 – XVII ст., 24 – XVIII ст., 1 – ХІХ ст.),
розглядає причини й умови переймання, зокрема, пов’язані з виробничими відносинами народів (головною причиною переймання вважав прибування до міст у
XIII–XIV ст. німецьких ремісників), а з XVIII ст. – і з німецькою колонізацією на
Східній Україні [Шаровольський 1927].
Деякі твердження І. Шаровольського були піддані сумніву Д. Шелудьком, зокрема за їх неточність: серед задекларованих 288 слів-запозичень є всього 265, оскі329
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льки деякі слова безпідставно занесені до списку німецьких. Д. Шелудько аналізує
786 одиниць і підкреслює, що це не всі запозичення з німецької мови, тим самим
вказує, що дослідження І. Шаровольського є неповним, хоча погоджується з ним у
тому, що основна маса німецьких слів проникла в українську мову через польську:
"І коли між українським словом і його німецьким прототипом ми маємо подібність
чи відмінність, то з’ясувати їх можемо, притягнувши для пояснення тільки польські
посередні форми" [Шелудько 1931, 5]. Автор зауважує, що "…безпосереднього
впливу німецької мови ми не знайдемо. Найдужча німецька колонія в Україні, у
Львові, вже на початку XVI в. розтанула серед польського оточення, а тим більше
по інших містах менше мали німці змоги безпосередньо впливати на українство,
окрім впливу мішаної польсько-німецької матеріальної культури" [там таки, 13].
Створений автором індекс німецьких запозичень в українській мові лише підвищує
наукову цінність цієї розвідки: до кожного слова вченим подається польський і німецький відповідник, іноді додається білоруське або російське слово та вказується
джерело найдавнішого засвідчення такого слова на українськомовному грунті.
"До найскладніших питань історичної лексикології української мови, – на думку
О. Горбача, – належить проблема німецьких позичень у синхронному й історичному перекрої", причиною чого є те, що "досі немає ні повного історичного словника,
при допомозі якого можна було б устійнити появу тих чи інших лексем, а так само
досі відсутний і повний словник української мови в її говірках, а що допоміг би
з’ясувати географічну поширеність лексем, що їх уважаємо позиченими з німецької
мови" [Горбач 1997, 50]. Автор відзначає внесок Г. Корбута у складанні найповнішого переліку польських германізмів (2573 одиниці: з них 20 – готських, 50 – старовисоконімецьких, 7 – іддішизмів) [Korbut 1893], а також Р. Ріххардт, яка з-поміж
1170 польських запозичень, зафіксованих в українській літературній мові, окреслила 516 лексем німецького походження [Richhardt 1957]. Привертає увагу дослідника
розвідка Р. Смаль-Стоцького, який взявши за основу класифікацію Г. Корбута, виокремив "перед-середньовисоконімецькі позичення (29 "прагерманських", 31 готське, 31 "варязьке"-старонордійське) та власне-німецькі (105 старовисоконімецьких,
450 середньовисоконімецьких та 1137 нововисоконімецьких)" [Smal-Stockyj 1942],
вказавши ступінь їх наповнення відповідних лексико-семантичних груп та шляхи
входження у мову-реципієнт, однак, не зауваживши при цьому їх стилістичну маркованість та не надавши історико-фонетичного аналізу запозичень.
Велику роль у процесі переймання українською мовою германізмів відіграла
польська мова. Б. Кобилянський наголошував, що необхідно розмежовувати власне
германізми і полонізми (з німецьким корінням), які потрапили у мову-реципієнт
(українську) у різні історичні періоди, а саме: 1) у староукраїнську мову ХV–ХVІ,
ХVІІ–ХVІІІ ст.; 2) у діалекти української мови ХІХ ст.; в українську літературну
мову ХІХ ст.; 3) у діалекти української мови ХХ ст.; в українську літературну мову
ХХ ст. [Кобилянський 1976, 31]. Розглядаючи методологічний аспект дослідження
німецьких запозичень в українській мові, В. Акуленко радить вивчати історію переважної більшості германізмів в українській мові з урахуванням кількох сучасних
вимірів: часового, географічного, соціокультурного, міжнародного та міжмовного,
оскільки вплив німецької мови на українську відбувався й посилювався протягом
майже всього періоду її становлення [Акуленко 1997, 14].
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Вплив німецької мови на українську у другій половині XVI–XVII ст. висвітлено
у сучасних дослідженнях з історії мови, як правило, побіжно, зокрема, у контексті
розгляду впливів інших мов на староукраїнську або ж закумульовано увагу на ролі
запозичень з германських мов у розширенні чи звуженні лексикону окремих тематичних груп. Зауважимо, що актуальним є створення діахронічного дослідження
германських впливів на українську мову, яке б сприяло усвідомленню ролі німецької мови у розвитку українського лексикону, виокремило потужні щодо переймання запозичень періоди розвитку української мови, тематично окреслило б мовні
репрезентації сегментів німецької культури в українських писемних пам’ятках другої половини XVI–XVII ст.
Українсько-румунські мовні взаємини актуалізувалися, як стверджує С. Семчинський, у XIV ст. – волохи (предки румунського народу) заселили західноукраїнські
землі, активно контактуючи з місцевим населенням; у XVI ст. польський перепис
(1565 р.) засвідчив наявність у Галичині сіл, що керувалися "волоським правом".
У цей же період засновувалися українські села переселенцями з України на землях
Румунії. У князівстві Молдова (заснованого 1359 р.) тривалий час писемною мовою
була староукраїнська літературна мова (або старослов’янська в українській редакції); нею писалися грамоти канцелярії господаря, які, з одного боку, є цінним джерелом вивчення староукраїнської мови і в яких, з другого боку, відбито лексику
румунської мови ще до появи перших румунських пам’яток у XVI ст. [Семчинський 2007, 773–774] Таким чином, українсько-румунські мовні контакти здійснювалися як на території сучасасної Румунії (Мараморощина, Південна Буковина, Добруджа, Банат) і Молдови, так і на землях України (Північна Буковина, Закарпаття,
Бессарабія) та мають своїм наслідком різноманітні запозичення як в українській,
так і в румунській мовах. Українсько-румунські мовні впливи були об’єктом дослідження Д. Шелудька, І. Шаровольського, С. Семчинського, М. Сергієвського,
Й. Дзендзелівського, Н. Раєвського, В. Чемеса, І. Робчука, Л. Лазаренко, Ш. Вішована, М. Павлюка й І. Робчука.
І. Шаровольський у розвідці "Румунські запозичені слова в українській мові" зібрав лексику румунського походження в українській мові, окреслив час її з’яви в
українській мові, умови, що цьому сприяли. Автор подав список слів (94 одиниці),
запозичених з румунської мови українською. Цінними є зауваження лінгвіста щодо
неоднорідності за своїм походженням румунських лексичних запозичень в українській мові; дослідник виділяє два типи: слова споконвічно румунські (романські) і
слова, самою румунською мовою запозичені з інших мов. Автор наголошує, що
встановити точну хронологію більшості запозичень немає змоги, однак, якщо є для
цього підстави, вказує час входження їх до української мови: слово бриндза відоме
в румунській мові з XIV ст., а в українській – з XVIII ст., царина засвідчене в українській грамоті 1442 року; ватуля, гургуля, плай відомі в нашій мові з XVI ст., гирло –
з XVII ст., буката – з XVIII ст. Зауважимо, що можливість опрацювання більшої
кількості писемних пам’яток та лексикографічних джерел, сприяють корегуванню
часу повстання запозичення, зокрема лексеми буката: в українській мові виникла у
1510 р. ("тыи панове… имаю(т) ωсматрити тотγ бγкатγ земли" (Cost, 457; див. також: XVI ст. – НЄ, 162–163). М. Жовтобрюх високо оцінив цю розвідку "як першу
працю з цієї проблеми" [Жовтобрюх 1991, 101].
331

Studia Linguistica. Випуск 8/2014

Незважаючи на значний доробок українських лінгвістів у царині українськорумунського мовного контактування пізнішого періоду, сьогодні бракує українському мовознавству грунтовної різноаспектної праці про вплив румунських запозичень на становлення українського лексикону, виконаної у діахронічній проекції з
урахуванням усіх доступних писемних джерел та надбань української лексикографії. Усвідомлюючи, що вплив румунської мови на формування українського лексикону другої половини XVI–XVII ст. був менш потужний, порівняно із польськомовним, однак корисно було б простежити, які саме ідеографічні прогалини українського лексикону заповнювали румунські запозичення, у які відношення вони вступали з питомою лексикою і наскільки їх переймання було виправдане потребами
мови (яку функцію виконують на сучасному етапі розвитку мови).
Тюркський вплив з-поміж усіх неслов’янських мов, з якими контактувала українська, був найбільший, на чому наголошував Ю. Шевельов [Шевельов 2002, 991],
оскільки українсько-тюркські мовні контакти сягають ще часів ранньої східнослов’янської доби. З розвитком козацтва й чумацтва, як свідчить О. Гарковець, тюркський вплив на лексику української мови зростає ще більше, розвиваються й локальні мовні зв’язки – із кримськотатарською та ногайською мовами на Півдні
України; з вірмено-кипчацькою – в Кам’янці-Подільському, Львові, Луцьку, Станіславові (тепер Івано-Франківськ), Могилеві-Подільському та інших містах, де були
колонії кипчакомовних вірменів; караїмською – у Луцьку, Станіславові й Галичі; із
урумською – в Надазов’ї після переселення туди урумів з Криму в 1778–1779 рр.; з
гагаузькою – в Бессарабії [Гаркавець 2007, 774–775]. Українсько-тюркське мовне
контактування на різних мовних рівнях та у часовому вимірі привертало увагу багатьох лінгвістів, що зумовило появу низки різноаспектних досліджень про: вплив
тюркських мов на слов’янські1, переймання лексики тюркського походження у сучасну українську мову2, функціонування лексем тюркського походження в сучасних українських діалектах3. Українське історичне мовознавство також має напрацювання у сфері вивчення функціонування тюркських запозичень у староукраїнсь1

Вливу тюркських мов на слов’янські присвячене дослідження А. Кримського [Кримський 1974],
А. Чолакової [Чолакова 2009], на російську різних хронологічних зрізів – М. Баскакова [Баскаков 1940, 1960, Тюркизмы 1974, 1985, 1986]; поширення тюркських мов на Україні досліджувала
О. Гаркавець [Гаркавец 1988].
2
Функціонування лексики тюркського походження в сучасній українській мові висвітлено у праці
Р. Болдирєва (провів історико-етимологічне вивчення тюркських лексичних елементів української
мови) [Болдирєв 1968, 2000, Болдырев 1974], І. Добродомова (проаналізував булгарсько-чуваські запозичення в українській мові) [Добродомов 1969], Р. Юналаєвої (розкрила специфіку функціонування
тюркських запозичень (тематичної групи "назви одягу") у сучасних східнослов’янських мовах, зумовлену функціонально-семантичними особливостями внутрішньомовного розвитку цих мов та екстралінгвістичними факторами) [Юналаєва 1982], Є. Отіна (дослідив етимологію тюркських лексем товариш і харч(і)) [Отин 1968, Отін 1969], Н. Клименко (описала спільні тюркізми в сучасній українській
та новогрецькій мовах) [Клименко 2003].
3
Гідронімію тюркського походження басейну Південного Бугу дослідила Л. Масенко [Масенко 1972],
тюркські елементи у північнопричорноморській топонімії – В. Лобода [Лобода 1975, 1978], у
прізвищах південно-східної України – В. Познанська [Познанська 1982], тюркські лексичні елементи
у говорах Правобережного Полісся – І. Федоровська [Федоровская 1982], тюркізми у говорах
румейської мови на Україні – А. Білецький [Білецький 2012].
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кий період, їх репрезентації в різножанрових пам’ятках, подальшого формального і
семантичного пристосування до мови-реципієнта. Зокрема, докладно тюркські лексичні запозичення в українських літописах кін. XVII – поч. XVIII ст. описала
М. Рогаль, акцентуючи увагу на причині з’яви тюркізмів у староукраїнській мові;
виокремлено дві групи: 1) тюркізми, які проникли в українську мову в результаті
запозичення понять чи предметів. Як правило, ці слова семантичних змін на українському мовному ґрунті не зазнавали (мурза, солтанъ, бей, везиръ, баша, орда тощо, таких слів переважна більшість) [Рогаль 1965, 173–174]; 2) слова, які в результаті великого ступеня освоєння стали вживатися на означення понять, що виникли
на ґрунті суспільного життя українського народу (асаулъ, бунчукъ, кошъ, курень)
[Рогаль 1965, 184]. Відзначивши високий ступінь фонетичного і граматичного
освоєння тюркізмів на українськомовному грунті, М. Рогаль кваліфікує їх як прості
лексичні запозичення, а не субстратні явища. [Рогаль 1965, 191]. Тюркізми (термін
за М. Дмитрієвим, К. Шиповою, Д. Гринчишиним вжито у широкому значенні) в
лексиці рибальства й вівчарства, тюркську військову лексику, а також тюркські антропоніми в українських літописах Х–ХІІІ ст. ("Львівський літопис" та "Острожський літописець") різноаспектно дослідив Г. Халимоненко (етимологія, причини
з’яви у мові-реципієнті, час проникнення, фонетична і морфологічна адаптація,
зміна чи збереження семантики і т. д.) [Халимоненко 1972; 1993; 1996]. Окремі тюркізми (кафтан, епанча, терлик, армяк), збережені українськими і російськими
пам’ятками ділової писемності XV–XVI ст., які з часом стали історизмами, досліджені Е. Реп’євою, яка відзначає помітну роль тюркських запозичень у збагаченні
староукраїнського і староросійського побутового лексикону (назви тканин різного
гатунку, одягу, взуття) [Репьева 1976, 36].
Лексико-семантичний та етимологічний аналіз тюркських запозичень, зафіксованих у різножанрових пам’ятках XIV–XVII ст., провів Д. Гринчишин, надавши їх
статистичну й хронологічну паспортизацію, розкривши тематичну різноплановість
тюркізмів, зауваживши, що наповненість відповідних тематичних груп у різні періоди розвитку української мови зумовлена "ступенем інтенсивності контактів наших
предків з народами тюркського походження" [Гринчишин 1995 (1), 103; див. також:
Гринчишин 1982].
У сучасному українському мовознавстві відсутні ґрунтовні праці, присвячені
дослідженню лексики виключно арабського походження (а не в у сукупності з іншою чужомовною лексикою або в загальній масі східних запозичень), на відміну
від російської, де безпосередньо арабським лексичним запозиченням свої наукові
розвідки присвятили: С. Альхазраджи, Т. Гаврилова, М. Халлаві, Х. Хуссайн,
Л. Валіулліна, О. Александрова, Аль-Кадімі Махмуд Гази Чаллюб, Р. Свєтлова та
ін. Досі не встановлено чисельності арабізмів в українській мові, не визначено особливостей лексико-семантичного засвоєння арабських лексичних запозичень, не
описано тематичний склад і т. д.
Отже, аналіз доробку українського мовознавства в царині вивчення орієнтальної
лексики дозволяє констатувати як значні досягнення, так і великі прогалини. Зокрема, окреслені оновні періоди тюркськомовного впливу, шляхи проникнення тюркізмів в українську мову, досліджена лексика тюркського походження в сучасній
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українській літературній мові і в окремих діалектах, описані тюркські лексичні запозичення у різножанрових пам’ятках XVI–XVIII ст. (літописах, ділових документах тощо), опрацьована ідеографічна репрезентація тюркізмів у писемних
пам’ятках ІІ пол. XVI–XVII ст. Докладного вивчення потребує питання впливу
арабської мови на українську ІІ пол. XVI–XVII ст.: не встановлено ступінь проникнення цих лексем у мову-реципієнт, не окреслено особливостей формальносемантичного засвоєння арабізмів на українськомовному грунті, не досліджений
тематичний вектор цих лексем, не проаналізовано участь лексики арабського походження у формуванні української ісламської термінології. Грунтовного дослідження потребує також питання впливу перської мови на різних етапах розвитку української мови, зокрема ІІ пол. XVI–XVII ст. Відкритим лишається питання ступеня
впливу орієнтальної лексики на формування українського лексикону ІІ пол. XVI–
XVII ст., оскільки "синтетичної історії лексичних орієнталізмів української мови
ще не створено" і цей напрямок є перспективним для майбутніх досліджень [Мосенкіс, Синишин 2007, 16].
Тривалі контакти між еллінською та слов’янською культурами спричинили сильний вплив грецької мови на слов’янські, зокрема на українську. Вагомий внесок у
розбудову еліністики в Україні зробив А. Білецький, спектр проблематики досліджень якого скеровує і донині українських лінгвістів: класична філологія, епіграфіка, неоелліністика, діалектологія1. Учений у монографії "Принципи етимологічних
досліджень (на матеріалі грецької мови)" [Белецкий 1950] сформулював критерії та
основні принципи етимологічного дослідження мов, виділення поняттєвих полів,
продемонстрував "бачення ретроспективи розвитку грецької мови у перспективі
сучасних досліджень" [Клименко 2012]. Для історика мови цінними є думки вченого про те, що, встановлюючи етимологічні зв’язки окремих слів, варто зважати на
"спеціальний контекст" (а не керуватися лише фонетичним та семантичним критеріями) та "історичний контекст", про можливі послідовні та непослідовні формальні зміни іншомовних лексем, а також семантичні (розширення, звуження, переміщення значення із однієї семантичної сфери в іншу, т.зв. "метафоризація"). А. Білецький порушує складне питання "самоідентичності" конкретного слова ("до яких
пір слово лишається "самим собою", якщо його форма і значення можуть змінюватися практично безкінечно?"), встановлення "початку" і "кінця" змін форм і значення. Велика заслуга у розвитку і пропагуванні української елліністики належить
Т. Чернишовій, яка дослідила кримськорумейський діалект новогрецької мови (сартанську, урзуф-ялтинську, стильську, каракубську янісольську говірки), що функціонував у Надазов’ї у 24 селах поблизу Маріуполя. Цінними є висновки дослідниці
про те, що носії румейського діалекту були нащадками тих греків, що тривалий час,
від другої половини VI ст. і особливо з ХІІІ ст. до XVIII ст. переселялися спочатку
до Криму, а згодом – до Надазов’я [Чернышева 1958, 1959, 1965]. О. Пономарів
1

Докладніше див. праці А. Білецького: "Борістенес – Данапріс – Дніпро" (з гідроніміки України)",
"Греки України та їх мова…", "Грецька топонімія Криму", "Греческая надпись на базе статуи из Ольвии", "Греческие надписи на мозаиках Софии Киевской", "Греческие надписи Ольвии из раскопок
1950–1967 гг., хранящиеся в Киеве", "Греческие элементы в топонимике Крыма", "Греческие диалекты юго-востока Украины и проблема их языка и письменности" та ін.
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описав лексику грецького походження, її морфемний аналіз, адаптацію до системи
мови-реципієнта та функціонування в сучасній українській мові [Пономарів 1965,
1997, 2005]. Цінними, на наш погляд, є увага дослідника до проблеми уточнення
поняття слова грецького походження, який вживається "на позначення кількох типів грецизмів, з-поміж яких можна виділити: а) слова, запозичені з грецької мови…
(аскет, економія, катедра, мелодія…), що зазнали порівняно невеликої морфологічної адаптації в українській мові; б) слова, що зазнали значної фонетикоморфологічної видозміни … (оксамит, цирульник, черешня); в) складні і складноскорочені слова, утворені з грецьких елементів (агробіологія, телефон, телеграф);
г) складні і складноскорочені слова, утворені з різномовних компонентів, серед
яких є хоч би один грецький (легкоатлет); ґ) похідні від усіх типів перелічених
вище слів, утворені за допомогою українських та запозичених з иншиф мов афіксів
(аскетичний, економічний, оксамитка, оксамитний, агробіологічний, телеграфний,
легкоатлетичний …)". Лінгвіст вказує, що із проаналізованих 11300 слів грецького
походження – 84,6 % (9613) становлять інтернаціоналізми. [Пономарів 2005, 9–11]
О. Пономареву, Н. Клименко і Є. Чернухіну належить перша спроба лексикографічного опрацювання грецьких запозичень в українській мові – "Новогрецько-український словник", який містить 22 тис. слів сучасної розмовної літературної новогрецької мови (димотики) [Пономарів та ін. 2003]. Вагомий внесок у багатовекторність
наукових студій сучасної української елліністики зробила Н. Клименко [Клименко 1979, 2003, 2003(1), 2005, 2008, 2010 (1–3)]. Цікавим є дослідження історичних
запозичень з турецької мови в українській та новогрецькій мовах, в якому автор
звертає увагу, що кількість цих запозичень приблизно однакова (пор.: в українській
мові – 1000 лексем, в грецькій – 953 слова), вони зберігають певну еквівалентність
значення. Дослідниця вивчає обсяги значень аналізованих слів у трьох різних мовах, їхній розвиток у напрямку розширення, звуження чи переосмислення, а також
словотвірний потенціал з метою з’ясування глибини входження в мову окремого
запозичення [Клименко 2010].
Хоча Ю. Романєєв і стверджував, що "грецькі запозичення – традиційна тема в
дослідженнях історії різних мов" [Романеев 1965, 12], на жаль, доводиться констатувати факт відсутності у сучасному українському мовознавстві цілісної наукової
розвідки, яка б презентувала грецизми, зафіксовані в українських писемних
пам’ятках другої половини XVI–XVII ст., а відома праця О. Пономаріва не дає можливості простежити час запозичення грецизмів, еволюцію їх семантики, кореляцію українського лексикону на момент запозичення і в діахронії.
Українсько-угорські мовні контакти мають цікаву історію: територія сучасного
Закарпаття у різні історичні періоди входила до складу різних держав: починаючи з
ХІ століття до 1918 р. – до складу Угорщини, з 1918 по 1939 р. – була у складі Чехословаччини, а з 1939 до 1944 р. – до складу Угорщини. Українсько-угорські мовно-культурні взаємини, як зазначає Л. Ткач, впродовж тривалого історичного періоду впливали на формування лексичного фонду української мови і залишили свій
відбиток як на рівні розмовно-діалектного мовлення, так і в системі лексикостилістичних засобів сучасної української літературної мови. Актуальність цієї
проблематики в сучасному українському мовознавстві зумовлена не лише недостат335
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нім її висвітленням і певною фрагментарністю досягнутих результатів, а й тим, що,
крім суто мовознавчих та історико-культурних складових, вона має й певну реабілітаційну спрямованість [Ткач 2008, 25]. Історія дослідження українсько-угорських
мовних контактів має вагомий доробок. "Першою спробою дослідження проблеми
угорсько-українських та угорсько-російських мовних взаємин у галузі лексики"
стала рукописна праця В. Довговича "Про слова, які звучанням або ж і значенням
подібні в угорській та руській мовах" (1835 р.) [Dóhovics 2003]. Цінним для нас є
констатація вченим того, що "руська мова теж запозичала слова з угорської", а також фіксація ним 60 гунгаризмів. [Романюк 2010, 235–243] У 1881 р. Л. Чопей у
науковій розвідці "Угорські слова в рутенській мові" [Csopey 1881] зафіксував 537
запозичень з угорської мови, звернувши особливу увагу на їх фонетичну адаптацію
у системі мови-реціпієнта. Через два роки вчений, прагнучи зібрати якомога більше
українських слів та найуживаніших церковнослов’янізмів, уклав перший "Руськомадярський словарь" (20 тис. слів) [Csopey 1883], який продемонстрував, які з
угорських запозичень на кін. XIX ст. вже "укорінилися" в руській мові. Іноді Л. Чопей помилково вважає слова запозиченнями з угорської мови, очевидно, спираючись на фонетичну близькість їх в обох мовах, наприклад: боднарь ‘бондар’ < уг.
bodnár. Припускають, що в угорській мові ця лексема має слов’янське походження
(bodnár [1388 tn., 1584] ‘kádár, pintér’ Szláv jövevényszó, vö. szlovén bednjar,
nyelvjárási bednár, szlovák debnár, nyelvjárási bednár, bodnár, ukrán nyelvjárási боднар [bodnar]: ‘kádár’. A szláv szavak alapja a szláv *bъdъnъ ‘hordó, kád’; vö. még:
bödön. A ‘kerékgyártó’ jelentés kialakulását a hasonló hangalakú bognár, a
‘kulcsár’jelentést pedig aromán butar ‘kádár; pincemester’ segítette elő. Régi nyelvi szó.
[Gábor 2006, 84]; в українській мові ця лексема має латинсько-грецьке коріння
[ЕСУМ 1, 221]). Важливою для нас є думка автора про те, що "руський язык" є самостійною мовою, а не наріччям російської. Цей словник і сьогодні є цінним джерелом інформації для істориків мови, діалектологів, лексикологів.
У контексті дослідження українсько-угорських мовних контактів цікавою є праця Ш. Бонкало "Угорські елементи в рутенській літературі" (1934 р.), в якій
звернуто увагу мовознавців на важливість дослідження літературних та мовних
пам’яток XVI–XVIII ст., написаних рутенською мовою, джерелом яких була народна мова. Автор підкреслює, що хоча ці пам’ятки не мають особливої наукової чи
літературної цінності, але з точки зору вивчення угорсько-рутенського мовного
взаємозв’язку заслуговують на увагу [Bonkáló 1934]. Великий внесок у дослідження
українсько-угорських мовних контактів зробив Е. Балецький, який вивчав мову ділових писемних пам’яток XVII ст. [Балецкий 1956], висвітлював питання етимології угорських запозичень в українській мові та проблеми морфологічної адаптації
гунгаризмів до системи мови-реципієнта [Балецкий 1957; 1962; 1965]. Проблемою
українсько-угорської мовної взаємодії цікавився і Л. Деже. Його "дослідження …
представляють відомості про українську історичну лексику XVI століття, подають
результати українсько-угорських, українсько-румунських та українсько-польських
міжмовних контактів у галузі лексики, визначають шлях до подальших досліджень
у сфері історичної лексики та діалектології" [Романюк 2010, 240]. Лінгвіст багато
уваги присвятив угорським запозиченням у закарпатських писемних пам’ятках
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XVI–XVIII ст. [Дэже 1958 (1–2), 1961, 1965, 1981]. На думку Л. Деже, до найдавнішого шару угорських запозичень належать ті, які запозичені від сер. ХІІІ століття
до кін. ХVI [Дэже 1958 (1)]. Вплив угорської мови на українську, як відомо, посилюється у XVI ст., що було зумовлено позамовними факторами розвитку. Результати цього мовного впливу – угорські запозичення – фіксуються у першій писемній
пам’ятці XVI ст., написаній на території сучасного Закарпаття, "Нягівських повчаннях", а "оскільки "Нягівські повчання" написано архаїчним говором, їх словник
сприяє кращому пізнанню української лексики XIV–XV століття" [Дэже 1985, 2].
У своїй монографії (1985 р.) Л. Деже вмістив повний словник пам’ятки та зробив
аналіз її лексики (2749 слів). Вагомий внесок у царині дослідження українськоугорських мовних контактів зробив професор Угорської Академії Наук (з 2010 р.)
Мігай Кочіш, який підготував до видання Скотарське учительне Євангеліє [Скотарське 1997], докладно дослідив його правопис [Кочиш 1993; Кочіш 2003]; проаналізував орфографічні особливості трьох українських рукописних книг ХVІ століття:
"Скотарського учительного Євангелія", "Сегедської Мінеї" і "Сегедських листків"
[Кочіш 2008], описав фонетичні та морфологічні особливості староукраїнської мови [Kocsis 1994; Кочіш 2000], систематизував та дослідив правопис дванадцяти церковних рукописів XVI ст., які були створені на українській мовній території, а тепер зберігаються в бібліотеках Угорщини [Kocsis 2008], ознайомив угорського читача з історією вивчення українських говорів [Kocsis 1999].
Незважаючи на значний доробок лінгвістів із проблеми українсько-угорської
мовної взаємодії, актуальним і перспективним лишається створення праці, в якій би
були проаналізовані представлені в різножанрових писемних пам’ятках другої половини XVI–XVII cт. різних регіонів України гунгаризми та встановлений їх ступінь асиміляції до системи мови-реципієнта, адже дослідження "мадяризмів … є
надзвичайно актуальним з погляду завдань сучасного мовознавства в ділянці діалектології, історичної лексикології, компаративістики, соціолінгвістики. Соціолінгвістичні аспекти дослідження лексичних запозичень передбачають виявлення історико-культурного контексту та соціального середовища, в якому відбувалася взаємодія носіїв різних мов, та тих соціальних верств, що відіграли роль провідника мовних впливів" [Ткач 2008, 24].
Велику увагу історики мови приділили вивченню мови пам’яток відповідних
стилів і жанрів. "Писемні пам’ятки, як стверджував С. Бевзенко, – одне з найдавніших джерел пізнання історії мови, тому вивчення їх мови привернуло до себе пильну увагу вчених одразу після зародження порівняльно-історичного мовознавства.
Особливого розмаху вивчення мови пам’яток набрало з середини ХІХ ст., зокрема в
другій його половині, та на початку ХХ ст., коли масово готувалися до друку й видавалися староруські й староукраїнські пам’ятки" [Бевзенко 1991, 160]. Зауважимо,
що староукраїнська література XVI–XVIII ст. "за суспільною функцією мови", на
думку В. Передрієнка, була репрезентована офіційно-діловим, конфесійним, науковим, епістолярним, публіцистичним і художнім стилями, які "порівняно з новою
українською літературною мовою … мали значну відмінність у жанрових характеристиках, що зумовлене відмиранням одних і утвердженням інших жанрів усередині певного стилю" [Передрієнко 2007, 677].
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Серед наукових описів пам’яток певних стилів і жанрів перевагу мають дослідження офіційно-ділового стилю юридичного жанру та жанру урядового управління, що було зумовлено кількісною перевагою пам’яток цього стилю. Історики мови
активно досліджували лексику (як питому, так і запозичену) українських і молдавських грамот XIV–XV ст., зокрема це праці В. Ярошенка, Л. Коломієць, І. Свєнціцького, М. Станівського, М. Антошина, Ф. Медведєва, Л. Веневцевої. Значення актової мови в історії розвитку української літературної мови надзвичайно велике,
оскільки "в актах XVI віку, відбилися цілим усе українське життя, а тому маємо
матеріал з найріжніших ділянок: землеволодіння, торгівля, оренда, міське життя…,
яко найціннішого джерела, …яке живе й різнобарвне…" [Огієнко 1930, 121].
А. Матвієнко у передмові до видання, аналізуючи мову Волинських грамот XVI ст.,
вказала на різновиди вміщених грамот залежно від їх призначення: духовні заповіти (testamenta), дарчі записи (donatio), продажні записи (venditio), заставні записи
(obligatio), вінові записи (dotalitium), дільчі записи (divisio), уступні записи (cessio),
мінові угоди (commutatio). [Матвієнко 1995, 6–7] Автор відзначила, що мовне оформлення грамот характеризується "тісним зв’язком з живою народною мовою, охоплюючи значний ареал живомовної лексики і фразеології"; однак "майже завжди
був потяг до іншомовності – явище, чи не найяскравіше репрезентоване поляками,
які до кінця XVI ст. в ділових і взагалі культурних сферах користувалися майже
виключно латиною. Для писемної ж мови східних слов’ян тривалий час характерними були церковнослов’янізми. Мова судових актів періоду Литовсько-Руської
держави … була нічим іншим, як живою мовою з домішкою старослов’янізмів, полонізмів і значно рідше – латинізмів" [Матвієнко 1995, 7–8]. Лексичні полонізми в
українсько-білоруській діловій мові XIV–XV ст. представлені М. Рогаль, в українській актовій мові кін. XVI – поч. XVII ст. – О. Лазаренко, М. Худаш, I пол. і сер.
XVII ст. – Ф. Ткач, вибірку полонізмів та старослов’янізмів з "Актових книг полтавського городового уряду" здійснила О. Маштабей.
Лексичне багатство "простої мови", великий масив польських запозичень у мові
"Актової книги Житомирського міського уряду кінця XVI ст." відзначив М. Бойчук
у передмові до видання. На специфіку макаронічної мови (внесенням в український
текст елементів латинської мови) актових книг середини XVII ст, на відміну від
книг початку XVII ст., вказав В. Німчук у передмові до видання "Ділова мова Волині
і Наддніпрянщини XVII ст.", мові актів Бориспільського міського уряду XVII ст.
присвятив ряд статей М. Жовтобрюх, мову пирятинських актів XVII – початку
XVIII ст. вивчали Ю. Касим, Н. Боровська та ін., стародубських актів XVII ст. –
Ф. Непийвода, лексику Полтавських актів XVII – першої половини XVIII ст. проаналізувала І. Чепіга. В. Мойсієнко, аналізуючи "Акти Житомирського гродського
уряду" за 1590 р. та за 1635 р., наголосив на активному використанні писарями запозичень, зокрема з польської мови, що було типовим, зважаючи на фактичну двомовність (із XVII ст.) ведення актових книг; на значному польському впливі, який
простежується на різних рівнях мовної системи: фонетичному, морфологічному,
лексичному; на використанні писарями при записі справ фраз і виразів з польської
мови – т. зв. "штампів, властивих тодішньому діловодству, які нерідко й польські
писарі запозичували з чеського взірця" [Мойсієнко 2004, 30, 32]. Порівнюючи актові
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книги кін. XVI ст. і І пол. XVII ст., лінгвіст зауважує, що особливо інтенсивно полонізми починають проникати у практику ведення актових книг українськими писарями з XVII ст. В. Мойсієнко звертає увагу також на наявність у пам’ятці латинізмів, які проникли через посередництво польської мови, а також запозичень з німецької, англійської, французької, грецької, чеської, тюркських мов [там таки, 34–36].
На жаль, відкритим лишається питання глибини входження цих лексем до системи
української мови, ступінь їх впливу на український лексикон досліджуваного періоду. На наявність іншомовної лексики не лише у сфері судочинства звертає увагу
В. Мойсієнко у передмові до іншої писемної пам’ятки – "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року": "слова західноєвропейських мов (переважно
латинізми, полонізми та германізми) настільки органічно впліталися в систему тодішньої староукраїнської літературної мови, що …. їх уживали в повсякденні не
лише писарі та шляхта…" [Мойсієнко 2002, 18].
На важливість вивчення підкоморських книг для лінгвістів та істориків звернув
увагу у передмові до видання "Книги Київського підкоморського суду (1584–1644)"
В. Німчук, оскільки "в них інкорпоровано повні або часткові копії документів, написані в попередні часи, тексти, старіші від розгляданих справ на десятки і сотні
років. До того ж тут представлені різні "жанри" ділового стилю – грамоти, позви,
виписки з книг різних закладів (установ)" [Німчук 1991, 36].
Загальний аналіз української мови ділових писемних пам’яток XVII ст. здійснив
Е. Балецький; народнорозмовні елементи в мові українських ділових текстів XVI –
першої половини XVII ст., а також специфіку ділових пам’яток XVII–XVIII ст. Лівобережжя дослідила І. Чепіга. Генетичний аналіз лексем кримінально-процесуального права канцелярської документації XVIII ст. здійснено В. Горобцем, що дозволило зробити йому висновок, що значна кількість правничих термінів запозичена з
латинської та німецької мов, проте більшість становлять власне українські лексеми.
[Горобець 1989]; дослідник також звернув увагу на проблему мовно-текстологічного аналізу актової писемності кін. XVII – другої половини XVIII ст. [Горобець 2001]. Мову східноукраїнських грамот і ділових паперів XVIII ст. описав
М. Мозер; мову Житомирського рукописного кодексу XVIII ст. дослідив В. Мойсієнко; Протокольну книгу Мукачівського єпископа вивчила У. Єдлінська; лексику
ділових документів Львівського Ставропігійського братства розписав М. Худаш,
який окремі розвідки присвятив метрологічній, виробничо-професійній, адміністративно-юридичній та суспільно-економічній термінології відповідних документів;
морфологічні особливості мови "Війтівських книг" XVI–XVII ст. с. Одрехови досліджені І. Керницьким; мову староукраїнського перекладу Вісліцького і Краківсько-Вартського статутів описані В. Русанівський і Й. Андерш; А. Майборода розглянув мову універсалу гетьмана Запорізького І. Самойловича (Батурин, 15.10.1672)
у руслі проблеми формування української національної мови, констатуючи наявність фонетичних і морфологічних діалектизмів у староукраїнській мові; композиційну структуру заповітів кін. XVIІ–XVIIІ ст., еволюцію формуляра, лексикостилістичні засоби, співвідношення питомих та іншомовних елементів, поширення
народнорозмовних вкраплень у текст цих писемних пам’яток описала Н. Білан. Серед досліджень пам’яток офіційно-ділового стилю варто згадати про наукові розві339
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дки, об’єктом яких став дипломатичний жанр, зокрема ділова документація канцелярії Б. Хмельницького [Лахно 1953; Ткач 1954, 1955, 1955 (1), 1957].
Староукраїнські писемні пам’ятки конфесійного стилю були об’єктом досліджень багатьох істориків мови, зокрема мову Крехівського Апостола 1560 р. проаналізував І. Огієнко, Українського гоміліарія 1588 р. – М. Кочіш, православного
катехізису 1600 р. – С. Голубєв, М. Корзо, Скотарського учительного євангелія –
М. Кочіш, "Требника" П. Могили – Г. Наєнко, Євангелія 1581 р. (у перекладі В. Негалевського) – А. Назаревський, Вербського Євангелія 1560-го року – І. Огієнко,
Українського Житомирського Євангелія 1571 р. – І. Огієнко, Пересопницького
євангелія 1561 р. – О. Бодянський, П. Житецький, О. Грузинський, П. Плющ, Я. Запаско, І. Чепіга. Цінною є думка П. Житецького про важливість всебічного вивчення мови Пересопницького євангелія (що стосується, власне, і всіх писемних
пам’яток): "Изучение Пересопницкой рукописи не только с фонетической стороны,
но и со стороны лексической, а также синтаксической, могли бы привести к результатам чрезвычайно важным. Пред нами бы открылась такая страница в умственной
жизни этого края, которая могла бы осветить глухие века XV и XIV, а вместе с тем
могла бы восполнить недостающие страницы, вырванные позднейшими переворотами на южнорусской земле" [Житецкий 1876, 65]. Церковнослов’янську лексику в
українських учительних євангеліях XVII ст. дослідила У. Єдлінська; перекладні
конфесійні пам’ятки XVI ст. як джерело вивчення історії української лексики представлені у розвідці І. Чепіги. Пам’яткою "простої мови" є твір невідомого автора
"Наука о тайні святого покаянія", націлений на підвищення рівня самого духівника
у справі сповіді і на можливість простим людям добре підготуватися до тайни покаяння. Мову цієї пам’ятки докладно розглянув Р. Кисельов, створивши додатоксловник застарілих на момент створення твору слів, серед яких представлені і запозичення [Кисельов 2011].
Жанр житійно-повістевої літератури художнього стилю [Передрієнко 2007, 678]
представлений пам’яткою Четья Мінея 1489 р., мову якої різноаспектно досліджували М. Карпінський, В. Перетц, К. Симонова, Д. Гринчишин, Г. Воронич, Л. Гнатенко, О. Діденко, підкреслюючи одностайно наближення мови тексту до живої
народної мови. Зокрема, В. Перетц актуалізував увагу на територіальній локалізації
пам’ятки, на скороченні церковнослов’янського тексту оригіналу, на введенні глос
перекладачем [Перетц 1928, 8–9]; Д. Гринчишин проаналізував текст пам’ятки, зазначивши, що для історії української літературної мови "Четья Мінея 1489 р." цінна
тим, що вона виразно відображає трансформацію церковнослов’янської мови на
різних рівнях – у фонетиці, морфології, лексиці, синтаксисі – дає можливість простежити взаємодію церковнослов’янської мови з живою народнорозмовною. Проте,
книжна церковнослов’янська мова виступає в ній ще досить реально, що пояснюється як змістом самої пам’ятки, так і традиційною пошаною до церковнослов’янської мови [Гринчишин 1995 (2), 254, 255]. Глосографію пам’ятки проаналізувала К. Симонова, яка закцентувала увагу на тому, що мова яскраво демонструє
теорію про взаємодію у ХІV–ХV ст. двох літературних мов: староукраїнської, яка
функціонувала не лише в офіційно-діловому, а й у конфесійному письменстві, та
церковнослов’янської як панівної мови сфери культу [Симонова 1989, 78]. О. Ді340
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денко на матеріалі текстів "Чтеніе о житіи и о погубленіи блаженную страстотерпцю Бориса и Гліба" Нестора та "Сказанія про Бориса та Гліба" (Четьї Мінеї 1489 р.)
встановив на лексичному рівні ступінь впливу на церковнослов’янську мову "народнорозмовної стихії" [Діденко 2011].
Літописно-мемуарний жанр художнього стилю в українському історичному мовознавстві привернув увагу також багатьох лінгвістів, зокрема лексичні запозичення в українських літописах кін. XVII – I пол. XVIII ст. досліджувала М. Рогаль, мову літопису Самовидця, Хмільницького літопису – М. Бойчук, Л. Батюк, І. Петличний, лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості Галицько-Волинського літопису – А. Генсьорський, лексику історично-мемуарної прози I пол. XVIII ст., а
саме матеріали українських діаріушів – В. Горобець, особливості українського літописання другої половини XVI–XVII ст. порівняно з києворуськими літописними
традиціями розкрила І. Чепіга.
Публіцистичний стиль у староукраїнській літературі представлений пам’ятками
полемічного жанру (які були об’єктом мовного опису, зокрема: "Палинодія" З. Копистенського – Т. Молодід, Нягівські Повчання – Л. Деже, "Ключъ царства небесного" Г. Смотрицького – В. Мойсієнко, ораторсько-проповідницького жанру ("Ключ
розуміння" Іоаникія Галятовського – І. Чепіга, О. Зелінська) та жанру повчань,
яким притаманний дидактичний зміст (лексичний склад "Ученія и хитрость ратнаго
строенія пехотныхъ людей" дослідив Р. Сидоренко).
Пам’ятку "протонаукового" стилю [докладніше про історію стилю див.: Пещак 1979], "науково-практичного жанру" [Передрієнко 2007, 677] а саме "Малоруський Луцидарій" (рукопис XVII ст.), описав Є. Карський, відзначивши, що "замечателен он [Луцидарий – Г.С.] и по языку: малорусские особенности проведены
строго последовательно, насколько можно было их выразить при посредстве графики XVII в." [Карский 1962, 519]. Автором проаналізовані палеографічні, фонетичні, морфологічні, синтаксичні особливості малоросійської версії (з-поміж 59 відомих інших версій), однак для істориків мови цінним також є лексика пам’ятки, яка
рясніє запозиченнями. Мову ще однієї писемної пам’ятки цього жанру – українського травника XVI ст. – описав В. Німчук [Німчук 1976]. З кін. XVI ст., як стверджує В. Передрієнко, розвивається жанр граматичної, лінгвістичної літератури
(граматики, тлумачні і перекладні словники) [Передрієнко 2007, 677]. Твори цього
жанру, а саме "Лексіконъ латинский", "Лексіконъ словено-латинский" та "Лексиконъ славеноросскїй и именъ тлъкованіє" ретельно і різноаспектно досліджував
В. Німчук; стислу лексикографічну характеристику рукописного словника XVI ст.
"Лексисъ съ толкованиемъ словенскихъ мовъ просто", вперше надрукованому в
1884 р., зробив П. Горецький; румунські запозичення у "Лексиконі" Памва Беринди
описав С. Семчинський, слов’янську природознавчу номенклатуру, засвідчену в
"Лексиконі" Памва Беринди, дослідив М. Шарлемань, загальну характеристику мови "Лексикону" Памви Беринди зробили М. Веселовська1, Г. Коляда, П. Горецький.
Пам’ятки епістолярного стилю стали об’єктом вивчення українських лінгвістів.
Стилістику епістолярної творчості І. Мазепи описала О. Геращенко, яка відзначила
1

"Важливою розвідкою для історії української мови XVI–XVII ст." назвав цю працю М. Жовтобрюх
[Жовтобрюх 1991, 178].
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поєднання у цих листах елементів книжної та народно-розмовної мов, відчутний
вплив польської мови. Дослідниця, зіставляючи зразки польського інтимного епістолярного жанру, зокрема листи короля Яна ІІІ Собеського до дружини МаріїКазимири, пояснює наявність у листах до Мотрі Кочубеївни характерних польських запозичень ("швидше схожістю образно-поетичних систем фольклору поляків
та українців, ніж безпосереднім впливом польської епістолярної стилістики" [Геращенко 1994, 129]). Про польські впливи, зокрема мовні, ідеться і в дослідженні
В. Московича, який також відзначає, що листи написано з використанням українського фольклору, а також образів, характерних для польської епістолярної спадщини, з якою І. Мазепа міг ознайомитися, перебуваючи при дворі польського короля
XVIII ст. Дослідник уважає листи автентичною пам’яткою, особливий стиль яких
не можна імітувати. [Moskovich 2004, 566] На матеріалі епістолярної спадщини
Б. Хмельницького досліджені У. Єдлінською питання історичного синтаксису української мови (способи вираження підмета, присудка, особливості вживання другорядних членів речення, аналіз складного речення, будова багаточленних речень як
найхарактерніших одиниць синтаксису даного хронологічного зрізу мови) [Єдлінська 1961]. Автор зауважує, що аналізовані листи не позбавлені полонізмів, "правда, кількість їх в окремих листах не однакова. Вплив польського діловодства виразніше проявляється в перших листах, у пізніших же … виразно зафіксована обізнаність автора листа з мовою російської канцелярії. …в тих випадках, де запозичена
польська форма листування, більше граматичних та лексичних полонізмів. … Значно послідовніше виявлені полонізми в лексико-синтаксичних категоріях листів,
таких, як дієслово-зв’язка рачити у складеному присудку, а також система сполучників і сполучних слів" [Єдлінська 1961, 102].
Ці дослідження охоплюють значний за обсягом лексичний матеріал, докладно
простежують семантику лексем, що часто слугує базою для створення ширших теоретичних узагальнень.
У ІІ пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. в українському історичному мовознавстві актуалізуються дослідження діалектних рис староукраїнської мови, які здійснені на базі писемних пам’яток різних жанрів, зокрема, А. Москаленко дослідив "лексико-семантичні діалектизми", зафіксовані в українських літописах XVI–XVII ст., загальні спостереження над діалектними особливостями українських пам’яток XIV–XVIIІ ст.
здійснив Д. Гринчишин, Київський Псалтир 1397 р. як пам’ятку північного діалекту
української мови описав В. Німчук, північноукраїнські діалектні риси, відображені у
"Четьї Мінеї" (1489 р.), описала Г. Воронич, діалектну лексику в учительному Євангелії Стефана Плав’янського (1668 р.) та діалектні риси мови українських рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст. вивчала Х. Макович, особливості центрально-українського ареалу за пам’ятками XVII ст., а також взаємодію мови українських
ділових пам'яток ХVІІ ст. з територіальними діалектами на морфологічному рівні
висвітлив С. Самійленко, актову мову пам’яток ареалу полтавських говірок ХVIІ–
XVІІІ ст. проаналізував С. Шевченко, фонетичні риси північного наріччя української
мови в XVI–XVII ст. дослідив В. Мойсієнко, фонетичні явища галицько-волинського
діалекту за пам’ятками XVI–XVII cт. описані Г. Шило, бойківські і лемківські лексичні особливості у мові староукраїнських писемних пам’яток XVI–XVII ст. проаналізовані у науковій розвідці І. Керницького, синтаксичні звороти південно-західних
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говорів за пам’ятками ХIV–ХVІІІ ст. описані І. Слинько, риси гуцульських говорів у
дарчому написі XVII ст. дослідив Й. Дзендзелівський.
Вирізняється низка праць, об’єктом дослідження в яких стала мовотворчість
представників староукраїнської словесності. Зокрема, мову українського полеміста
М. Андрелли у контексті розвитку закарпатської "народної літератури" XVII ст.
дослідів Л. Деже, польськомовну спадщину Л. Барановича та вплив української мови на особливий варіант польської мови, так званий периферійний діалект
(polszczyzna kresowa), який використовували польські переселенці та представники
українського суспільства дослідила О. Лазаренко, польську мову ("яку прийнято
називати львівською, з українськими лексичними вставками" [Urbańczyk 1983, 373])
епіграм і фрашок волинського шляхтича, поета і громадського діяча XVII ст.
Д. Братковського описала О. Лазаренко, мовотворчість А. Радивиловського, а саме
звукові та формальні особливості його мови, вивчав М. Марковський, наукову лексику у творах К. Транквіліона-Ставровецького досліджувала Г. Наєнко, генезу та
визначальні риси староукраїнської мовної свідомості ІІ пол. XVI – І пол. XVIII ст.
крізь призму спадщини Г. Сковороди досліджувала Л. Гнатюк.
Зауважимо, що чимало фактів, що можуть внести суттєві корективи у розуміння
специфіки розвитку староукраїнської мови досліджуваного періоду, можна знайти
у працях з діалектології, археології, етнографії, історії, фольклористики і т. д.
Аналізовані роботи з історичної лексикології різняться обсягом і складом досліджуваної лексики, принципами виділення тематичних та лексико-семантичних груп,
критеріями їх характеристики, зумовлені різною спрямованістю досліджень (текстологічні, етимологічні, семасіологічні, стилістичні, концептуальні, з акцентуванням
уваги до міжмовних контактів і т. д.). Однак, завдання історичного вивчення лексики,
як підкреслював Ю. Сорокін, не можуть обмежуватися ні визначенням походження
чи джерела окремих слів, ні загальним групуванням лексики за ознакою спільності її
походження, утворення чи понятійного змісту, ні констатацією зміни форми і семантики окремих слів упродовж певного часу. Історія окремого слова – це лише епізод у
загальному русі словникового складу. Головне [завдання – Г. С.] полягає у визначенні загальних закономірностей розвитку і функціонування цієї складної сукупності
одиниць, у встановленні різних внутрішніх зв’язків [Сорокин 1965, 20].
У вивченні мови пам’яток історії української мови зроблено вже чимало, зокрема
останнім часом, як стверджує С. Бевзенко, проте ця проблема в українському мовознавстві не втратила своєї актуальності. Це пояснюється тим, що потреба у новому
надійному фактичному матеріалі, необхідному для здійснення узагальнюючих теоретичних досліджень історії української мови, весь час зростає. Дослідники історії
української мови мають ще чимало попрацювати над створенням монографічних
праць різного типу, присвячених вивченню історії різних структурних рівнів нашої
мови. Зрозуміло, що ці дослідження мають здійснюватися при якнайширшому залученні писаних пам’яток різних стилів і жанрів, широкому використанні при цьому
даних діалектної мови [Бевзенко 1991, 168, 219]. На наш погляд, бракує також грунтовного монографічного дослідження узагальнюючого характеру про тенденції розвитку староукраїнського лексикону, в якому був би висвітлений той потужний іншомовний вплив та форми протидії йому питомої лексики, було зведено воєдино результати розрізнених спостережень, визначено взаємозв’язок окремих елементів лексичної системи та окреслено основні напрями розвитку українського лексикону.
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УДК 81.02
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА МОДЕЛЬ СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Гурбанська Світлана Олександрівна,
канд. філол. наук, доц., докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто наукові здобутки у вивченні постмодернізму як сучасного типу художньої комунікації; узагальнено й систематизовано різні наукові підходи до вивчення постмодерністської моделі світу в художньому дискурсі; окреслено основні риси постмодерністської моделі світу; уточнено
змістовий об’єм поняття "інтертекстуальність"; розглянуто постмодерністський художній дискурс як
особливий смисловий осередок лінгвокультурних концептів.
Ключові слова: постмодернізм, постмодерністська модель світу, постмодерністський художній
дискурс, художній текст, інтертекстуальність, лінгвокультурний концепт.

Бурхливий розвиток постмодернізму вплинув на художню практику, розпочавши
новий етап розвитку літератури. У літературознавстві термін "постмодернізм" вживається на позначення художніх текстів ХХ–ХХІ ст., в яких елітарна мова модернізму змінюється мовою, що зазнала впливу масової культури. Цей термін описує складне і доволі еклектичне явище, сигналізує про перехід на новий якісний рівень у його
зв’язку із накопиченим досвідом, здобутками попередніх культурних епох і, як трактує У. Еко, є механізмом зміни однієї культурної епохи іншою [Еко 2007, 11].
Художні тексти літератури постмодернізму функціонують в особливому лінгвокультурному просторі – у семіосфері національної і світової культури. Звертаючись
до фонду існуючих текстів, на думку О.С. Переломової [Переломова 2010], письменники постмодернізму знаходять у ньому імпульси для власної творчості, а відтак – і для створення нових текстів, у яких претексти перекодовуються.
Актуальність статті визначається загальною тенденцією гуманітарної парадигми знання до когнітивно-комунікативного аналізу текстової комунікації в аспекті
впливу постмодернізму на сучасну постіндустріальну комунікативну культуру, виражену в естетиці художнього мовлення.
Метою статті є узагальнення й систематизація різних наукових підходів до вивчення постмодерністської моделі світу в художньому дискурсі.
Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
1) розглянути наукові здобутки у вивченні постмодернізму як сучасного типу
художньої комунікації;
2) окреслити основні риси постмодерністської моделі світу в художньому дискурсі.
Об’єкт дослідження становить постмодерністський художній дискурс.
Предметом дослідження є постмодерністська модель світу, репрезентована художнім дискурсом.
На сьогодні необхідними є подальші наукові пошуки у вивченні постмодерністського художнього дискурсу як лінгвосоціокультурного явища, зорієнтовані на моделювання концептосферного простору різних лінгвокультур з метою визначення
їхніх ціннісних домінант, виявлення типологічних тенденцій і закономірностей та
культурно зумовлених міжмовних розбіжностей вираження мовної концептуалізації світу, а також простеження типології міжконцептних зв’язків у постмодерністському художньому дискурсі.
Постмодернізм виник в умовах постіндустріального інформаційного суспільства. Цей соціокультурний феномен сформувався на теоретичній базі постструктура350
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лізму, зокрема його відмові від раціонального сприйняття дійсності. Спочатку
постмодернізм прийнято було розглядати як феномен філософії Франції, потім він
вже стає явищем американської, а згодом і всієї західноєвропейської культури й
літератури, для якого характерним є використання художніх стратегій попередніх
культурних епох.
Основні постулати постмодернізму сформувалися наприкінці 60-х рр. та були
пов’язані з критичною рефлексією філософських і соціокультурних контекстів цивілізації [Грицанов, Можейко 2001, 198]. Парадигма постмодернізму полягає в єдності
соціокультурних, соціодискурсивних і соціоантропологічних параметрів. Соціокультурні особливості містять такі характеристики картини світу, як деканонізація умовностей, ризоматичність, переоцінка цінностей та відмова від бінарних опозицій. Соціодискурсивні ознаки вказують на використання особливих технік і прийомів зображення дійсності: багаторівневість організації, "подвійне кодування", цитатне поєднання несумісного, техніка бріколажу, гібридизація жанрів, авторське маскування;
інтертекстуальність, лудичне освоєння дійсності (гра з текстом, гра з читачем), нелінійність тощо). Соціоантропологічні риси зображають роль особистості в суспільстві –
тілесність, відмова від суб’єкта, множинність "я" [Стуліна 2011, 18].
Постмодернізм змінив традиційне ставлення до знака як єдності означуваного й
означувального, перетворивши його на симулякр – копію істини й реальності. Відтак постмодерністський художній дискурс базується на синкретизмі хаосу і космосу – "Хаосмосу". У децентрованому просторі постмодернізму, у якому світ є хаосом, не існує ні домінанти, ні периферії, поняття "центр" зникає. Для постмодернізму властивими є гібридні художньо-словесні форми, перехрещення прийомів елітарної та масової літератури, симулятивність, поліжанровість тощо. Він використовує будь-які засоби для руйнації стереотипів, включаючи читача у безкінечну гру
децентрації; вміщує комплекс текстів, побудованих на запереченні логоцентричного світосприйняття; зорієнтований в першу чергу на інтертекстуальність.
Постмодерністський художній дискурс як лінгвосоціокультурне явище відтворює
ризоматичну модель світу з її мінливістю, іманентністю, міфопоетичністю, фрагментарністю, ірраціональністю, гіперсимволічністю, амбівалентністю й інтертекстуальністю. Саме роль останньої є визначальною в організації постмодерністського художнього дискурсу: маркуючи його, ця текстова категорія включає в нього інші тексти і
в такий спосіб створює особливий семіотичний простір, у якому культурні знаки
співвідносяться з фоновими знаннями і специфікою мовної свідомості.
Поняття інтертекстуальності є загальновживаним у текстологічній теорії постмодернізму, "де сама ідея текстуальності невіддільна від інтертекстуальності і ґрунтується на ній. Смисл тексту можна розуміти, лише взявши до уваги увесь дискурс,
у який вміщений цей текст" [Переломова 2010, 3].
Концепція інтертекстуальності пов’язана з ідеєю неокласичної філософії про активне значення соціокультурного середовища у процесі смислорозуміння і смислопородження. Під інтертекстуальністю розуміємо "сукупність формотвірних і смислотвірних взаємодій різноманітних вербальних і невербальних текстів, основною
ознакою якої є кратне прочитання тексту, нарощування смислів у місці порушення
його лінійного розгортання" [Шаповал 2010, 13], а також "включення у текст або
351

Studia Linguistica. Випуск 8/2014

цілих інших текстів з відмінним суб’єктом мовлення, або їхніх фрагментів у вигляді маркованих чи немаркованих, змінених чи незмінених цитат, алюзій і ремінісценцій" [Арнольд 1999, 346].
Інтертекстуальність розглядається нами як феномен, врахування якого є запорукою розуміння смислу художнього тексту. Ця текстова категорія (як вихідний
принцип текстотворення) виражається не лише на міжтекстовому, а й на внутрішньотекстовому рівні; вона є структурною ознакою художніх текстів літератури
постмодернізму, яка "в процесі функціонування забезпечує прирощення смислу
художнього твору" [Переломова 2010, 9], формуючи у такий спосіб його історикофілологічний контекст. Включення у текст фрагментів з інших текстів, зокрема
особливості функціонування інтертекстів та інтертекстуальних зв’язків визначаються стратегією автора. При цьому володіння фоновими знаннями (історичний,
соціальний, культурний, географічний аспекти тощо) сприяє адекватному сприйняттю художнього тексту.
Проголошена Р. Бартом [Барт 1989] "смерть автора" базується на розмиванні категорії авторства і відмові від орієнтації на оригінальність. Автор не є джерелом
творчого процесу, він – лише елемент інтертекстуальної гри. При цьому текст набуває автономного статусу і є цілком незалежним від надтекстового детермінанта.
Отже, аналіз інтертекстуальних зв’язків постмодерністського художнього дискурсу
є способом вираження авторської моделі світу.
Проявами інтертекстуальності у художніх текстах літератури постмодернізму є
алюзії, цитати, ремінісценції, епіграфи, імена, заголовки, пародіювання, ритміко-синтаксичні паралелі, переказ чужого тексту, вміщений у новий твір тощо. Інтертекстуальність, яка пронизує усі мовні рівні постмодерністського художнього дискурсу,
дає змогу розглянути текстову концептосферу як складову мовної картини світу,
що існує у свідомості носіїв мови і знаходить вираження в художньому дискурсі.
Вивчення специфіки постмодерністського художнього дискурсу як особливого
смислового осередку лінгвокультурних концептів пов’язується з його особливими
культурними конотаціями і суттєвим прагматичним потенціалом, що актуалізує
фонову інформацію, апелюючи у такий спосіб до культурної пам’яті. При цьому
гіперрецептивність постмодерністського дискурсу виявляється у його всеоб’ємній
рецепції фактів із культурно-історичного дискурсу не лише окремого етносу, а й
всього людства. Як наслідок, художні тексти стають еклектичним явищем, "набуваючи вигляду "попурі" з текстів попередніх культурних епох" [Усовська 2003, 38].
Постмодерністський художній текст є гетерогенною структурою, що має вихід в
інші тексти; це цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна й семіотична єдність, що позначена інтертекстуальними зв’язками. Він репрезентує лінгвокультурні концепти, які проявляють у тексті індивідуально-авторські асоціації, що виникають на основі традиційних значень мовних одиниць. Дослідження властивостей і
характеристик концептів постмодерністського художнього дискурсу є на часі надзвичайно актуальним і становить значний інтерес для науковців. Лінгвокультурні
концепти художніх текстів літератури постмодернізму розглядаються нами як ментальні утворення, що реалізуються мовними засобами.
Текстоцентричний підхід до аналізу мовної об’єктивації лінгвокультурних концептів у зв’язку з концептуальною цілісністю постмодерністського художнього дискурсу
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та його художніми концептами дає змогу визначити особливості мовної концептуалізації світу різних етносів. Натомість зіставно-типологічний підхід до аналізу мовного
матеріалу сприяє виявленню типологічних тенденцій і закономірностей та культурно
зумовлених міжмовних розбіжностей вираження мовної концептуалізації світу, простеженню типології міжконцептних зв’язків у постмодерністському художньому
дискурсі з метою моделювання концептосферного простору різних лінгвокультур.
Перспективи подальших наукових досліджень: моделювання концептосистем
українського, російського й англійського постмодерністського художнього дискурсу з метою виявлення ціннісних домінант кожної окремої лінгвокультури.
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ОЗНАКИ АКЦЕНТНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ДІЄСЛІВ НА -АТИ
НА ТЛІ ФОРМУВАННЯ НИМИ ВИДОВИХ ПАР
Задорожний Василь Богданович,
канд. філол. наук, ст. наук. працівник
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні
Національної академії наук України
Стаття присвячена дослідженню помітного в сучасному українському літературному мовленні
явища хитання наголосу в дієсловах на -ати типу скýбáти, сьóрбáти, штýрхáти тощо, що відображає
й сучасна лексикографія. Яка його природа, напрям та історична перспектива? На переконання автора,
такого роду акцентна нестабільність відображає перехідний стан акцентних характеристик дієслів
цього типу, зумовлений змінами в граматичній системі сучасної української мови внаслідок розвитку
в ній категорії дієслівного виду.
Ключові слова: доконаний / недоконаний вид; кореневий, суфіксальний наголос; первісне, вторинне наголошення.

У сучасній українській мові досить помітним є явище хитання наголосу в дієсловах на -ати типу скýбати і скубáти, сьóрбати і сьорбáти, штýрхати і
штурхáти тощо. Можна припустити, що це явище в них є наслідком якихось процесів, про характер і напрям яких із певністю можна буде говорити лише після виявлення внутрішнього механізму, що його породжує. Ми піднімаємо проблему, що
досі не була предметом аналізу в українському мовознавстві; скажемо більше: навряд чи вона була навіть помічена й усвідомлена як власне проблема. Звичайно, тут
не йдеться про часткову проблему з’ясування характеру наголосу в кількох проблемних щодо наголошення дієсловах; на прикладі тих утворень, у яких ми можемо
спостерігати еволюційні зміни в наголошенні безпосередньо на сучасному етапі
розвитку мовної системи за даними сучасної української лексикографії: саме тут ми
можемо з’ясувати природу еволюційних змін в акцентній системі сучасної мови та
виявити той чинник, що спричинився до них і який, безперечно, слід шукати в самій граматичній системі мови. Спробуємо його встановити на підставі аналізу акцентної еволюції всередині групи утворень одного словотвірного гнізда, що може,
на нашу думку, слугувати свого роду моделлю для розуміння цього явища серед
дієслів цього класу взагалі.
У лексикографічних джерелах української літературної мови останнього часу
префіксальні утворення одного кореня відскіпáтися [ОС94, 107; ОС99, 122], доскіпáтися [ОС94, 195; ОС99, 223], наскíпатися [ОС94, 408; ОС99, 464], прискíпатися
[ОС94, 602; ОС99, 687] самі по собі не виявляють хитання в наголошенні, проте різний характер його в цих словотвірно тотожних утвореннях, гадаємо, таїть у собі
небезпеку цього. Скажемо більше: періодично воно навіть виявляється в лексикографії, напр.: доскíпатися і доскіпáтися [ОС77, 190], – це в джерелі, що в усіх інших
випадках трактує наголошення утворень цього кореня тотожно з наведеними вище
характеристиками, див.: відскіпáтися [ОС77, 105], але наскíпатися [ОС77, 402] і
прискíпатися [ОС77, 604]. Додамо також, що в усіх названих джерелах суфіксальнонаголошеними також є спільнокореневі вивідне скіпáти [ОС77, 698; ОС94, 697;
ОС99, 798] і похідне поскіпáти [ОС77, 578; ОС94, 577; ОС99, 657]. Числом своїм суфіксальнонаголошені словоформи явно переважають, однак сам характер як коре354
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невого наголошення, так і суфіксального залишається при цьому нез’ясованим: яке
з них первісне, а яке вторинне?
Спираючись на дані "Словаря української мови", з’ясовуємо, що вивідним для
цих утворень є суфіксальнонаголошене зворотне дієслово скіпáтися – скіпáюся, скіпáєшся "придираться, привязываться, приставать" [Грінч. ІV, 135], див. також: скіпáтися – скіпáюся, скіпáєшся. "Чіплятися, приставати до кого-небудь" [СУМ ІХ, 270],
що само походить від такого ж суфіксальнонаголошеного, природно, дієслова з
конкретно-предметим значенням скіпáти – скіпáю, скіпáєш. 1) "колоть, раскалывать, щипать (лучину)", 2) "роздроблять в щепки" [Грінч. ІV, 135], див. також:
скіпáти – скіпáю, скіпáєш. "Відколювати скіпки від чого-небудь; дробити на скіпки
що-небудь" [СУМ ІХ, 270]. Характером свого наголошення йому в сучасній мові
відповідають префіксальні похідні наскіпáти – наскіпáю, наскіпáєш. "Скіпаючи,
наготувати певну кількість" [СУМ V, 190] і поскіпáти – поскіпáю, поскіпáєш.
1. "Поколоти на скіпки". 2. "Порозбивати" [СУМ VІІ, 332], а також зворотне поскіпáтися – поскіпáється. "Поколотися на скіпки" [Там само].
Зрозуміти природу акцентних характеристик усіх утворень цього кореня і разом із цим характер акцентних відношень між ними можна, лише взявши до уваги
їхні видові значення. Якщо твірне суфіксальнонаголошене скіпати є дієсловом
недоконаного виду, то такі ж суфіксальнонаголошені префіксальні похідні від
нього наскіпáти і поскіпáти набувають значення дієслів доконаного виду, – це
якщо розглядати їхню видову роль у сучасній українській мові. Однак з історичного погляду, у дієсловах на -ати було інакше. Оскільки дієслівний суфікс -а- був
основним словотвірним засобом творення т. зв. реімперфективів, тобто словоформ недоконаного виду другого ступеня, то префіксальні утворення цього типу
ставали двозначними з погляду означення ними характеру дієслівної дії, див.: поскіпáти (що робити?) – скіпати якийсь час; (що зробити?) – закінчити скіпати.
Тому характерним є те, що дієслова наскіпáти [див.: СУМ V, 190] і поскіпáти
[див.: СУМ VІІ, 332], а також зворотне поскіпáтися [Там само], зберігши акцентну характеристику твірного і закріпивши за собою значення доконаного виду,
стали одновидовими дієсловами доконаного виду, виключившись тим самим із
подальших еволюційних процесів дієслів цього кореня.
Щоб уникнути двозначності з погляду видової характеристики суфіксальнонаголошених словоформ на -ати, дієслова з суфіксом -а- беруть на себе значення доконаного виду, а для утворення словоформ недоконаного виду в українській мові з
кінця ХVІІІ ст. активізується суфікс -ува-. Саме цей процес відбиває видова пара
"Словаря української мови" доскíпуватися – доскíпуюся, доскíпуєшся, док. в.
доскíпáтися – доскíпáюся, доскíпáєшся [Грінч. І, 429], що, безперечно, потребує
докладного коментаря. Саме тут ми бачимо весь вузол проблем, що їх успадкувала
сучасна українська лексикографія. Насамперед звернемо увагу, що словоформа доконаного виду саме в цьому авторитетному для лексикографів наступних поколінь
уперше схарактеризована як двонаголошена. Безперечно, що регулярною видовою
парою тут буде доскíпуватися (недок. вид) – доскіпáтися (док. вид). Наголошення
ж доскíпатися тут є явно вторинним. Характерним щодо цього моменту є відси355
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лання в цьому джерелі: доскіпáтися. Див. доскіпуватися [Грінч. І, 429], тобто упорядник наводить тут лише суфіксальнонаголошену словоформу, яку мислить як
словоформу доконаного виду, і відсилає до початкової словоформи недоконаного
виду. Таким чином, кореневонаголошена словоформа доскíпатися з’являється в
мовленні як результат взаємодії словоформ доскíпуватися і доскіпáтися. Але тоді
знову постає проблема розмежування доскíпатися і доскіпáтися з погляду їхнього
видового значення. Як бачимо, упорядник тут трактує двонаголошене доскíпáтися
як словоформу доконаного виду. Зазначимо, що в академічному "Словнику української мови" ці характеристики повторені повністю, див.: доскíпуватися – доскíпуюся,
доскíпуєшся, недок., доскíпáтися – доскíпáюся, доскíпáєшся, док. [СУМ ІІ, 384]. Однак в іншому префіксальному утворенні цього кореня ми бачимо картину майже
цілком протилежну, див.: наскіпáтися – наскіпáюся, наскіпáєшся і наскíпуватися –
наскíпуюся, наскíпуєшся, док. в. наскíпатися – наскíпаюся, наскíпаєшся [Грінч. ІІ, 520].
Тут уже суфіксальнонаголошене наскіпáтися потрактоване як аналог словоформі
недоконаного виду наскíпуватися, після чого неминучим стало трактування вже
кореневонаголошеного наскíпатися (пор. з твірним скіпáтися) як словоформи доконаного виду. Зрозуміло, що за цими складниками акцентуаційними процесами
стояли непрості проблеми моворозвитку, зокрема розвиток дієслівної категорії виду, однак розв’язання їх у "Словарі української мови" навряд чи можна визнати задовільним. Проте "Словник української мови" й тут дублює попереднє джерело,
див.: наскíпуватися – наскíпуюся, наскíпуєшся і рідко наскіпáтися – наскіпáюся,
наскіпáєшся, недок., наскíпатися – наскíпаюся, наскíпаєшся, док. [СУМ V, 190].
Після чого бачимо вже цілком нову щодо акцентних характеристик її членів видову
пару прискíпуватися – прискíпуюся, прискíпуєшся, недок., прискíпатися – прискíпаюся, прискíпаєшся, док. [СУМ VІІІ, 22], пор. з потрактованим як одновидове прискіпáтися – прискіпáюся, прискіпáєшся [Грінч. ІІІ, 438].
Як бачимо, в утвореннях цього кореня, як і в багатьох інших дієслівних утвореннях цього словотвірного типу, перетнулося кілька способів формування ними
видових відношень і, відповідно до цього, вибору ними того чи того акцентного
типу. Гадаємо, що для літературно-нормативної мови може бути прийнятним будьякий із них, однак неодмінною вимогою при цьому має бути усвідомлення нормативістами самого характеру цього процесу і місця тієї чи іншої словоформи в граматичній системі сучасної української мови. Скажімо, якщо в сучасній мові серед
словоформ доконаного виду ми бачимо кореневонаголошені наскíпатися і прискíпатися, то, очевидно, що можливим це може бути тільки при такому ж кореневонаголошеному твірному скíпатися. До речі, це вже було відображено українською
лексикографією 1920–1930-х років, див.: скíпатися – скíпаюся, скíпаєшся [Голоск. 368],
однак після цього, природно, постане проблема акцентуаційної узгодженості цього
зворотного дієслова з його вивідним, що продемонструвало те саме джерело, див.:
скіпáти – скіпáю, скіпáєш [Там само]. Зрештою, остання обставина, гадаємо, не
обов’язково є визначальною через помітне семантичне розходження цих дієслів та
їхніх похідних, а також через їхню різну активність у сучасній мові. Тим часом сучасна лексикографія "розв’язує" цю проблему інакше: вона просто не фіксує зворо356
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тного дієслова скіпатися, обмежуючись фіксацією суфіксальнонаголошеного скіпáти (див. вище), проте див.: скіпáтися – скіпáюся, скіпáєшся [СУМ ІХ, 270].
З огляду на все вище сказане, ми можемо ствердити, що дієслова на -ати аналізованого нами тут словотвірного гнізда в сучасній українській мові характеризуються крайньою нестабільністю свого наголошення, незважаючи на те що лексикографічні джерела останнього часу цього прямо, у вигляді їхньої двонаголошеності
не позначають. Щоб у цьому остаточно переконатися, наведемо тепер всі утворення цього кореня за одним із уже вище цитованим джерелом, див.: відскіпáтися
[ОС99, 122] (якого виду?); доскíпуватися [ОС99, 223] і доскіпáтися [Там само] (очевидно, доконаного виду), однак див.: наскíпуватися [ОС99, 464] і наскíпатися [Там
само]; прискíпуватися [ОС99, 687] і прискíпатися [Там само]. Безперечно, що ці
утворення насамперед потребують оцінки з погляду їхнього видового значення.
Порівняймо для цього такі його тлумачення: доскíпуватися, недок., доскíпáтися,
док. [СУМ ІІ, 384], але вже з цілком протилежним розумінням видового значення
суфіксальнонаголошеної словоформи доскíпуватися [Голов.03, 79] (зрозуміло, що
недок. виду) і доскíпатися, док. [Там само], але доскіпáтися, недок. (sic!) [Там само]. Цікаво, що той же автор в іншому виданні обмежується лише словоформами
нового складу видової пари, див.: доскíпатися, док. [Голов.95, 52] і доскíпуватися
[Там само]. У ряді лексикографічних джерел такий підхід до цієї проблеми реалізувався ще раніше, див.: доскíпуватися і доскíпатися [УЛВН, 176; Погр. 177;
Бур.02, 126]. Це ставить видову пару доскíпуватися – доскíпатися в один ряд з такими ж щодо їхнього морфонологічного складу й акцентних характеристик видових пар наскíпуватися – наскíпатися, прискíпуватися – прискíпатися.
Це словотвірне гніздо було обране нами як модель для аналізу акцентуаційних
процесів серед дієслів на -ати не випадково, а саме через те, що вони приховано
містять у собі небезпеку хаотизації їхніх акцентних характеристик, – явища, що
ми його в сучасній українській літературній мові можемо спостерігати досить часто. Схематично розглянемо один такий випадок теж у цілому словотвірному гнізді. Насамперед зазначимо, що в сучасній українській літературній мові маємо
двонаголошене кореневе скýбáти – скýбáю, скýбáєш [ОС99, 803] з такими ж двонаголошеними (що є в цьому разі цілком закономірним) префіксальними похідними наскýбáти [ОС99, 464], перескýбáти [ОС99, 570], підскýбáти [ОС99, 593],
поскýбáти [ОС99, 658]. Але як тоді пояснити, що тільки суфіксальнонаголошеними є такі ж префіксальні похідні доскубáти [ОС99, 223] і обскубáти [ОС99, 516],
тим більше що ще одне префіксальне є тільки кореневонаголошеним, див.: розскýбати [ОС99, 760]? Безперечно, що тут ми маємо справу з таким крайнім ступенем хитання наголосу, який ми називаємо хаотизацією акцентних характеристик
усіх утворень цього словотвірного гнізда.
Тим часом у "Словарі української мови" кореневе дієслово схарактеризоване як
стабільно суфіксальнонаголошене, див.: скубáти – скубáю, скубáєш [Грінч.IV, 145].
Специфічною для цього випадку обставиною було те, що суфіксальне утворення
скубáти семантично дорівнювало безсуфіксному скýбти [див.: Грінч.ІV, 145, 146].
Через це похідні утворення від них утворювали видові пари такого типу: заскубáти –
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заскубáю, заскубáєш, док. в. заскýбти – заскубý, заскубéш [Грінч.ІІ, 96], наскубáти –
наскубáю, наскубáєш, док. в. наскýбти – наскубý, наскубéш [Грінч.ІІ, 520], розскубáти – розскубáю, розскубáєш, док. в. розскýбти – розскубý, розскубéш [Грінч. ІV, 57]
тощо. Відзначимо, що всі префіксальні утворення, які виступають тут у ролі словоформ недоконаного виду, мають суфіксальне наголошення, у чому вони закономірно повторюють акцентну характеристику свого кореневого твірного. Однак насправді ці утворення в живій українській мові з погляду їхнього видового значення були
двозначними, див.: обскубáти (що робити?) – обскубувати; (що зробити?) – обскубти. Згодом у мові з’являються словоформи з суфіксом -ува-, що мають виразне
видове значення недоконаного виду, див.: заскýбувати – заскýбую, заскýбуєш = заскубати [Грінч. ІІ, 96], обскýбувати – обскýбую, обскýбуєш [Грінч. ІІІ, 27]. Коли
словоформи на -увати стали панівними в мові в ролі словоформ недоконаного виду, значення доконаного виду словоформ на -ати стало проявлятися виразніше,
оскільки в мові на той час послабла роль омонімічних словоформ зі значенням недоконаного виду; підкреслимо, проте, що саме послабла, а не зникла цілком.
Оскільки українська лексикографія свої проблеми часто розв’язує тим способом,
що проблемних мовних явище просто не фіксує, то ми не можемо простежити за
процесом подальших акцентних змін у цих утвореннях на підставі лексикографічно
зафіксованих даних у їхній хронологічній послідовності. Виділимо лише кілька характеристичних моментів. Це, по-перше, такий розподіл словоформ з погляду їхніх
видових характеристик: наскýбувати – наскýбую, наскýбуєш, недок., наскýбти –
наскубý, наскубéш і наскубáти – наскубáю, наскубáєш, док. [СУМ V, 191]. Однак в
іншому префіксальному утворенні бачимо вже зовсім іншу картину, див.:
розскýбувати – розскýбую, розскýбуєш і розскубáти – розскубáю, розскубáєш, недок., розскýбти – розскубý, розскубéш і розскýбати – розскýбаю, розскýбаєш, док.
[СУМ VІІІ, 809] (відзначимо появу тут кореневого наголошення в утворенні на
-ати). У результаті сучасна українська мова має аж три словоформи доконаного
виду, див.: поскýбти – поскубý, поскубéш і поскубáти – поскубáю, поскубáєш і
поскýбати – поскýбаю, поскýбаєш [СУМ VІІ, 335]. Зрозуміло, що в цих умовах і
саме твірне стає двонаголошеним, див.: скýбáти – скýбáю, скýбáєш [СУМ ІХ, 331], –
з наслідками, про які вже сказано вище.
Труднощі моворозвитку такого роду серед дієслів на -ати з’являються здебільшого в тих утвореннях, вивідні яких були первісно суфіксальнонаголошеними. Якщо ж кореневе твірне було кореневонаголошеним, то похідні від нього префіксальні утворення, пройшовши той же словотвірний цикл, загалом легко стабілізують у
собі акцентні характеристики. До речі, це є ще одним доказом того, що здобувачем
спокою в дієсловах цього класу є видотворча діяльність граматичної системи мови,
зокрема проблема видового значення суфіксальнонаголошених словоформ на -ати.
Так, первісно кореневонаголошеним в українській мові є дієслово дмýхати –
дмýхаю, дмýхаєш [Грінч. І, 393], що, природно, має значення недоконаного виду.
Префіксальні похідні від нього набувають уже видового значення доконаного виду,
напр.: додмýхатися – додмýхаюся, додмýхаєшся [Грінч. І, 409], задмýхати – задмýхаю, задмýхаєш [Грінч. ІІ, 35] тощо. Однак ці нові для мови префіксальні утво358
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рення поривають здебільшого свій зв’язок із кореневим твірним, шукаючи собі видову пару серед утворень, близьких до них словотвірно і, значить, семантично. Серед дієслів на -ати такі словоформи в українській мові раніше поставали переважно шляхом перенесення наголосу з кореня на суфікс, напр.: продмухáти – продмухáю, продмухáєш, док. в. продмýхати – продмýхаю, продмýхаєш [Грінч. ІІІ, 465],
роздмухáти – роздмухáю, роздмухáєш, док. в. роздмýхати – роздмýхаю, роздмýхаєш [Грінч. ІV, 42]. Так з’являється підстава для виникнення суфіксальнонаголошених словоформ серед префіксальних утворень первісно кореневонаголошеного твірного, а разом із тим і певна підстава для виникнення тут загальної акцентної.
Однак у сучасній мові кореневе залишається акцентуаційно стабільним, див.:
дмýхати – дмýхаю, дмýхаєш [ОС99, 210]; природно, що префіксальні похідні теж
мають стабільне кореневе наголошення, напр.: задмýхати [ОС99, 262], подмýхати
[ОС99, 618], роздмýхати [ОС99, 746] тощо. Це сталося тому, що словоформи недоконаного виду з наголошеним суфіксом -а- в цих утвореннях були заступлені словоформами з суфіксом -ува-, що мали те ж саме видове значення, див.: роздмýхувати – роздмýхую, роздмýхуєш = роздмухати [Грінч. ІV, 42]. Через це в сучасній мові видові пари тут мають такий вигляд, див.: продмýхувати – продмýхую,
продмýхуєш, недок., продмýхати – продмýхаю, продмýхаєш, док. [СУМ VІІІ, 170];
роздмýхувати – роздмýхую, роздмýхуєш і рідко роздмухáти – роздмухáю, роздмухáєш, недок., роздмýхати – роздмýхаю, роздмýхаєш, док. [СУМ VІІІ, 660]. Скажемо наприкінці, що у випадку зі словоформою недоконаного виду роздмухáти
маємо справу з тією милою нашому серцю мовною старовиною, що, зберігшись у
мові сучасній, допомагає нам розуміти її сучасний стан і його граматичну природу.
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Признаки акцентной нестабильности глаголов на -ати на фоне формирования видовых пар
Статья посвящена исследованию заметного в современной украинской литературной речи явления
колебания ударения в глаголах на -ати типа скýбáти, сьóрбáти, штýрхáти и под., что отражает и
современная лексикография. Какова его природа, направление эволюции и историческая перспектива?
По убеждению автора, такого рода акцентная нестабильность отражает переходное состояние акцентных характеристик глаголов этого типа, обусловленное изменениями в грамматической системе современного украинского языка в результате развития в нем категории глагольного вида.
Ключевые слова: совершенный / несовершенный вид; корневое, суффиксальное ударение; первичное, вторичное ударение.
Zadorozhnyi V. B., Ph. D., Senior Scientist
Institute of Linguistics named by A. A. Potebnya, The National Academy of Sciences of Ukraine
Features of Accent Instability of Verbs ending in -ати on the Background of Aspect Pairs’
Formation
The article is devoted to the investigation of the notable in modern Ukrainian literary speech phenomenon
of accent variation in verbs on -ати such as скýбáти, сьóрбáти, штýрхáти, etc., as modern lexicography
reflects. What kind of its nature, evolution direction and historical perspective? In author’s opinion such kind
of accent instability reflects the transition state of accent characteristics of verbs of such type, conditioned by
the changes in grammatical system of modern Ukrainian language determined by the development of
category of verbal aspect.
Key words: perfective / imperfective aspect; root, suffixal accent; primary, secondary accent.
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СЕМАНТИЧНА ОСНОВА ВИДОВОГО ПРОТИСТАВЛЕННЯ
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канд. філол. наук, доц., докторант
Київський національній лінгвістичний університет
Статтю присвячено теоретичному огляду підходів до розгляду універсальної категорії лімітативності. Граничність дії (семантичну основу категорії) розглянуто як якісні зміни у характері перебігу дії.
Ключові слова: універсальна категорія, лімітативність, граничність.

Семантичні класифікації дієслів, які є ядром речень, розглядаються в лінгвістиці
в рамках таксономії предикатів, пов'язаної із пропозицією [Кацнельсон 1972,
Чейф 1975]. Велике значення надається розробці аспектуальної класифікації дієслівної лексики [Маслов 1948, Падучева 1996, Горбова 2010], що обумовлює актуальність даного дослідження.
Основними семантичними ознаками, релевантними для аспектуальної характеристики, вважають граничність та цілісність дії:
1. Граничність.
З’ясування категоріальної семантики виду на основі концепту "межа дії" є найперспективнішим у сучасній аспектології, оскільки передбачає дослідження реалізації цієї ознаки в залежності від внутрішнього, лексичного та зовнішнього, ситуативного контекстів [Петрухина 2012, 40 – 41].
Межу дії, результат, як одну із форм реалізації граничності дії та досягнення цілі, вважав основними характеристиками доконаного виду у слов’янських мовах ще
В. В. Виноградов [Виноградов 2001, 408]. Межа дії – це критична точка, пов’язана
із якісними змінами в перебігу дії: 1) початок дії; 2) кінець дії; 3) досягнення мети;
4) перехід в інший стан суб’єкта/ об’єкта дії [Моисеева 2011, 275; Холод 2004].
Відношення дії до межі є однією із ознак якісної аспектуальності. Поле аспектуальності, за Ю. С. Масловим, має кількісні та якісні характеристики. 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
межу – дія із недосягнутою межею дії [Маслов 2004, 313, 321].
Граничність/не граничність – це семантична категорія, яка встановлює спрямованість виражених дієсловами дій, процесів та станів до своєї внутрішньої межі –
крайньої, критичної точки їхнього розгортання [Вихованець 2004, 225].
Необхідно розрізняти лексичну граничність (термінативність/ атермінативність),
яка відображає денотативні якості ситуації, та граматичну граничність як особливий граматичний рівень категоризації дії з точки зору її перебігу в часі [Петрухина
2012, 42–43].
Граничність являє собою "найвищий ступінь абстракції" і в царині родів дії із
погляду того впливу, який роди дії мають на категорію виду. Цей найвищий ступінь лексичної абстракції стоїть уже ніби на порозі між лексичною і граматичною
абстракцією [Маслов 2004, 421].
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Різні типи відношення дії до межі формують функціонально-семантичне поле
лімітативності, яке займає центральне місце в сфері аспектуальності [ТФГ (Бондарко) 2013, 45]. У полі лімітативності виділяють такі типи відношення дії до межі:
1) внутрішня і зовнішня межа дії. Внутрішню межу фіксуємо, коли обмеження
перебігу дії у часі визначено типом самої дії, відображеним у лексичному значенні
дієслова. Зовнішня межа характерна для випадків, коли її обумовлено зовнішніми
факторами [ТФГ (Бондарко) 2013, 46 – 47];
2) реальна і потенційна межа. Реальна межа – самостійне значення, постійна семантична ознака, потенційна межа – дифузний елемент, який супроводжує значення процесності [ТФГ (Бондарко) 2013, 48];
3) експліцитна і імпліцитна. Експліцитну межу формально виражено (наприклад, граматичною формою), імпліцитну межу реалізовано лише у певному контексті [ТФГ (Бондарко) 2013, 49];
4) абсолютна і відносна [ТФГ (Бондарко) 2013, 50].
Статус поля лімітативності не однаковий в аспектуальних системах різних мов,
особливо в тих мовах, де поле лімітативності не граматикалізовано.
До різновидів лімітативних відносин належать:
1) найбільш абстрактне протиставлення обмеженості/ необмеженості дії межею
[ТФГ (Бондарко) 2013, 54]. Ця ознака співвідноситься із визначеннями, що базуються на ознаці цілісності;
2) спрямованість дії на результат / його досягнення [ТФГ (Бондарко) 2013, 54].
Результат – це межа, до якої доходитьпроцес [ТФГ (Бондарко) 2013, 56];
3) граничність / неграничність– як ознака дієслівної лексеми [ТФГ (Бондарко) 2013, 54]. Межа між граничними та неграничними дієсловами нерідко проходить між різним контекстуальним вживанням одного і того самого слова.
Граничність дії, вміщена у семантику дієслова вказівка на досягнення межі дії,
обумовлена "природою самого дієслова" [Маслов 2004, 29]. Значення досягення
межі міститься і у семантиці дієслів, що означають початок дії (рос. вспыхнуть)
[Маслов 2004, 30]. Неграничність – це відсутність внутрішньої межі, яка б обмежувала цю дію у перспективі [Маслов 2004, 30]. Для граничних дієслів вагомим є факт
"переходу у новий стан" [Маслов 2004, 315].
На думку О. О. Холодовича, граничні дієслова (ширше – предикати) відображають позамовний стан речей з "одним ступенем свободи", "неграничні" – з кількома.
Підстава їхнього розмежування – можливість передбачати стан, у який повинен
перейти предмет після припинення стану, у якому він перебуває в цей момент [Холодович 1979, 3–11].
Для кожного із членів опозиції граничних/неграничних дієслів існує декілька інтернаціональних термінів, зокрема: desinentes/permanents (1847, А. Бельо), terminative/kursiv (1897, А. Дельбрюк), conclusive/non-conclusive (1924, О. Есперсен),
transformativos/non-transformativos (1954, СанчесРуйперс), telic/ atelic (1957, Г. Гарей), (рос.) терминативные/атерминативные (1958, Ю. С. Маслов), transitorisch/
nichttransitorisch (1970, В. Поллак), desinet/non-desinent (1971, Л. Юхансон) [Маслов 2004, 317]. Ми приймаємо терміни Ю. С. Маслова: термінативні/атермінативні
дієслова, які є найкращими інтернаціональними відповідниками термінам граничні/неграничні [Маслов 2004, 388–389].
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2. Цілісність.
Основою, семантичною базою опозиції: доконаний – недоконаний вид, на думку, Ю. С. Маслова є протиставлення досягнення – недосягнення "внутрішньої межі
дієслівної дії", однак, на рівні категоріального значення доконаний вид, як "сильний член опозиції", означає цілісну дію, а недоконаний, як "слабкий" – залишає
ознаку цілісності/нецілісності невираженою [Маслов 2004, 35–36].
В українській аспектологіїпопулярен"двокомпонентний"підхід. Згідно із цим підходом структуру категорії визначають ознаки: цілісність/нецілісність – граничність/неграничність дії [Вихованець 2004, 224] або цілісність – обмеження граничним виявом [СУЛМ (Грищенко), 2002, 364].
За визначенням К. Г. Городенської: "Категорія виду відображає можливість мовця представити позначені дієсловами в позамовній дійсності дії та стани у двох
виявах: або як цілісні, або як нецілісні. Тому семантичну структуру категорії виду
визначають дві протилежні ознаки – цілісність і нецілісність дії чи стану" [Вихованець 2004, 224].
А. П. Грищенко зазначає, що категорія виду української мови ґрунтується на
протиставленні двох значень:
1) "повністю реалізованої, обмеженої граничним виявом цілісної процесуальної
ознаки";
2) "неповністю реалізованої, не обмеженої граничним виявом, нецілісної процесуальної ознаки" [СУЛМ (Грищенко), 2002, 364].
Категорія граничності/неграничності впливає на можливість дієслів утворювати
видові пари [Вихованець 2004, 225, СУЛМ (Грищенко) 2002, 364]. Граничними є дієслова недоконаного виду, що означають дії, процеси та стани, спрямовані на досягнення своєї внутрішньої межі: укр. будувати, шити (сукню), в’язати рукавички [Вихованець 2004, 225]. Вони формують видові кореляції з дієсловами доконаного виду:
укр. будувати – збудувати, шити – пошити, в’язати – зв’язати [Вихованець 2004, 225].
Неграничними є дієслова недоконаного виду, які виражають дії, процеси та стани,
що не передбачають досягнення своєї внутрішньої межі [Вихованець 2004, 225].
Слід зазначити, що незважаючи на те, що семантичний підхід є актуальним у
сучасній аспектології, з’ясування концептів, які передають змістову сутність категорії аспектуальності, можливо лише із застосуванням двох типів аналізу: тлумачення дієслівних значень та синтагматичних особливостей дієслів доконаного та
недоконаного видів [Петрухина 2012, 40–41]. Семантичний аналіз доцільно поєднувати із когнітивним механізмом профілірування значень (членування семантичної структури слова на головні та фонові елементи за Р. Ленекером [Langacker 1987, 183–185]).
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ПРИВІТАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ АКТ:
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
(на матеріалі німецької, латинської та української мов)
Івасишина Тетяна Анатоліївна,
канд. філол. наук, доц.,
Костіна Лариса Анатоліївна,
доц.
Національна академія Служби безпеки України
Розглянуто вітальні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору в німецькій, латинській та українській мовах. Проаналізовано привітання як комунікативний акт із погляду потенціалу когнітивної модальності і прагматичних параметрів. Охарактеризовано типові привітання, властиві
різним мовам, простежено еволюційні тенденції.
Ключові слова: вітання, привітання, вітальна формула, комунікативний акт.

Комунікативний акт привітання становить мовленнєву формулу, що розкриває характер взаємин, визначає перебіг подальшого спілкування, виступає невід’ємною
складовою мовної культури комунікантів. Мовна картина кожного народу відображає найбільш характерні для національної свідомості вітальні формули. Як складові
мовленнєвого етикету вони мають древню історію і пов’язані з народними звичаями,
відображають ритуали й побутовий устрій, розкривають особливості спілкування.
Вербальний етикет визначається межами мовленнєвих правил та стилістичними ресурсами самої мови. Мовленнєві формули привітання реалізуються в тому чи іншому
мовному середовищі, в тій чи іншій комунікативній ситуації, у певній тональності.
Мовці характеризуються соціальними ознаками, умовами спілкування тощо.
У сучасній лінгвістиці панує антропологічний підхід до висвітлення немовних
та мовних феноменів, що активізує дослідницьку увагу на мисленні, почуттях, самосвідомості, світосприйнятті суб’єкта мовлення [Голубовська 2010, 400]. У цьому
руслі вербальні жести контакту, зокрема привітання, незважаючи на формальний
зовнішній план вираження, містять глибокий зміст, що й зумовлює актуальність
дослідження.
Мовні формули не були активними об’єктами наукових досліджень. Так,
О. М. Мацько здійснила функціонально-стилістичний аналіз мовних формул у дипломатичних текстах сучасної української мови. Натомість вітальні формули дослідники розглядали переважно в контексті мовного етикету.
Мета статті – проаналізувати вітальні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору. Відповідно до мети поставлено завдання: розглянути комунікативні характеристики привітань у різних мовах; окреслити прагматичні параметри різних за модальністю вітальних формул.
Об’єкт дослідження – вітальні формули як комунікативний акт. Предмет дослідження – когнітивно-прагматичні особливості привітань у німецькій, латинській та
українській мовах.
Утверджуючи етичні принципи, виробляючи систему духовних цінностей, кожен народ упродовж віків свого становлення чітко визначив етикетні формули зве365
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ртань, що співзвучні його моральним засадам. Характерно, що деякі з них мають не
лише усталені ознаки, але й універсальний характер, зокрема: добрий ранок (доброго ранку); добрий день (доброго дня, добридень); добрий вечір (доброго вечора, добривечір); у німецькій мові: Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, у латинській:
bonum mane, bonum diem, bonum vesperum.
Про важливість ушанування та вияв поваги як невід’ємний атрибут спілкування
свідчить латинський вислів Ut salutas, ita salutaberis – Як ти вітаєш, так і тебе
вітатимуть.
Традиційні вітальні формули в латинській мові засвідчують афоризми, що дійшли до нашого часу, наприклад: Ave Caesar, Imperator, morituri te salutant – Здравствуй, Цезар, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе (вітання римських гладіаторів
до імператора, яке задокументував римський історик Светоній). В основі латинських привітань ключовою семою є побажання доброго здоров’я, щасливого й довгого життя, це семантичне наповнення відображають вітальні формули: Vale! Cura ut
valeas! Salutem tibi! Fac valeas! Jubeo te salvum esse!
Характерно, що в українській мові теж маємо цілу низку привітань із побажанням здоров’я, типу: Здоров був! Здоровенькі були [здорові були]! Доброго здоров’я
[здоров’ячка]! Дай Боже здоров’я! Здрастуй! [Здравствуй!] (побажання бути здоровим; благополучно існувати), Здрастуйте вам у хату! (усталена формула вітання, яку вживають, заходячи до хати) та інші.
У німецькій мові із цим конотативним значенням використовуються такі вітальні формули, як Seien Sie gesund, Wohlleben. Окрім цих, у німецькій мові існує ціла
низка привітань, що вживаються відповідно до ситуації, статусу мовців тощо. Доречна за будь-яких ситуацій при звертанні й до кількох людей вітальна формула
Grüsse Sie (dich, euch)! – Вітаю Вас (тебе, вас). У багатьох ситуаціях вітання незнайомих людей засвідчують привітність, гарне виховання, відсутність агресії, що
не завжди передбачає процес спілкування, характерні для цього вітальні формули:
Grüße dich / euch / Sie – Вітаю тебе (вас). Hallo; Guten Morgen /Tag; Abend/.
Вітання Mahlzeit (обідня трапеза) вживається перед, під час або безпосередньо
перед трапезою, що в буквальному перекладі означає побажання смачного і привітання одночасно.
Функціонують і регіональні форми привітань. Так, у Баварії часто можна почути
Servus (неофіційне привітання) та Grüß Gott (офіційне привітання). З Північної Німеччини поширилося Moin-Moin (спрощена форма Moin) – неофіційне привітання,
що використовується в будь-який період доби.
В українській мові також функціонують привітання такого типу: Моє шанування! Вітаю Вас! Подібно, як латинською мовою Salve! Ave! Salve! Salvus sis! Te
saluto! Vos saluto! – Здравствуй! Вітаю Вас!
В окрему групу доцільно виокремити, так звані, спеціальні вітання, зокрема військового та релігійного характеру тощо, типу: Бажаю здоров’я, товаришу полковнику! Господь із вами; Благодать вам і мир від Бога (так віталися апостоли) та Мир
вам (так вітався Ісус Христос); латинською Pax tibi! німецькою мовою: Grüss Gott!;
Ich/habe die Ehre – Ваша честь (маю честь).
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До найстаріших у плані функціонування належать вітальні конструкції з концептом "Бог". Унікальною специфікою релігійного дискурсу, є те, що до його учасників належить Бог [Карасик 1999, 7]. Якщо біблійний дискурс передбачає як основну
комунікацію діалогічну, то учасником комунікативної виступає сам Господь. Усталені мовленнєві одиниці з концептом "Бог" містять сакральні культурологічні світоглядні позиції, втрата яких на сьогодні засвідчує докорінні зміни світосприйняття. За такого підходу до вивчення релігійного дискурсу дослідник виходить із концепту "правильно побудованого дискурсу" як ідеального типу, з одного боку, і можливих відхилень від цього типу, – з іншого, аж до таких комунікативних фрагментів, які лінгвістично проаналізувати неможливо [Богачевська 2006].
Духовний потенціал із позицій когнітивного осмислення буття яскраво віддзеркалюють питомі, на жаль деякі застарілі, вітальні формули, наприклад: дай Боже
здоров’я, слава Ісусу Христу (відповідь: навіки слава), хай Бог помагає, Боже вам
помагай, Бог у поміч, помагайбі (заст.), дай (подай) Боже (Бог, Господи), Поздоров
Боже, заст. 1 (кого), хвала Богу (хвалити Бога). Деякі з них досі функціонують в
окремих регіонах. Для німецької мови теж характерні подібні вітальні формули,
наприклад: Gott halde, /hüte helfe/dich – хай Бог помагає, Боже тобі помагай, das
walte Gott – дай Боже, Gott sei Dank – слава Богу.
Застаріли також і деякі загальнонародні форми привітання, що супроводжувалися поклоном, реверансом (присідання на праву ногу разом із шанобливим уклоном
на знак привітання, подяки і т. ін.), а також скиданням головного убору (шапкування; шапкувати – знімати шапку, вітаючи когось; вітатися, вклоняючись і знімаючи
шапку) тощо.
Незважаючи на велику кількість вітальних конструкцій, випрацюваних багатовіковою мовленнєвою практикою, в сучасному комунікативному просторі мовці надають перевагу фамільярним та арготичним вітальним формулам, що становить
інтерес подальших наукових досліджень. До того ж фамільярні вітальні конструкції
набувають статусу загальновживаних. Активізуються фамільярні (приятельські;
панібратські, надміру невимушені) звертання, як у німецькій мові: Morgen! Tag!
Abend! (скорочені форми від Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend!), Hallo, Hi,
Salve, Wie geht´s, так і в українській: Привіт! Салют! Скільки літ, скільки зим!
Яким вітром? та інші.
Таку тенденцію зумовлює певною мірою стрімкий розвиток нового типу комунікації – віртуального, а також розмивання концептуальних меж, вульгаризація самого процесу спілкування. Як свідчить аналіз інтернет-ресурсів, особливо популярними в блогах стають арготичні вітальні формули, типу: драстє, здарова, хай, хао,
ку, хелоу, Hallo, Hi тощо.
Отже, привітання – це не просто ритуал чи вияв поваги, це своєрідна перепустка
в духовний простір комунікантів. "Мова з самого дитинства входить у нашу свідомість і виступає як єдиний провідник осмисленої інформації" [Радбиль 2010, 328].
Мовні формули привітань як заряд енергетики почуттів співрозмовників становлять код визначення душевного потенціалу та стану свідомості людини. Проблеми
моральної кризи стають сьогодні об’єктом наукового обговорення, що свідчить про
необхідність звернення сучасного суспільства до сакральних джерел духовності.
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КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ КООПЕРАТИВНОСТІ
В МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ
Корольов Ігор Русланович,
канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто когнітивно-комунікативну категорію кооперативності в міжособистісному
спілкуванні, зокрема охарактеризовано феномен кооперативної комунікаціі, визначено поняття кооперативної комунікації, виявлено основні типи модусів мовленнєвої поведінки інтерактантів у кооперативній комунікації.
Ключові слова: кооперативна комунікація, категорія кооперативності, ввічливість, модус мовленнєвої поведінки, стратегії позитивної/негативної кооперації.

Сьогоденна лінгвістика характеризується бурхливим розвитком таких напрямів,
як когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвокультурологія, прагмалінгвістика, лінгвістична комунікативістика, теорія міжкультурної комунікації, невербальна
семіотика тощо. Останнім часом до фокусу уваги учених потрапляють такі когнітивно-комунікативні категорії, як ввічливість (Т. В. Ларіна, Р. А. Газізов, Й. А. Стернін, Г. М. Тельмінов, Л. О. Хесед, П. Браун, С. Левінсон, Н. Ніксдорф та ін.) та
кооперативність (П. Грайс, М. Томаселло, Н. Ф. Пономарьов, І. В. Попова та ін.).
Передусім вивчається національно-культурна специфіка вираження ввічливості в
різних лінгвокультурах [Богдан 1998; Ларина 2009; Газизов 2011; Хесед 2013,
Nixdorf 2002], вікові особливості формування ввічливості як категорії комунікативної свідомості, гендерна специфіка ввічливої поведінки, дослідження ввічливості як
концепту [Богданова 2011; Демченко 2007; Зацепина 2007; Mорозова 2004; Савойская 2005; Формановская 2001; Muders 2009], виявлення домінантних особливостей
спілкування, пов’язаних із функціонуванням комунікативних стратегій ввічливості
[Гнатюк 2007; Малая 2008; Скрипник 2006; Тельминов 2013].
Актуальність теми дослідження пов’язана з необхідністю системного і комплексного опису кооперативної комунікації із урахуванням нових аспектів її вивчення
в сучасній лінгвістиці: лінгвокогнітивного, лінгвокультурного та дискурсивнопрагматичного.
Об’єктом дослідження в нашій розвідці є категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні, а предметом – її когнітивно-комунікативний статус.
Метою статті є з’ясування сутності та специфіки когнітивно-комунікативної категорії кооперативності в міжособистісному спілкуванні. Завдання: – охарактеризувати феномен кооперативної комунікаціі; – визначити поняття кооперативної комунікації; – виявити основні типи модусів мовленнєвої поведінки інтерактантів у
кооперативній комунікації.
Як зауважує О. А. Романов, можна згадати численні праці з опису різних мовленнєвих "постулатів", "максим", "правил", "імплікатур", "заповідей" (Дж. Остін,
Дж. Серль, Д. Вандерліх, П. Грайс, Дж. Лакофф, Дж. Ліч, Р. Вагнер та ін.), у яких
висувається ідея про те, що кооперативний базис спілкування – це основа безконфліктної, успішної діалогічної взаємодії, а порушення кооперативності неодмінно
призводить до протиріч між партнерами й конфлікту [Романов 2006, 10].
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Відповідно до вчення американського психолога і спеціаліста з дослідження
комунікації і кооперації М. Томаселло, кооперативна комунікація, як і спільна
діяльність, заснована на спільній базовій когнітивній структурі поділу намірів
[Томаселло 2011, 34]. Учений запропонував виділяти кооперативну модель людського спілкування, у якій першими формами міжособистісної комунікації були
природні, спонтанні, вказівні та образотворчі (іконічні) жести (пантомімічна комунікація) [там само].
На думку Н. Ф. Пономарьова, насамперед необхідно розрізнювати кооперативну
та конфліктну комунікацію. Якщо завдання першої – формування позитивної суспільної думки про адресанта та встановлення партнерських відносин із адресатом,
то друга спрямована на протидію в цілому та руйнування взаєморозуміння між комунікантами [Пономарёв 2007, 31]. Якщо інтерактанти мають однакове уявлення
про комунікативні цілі один одного або про взаємний розподіл комунікативних ролей, комунікація реалізується як кооперація. Якщо ж комуніканти мають різні цілі
або різне уявлення про розподіл комунікативних ролей (зокрема, якщо вони свідомо створюють цю різницю), конфлікт між ними неминучий, тобто стандартна комунікативна ситуація обов’язково перетвориться на конфліктну. Часто-густо конфліктна ситуація спілкування спричинюється невідповідністю комунікативних норм,
прийнятих у межах тієї чи тієї лінгвокультури.
Відповідно до концепції І. В. Попової, конфліктне й кооперативне спілкування
як правило здійснюється в двочленному та багаточленному діалогічних циклах, у
яких комуніканти реалізують свої індивідуальні цілі, прагнучи досягти бажаного
кінцевого результату міжособистісної взаємодії. При цьому поняття про спільну
мовленнєву дію наявне в обох випадках. Тільки при кооперативному спілкуванні
вона є спільною дією, що має семантичну характеристику (+ сприяння), а при конфліктному спілкуванні – (+ протидія). Успішність характерна як для кооперативного, так і для конфліктного типів спілкування, але в кожному із цих типів вона має
свої особливості [Попова 2001, 3]. Кооперативне спілкування можливе тільки тоді,
коли адресант і адресат користуються тим самим кодом, і між ними виникає спільний знаковий контактний простір.
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. Кооперативна комунікація чітко кореспондується з поняттям дискурсивної взаємодії. У мовленнєвій поведінці, що репрезентує кооперативну комунікацію, виявлені такі основні типи дискурсивних практик (знайомство, привітання,
порада, побажання, подяка, прохання, похвала, запрошення, вибачення, прощання,
згода, співчуття, освідчення в коханні тощо), засновані на реалізації або досягненні
взаєморозуміння між співрозмовниками та на загальній базовій когнітивній структурі спільних намірів. Сукупність зазначених типів дискурсивних практик створює
дискурсивний простір [Казыдуб 2006; Плотникова 2008] кооперативної комунікації, який можна охарактеризувати як міжособистісне, динамічне (усне/письмове),
відкрите спілкування інтерактантів, що переважно відбувається в повсякденній
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(не)офіційній комунікативній сфері через посередництво мовного, паралінгвістичного коду. Важливим є міжособистісний, або психологічний аспект, яким і передбачено розробку ідеї про існування комунікативних стратегій і тактик, що регулюють гармонійне, безконфліктне спілкування. 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].
Як вважає В. М. Глушак, модус мовленнєвої поведінки є концептуальним утворенням у сукупності пресупозицій, що визначають спосіб взаємодії комунікантів на
тлі конкретних дискурсивних умов. Модус мовленнєвої поведінки є вербальною
реалізацією типових ситуацій комунікативної взаємодії інтерактантів. Дослідник
виокремлює модуси ввічливої, фамільярної і агресивної мовленнєвої поведінки
[Глушак 2009, 10]. Екстраполюючи виділені російським ученим типи модусів мовленнєвої поведінки на кооперативну комунікацію, яка перебуває у фокусі нашої
уваги, ми можемо висловити припущення про те, що релевантними для нас є модуси ввічливості і фамільярності. У мовленнєвій поведінці, що репрезентує кооперативну комунікацію, представлені ситуації спілкування (н-д, знайомство, привітання, порада, побажання, подяка / вдячність, прохання, похвала, запрошення, вибачення, прощання, згода, співчуття, освідчення в коханні тощо), засновані на реалізації або досягненні взаєморозуміння між співрозмовниками, а також, як вже було
зазначено, на загальній базовій когнітивній структурі спільних намірів. Модус агресивної мовленнєвої поведінки відповідно не може задовольняти вимог як кооперації у цілому, так і кооперативної комунікації зокрема.
У лінгвістичній науці існують і інші типології модусів мовленнєвої поведінки.
Так, О. С. Кірєєва пропонує в кожній інтеракції виділяти два рівні – соціальний
(рольовий модус) і психологічний (суб’єктний модус) [Киреева 1999]. Як перший,
так і другий типи модусів спілкування дослідниця пов’язує з соціальними ролями
коммунікантів, використовуючи термінологію Е. Берна, який називає їх Дорослим,
Батьком і Дитиною. Таким чином, у мовленнєвій поведінці інтерактанти традиційно обирають одну з трьох ролей (Дорослий, Батько, Дитина) [Берн 1999], що
залежить від статусу співрозмовника і особливостей комунікації у цілому.
Існують типові комунікативні стратегії і тактики для Батька, Дорослого і Дитини в кооперативній комунікації, але в межах однієї соціальної ролі існує можливість їх вибору. Як зазначає О. С. Кірєєва, якщо комуніканти поводяться з позицій
"розуміючого" Батька (Дорослого) або "слухняної" Дитини (Дорослого), то соціальний / рольовий модус сприймається ними як константа [Киреева 1999]. У такому
разі ймовірність конфлікту мінімальна, а тому відповідний різновид рольового модусу спілкування найбільш характерний для кооперативної комунікації. Неконструктивний характер розмови виявляється в тому випадку, якщо інтерактанти зосереджені лише на власних уявленнях, поводяться з позиції "імпульсивної" ("примх371
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ливої", "неслухняної") Дитини або "незадоволеного" Батька, що свідчить про конфліктну або проміжну комунікацію.
Суб’єктний модус спілкування, на думку О. С. Кірєєвої, корелює з національнокультурними стереотипами, які найбільш яскраво виявляють специфіку мовленнєвої поведінки мовної особистості, що належить до певної етнокультурної спільноти
[Киреева 1999]. У рамках суб’єктного модусу найбільшу значимість мають емоційність і експресивність, стабільність і сталість (непостійність) у поведінці, терпимість і невтручання у чужі справи, щирість і замкнутість, індивідуалізм і колективізм, прагматизм, категоричність і прямолінійність, порушення зони особистої автономії Іншого і т.д . Саме ці складові мовленнєвої поведінки найбільш або найменш характерні для представників того чи іншого етносу. Безумовно, суб’єктний
модус спілкування також взаємопов’язаний з використанням певної соціальної ролі
інтерактантом і може бути реалізований як у кооперативній, так і в конфліктній і
проміжній комунікації.
Ми цілком погоджуємось із думкою В. М. Глушака щодо базових складових модусу мовленнєвої поведінки, до яких він зараховує: – мотивацію, що спрямовує певний варіант мовленнєвої поведінки; – інтенціі, які визначають тип поведінки інтерактантів; – емоції, які специфікують конотативно-ефективні стани комунікантів; –
соціально-ієрархічні відношення, що обмежують або необмежують мовленнєві дії
співрозмовників; – індивідуальні особливості адресанта і адресата, які пов’язані з
типом конкретної особистості і впливають на хід комунікації [Глушак 2009, 10].
Позитивний і негативний типи ввічливості, що корелюються з модусами ввічливості та фамільярності кооперативної дискурсивної взаємодії, є релевантними для
принципу кооперації (квазікооперації), передбачаючи певну систему комунікативних стратегій, спрямованих або на зближення з адресатом, або на віддалення від
нього [Газизов 2011, 13].
Серед основних стратегій позитивної кооперації, які переважно відповідають
модусу ввічливої мовленнєвої поведінки, можна виокремити: демонстрацію єдності
та солідарності адресанта і адресата (пропозиція спільних дій); вияв уваги (інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника; прагнення до взаєморозуміння та згоди
з адресатом тощо [Газизов 2011, 13]. Реалізуються такі стратегії кооперації у численних і варіативних комунікативних ситуаціях: знайомство, привітання, порада,
побажання, подяка, прохання, похвала, запрошення, освідчення в коханні тощо).
З-поміж стратегій негативної кооперації (квазікооперації), що співвідносяться
переважно з модусом фамільярної мовленнєвої поведінки, можна виділити: – надання свободи дій адресату та задоволення його потреби в комунікативній недоторканості, яка реалізується через посередництво тактик семантичної мінімізації імпозиції (помилка адресанта в оцінці знань адресата), імперсоналізації, вибачення,
ввічливого песимізму тощо [Газизов 2011, 28]. Наприклад, в уривку з листа
І. Ю. Рєпіна до Л. М. Толстого, в якому, незважаючи на негативну оцінку особистих рис адресанта, зберігається характер дружнього послання: адресату пропонуються ще більші можливості для критики, що в подальшому не спричинить погіршення стосунків між комунікантами:"Ваши замечания относительно моих "Провод" совершенно верны… Не удается мне напасть на глубокую идею, которая бы
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пластично выливалась в образах… Еще раз благодарю Вас за Ваши письма, они меня очень ободряют; пожалуйста, не скупитесь на замечания, я их очень люблю,
особенно Ваши драгоценны мне, по своей правде и высокому строю мысли"
(І. Ю. Рєпін – Л. М. Толстому, 19.11.1880).
Як зазначає В. І. Карасик, ступінь самоконтролю комунікантів у різних ситуаціях спілкування позначається суттєвою варіативністю. Наприклад, у розмові з близькими людьми вдома ми зазвичай ведемо себе природно і вільно, а в офіційних
ситуаціях розмірковуємо не тільки про свої висловлювання, але і ймовірні репліки
партнерів по спілкуванню [Карасик 2007, 356] . За свідченням Светонія, римський
імператор Октавіан Август, готуючись до розмови про важливі справи зі своєю
дружиною Лівією, мав звичку заздалегідь записувати запитання, які потребують
обговорення, і під час розмови тримався цього запису, "щоб випадково не сказати
їй занадто мало або занадто багато" [Фёдорова 2002, 75].
Ми переконані в тому, що кооперативність, як і колективність, є конститутивною ознакою комунікативної поведінки і виявляється в тому, що мовець неминуче
вбудовується в систему прийнятих у суспільстві способів картування та оцінки світу, тобто в систему культури. Це виявляється в тому, що для успішного спілкування необхідно користуватися так званою конвенційною мовою, яка є відомою іншим
членам суспільства, необхідно також знати про існуючі в соціумі погляди на світ і
правила відносин між людьми, національно-ціннісні орієнтири тієї чи іншої мовної
особистості. Ці знання в працях з прагмалінгвістики називають семантичними и і
прагматичними пресупозиціями [Keenan 1971]. Для успішного ведення міжособистісної і міжкультурної комунікації особливо значущі саме прагматичні пресупозиції. Разом з тим не можна не погодитися з Ю.Є. Прохоровим в тому, що "приналежність до певної культури визначається саме наявністю базового стереотипного
ядра знань, повторюваного в процесі соціалізації індивідуума в певному суспільстві, і досить стереотипного (на рівні етнічної культури, а не особистості) вибору
елементів периферії" [Прохоров 2006, 14]. Розглядаючи комунікативні перешкоди в
спілкуванні, О. А. Леонтович виділяє клас культурологічних чинників, що перешкоджають взаєморозумінню: 1) розбіжності менталітетів і національних характерів;
2) розбіжності в мовних картинах світу, враховуючи сприйняття часу і простору;
3) комунікативна асиметрія; 4) дія культурних стереотипів; 5) відмінності в ціннісних орієнтирах; 6) розбіжність культурно-мовних норм; 7) розбіжність у пресупозиціях і фонових знаннях; 8) культурно-мовні розбіжності в приписуваних мовним
одиницям конотаціях; 9) неоднакове сприйняття гумору; 10) розбіжності в комунікативних стратегіях; 11) специфічні форми і засоби невербальної комунікації, використовувані в різних культурах [Леонтович 2005, 230–231].
Наприклад, якщо американець говорить:"Let’s have dinner together next week", то
це зовсім не свідчить про запрошення на обід, а лише висловлює симпатію і бажання подальшої взаємодії (кооперації). Аналогічним чином звичайні повсякденні дії
можуть одержувати в певній культурі додатковий символічний сенс: наприклад, у
Німеччині в першій половині ХХ століття чай вважався напоєм вищих верств суспільства, а каву пили прості люди, і тому фразу "Я вип’ю з тобою кави" в одному з
діалогів роману Е. М. Ремарка "Три товариші" маємо розуміти: "Я готова відмовитись від звички людей мого соціального кола" [Шамне 1999, 169].
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Отже, ми охарактеризували феномен кооперативної комунікації, запропонували
робоче визначення поняття кооперативної комунікації, зокрема розглянули типологію модусів мовленнєвої поведінки інтерактантів у кооперативній комунікації, а
також виявили основні типи стратегій позитивної та негативної кооперації. У перспективі наших досліджень плануємо розглянути типи мовленнєвої поведінки різномовних інтерактантів у конкретних кооперативних комунікативних ситуаціях.
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Когнитивно-коммуникативная категория кооперативности в межличностном общении
В статье рассмотрена когнитивно-коммуникативная категория кооперативности в межличностном
общении (в частности охарактеризован феномен кооперативной коммуникации), определено понятие
кооперативной коммуникации, выявлены основные типы модусов речевого поведения интерактантов
в кооперативной коммуникации.
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речевого поведения.
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The Cognitive and Communicative Сategory of Cooperation in Interpersonal Converse
The article describes the cognitive-communicative category of cooperation in interpersonal converse (in
particular the phenomenon of cooperative communication is being characterized), defines the concept of
cooperative communication, identifies the main types of verbal behavior modes in cooperative
communication.
Key words: cooperative communication, category of cooperation, politeness, mode of speech behavior.
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У статті досліджуються особливості функціонування експресивно-cтилістичних засобів реалізації
дискурсивних стратегій теологічного трактату як жанру дискурсу християнської лінгвокультури.
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Прагматизація сучасного мовознавства, її загальний рух до пошуку зв'язків між
будовою мовленнєвих утворень і суб’єктами комунікації, інтенціями, когнітивними, психічними, соціальними, ментальними та іншими характеристиками зумовило
зацікавлення сучасних дослідників проблемами мовленнєвих жанрів. Проблематика мовленнєвих жанрів досліджується багатьма мовознавцями у різних аспектах:
стилістчному, системнолінгвістичному, когнітивному, лінгвопсихологічному, герменевтичному. Але статус жанрознавства залишається недостатньо визначеним, що
зумовлено, як зазначає Ф. С. Бацевич, певною невизначненістю категорії "жанр мовлення", а також тим, що природа мовленнєвих жанрів ще не повністю розкрита і
вимагає вивчення [Бацевич 2005, 9].
Актуальність і новизна даного дослідження зумовлені необхідністю вивчення
особливостей функціонування одиниць мови, які володіють потужним експресивним, стилістичним і прагматичним потенціалом у такий специфічній сфері суспільного і культурного життя як релігійна, зокрема у жанрі теологічного трактату.
Метою даного дослідження є здійснення аналізу особливостей функціонування
експресивно-cтилістичних засобів реалізації дискурсивних стратегій у жанрі теологічного трактату християнської лінгвокультури.
Об’єктом дослідження є прагма-стилістичний, лінгвокогнітивний, лексикосемантичний простір дискурсу Середньовічного теологічного трактату.
Предметом дослідження виступають експресивно-cтилістичні засоби реалізації
дискурсивних стратегій у жанрі теологічного трактату християнської лінгвокультури.
Сучасний дискурсивний аналіз розвивається паралельно з теорією жанрів і стилів.
Проте за останні десятиліття під впливом ідей соціолінгвістики, нової риторики,
когнітивної лінгвістики та лінгвопрагматики спостерігаються спроби формування
теоретичних засад вивчення жанрів, створення методології та окреслення меж того
напряму жанрознавчих досліджень, який почали позначати як лінгвістична генологія, генристика. Розвитку сучасної теорії мовленнєвих жанрів присвячено роботи
таких науковців, як Н. Д. Арутюнова, І. Р. Гальперин, Р. А. Будагов, М. Н. Кожина,
Н. А. Ніколіна, Ф. С. Бацевич, Т. В. Хмєлєва, А. Вежбицька, В. Є. Гольдін, Г. І. Богін, А. Г. Баранов, М. Л. Макаров, К. Ф. Сєдов, Т. В. Шмельова, М. Ю. Федосюк,
В. А. Салімовський, О. Б. Сиротиніна, Н. В. Соловьова, В. А. Салімовський.
На сучасному етапі розвитку жанрознавства найбільш розвиненим напрямом дослідження мовленнєвих жанрів є прагматичний (праці Н. Д. Арутюнової (1992),
М. Ю. Федосюка (1997), Т. В. Шмельової (1997). Прагматичний вимір трактування
мовленнєвих жанрів започаткував М. М. Бахтін, зазначивши, що тематичний зміст,
стиль, та композиційна побудова нерозривно пов’язані в цілому висловленні й од376
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наково визначаються специфікою певної сфери спілкування. Для даного дослідження актуальною є думка М. М. Бахтіна про те, що кожне окреме висловлювання
індивідуальне, але кожна сфера використання мови виробляє свої відносно усталені типи таких висловлень, які й називаються мовленнєвими жанрами [Бахтин 1986, 250].
За висловом М. М. Бахтіна, проблема мовленнєвих жанрів перебуває на межі лінгвістики й літературознавства, а також тих фактично зовсім ще не опрацьованих розділів філології, котрі повинні вивчати життя слова і специфічне використання мови у всіх сферах суспільного життя і культури [Бахтин 1996, 236]. Це зауваження
засновника лінгвістичної генології є актуальним для даного дослідження, яке присвячене аналізу використання мови у такий специфічній сфері суспільного і культурного життя як релігійна.
Актуальною для даного дослідження є думка М. М. Бахтіна про те, що природа
мовленнєвого жанру як форми висловлення виявляється у значному впливі на всі
елементи мовної системи, перш за все слова і речення, а вибір слова, словосполучення, речення визначається загальним авторським задумом, який у свою чергу
враховує побудову комунікативного цілого, передусім мовленнєвого жанру [Бахтин 1986, 235].
Як квінтесенція багатьох жанрів християнського теологічного дискурсу духовна
литература є проповіддю Слова Божия. Християнська духовна література відрізняється повчальним характером, оскільки підтримує благочестя у житті віруючих. Головна мета цих творів полягає, з одного боку, у спонуканні читачів, які мають або не
мають теологічної освіти до слідування піднесеному ідеалу христианского життя, а з
іншого – у розтлумаченні складних теологічних понять. Поява соціальної спільноти
християн, які жили церковним, духовним життям за часів Середньовіччя – адресата
трактатів і проповідей – забезпечила появу сприятливих соціальних умов для плідної
духовно-дидактичної, філософсько-теологічної творчості в прозі. Найбільш яскравим
представником богословської літератури Середньовіччя є теологічний трактат, який
об’єднував богословські твори і розмисли великого і невеликого обсягу, енциклопедичні праці, керівництва для духовного життя релігійної людини.
Як категорія мовознавчого дослідження теологічний трактат (лат. tractatus –
"підданий розгляду") є мовленнєвим жанром просвітницько-виховної та науковопопулярної теологічної прози. Існують два різновиди теологічного трактату: методолого-теологічний і морально-теологічний.
Яскравим прикладом трактату, що поєднує риси методолого-теологічного і морально-теологічного різновидів є трактат Юліани Норіджської "Revelations of Dіvine
Love" 1373, перший теологічний трактат, який був написаний англійкою-християнкою і вважається самим глибоким релігійним текстом англійського Середньовіччя.
Написаний у 14-му столітті теологічний трактат є яскравим і потужним прикладом Англійського містицизму. Під час тяжкої хвороби Юліана отримує одкровення,
зміст яких вона не лише описала, а й проаналізувала, фокусуючи увагу на загадковості містичного Християнства, на великої любові Бога до людей та на проблемі
існуванні зла і гріха. Через 20 років, здивована та занепокоєна природою і змістом
цих одкровень, Юліана написала їх розгорнуте аналітичне узагальнено-пояснювальне тлумачення ("Long Text").
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У своєму трактаті Юліана Норіджська описує 16 одкровень "A Revelation of Love –
in Sixteen Shеwings" у 86 главах. Кожне "Одкровення" містить одну або декілька
глав, яка має заголовок у декілька рядків, який у скомпресованій та лаконічній формі відображає головну думку автора.
В першій главі окреслюється кожне одкровення; в другій її власна молитва, яка
віддзеркалює основні мотиви твору, які можна представити наступними концептуальними схемами: (1) "Господь є основою молитви"; (2) "Господь відкрив людині диво Божої любові"; (3) "Людина має підкорити свою волю волі Божої, якщо хоче перебувати з Богом у вічності": THE JULIAN PRAYER: Most Holy Lord the ground of
our beseeching who through your servant JULIAN revealed the wonder of your love grant
that as we are created in your nature and restored by your grace our wills may be so made
one with yours that we may come to see you face to face and gaze on you for ever Amen;
у третій – хвороба, яку вона молитовно випросила у Господа. Кожна глава починається з короткого викладу того, що Юліана побачила у супроводі детального аналізу
візіонерського досвіду (illumination of the showing). На закінчення Юліана додає свій
власний узагальнений коментар-пояснення (exploration of the meaning).
За допомогою першого одкровення Юліана осягає і пояснює таємницю втілення
Пресвятої Трійці, єдність між Богом і душею людини та безкінечну мудрість вчення Божої любові: – and therewith was comprehended and specified the Trinity, with the
Incarnation, and unity betwixt God and man’s soul; with many fair shewings of endless
wisdom and teachings of love. Це одкровення концептуально об’єднує всі наступні.
Юліана передає знання, які вона отримала про основні властивості Пресвятої Трійці: the Trinity is God: God is the Trinity; the Trinity is our Maker and Keeper, the Trinity is our everlasting love and everlasting joy and bliss, by our Lord Jesus Christ.
Юліана побачила Всесвіт, все, що створено у вигляді земляного горіха: Also in
this He shewed me a little thing, (2) the quantity of an hazel-nut, in the palm of my hand;
and it was as round as a ball. І though (3) What may this be – It is all that is made. На
своє здивування як така крихітка може існувати, Юліана отримує відповідь, що
Всесвіт, створений любов’ю Божою, яка його береже, буде існувати вічно: I marvelled how it might last…(10) And I was answered in my understanding: It lasteth, and
ever shall [last] for that God loveth it. And so All-thing hath the Being by the love of
God. In this Little Thing I saw three properties. (4) The first is that God made it, the
second is that God loveth it, the third, that God keepeth it. But what is to me verily
(5) the Maker, the Keeper, and the Lover; for till I am Substantially oned to Him, I may
never have full rest nor very bliss: (10) that is to say, till I be so fastened to Him, that
there is right nought that is made betwixt my God and me. It needeth us to have knowing
of the littleness of creatures and to hold as nought allthin that is made, for to love and
have God that is unmade. (6) For this is the cause why we be not all in ease of heart and
soul: that we seek here rest in those things that are so little, wherein is no rest, and know
not our God that is (5) All-mighty, All-wise, All-good. (6) For He is the Very Rest. God
willeth to be known, and it pleaseth Him that we rest in Him; for all that is beneath Him
sufficeth not us. (6) And this is the cause why that no soul is rested till it is made nought
as to all things that are made. (6) When it is willingly made nought, for love, to have Him
that is all, (6) then is it able to receive spiritual rest. Also our Lord God shewed that it is
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full great pleasance to Him that a helpless soul come to Him (7) simply and plainly and
homely. (8) God, of Thy Goodness, give me Thyself, – and I may nothing ask that is less
that may be full worship to Thee; and if I ask anything that is less, ever me wanteth, – but
only in Thee I have all.
Наголошуючи на тому, що людина не отримає повного душевного спокою або
істинного блаженства поки не залишить все заради любові Божої, Юліана ототожнює домашню любов Бога з одягом, який захищає і покриває: I saw His homely loving. He is to us everything that is good and comfortable: He is our clothing that for love
(9) wrappeth us, and claspeth us, and all encloseth us for tender love; being to us allthing that is good, (10) as to mine understanding.
Провідна когнітивно-прагматична модель 1 одкровення "Бог-Трійця є єдиним і
найвищим благом для людини" розкриває особливості взаємовідносин між Богом і
душею людини. Її реалізує мовленнєвий жанр високо емоційного проханнявмоляння та ствердження-впевнення, які виражені мовленнєвими актами: звертанням та ствердженням, які пов’язані каузативним зв’язком: God, of Thy Goodness,
give me Thyself, but only in Thee I have all. Обмежувальна частка only і контрадикторний сполучник but, який виконує каузативну функцію, підкреслюють щире впевнення автора в істинності свого палкого бажання, підсилюють стверджувальну іллокутивну силу висловлювання, що підвищує ефективність персуазивного емоційно-психологічного впливу на читача. Пояснювальна стратегія реалізується за допомогою паралельних синтаксичних конструкцій, об’єднаних причинно-наслідковим
зв’язком (6), що забезпечує концептуально-комунікативну цілісність і когезію цілого фрагменту дискурсу. Пояснювальна стратегія також реалізується за допомогою
тактики питання-відповідь (3), які слідують один за одним, що полегшує адресатові
сприйняття образу Всесвіту, який представлений за допомогою порівняння з земляним горіхом. Безсполучникове перелічення забезпечує семантичне зрівняння перелічувального ряду паралельних синтаксичних конструкцій, які виконують функцію послідовного структурування викладу (4). Перелічення у взаємодії з полісиндетоном (7) забезпечує динамічне розгортання дискурсу, підвищує експресивність
вираження думок автора. Побудовані на повторі, стилістично-синтаксичні засоби
текстової конвергенції сприяють загальній концептуально-комунікативній зв’язності, плавності, ритмічності розгортання дискурсу. Використання перелічення (5)
та перелічення у взаємодії з синтаксичним повтором (9) реалізує тактику уточнення, деталізації, діалогізації монологічного мовлення. Стилістичні фігури виконують
функцію виокремлення, підкреслення, емфатизації висловлювання і служать вираженням емоційного руху автора та засобом створення оптимістичної позитивнопіднесеної тональності розповіді.
Використання засобів експресивного синтаксису, що володіють прагматичним
потенціалом мовленнєвого впливу переконання та навіювання, підвищують ефективність апеляції як до свідомих так і несвідомих механізмів сприйняття адресатом
інтенції автора – донести до адресата своє розуміння теологічних понять у лаконічній, дохідливій, логічній та емфатичній формі. Це сприяє досягненню комунікативної мети автора – вплинути на емоційно-психологічний стан адресата, представити
з нової сторони, те, про що він можливо й знає, відповідно до суб’єктивно379
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авторського розумння Божого одкровення, що може корегувати смислове поле адресата і вносити відповідні зміни в його релігійну свідомість.
Як одиниці непрямої номінації, що утворені за тотожною структурною моделлю,
бінарні словосполучення характеризуються ємністю висловлюваних понять. Однокласні та різнокласні біноми (good and comfortable, heart and soul), підсилюючи,
доповнюючи семантичне значення один одного, служать засобами увиразнення,
інтенсифікації, актуалізації найбільш комунікативно та когнітивно значущих, з точки зору автора, фрагментів дискурсу. Здатність біномів реалізовувати емоційноекспресивні значення суб’єктивної модальності, яка розгортається на тлі
об’єктивної модальності, зумовлює їх активну участь у формуванні семантичних і
прагматичних аспектів як окремих висловлювань, так і цілого фрагменту дискурсу
теологічного трактату.
Розгортання пояснювальної стратегії відбувається як на комунікативному, так і
на метакомунікативному рівнях. Метакомунікативні одиниці виконують функцію
корегування (that is to say), підкреслюють застережливість та суб’єктивність вираження думки автора (as to mine understanding).
Концептуальні метафори: GOD IS THE MAKER / THE KEEPER / THE LOVER /
ALL-MIGHTY / ALL-WISE / ALL-GOOD / THE VERY REST / ALL-THING THAT IS
GOOD; TRINITY IS GOD / OUR MAKER / KEEPER/EVERLASTING LOVE/JOY/BLISS
розкривають різноманіття авторської інтерпретації концептуально-семантичної
сутності релігійних концептів GOD і TRINITY.
Отже, емотивність, інтенсивність, виразність, експресивність, зворушлива емоційна напруженість, жвавість і динамізм розгортання дискурсу теологічного трактату Юліани Норіджської забезпечується використанням експресивно- стилістичних засобів, які володіють потужним прагмариторичним потенціалом реалізації
інтенцій автора.
Палітра експресивно-стилістичних та прагма-риторичних прийомів Юліани
Норіджської не відрізняється великим різноманіттям, але характеризується повторюваністю вживання низки засобів експресивного синтаксису у взаємодії зі
стилістичними фігурами. Органічно пов’язані зі структурою образно-аналітичного мислення, ці одиниці виступають ефективними засобами актуалізації, емфатизації, акцентування, підкреслення важливих, з точки зору автора, когнітивних,
комунікативних, прагматичних аспектів висловлювання або цілого фрагмента
дискурсу у межах трактату. Вдале використання цих прийомів поліпшує процес
донесення до адресата думок, розмислів, емоцій, переконань, узагальнень автора,
що може сприяти корегуванню смислового поля адресата та внести відповідні
зміни в його релігійну свідомість.
Особистість Юліани Норіджської – це перехрестя основних англійських культурних й духовних напрямів зрілого Середньовіччя: жіночої релігійності, особистого
благочестя, а також становлення й розквіту літератури національною мовою. Наявність унікального тексту дозволяє проаналізувати когнітивно-прагматичні, риторичні, стилістичні особливості теологічного трактату як мовленнєвого жанру християнського теологічного дискурсу.
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ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДІВ
У ВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБАХ ВИРАЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ВІДЧУТТІВ
Пахолок Зінаїда Олександрівна,
канд. філол. наук, доц.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
На фонетико-фонологічному рівні реалізації повторюваності склад виступає як найбільша двостороння одиниця, що має план вираження і план змісту, бере участь у формотворенні та словотворенні.
Мовні одиниці, що виникли у результаті повного або варіативного повторенням складів, є звуконаслідувальними чи звукообразними словами, які належать, до різних морфологічних класів, найчисельніший з яких становлять іменники. Найдавнішим пластом лексики визнано звуконаслідування, які виникли на основі фонетичного уподібнення немовним звукокомплексам.
Ключові слова: повторюваність, ономатопея, вигук, номінація, дитячі слова, антропоніми, демінутиви, художня експресія, артикуляційна проблема.

Мовну систему прийнято розглядати як рівневу. Під мовним рівнем розуміється
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, що являють собою єдине
ціле. До фонетико-фонологічного рівня належать фонема і склад, який знаходить
прояв у звуконаслідуваннях (ономатопеях). Вони відтворюють рефлективні вигуки
людей, звуки тварин, природних явищ, при цьому конститутивним принципом виступає повторюваність: "Вся столица / Содрогнулась, а девица – / Хи-хи-хи! да хаха-ха! / Не боится, знать, греха" [Пушкин 1975, 330]; "Всю ночь горланит до утра /
Их черный стан, объятый страхом: / "Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! – / Пошло все прахом, прахом, прахом!" [Бедный 1983, 144].
Перше монографічне звернення до проблеми повторення у вигуках в новітній
час належить вітчизняному дослідникові О. І. Германовичу, який виділив дві групи
і вважав, що кожна з них має свою мету для подвоєння [Германович 1966, 74–76].
Так, "імперативні вигуки, звернені, для прикладу, до тварин, повторюються, щоб
змусити їх коритися. Емоційні вигуки, подвоюючись чи повторюючись багато разів, виражають ступінь реакції мовця на мовлення співбесідника або на якесь явище
дійсності" [Германович 1966, 75]. Наприклад, рос. быр-быр – заклик до вівців
[Даль 1978, 132], гуль-гуль – до голубів [Даль 1978, 406], кось-кось – до жеребців
[Даль 1979, 178], цып-цып – до курей [Даль 1980, 576]; япон. ван-ван – ‘гав-гав’,
керо-керо – ‘ква-ква’, буу-буу – ‘хро-хро’, кака-наку – ‘кар-кар’, коке-кокко – ‘кукуріку’, ме-ме – ‘мекання кози’ [Кобелянська 2009, 35]; калм. хард-хурд шх – ‘наслідування дзвону металевих предметів’ [Сусеева 1978, 157]; бурят. шəг-шəг – ‘цвірінь-цвірінь’ (про ластівок) [Шагдаров 1962, 68], haб-haб – ‘гав-гав’, хар-хур – ‘хрохро’ [Шагдаров 1962, 74]; англ. plod-plod – ‘стукіт копит коня’, flick-flock – ‘човгання чобіт’, riff-raff – ‘потолоч’, wish-wash – ‘базікання’ [Реформатский 1967, 288]; у
бенг. dhop-dhop – ‘бух-бух’; хін. jhak jhak – ‘базікання’ [Баранников 1928, 263].
Звукосимволічні лексеми (ідіофони, або образні слова, – термін С. В. Вороніна)
здебільшого позначають види руху, світлові ефекти, розмір, просторові параметри,
якості поверхні об’єктів, фізіологічний або емоційний стан, дії людини і тварин
[Воронин 1990, 6–7]. Наприклад, у зулу 67 % повторів ідеофонів передають булькання: bobobo – ‘про звук води, що виливається з пляшки’; mbimbimbi – ‘дзюрчання
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струмка’; cwacwacwa – ‘дзюрчання при утворенні піни’ [Казакевич 1976, 14]. Крім
того, повтори передають ляскання: thithithi – ‘бити крилами’; стукіт: gigigi – ‘тупання’; checheche – ‘цокання годинника’: chapha-chapha – ‘стукіт падаючих крапель’; xhuxhu – ‘буркотіння у шлунку’ [Казакевич 1976, 14].
У вигуках яскраво проявляється принцип повторюваності, "до регулярних способів словозміни слова, утворенного від вигуку, є редуплікація: а) повна: хи-хи-хи,
ха-ха-ха, фу-фу, а-а-а; б) часткова за першим компонентом ннн-но; часткова за
другим компонентом тпр-р, ау-у; в) пряма ха-ха-ха, хе-хе, гм-гм; г) зворотна ох-хохо, ах-ха-ха" [Гордей 1992, 11]. Подвоєння складу відбувається у вигуках: "Ушица,
ей-же-ей, на славу сварена!" [Крылов 1946, 101]; "Бегут и стреляют. Как оглянутся
кверху-то, да по ним… Што народу легло – ай-ай!" [Фурманов 1989, 177].
Російський літературознавець і мистецтвознавець М.М. Бахтін підмітив: "Майже
у кожної людини є свій улюблений вигук або прислівник, або інколи повної ваги
слово, яке він зазвичай використовує для суто інтонаційного вирішення дрібних, а
інколи і значних життєвих ситуацій і настроїв. Такими інтонаційними віддушинами
служать вирази на зразок: "так-так", "да-да", "вот-вот", "ну-ну" та ін. Характерне
звичайне дублювання таких слівців, тобто штучне розтягування звукового образу з
метою дати накопиченій інтонації позбутися себе. Одне і те ж улюблене слівце вимовляється, зазвичай, з величезним різноманіттям інтонації, залежно від різноманітності життєвих ситуацій і настроїв" [Бахтин 2000, 438].
Американський дослідник Стівен Ульманн запропонував розрізняти "первинні"
та "вторинні" ономатопоетичні елементи. Із цих двох типів перший – наслідування
звуком звука – набагато простіший. Другий становить наслідування за допомогою
звука незвукових явищ – руху, розміру, емоційних елементів. Учений щодо первинних ономатопоетичних елементів наводить як приклад звукову подібність назви
зозулі в індоєвропейських і фінно-угорських мовах, а щодо вторинних – відомий
приклад такої подібності – символічне значення голосного [і] як вираження ідеї
"маленький" [Ульманн 1970, 259–260].
Згідно з О.І. Кобелянською, в сучасному японському мовознавстві ономатопоетичну лексику прийнято поділяти на три групи. До першої належать голосовідтворювальні (голосозображальні) слова, що передають голоси людей, тварин, птахів,
комах: gohon-gohon – ‘кахи-кахи’, kero-kero – ‘кум-кум’. Другу групу становлять
звуковідтворювальні (звукозображальні) слова, які імітують звуки неживої природи: pota-pota – ‘кап-кап’, bari-bari – ‘хрусь!’. До третьої групи належать звукообразні (дієзображальні) слова, які передають певний стан чи його зміну, характер тієї
чи іншої дії: yochi-yochi – ‘похитуючись, рухатися, йти’, noso-noso – ‘повільно рухатися, йти’ [Кобелянська 2013, 7].
Звуконаслідування можуть бути не тільки звуковою імітацією явищ реального
життя, але й виконувати номінативну функцію. Так, у середні віки набула поширення звуконаслідувальна теорія походження мови "вау-вау" (англ. bow-wow – ‘гавгав’) Фрідріха-Макса Мюллера. За цією теорією першими словами людини були ті,
що вона запозичила з царства природи. Людина навчилася говорити, наслідуючи
голоси птахів, тварин, звірів, а також звуки природи: гуркотіння грому, свист вітру,
шурхіт листя, дзюрчання потічка.
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Варто згадати авангардистську літературно-мистецьку течію дадаїзм, яка виникла у 1916 р. в Цюриху і отримала свою назву завдяки румунському поетові Самуелю Розенштоку, відомому під псевдонімом Трістан Тцара (Tristan Tzara), котрий
віднайшов слово "дада" у словнику Ларруса, де воно мовою негритянського племені кру означало "хвіст священної корови", а італійською – "дитячий дерев’яний коник" і водночас – "годувальниця" [Літературознавчий 1997, 179]. Гаслом цієї течії
стала повна безпосередня свобода вислову настроїв та уявлень, спричинена розчаруваннями, які принесла Перша світова війна.
У мові знайшли відображення не тільки звуки навколишнього середовища, але й
порядок їх руху, повторення. Так, "і в індоєвропейських, і в неіндоєвропейських
мовах достатньо широко розповсюджений тип утворення назв птахів у вигляді подвоєнного звуконаслідувального кореня…" [Булаховский 1948, 156]. Наприклад,
рос. перепел, тетерев, кукушка, гага, гоголь, фифи, чечевица, чечетка; болг. кукувица – ‘зозуля’, кукумявка – ‘сова’, чучулига – ‘жайворонок’; рос. удод, укр. одуд,
азерб. хоп-хоп.
За аналогією з назвами живої природи утворено назви інших об’єктів навколишнього середовища, також пов’язані зі звуконаслідувальними коренями, наприклад:
рос. прапорщик, укр. прапор.
Існує закономіpний зв’язок між звуковим складом слова й акустичною ознакою
позначеного, "наприклад zig-zag ‘зигзаг’, яке взято з німецької мови, де воно спочатку використовувалося для позначення ровів з гострими кутами у фортеці (вперше
під час облоги Ландау в 1703 р.) й утворилося від Zacke ‘гострий кінець’" [Пизани 1956, 110–111]. Франц. trictrac – ономатопея ХV ст. Спочатку це слово позначало шурхіт, шум речей, які зіштовхнулися, згодом настольну гру, в якій розставляються шість фігур на шахівниці [Le nouveau 1995, 2311].
Крім того, склад виступає одиницею повторюваності у похідних від звуконаслідувань словах: "Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой
город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не
плохо" [Бунин 1987, 161]; "Из пещеры слышно было только, как выли волки, лаял и
хохотал филин, плакали белые совы да иногда бесновалась пурга" [СергеевЦенский 1955, 205].
Ономатопоетичні слова складають ядро словника. Виникнення більшої кількості
звуконаслідувальних слів на ранньому етапі суспільного життя народів було приречено близьким зв’язком із природою, важливістю передачі звучання і зовнішніх
проявів руху при називанні явищ, тенденцією "встановити окремий зв’язок між
об’єктами природи і надати мові безпосередній характер" [Росетти 1962, 9]. В основі ономатопоетичних слів лежить явище, яке зветься у лінгвістичній науці інформативністю звука.
Звуконаслідування можуть виступати джерелом збагачення новими коренями
будь-якої мови: "такі слова, як лат. tinnio – ‘бринчу’ і tintinnio – ‘дзвеню’, пов’язані
з tintinnabulum – ‘дзвоник’, tinnitus – ‘бряжчання’ і т. д., cuculus – ‘зозуля’ з cuculare –
‘кричати ку-ку’ i cucubio – ‘видаю крик пугача’, ululare – ‘вити’ з ulula – ‘сова’,
пор. грец. δλᾱυ – ‘гавкати’ і т. д., утворені зі складів, які наслідують певні звуки,
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причому ці склади самі по собі знаходяться за межами мови, але, засвоюючи морфологічні прийоми і стаючи виразниками деяких понять, входять у його систему й
утворюють нормальні слова" [Пизани 1956, 109].
Окрім цього, звуконаслідування може виступати фактором художньої експресії,
зумовленим фонетикою, оскільки здійснюється "звуками людської мови, які письменник пристосовує для імітації нечленороздільних звучань, або таких стійких виявів
неживої природи, як грім, постріли тощо, або звуків живих істот – тварин чи навіть
людей (якщо ці звуки мимовільні або семантично не усвідомлені)" [Кочан 2008, 149].
Наприклад, хайку японського поета Кобаясі Ісси [Кобелянська 2010, 37]:
Rin rin-to
Дзень-дзень-дзень! –
Tako agari keri
Над смарагдовим полем
Ao ta hara
Паперового змія танок.
С. О. Карпухін звернув увагу на лексикографічну кодифікацію цього типу слів:
"Якщо в Словнику давньоруської мови І. І. Срезневського звуконаслідування відмічені, то Словник церковнослов’янської і російської мови (1847) включає вісім звуконаслідувань: буль-буль; га-га-га; кахи-кахи; тюк; хрю; хи, хи; ха-ха; хны. Словник В. І. Даля, який відобразив живу народну мову, зафіксував уже 36 звуконаслідувань. Словники ж радянського періоду – Д. М. Ушакова і БАС – 73 звуконаслідування" [Карпухин 1979, 7].
Подвоєння складу відбувається у так званих дитячих словах, які створені батьками для дитини і складаються зі звуконаслідувань найпростішого дитячого лепету,
називаючи людей і предмети, які оточують немовля. Ці слова зазнали повної лексикалізації, їх слід розглядати як складове повторення, наприклад: франц. baba, mimi,
bibi [Левченко 1987, 108]; укр. тато – ‘батько’; рос. тётя, няня, цаца – ‘забавка,
іграшка’. Такі подвоєння вживаються не тільки у розмовній мові, але й у художній:
"Петеньку только что выкупали – он спал; няня в чепчике и великолепном белом
переднике сидела на сундуке и вязала" [Каверин 1981, 423]; "И больница ваша и
школа – все это пустяки! Цаца детская для таких гуманистов, как вы, – уступка общественному мнению…" [Куприн 1982, 147].
Одна частина таких слів утратила свою мотивацію і використовується у літературній мові без співвіднесення з дитячим словником, частіше за все це найменування родичів: рос.: баба, дядя; укр. неня – ‘мати’, неньо – ‘батько’; груз.
ma > ma-ma ‘батько’ [Датукишвили 1990, 7]. Наприклад: "Папаша, – сказал он, –
позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем" [Тургенев 1981, 11]; "Оставшись рано круглым сиротой, я с шести лет жил у дяди, брата моего отца, человека семейного, служившего в одном из губернских присутственных мест…" [Успенский 1955, 238].
Інша частина зберегла за собою статус дитячих слів: рос. биби – ‘машина’, тата –
‘кукла’. Ці й подібні дитячі слова виникли зі звуконаслідувань дитячому лепету,
зазнали повної лексикалізації, їх слід розглядати як кореневе повторення.
На думку письменника і знавця дитячої мови К. І. Чуковського: "Ці звуконаслідування запозичені дорослими з дитячого лепету і, отримавши від дорослих певний
смисл, знову надаються дітям, але на початку для кожної дитини це були просто
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самоцільні звуки, багаторазова вимова яких приносила йому безкорисливу радість"
[Чуковский 1965, 633].
Одним із перших до проблеми дитячих слів в українському мовознавстві долучився І. Я. Франко, який опублікував у 1881 р. статтю "Дітські слова в українській
мові" [Франко 1980, 123–126]. Письменник подав приклади дитячих слів, записаних у рідному селі Нагуєвичі, та проаналізував їх за фонетичними, морфологічними, семантичними, етимологічними ознаками. І. Я. Франко наголосив, що дитячих
слів у нас "досить багато й таких останків первісної звукової мови, на котрі будьщо-будь варто звернути ближчу увагу" [Франко 1980, 123].
У мовознавстві здавна відомо, що "у перфекті та в деяких інших формах перед
коренем є так званий подвоєний склад (або просто подвоєння). Він складається у
звичайному випадку з приголосної та голосної" [Зализняк 1978, 843], причому
"приголосна подвоєного складу повторює початкову приголосну кореня, наприклад: ta-tāpa, ba-bandha…" [Зализняк 1978, 843].
У тюркських мовах повторюється перший склад і до нього додається губний
приголосний: чув. сарǎ – ‘жовтий’ > саn-сарǎ – ‘жовтий-прежовтий’; шурǎ – ‘білий’ > шаn-шурǎ – ‘білий-пребілий’; хура – ‘чорний’ > хуn-хура – ‘абсолютно чорний’ [Кодухов 1987, 219]; тагал. laki – ‘чоловік’ > lalaki – ‘мужчина’; тонган. moho –
‘варений’ > momoho – ‘зрілий’ або у повторенні складу, в якому початковий приголосний збігається з початковим приголосним кореня: яван. lara – ‘хворий’ > lelara –
‘хвороба’; laku – ‘йти’ > lelaku – ‘мандрівка’ [Шайкевич 1995, 82]; франц. bibine,
fifille, rififi [Левченко 1987, 108].
Повторення складу може становити артикуляційну проблему. Цікавий історичний
факт у зв’язку з цим описано з життя імператора Австро-Угорщини Франца-Йосифа,
який носив титул імператора Австрії й короля Угорщини, проте ледь розумів угорську мову. Іноді з підданими йому доводилося говорити угорською. У таких випадках
Франц-Йосиф заздалегідь вивчав декілька коротких фраз, щоб не обтяжувати свою
пам’ять. Відомо, що він не мав великої схильності до навчання. Одного разу на відкритті пам’ятника йому треба було виголосити лише одну-єдину фразу: "Hulljon le a
lepel!" – ‘Зняти покривало!’. Але замість цього він сказав: "Hulljon le a pel!" Церемоніалмейстер спробував було прийти йому на допомогу: "Lepel, ваша величносте!".
Франц-Йосиф відповів: ""Le" я вже сказав" [Варга 1981, 166].
Безперечно, кожному траплялося спотикатися під час вимови слів та фраз із повторюваними словами. Навряд чи хто-небудь зможе безпомилково повторити декілька разів підряд такі слова: угор. felelevenitette – ‘натхнений’, szeretetet tettetett –
‘удаване кохання’ [Варга 1981, 166]. Подібні приклади важковимовних слів, незважаючи на закон економії мовленнєвих зусиль, існують у будь-якій мові світу.
У зв’язку з цим актори, вивчаючи сценічну мову, вправляються у техніці мовлення,
застосовуючи фрази (прислів’я, приказки, скоромовки), які містять однакові та подібні склади. Наприклад, укр. Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим
чубом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука; рос. Наш Полкан из Байкала
лакал. Лакал Полкан, лакал, да не мелел Байкал; пол. Czy tata czyta cytaty Tacyta?
(Чи читає тато цитати Тацита?); нім. Fischer Fritz fischt frische Fische. Frische Fische
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fischt Fischer Fritz (Рибак Фріц ловить свіжу рибу. Свіжу рибу ловить рибак Фріц);
ісп. Canta saltando, nada saltando, salta nadando, salta cantando (Співає, стрибаючи;
плаває, стрибаючи; стрибає, плаваючи; стрибає, наспівуючи); франц. Napoléon
cédant Sédan, céda ses dents (Наполеон, віддавши Седан, загубив свої зуби).
Варто згадати дитячу мовну гру, коли після кожного складу діти вставляють певний склад для того, що бути незрозумілими: "Мите хотедителите уте батесейнте нате третенутеватенняте". Це приклад утаємниченої мови.
Заслуговують на спеціальне дослідження антропоніми, утворені повторенням
складів. Наведемо приклади жіночих імен: болг. Вивиáн, Вивиáна, Вивияна, Зúзи,
Лáла, Лúли, Мúми, Мимúя, Нáна, Сúси (англ. Сисú – чоловіче ім’я); Тáта [Ковачев 1995, 114, 114, 114, 234, 301, 311, 354, 354, 370, 470, 503]. Чоловічі імена: болг.
Вивиян, Гóго, Дóдо, Кóко, Тóто [Ковачев 1995, 114, 148, 184, 282, 517].
В. М. Калінкін цілком слушно вважає, що "в наш час поетика власних імен є не
тільки напрямом досліджень із великим майбутнім, але і модною дисципліною на
стиці декількох наук, які вивчають художню літературу у зв’язку з єдиним способом її матеріалізації – мовою" [Калинкин 1999, 4].
Наприклад, у класичній літературі: рос. Зизи – антропонім, дитяче домашнє ім’я
Євпраксії Миколаївни Вульф (1810–1883) – тригорської сусідки і подруги О. С. Пушкіна. Воно використано у контексті інтимного лирічного відступу в функції риторичного звернення до приятельки [Калинкин 1999а, 144]: "…Зизи, кристалл души
моей, / Предмет стихов моих невинных, / Любви приманчивый фиал, / Ты, от кого я
пьян бывал!" [Пушкин 1975, 97]. М. В. Гоголь в комедії "Ревізор" назвав одного з
чиновників, почесну особу міста, застосувавши повторення складів: Люлюков Федор Андреевич [Гоголь 1984, 5].
Серед власних назв повтори утворюють імена тур. baba – ‘батько’ – Бабá, Бабáй
[Справочник 1987, 431]; франц. Jeanjean – Жанжан [Справочник 1987, 466]. Імена
можуть бути зменшувальними (демінутивними): рос. Вáва є скороченням до Валентина, Валерія [Справочник 1987, 437], а Тáта – до Тетяна, Наталія, Тамара [Справочник 1987, 601]. На Тайвані, згідно зі спостереженнями І. О. Голубовської, для
вираження пестливої емотивності часто використовується редуплікація складівморфем-слів власного імені, як-от: Wen-Wen, Li-Li [Голубовська 2004, 67].
У родині Лесі Українки "за листами поетеси та спогадами близьких і знайомих
цієї сім’ї вдалося встановити кількість варіантів імен та жартівливих родинних прізвиськ" [Аркушин 1995, 15]. Так, у сестри Ольги Косач-Кривинюк їх було 21, серед
них з повторами Ліліточка, Ліліціка; а її сина називали Лілік.
У наш час всесвітньо відому француженку, дизайнера одягу знають під іменем
Коко Шанель (справжнє її ім’я – Габрієль); сучасного грузинського композитора і
співака кличуть Сосо Павліашвілі, до речі, домашнє ім’я Йосифа Сталіна було Сосо; до батька аргентинського композитора Астора П’яццоли вдома зверталися –
Ноніно; видатний італійський комік, актор театру і кіно, письменник, співак і автор
пісень Тотó (справжнє ім’я – Антоніо де Куртіс Гальярді); сучасний італійський
композитор і естрадний співак Тóто Кутуньо, який обрав сценічне ім’я від власного скороченого імені Сальватóре.
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Демінутиви знайшли відображення у мистецьких та літературних творах. Згадаймо головних героїнь опери Джакомо Пуччіні "Богема" (1896) Мімі та оповідання В. Ф. Одоєвського "Княжна Мімі" (1834) [Одоевский 1988]. Ім’я героїні письменник запозичив з комедії О. С. Грибоєдова "Лихо з розуму" (1824). Пестливі назви
мають основні літературні персонажі роману Еміля Золя "Нана" (1880) [Золя 2002]
і новели Гі де Мопассана "Мадемуазель Фіфі" (1882) [Мопассан 1969, 267–278].
Зменшувальне ім’я з подвоєним складом Зізі використовується у п’єсі О. С. Грибоєдова "Лихо з розуму" [Грибоедов 1965, 59, 86], романі у віршах О. С. Пушкіна
"Євгеній Онегін" (1823–1831) [Пушкин 1975, 97] та п’єсі М. П. Старицького "Не
судилося (Панське болото)" (1881) [Старицький 1984, 2, 4, 5, 9, 10, 62].
Персонажі англійської народної казки "Троє маленьких поросят" [English 1994,
126–130] – в обробці С. В. Михалкова казка називається "Троє поросят" – отримали
звуконаслідувальні імена: рос. Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф [Михалков 1971, 64–82].
У романі сучасного американського письменника Стівена Кінга "Неродючі землі"
діє герой Тік-Так [Кинг 2000, 443].
Отже, наведені вище приклади подвоєних складів є проявом повторюваності на
фонетико-фонологічному рівні. Однак якщо говорити про свідоме сприйняття повторюваності носіями мови, то важко не погодитися з міркуваннями К. З. Акопяна,
який вважає, що "для по-європейськи вихованої і по-європейськи мислячої людини,
яка – відкрито або таємно – поклоняється прогресу й увагу якої передусім притягує
"неповторення", а, точніше, новизна, воно не користується ані повагою, ані симпатією і
асоціюється, найвірогідніше, з отупляючою муштрою, загрозами свободі, волі та
утискуванням громадянських прав" [Акопян 2003, 153]. Саме тому своє культурологічне есе він назвав "Виправдовування повторення" [Акопян 2003, 152–156].
Розгляд використання складів у вербальних засобах вираження звукових відчуттів дозволяє зробити висновок стосовно провідної ролі імітації в ономатопеях. Характер відтворення звуків, їх тривалість знайшли прояв у структурі мовного знака,
який тісно пов’язаний з ідеєю повторюваності. Мовні одиниці, утворені повним або
варіативним подвоєнням складів, належать до різних морфологічних класів. Великий прошарок утворюють загальні та власні іменники. Найдавніший пласт лексики
становлять звуконаслідування, які виникли на основі фонетичного уподібнення немовним звукокомплексам, що позначають види руху, світлові ефекти, розмір, просторові параметри, якості поверхні об’єктів, фізіологічний або емоційний стан, дії
людини і тварин.
Пахолок З. А., канд. филол. наук, доц.
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, г. Луцк
Использование слогов в вербальных средствах выражения звуковых ощущений
На фонетико-фонологическом уровне реализации повторяемости слог выступает как самая крупная двусторонняя единица, имеющая план выражения и план содержания, участвующая в формообразовании и словообразовании. Языковые единицы, возникшие в результате полного или вариативного
удвоения слогов, принадлежат к разным морфологическим классам, среди которых больше всего имен
существительных. Древнейшим пластом лексики являются звукоподражания, возникшие на основе
фонетического уподобления неречевым звукокомплексам.
Ключевые слова: повторяемость, ономатопея, междометие, номинация, детские слова, антропонимы, деминутивы, художественная экспрессия, артикуляционная проблема.
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Usage of Syllables as Verbal Means of Sound Sensations’ Expression
Realization of syllables’ repetition on the phonetic-phonological level stands as the largest two-sided unit
that has plan of expression and plan of content, and takes part in morphogenesis and word-formation.
Language units that are formed with the help of full or variation doubling of syllables belong to different
morphological classes, among which most of all are nouns. The oldest stratum of vocabulary is
onomatopoeia, arised on the basis of phonetic assimilation to non-verbal complex of sounds.
Key words: repetition, onomatopoeia, interjection, naming unit, children’s words, personal names,
diminutives, artistic expression, articulation problem.
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УДК 81’1
ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
МАНІПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСУ БЛОГІВ
Пожидаєва Ірина Валентинівна,
канд. філол. наук, доц.
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая, м. Київ
У статті вивчається один із аспектів інтертекстуальності – прецедентність як механізм формування
маніпулятивного дискурсу блогофери. Матеріалом дослідження є фрагменти англо-, російсько-, україномовних блогів. Маніпулятивність прецедентних текстів у блог-комунікації реалізується в їх поліфункціональному використанні, особливо в сильних позиціях дискурсів – заголовках постів. Співвіднесення значень вихідного й трансформованого прецедентних текстів дозволяє дійти висновку про
пріоритети й настанови комунікантів. Трансформований прецедентний текст є своєрідним ціннісним
орієнтиром для блогової спільноти.
Ключові слова: прецедентний текст, віртуальний простір блогосфери, блог, маніпулятивність, мовна особистість, картина світу, асоціативний тезаурус, комунікативна норма, "коло своїх", трансформація, синтаксична структура, настанова комуніканта, когнітивна множина.

Постановка проблеми. Формування антропоцентричної парадигми в сучасній
лінгвістиці пов’язане з інтересом до людини, мовця, при цьому увага дослідників
переноситься з того, що говориться на те, як це говориться, який мовленнєвий намір рухає мовною особистістю при виборі мовних засобів. У цьому зв’язку, закономірним є інтерес науковців до інтертекстуальності, яка в широкому сенсі є феноменом імпліцитної компресії смислів, що актуалізуються автором відповідно до
задуму мовлення і інтерпретується реципієнтом із опорою на певні пресупозиции і
фонові знання [Арнольд 1995, 34]. Невід’ємною частиною структури мовної особистості є прецедентні тексти, що представляють собою "чуже слово" в широкому
розумінні [Бахтин 1986, 270]. Прагматика прецедентних текстів припускає позиціювання ідеї через актуалізацію фонових знань аудиторії. Під прецедентним текстом у цьому дослідженні розуміється "текст, фіксований у свідомості носіїв мови
певної мовленнєвої спільноти, що представляє факт культури в широкому розумінні й актуалізує деяку ситуацію" [Баранов 1994, 19].
Актуальність і наукова новизна нашого дослідження зумовлена необхідністю
вивчення прецедентних текстів у віртуальному просторі блогосфери, оскільки вони
є затребуваними елементами культурної пам’яті народу і різних соціальних груп,
їхнє регулярне використання в інших текстах має маніпулятивний потенціал.
Мета дослідження – обґрунтування прецедентності як одного з механізмів формування маніпулятивного дискурсу блогів. Об’єкт дослідження – віртуальний маніпулятивний дискурс блогосфери. Предмет дослідження – явище прецедентності в
дискурсі блогосфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення раніше не вивчених
частин загальної проблеми або напрямів дослідження. Першим до поняття прецедентний текст звернувся Ю. М. Караулов. Д. Б. Гудков, В. В. Красних, І. В. Захаренко розробили теорію прецедентних феноменів. Розвиваючи точку зору Ю. М. Караулова, А. О. Евтюгина вважає, що "прецедентний текст є мінімальним культурним знаком, який виконує спеціалізовану прагматичну функцію, регулюючу відносини даного письмового тексту до відсутнього тексту, культурну пам’ять про який
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зберігає прецедент, який потрапив у нову текстову середу" [Евтюгина 2000, 122].
Г. Г. Слишкін розуміє прецедентні тексти ширше, знявши деякі обмеження, виділені Ю. Н. Карауловим. На думку Г. Г. Слишкіна, можна говорити про тексти прецедентні для вузького кола людей; тексти, прецедентні на короткий термін [Слышкин 2000, 127]. О. А. Земська вважає, що прецедентними можуть бути тексти,
включені в текст в незмінному вигляді (цитація) і в трансформованому, переінакшене (квазіцітація), оскільки вони добре відомі широкому колу осіб, мають властивість повторюваності в різних текстах [Земская 1996, 158].
Явище прецедентності в віртуальному дискурсі досі є недостатньо вивченим,
прецедентніть як механізм формування маніпулятивного дискурсу не вивчався взагалі. За думкою О. В. Лутовінової специфічний тип віртуальної лінгвокультури, "до
якого так чи інакше долучається мовна особистість, соціалізуючись у віртуальному
просторі, накладає великий відбиток на всі сторони спілкування. Внаслідок цього
багато феномени віртуального дискурсу, що представляє собою текст, занурений у
ситуацію спілкування у віртуальній реальності, набувають ряд специфічних рис"
[Лутовинова 2008].
Виклад основного матеріалу. У дискурсах блогів зустрічаються всі типи прецедентних текстів, виділених Ю. Карауловим: тексти, важливі для особистості в
пізнавальному й емоційному відношеннях; тексти, що мають надособистісний характер, тобто добре відомі оточенню цієї особистості, включаючи і попередників, і
сучасників; тексти, звертання до яких відновлюється неодноразово в дискурсі мовної особистості [Караулов 2003, 216].
1. Тексти, значущі для особистості в пізнавальному й емоційному відношеннях.
It’s been a beautiful day, even after the rain. –http://mcmurphy79.livejournal.com (цитата з популярної англійської пісні "It’s Been a Beautiful Day" Б. Кристоферса); The
age of uncertainty. – http://ageofuncertainty.blogspot.com (алюзія на назву книги гарвардського економіста Д. Гелбрайта "The Age of Uncertainty"; Фабрики робітникам,
землю Дарт Вейдеру. – http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak; Українську землю – селянам! – http://blogs.pravda.com. ua/authors/kostenko (приховані алюзії на відоме висловлювання В. Леніна "Мир – народам, земля – селянам").
Жили-были три девицы – Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая и Василиса
pre-release (http://guronka.livejournal.com). Рre-release (англ.) – поняття, властиве
англомовній етнокультурі, що позначає ‘попередній випуск продукту до початку
офіційних продажів’. У наведеному прикладі вираз Василиса pre-release становить
собою стилістичну контамінацію – змішування арехтипичного російського іменування і запозиченого неологізму. На когнітивному рівні відбувається нарощення
нового значення: Василиса pre-release – ‘кандидат на звання справжньої Василіси’
("тестова" Василіса), що акцентує нову систему цінностей і створює текст з інформацією комунікативно привабливою для споживача, перед яким стоїть завдання
"скоординувати свій мовний досвід з досвідом інших людей" [Гаспаров 1996, 6].
Прецедентні тексти цієї групи формуються на основі синтагматичних або парадигматичних зв’язків, що націлено на створення нового асоціативного тезауруса
блогової спільноти. Синтагматичні зв’язки виявляються в лінійному поєднанні сегментів "чужої" (прецедентної) і "своєї" картин світу. Канхвети спасуть світ. Тепер
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дефолт нам не грозить, я це ответствено заявляю. Потому что ми можеш розчітатися з МВФ та навіть з Расією за газ шоколадними канхветами (http://didmyron.livejournal.com). У цьому прикладі до "чужого" сегменту – синтаксичної
конструкції спасуть світ (див.: Красота спасет мир – текст з роману "Ідіот" Ф.
Достоєвського, що отримав прецедентний статус) приєднується "свій" актант канхвети, стилізований під розмовно-просторічну лексему, що надає всьому тексту іронічного відтінку, який підтверджується наступними коментарями.
2. Тексти, що мають надособистісний характер, тобто добре відомі оточенню
цієї особистості, включаючи і попередників, і сучасників. У блозі http://www.
echomsk.spb.ru/blogs/plushev було опубліковане посилання на ролик YouTube Нашистка Света из Иваново, у якому молода дівчина розповідає поганою російською
мовою про досягнення партії "Єдина Росія". "Мы стали более лучше одеваться, и
не было того, что сейчас", стали "засеивать больше земель, овощи там, рожь,
вот это всё". Медицина тоже стала "хорошей", города благоустроены и с "жильем тоже никаких проблем". Висловлювання дівчини одержали статус прецедентного тексту в російськомовній блогосфері, що реалізувалося в лавиноподібних іронічних коментарях. Прецедентність виявляється в присвоєнні назв: Света "мы стали
более лучше одеваться" дала интервью (http://teh-nomad.livejournal.com); Нашистка света из Иваново …Хм, я даже и не знаю, что сказать…..Непонятно, в какой
реальности она живет… (http://ilepshin.livejournal.com); текстах гіперпосилань, де
обігруються мовленнєві помилки героїні: Мы стали более лучше одеваться (http://
news.babr.ru); Светку стали более часто показывать (http://3lc3lc.livejournal.com);
я заметил, что она стала более лучше одеваться (http://roggelo.livejournal.com);
гіперпосиланнях, де надаються іронічні коментарі "промові" дівчини: Удивительно
удовлетворенный жизнью человек Сыт и одет!!!!!!!!!! (http://bolshoy-karlik.
livejournal.com); "Я бы запретила алкоголь, но не весь, а большинство" – эта фраза
добила меня окончательно (http://Ingera1000.livejournal.com).
Подібна прецедентність, з одного боку, демонструє настанову спільноти блогів
на підтримку комунікативних норм, іронічне ставлення до комунікативної неграмотності; з іншого – формування "кола своїх", які використовують і формують прецедентний дискурс.
3. Тексти, звертання до яких відновлюється неодноразово в дискурсі мовної
особистості. Маніпулятивний потенціал мають прецедентні тексти, що повторюються в дискурсах популярних блогерів. Наприклад, блогер http://der-sch-shall.
livejournal.com маркірує рубрики свого блога в такий спосіб: Красота єнто страшная сіла ©, ф.ранєвская, Скандали, інтрігі, росслєдованія, Шєршавим єзиком плоката; російський блогер Б. Акунін (http://borisakunin.livejournal.com) використовує
для називання підрозділів свого щоденника наступні прецедентні тексти: Есть у
эволюции начало, нет у эволюции конца, Помощь зала, Писатель у микрофона. Автор блога пропонує соціально-оцінний метамовний коментар, демонструючи тим
самим прагнення до упорядкування "чужої" і "своєї" картин світу: Для молодых читателей поясню, что так когда-то называлась передача на советском радио, и
само это название вызывает у меня антиностальгию.
У дискурсах блогів прецедентні тексти можуть мати незмінний вигляд, наприклад, у назвах постів. My acceptance of the universe is not optimism, it is more like
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patriotism. Chesterton. – http://cheesy152003.livejournal.com; Kill it, cook it, eat it…. –
http://epictrader.wordpress.com ("Kill it, cook it, eat it" – назва англійського мультфільму,
що пропагує вегетеріанство); Кохайтеся чорнобриві. – http://ibigdan.livejournal.com;
Вмієш кататись, вмій і санчата тягнути. – http://motaradi.livejournal.com/
Частіше спостерігається трансформація прецедентних текстів, що реалізується
за допомогою таких прийомів:
1) заміни слів. Don’t faze me, sorry, tase me, bro! –http://yorksranter.wordpress.com
(Don’t Tase Me, Bro! – фраза, що стала крилатою, вимовлена студентом з Флориди
А. Мейєром, коли його не допустили на зустріч із сенатором Д. Кеннеді); Вареники
усіх країн – злипайтеся! (http://ibigdan.livejournal.com);
2) переосмислення. Англ.: Yellow brick road? – http://normblog. typepad.com; Політичний колобок. – http://blogs.pravda.com.ua/authors/pashaev;
3) повної зміна лексичного наповнення первинної синтаксичної структури: Ireland: They Say Cut Back, We Say Fight Back. – http://anarchism. pageabode (віршовані
рядки, які викрикують демонстранти на мітингах); Письмо хана Мамая Князю
Дмитрию. – http://blogs. pravda.com. ua/authors/haran (посилання на назву відомої
картини І. Репіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану");
4) протиставлення прецедентного тексту "своєму", що фіксує події реальної дійсності: The Madness of George III. – http://jhall1.livejournal.com; Садок вишневий коло хати, а ми всі в НАТО, в НАТО, в НАТО…– http://blogs.pravda.com.ua/authors/kucheriv;
5) апеляції до відомого імені або ситуації: You’re like Humpty-Dumpty. –
http://yourfreedomandours.blogspot.com; да здравствуєт боря, самий політкультурний боря в мірє. – http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak.
Співвіднесення значень вихідного й трансформованого прецедентних текстів
дозволяє дійти висновку про пріоритети й настанови комунікантів. Трансформований прецедентний текст є своєрідним ціннісним орієнтиром для блогової спільноти. Маніпулятивність прецедентних текстів у блог-комунікації реалізується в їх поліфункціональному використанні, особливо в сильних позиціях дискурсів – заголовках постів. Серед найбільш значущих функцій прецедентних текстів у позиції заголовка слід виокреслити такі:
1) регулятивна (керування дискурсивною діяльністю блогової спільноти): I am a
Guardian reader. You are a Telegraph reader. They are Sun readers. – http://
yorksranter.wordpress.com ("I am You are They are" – стартові фрази для тих, хто починає вивчати англійську мову); Стукайте, може і відкриють… – http://blogs.
pravda.com.ua/golovan;
2) імперативна (функція, що актуалізує апеляцію до волі, почуттів, свідомості
людини або спільноти). У блогосфері всіх мов, що досліджуються, актуальні прецедентні тексти, ключовим компонентом яких є лексема "Стоп!", що виражає крайню міру незадоволення ситуацією, яка склалася, й вимогу її припинити. Travel
Blogs – Stop Having a Boring Life. – http://stophavingaboringlife.com/travel-blogs/; Stop
Fixing People. – http:/psychologytoday.com; Стоп халтурі. – http://blogs.pravda.com.ua/
authors/svirko; Офіційний блоґ журналістського рухові "Стоп цензурі!" – http://
stopcensorship.wordpress.com;
3) емоційно-оцінна (співвіднесення інформації адресата із шкалою цінностей,
нормами й принципами моралі адресанта): Judgement Day for Piers Morgan. –
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http://order-order.com (П. Морган – відомий британський журналіст і телеведучий);
Судді легкої поведінки (під газом). – http://blogs.pravda.com.ua/svirko;
4) самопрезентації (самоподачі, самохарактеризації й саморозкриття особистості або спільноти в умовах дистанційного й опосередкованого через текст спілкування): The Fool On The Hill. – http://epictrader.wordpress.com ("The Fool on the Hill" –
відома пісня групи "The Beatles"); Під масками і без: хто-хто в інтернеті живе? –
http://life.pravda.com.ua.
Переосмислення прецедентних текстів, що використовуються у назвах постів,
зумовлює маніпулятивність дискурсів. Ми – європейці! Ми – європейці? – http://blogs.
pravda.com.ua/authors/oliynyk; Голосуй за європейське майбутнє України! – http://
blogs.korrespondent.net; Ви є у фейсбуці? Рух "Ми – Європейці" закликає висловити
свою думку: чи має Україна стати європейською країною не лише за географічними ознаками. – http://gurt.org.ua/blogs; ВІдкритий лист інтернет-руху "Ми – європейці" до ЄП". – http://holos-ameryky.livejournal.com; Загальнонаціональна акція
"Європа – це свобода". – http://politikacn.blox.ua. У наведених прикладах референційна функція (позначення ситуації або об’єктів реального світу) прецедентних текстів, що стали маркерами дискурсів пострадянського періоду, змінюється на імперативну, емоційно-оцінну (Ми – європейці?); кумулятивно-трансляційну (Відкритий лист інтернет-руху "Ми – європейці" до ЄП"). Мета подібної багатофункціональності – керування дискурсивною діяльністю блогової спільноти, переформатування її концептуальної картини світу в заданому адресантом напрямі.
Використання прецедентних текстів як засобу мовленнєвого впливу подібне до
метафоричного, його прагматичне завдання – привернути увагу до проблемної ситуації, "підказувати, налаштовувати, наводити на певний тип вирішення й поведінки" [Баранов 1994, 17].
Діапазон прецедентних текстів у маніпулятивному дискурсі блогів дуже широкий. Він грунтується на фонових знаннях мережевої мовленнєвої спільноти, оскільки за прецедентним феноменом завжди стоїть якесь уявлення про нього, загальне й
обов’язкове для всіх носіїв певного національно-культурного менталітету, або інваріант його сприйняття, що і робить всі апеляції до прецедентного феномена зрозумілими. "Комунікація на рівні прецедентних текстів свідчить про єдину когнітивну
множину комунікантів, достатній рівень їхньої освіченості й прагнення до еволюційності мови блога, формування громадської думки на рівні блогосфери в цілому,
що надає маніпулятивному впливу глобального характеру" [Пожидаєва 2013, 127].
Прецедентні тексти є кодом культурно-мовленєвої спільноти, володіння яким
визначає "коло своїх", оскільки упізнання відбитих у тексті окремих об’єктів національної культури вимагає знання спільного вербального коду й фонових знань.
Включення прецедентних текстів до повідомлення припускає розкодування їх семантики, а отже певний рівень компетенції комунікантів, що дозволяє використовувати єдиний знаковий механізм.
Прецедентний текст блога становить собою авторський вектор, що вказує особистості напрям інтерпретації тексту. Маніпулятивність у використанні прецедентних текстів визначає наступну пористість і трансформаційність комунікацій, у результаті чого прецедентний дискурс може отримати новий когнітивно-прагматич396
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ний статус. Наприклад, до категорії мемів (фрагментів текстів, часто безглуздих,
що спонтанно набули популярності у віртуальному дискурсі) перейшли такі прецедентні тексти: ICQ. Спасибо, что живая! –http://exler.livejournal.com; Фраза "Спасибо, что живой" упорно продвигается в мемы. – http://elhutto.livejournal.com (прихована алюзія на фільм "Спасибо, что живой"). Фрагмент вислову Д. Муратова в
одній з телепрограм Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит, використаний
Д. Биковим як гасло, уже в день появи спродукував 3000 посилань при пошуковому
запиті: Не раскачивайте лодку! – http://f5.ru/kaganov/post; Не раскачивайте лодку –
она утонула. – http://twitter.com/#!/KermlinRussia. Текст Euro crisis (167 млн посилань) прецедент ним став після заяви Д. Кемерона про те, що євро обвалиться до
Нового року: Eurocrats blame the euro crisis on Britain and America – obviously. –
http://blogs.telegraph.co.uk/danielhannan; Euro crisis live: OECD predicts recessions in
UK and eurozone. – http://www.guardian.co.uk/business. It’s а Man’s World (назва відомої пісні Д. Брауна – 632 млн результатів) теж набув прецедентного статусу:
A man’s world: ending violence against women in Bangladesh (http://practicalaction.org);
A Man’s World? –http://www.vogue.co.uk/blogs; Newfeature: Aman’s world? Darryn De
La Soul on being a sound engineer. – http://www.thefword.org.uk/blog; A woman in a
mans world. – (http://blog.sofeminine.co.uk/blog.
Висновки. Прецедентні тексти можуть використовуватися "як інструмент, що полегшує й прискорює здійснюване мовною особистістю переключення з "фактологічного" контексту думки в "ментальний", а можливо й назад" [Барт 1989, 220]. Виявлення прецедентних текстів, що стали стимулом до активного обговорення будь-якої
теми в спільноті блога, дає змогу визначити: а) проблеми, які хвилюють спільноту;
б) рівень причетності комунікантів до проблемної ситуації; в) маніпулятивні прийоми, котрі застосовуються до цієї спільноти з метою досягнення певних цілей; г) мішені маніпуляції (потреби людей, їхні слабкості, стереотипи поведінки тощо).
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Прецедентность как механизм формирования манипулятивного дискурса блогов
В статье исследуется прецедентность как механизм формирования манипулятивного дискурса
блогоферы. Материалом исследования послужили фрагменты англо-, русско-, украиноязычных блогов. Манипулятивность прецедентных текстов в блог- коммуникации реализуется в сильных позициях
дискурсов – заголовках постов. Соотнесение значений исходного и трансформированного прецедентных текстов позволяет сделать вывод о приоритетах и установках коммуникантов. Трансформированный прецедентный текст является своеобразным ценностным ориентиром для блогового сообщества.
Ключевые слова: прецедентный текст, манипулятивный дискурс блогоферы, когнитивное множество, картина мира, "круг своих", этнокультура.
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Precedentity as a Mechanism of Blogs Manipulative Discourse Formation
The present paper addresses precedentity as a mechanism of blogs manipulative discourse formation. The
author researches fragments from English, Russian, and Ukrainian blogs. Precedent texts manipulativity in
blog communication is realized in titles, strong discourse positions. Meaning correlation of the original and
transformed precedent texts allows to conclude about the communicants’ priorities and attitudes. Transformed
precedent text is a kind of value benchmark for blogging community.
Key words: precedent text, blogosphere manipulative discourse, cognitive set, model of the world, ethnic
culture.
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НІКНЕЙМІКА ЯК НОВА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОЇ АНТРОПОНІМІКИ
Сазонова Євгенія Олександрівна,
канд. філол. наук, доц.
Луганська державна академія культури і мистецтв
У статті розглянуто актуальні питання сучасної антропоніміки. Ретельний аналіз останніх досліджень дозволяє стверджувати, що нікнейм – новий різновид сучасного найменування людини. Про це
свідчать кілька факторів, таких як: нікнейм володіє апелятивною функцією; нікнейм є новим лінгвістичним феноменом; нікнейм – це один із основних засобів саморепрезентації мовної особистості; це
універсальна категорія найменування людини; нікнейм є виразником лінгвокультурологічної та прагматичної інформації.
Ключові слова: антропоніміка, власне ім’я, нікнейміка, найменування, інтернет-комунікація, нікнейм.

Відомо, що власне ім’я завжди було об’єктом історичних, філософських, культурологічних та багатьох інших наукових досліджень. Антропоніми вивчають у лексикографічному, психолінгвістичному, прагматичному, семантичному, семасіологічному, семіотичному, соціолінгвістичному та інших аспектах такі дослідники, як
В. Бондалєтов, Л. Введенська, М. Горбаневський, Ю. Нємет, В. Никонов, Є. Отін,
С. Співак, О. Суперанська, А. Суслова, Л. Успенський, О. Фонякова, Т. Ярова та ін.
Наразі існує кілька визначень поняття "антропонім", при цьому, з одного боку,
зміст його не викликає суперечок та є досить однозначним. Так, антропонім визначають як "власну назву людини" [Бусел 2005, 35]; "вид оніма". Будь-яке ім’я, що
може мати людина (або група людей), зокрема власне ім’я, по батькові, прізвище,
прізвисько, псевдонім, криптонім, кличка" [Подольская 1978, 30]; "власне іменування людини: власне ім’я, патронім (по батькові), прізвище, родові імена, прізвиська та псевдоніми (індивідуальні або групові), криптоніми (приховувані імена)"
[Ярцева 1998, 36]. Сучасна дослідниця О. Селіванова визначає антропонім так:
"Антропонім (від гр. antropos – людина і onyma – ім’я) – будь-яке власне ім’я людини (або групи людей), у тому числі ім’я, по батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім (таємне, зашифроване ім’я), андронім (найменування дружини
прізвищем чоловіка), гінеконім (найменування чоловіка прізвищем матері, дружини), патронім (найменування людини від імені чи прізвиська батька або предків)"
[Селіванова 2006, 32].
З іншого боку, дискусійним вважаємо тлумачення російського дослідника
Ю. Рилова, який стверджує, що "антропоніми – це різні іменування людини: імена,
прізвища, по батькові, прізвиська, псевдоніми, ніки" [Рылов 2000, 5]. Таке трактування дає можливість поміркувати про розвиток антропоніміки на сучасному етапі
та поставити за мету дати відповідь на питання: чи можна вважати нікнейм сучасним різновидом найменування людини?
Актуальність обраної теми наявна, адже, цьому підтвердження можна знайти,
звернувшись до останніх досліджень в антропоніміці. Н. Гарбовська пише, що "в
різних народів ономастикон формується своєрідно, на основі своїх законів, з урахуванням внутрішньо- та позалінгвальних чинників. Але разом з історичним розвитком суспільства та змінами соціально-культурного плану, послідовним рухом та
науково-технічним прогресом, глобалізацією, ономастичний простір, повільно змі399
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нюючись, поступово розширюється за рахунок появи нових об’єктів ономастики.
До останніх можна віднести галузі, що стрімко розвиваються, – ергономіку та нікнейміку, як частину комп’ютерної лінгвістики, об’єктом яких можна визнати нікнейми (англ. nickname – прізвисько, зменшувальне ім’я) – номінації адресатів в Інтернеті, які в комп’ютерному жаргоні називають ніками" [Гарбовская 2006, 8].
Відомо, що імена є необхідним засобом пізнання та спілкування, які пов’язують
мову з реальним світом. Ще з античних часів власному імені надавали великого
значення. Людині давали ім’я, що обов’язково мало певний смисл. "Імена та назви
завжди відігравали особливу роль. Саме із з’ясування імені починається знайомство людей один з одним. Власні імена дуже важливі для спілкування та взаєморозуміння людей. Від загальних слів їх відрізняє тенденція до універсальності їхнього
використання" [Ермолович 2001, 3].
Безперечним фактом є те, що власні імена актуальні в міжкультурних діалогах.
"Власні імена виконують функцію міжмовного, міжкультурного мосту. Це найцінніша якість власних імен" [Ермолович 2001, 3]. Детальне вивчення власних імен має
величезне значення в дослідженні національних і культурних особливостей мов.
Повертаючись, до головного питання нашої роботи, слід зазначити, що наразі
тема антропонімів в інтернет-комунікації є більш ніж актуальною та дискусійною.
Комунікативний процес відбувається між співрозмовниками, які не знають один
про одного майже нічого, точніше, знають лише те, що повідомляє про себе партнер. Крім цього є тільки текст, що створюється під час спілкування, та обрані партнерами мережеві імена – нікнейми.
Важаємо за доцільне виявити характеристику лексичної одиниці "нікнейм". Онлайн-словник thesaurus.com пропонує достатньо різноманітну синонімічну групу
лексичної одиниці "нікнейм": appellation, byname, byword, denomination, diminutive,
epithet, familiar name, handle, label, moniker, pet name, sobriquet, style, tag. Водночас
відомий сайт rhymezone.com подає такі приклади: appellation, appellative, call, denomination, designation, cognomen, dub, moniker, sobriquet.
Звертаємось до визначення та етимології деяких перерахованих вище синонімічних лексичних одиниць:
"Nickname – 1. A name added to or substituted for the proper name of a person, place;
2. A familiar form of a proper name. Origin: 1400 – 50; late Middle English nekename,
for ekename (the phrase an ekename being taken as a nekename)" [English dictionary
online] (укр. мовою – нікнейм – 1. Ім’я, що додається або заміщує власне ім’я особистості; 2. Близька форма власного імені).
"Alias – name which a person, especially a criminal, uses to hide his own" [Хорнби 1984, 17] (укр. мовою – прізвисько – ім’я, яке особистість, особливо злочинець,
використовує для того, щоб приховати своє справжнє).
"Appelation, appelative – identifying word or words by which someone or something
is called and classified or distinguished from others" [English dictionary online] (укр.
мовою – апелятив – ідентифікаційне слово або слова, за допомогою яких що-небудь
називається, класифікується або відрізняється від інших).
"Cognomen – the name used to identify the members of a family (as distinguished
from each member’s given name; a familiar name for a person (often a shortened version
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of a person’s given name)" [English dictionary online] (укр. мовою – прізвисько – ім’я,
що використовується для ідентифікації членів родини (щоб відрізняти від імен інших членів родини), звичайне або домашнє ім’я особистості (зазвичай це скорочений варіант власного імені).
"Moniker, sobriquet-noun: a familiar name for a person (often a shortened version of a
person’s given name)" [English dictionary online] (укр. мовою – прізвисько, кличка:
звичайне ім’я особистості (зазвичай це скорочений варіант власного імені).
Щодо інтернет-комунікації, то в науковому обігу на позначення нікнейма зафіксовано такі синонімічні одиниці: юзеронім, ім’я-маска, віртуальне ім’я, замасковане ім’я, інтернет-ім’я, нік, інтернет-псевдонім, віртуальне прізвисько тощо. На
українських форумах зафіксовано одиницю псевдо [http://aquaforum.lviv.ua/forum/
index.php].
Українська дослідниця Г. Ходоренко вважає за необхідне ввести певну категорію, яка узагальнює та об’єднує всі різновиди таких ідентифікаторів в інтернетмережі. Вона вводить термін ніконім: "… досліджується така одиниця, як нік, логін,
пароль, що репрезентована словами або синтаксичними конструкціями. Цю одиницю ми називаємо іменем користувача (ІК), або ніконімом. Ніконім – це вигадане
ім’я, ім’я-прізвисько (від англійського слова nick – прізвисько), прийняте користувачем Інтернету для організації роботи в мережі й участі в Інтернет-комунікації"
[Ходоренко 2006, 4].
Якщо звернутися до семантики цього терміна, то виходить, що nick – від англ. –
скорочений, онім – індивідуальне найменування будь-якого предмета чи об’єкта.
Крім цього, до поняття ніконім дослідниця відносить логін і пароль користувача.
Ми пропонуємо термін, який доречно вживати на позначення інтернет-імені – це
нетнейм (від англ. net – мережа, name – ім’я). На нашу думку, це слово (власна або
загальна назва) або словосполучення (іноді – речення), яке використовує віртуальна
мовна особистість під час інтернет-спілкування для саморепрезентації та самопозиціонування. Нетнейм – один з різновидів найменувань користувачів певних інтернет-жанрів. Уведення нового терміна необхідно для того, щоб розкрити та уточнити зміст цього поняття. Ще до появи Інтернету слово "нікнейм" використовували як
синонім до лексичної одиниці "кличка, прізвисько", а з поширенням Усесвітньої
павутини – як вигадане ім’я, яким називають себе користувачі Глобальної мережі.
Не зовсім коректним з лінгвістичного погляду є вживання поняття нікнейм щодо
Глобальної мережі, оскільки, як зазначалося вище, цей термін означає "прізвисько".
Уживання таких лексичних одиниць, як віртуальний нікнейм (нік), мережевий нікнейм, інтернет-нікнейм, електронний нікнейм та нетнейм дає змогу конкретизувати, що йдеться про ім’я, яке функціонує в інтернет-просторі.
Але, незважаючи на викладене, користувачі Інтернету (незалежно від географії
їхнього перебування) частіше використовують саме англійське слово "nickname".
О. Горошко пише, що нікнейм як лексична одиниця "асоціюється із закріпленим
за ним значенням, про що свідчать такі реакції, як "зображення", "прізвисько",
"кличка", "назва", "псевдонім" [Горошко 2003]. Як слушно зазначає Т. Анікіна,
"в Глобальній мережі Інтернет власне ім’я постає перед нами як мережевий нік (нікнейм), який є аналогом власного імені. Будь-яка людина, заходячи в інтернет401
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простір, повинна взяти собі мережеве ім’я для віртуального спілкування. Виникнення мережевих імен зумовлене необхідністю ідентифікації користувача в межах
одного віртуального середовища – форуму, чату, конференції" [Аникина 2010, 73].
Однак зауважимо, що ще до появи Інтернету люди часто вигадували собі йменування, відмінні від їхніх реальних імен. Цей факт робить актуальним питання про
подібні та відмінні риси таких категорій, як прізвисько (кличка), псевдонім, нікнейм.
Звертається до цього питання й дослідниця Г. Ходоренко: "Як і ніконім, псевдонім обирається його носієм, і в цьому їхня подібність. Однак функційне навантаження ніконіма і псевдоніма відрізняється, тому що ніконім служить насамперед
для організації спілкування, тоді як псевдонім обирається для приховування справжнього імені з певною метою" [Ходоренко 2006, 7].
Існують різні думки щодо цієї проблеми. Так, Т. Анікіна підкреслює, що "мережевий нік через особливості певних рис зближується з такими розрядами штучної
номінації, як прізвисько, псевдонім, кличка" [Аникина 2010, 74].
Спираючись на вищевикладене, можна зробити висновок, що нікнейм – сучасний різновид найменування людини. По-перше, нікнейм виступає як апелятив. Подруге, нікнейм – новий лінгвістичний феномен, один з основних засобів саморепрезентації мовної особистості. По-третє, нікнейм є універсальною категорією найменування людини, основні ознаки якої є подібними в усіх мовах. В-четверте, нікнейм – виразник лінгвокультурологічної та прагматичної інформації.
Сазонова Е. А., канд. филол. наук, доц.
Луганская государственная академия культуры и искусств
Никнеймика как новая отрасль современной антропонимики
В статье рассмотрены актуальные вопросы современной антропонимики. Детальный анализ последних исследований позволяет утверждать, что никнейм – новая разновидность современного наименования человека. Об этом свидетельствуют несколько факторов, таких как: никнейм обладает апеллятивной
функцией; никнейм является новым лингвистическим феноменом; никнейм – это один из основных
средств саморепрезентации языковой личности; это универсальная категория наименования человека;
никнейм является выразителем лингвокультурологической и прагматической информации.
Ключевые слова: антропонимика, имя собственное, никнеймика, наименование, интернеткоммуникация, никнейм.
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Nickname Naming as a New Field of Modern Anthroponimics
The article deals with topical questions in the sphere of modern anthroponimics. The detailed analysis of
the latest researches gives us grounds to confirm that a nickname is a new kind of a modern person’s name
unit. This is proved by some factors, such as: a nickname has appellative features; a nickname is a new
linguistic phenomenon; a nickname is a main way of a personality’s language representation; it is a universal
category of a person’s naming; a nickname is an exponent of linguistic, cultural and pragmatic information.
Key words: anthroponimics, proper name, nickname naming, naming unit, Internet communication,
nickname.
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МЕТАФОРА У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ І. В. ЖИЛЕНКО
Сардарян Каринна Гамлетівна,
канд. філол. наук, доц., докторант
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Розглянуто домінантні типи метафоричних перенесень у поетичних текстах І. В. Жиленко як основи образної системи твору. Увагу зосереджено на аналізі метафоричного вживання слів, що є конструктивним елементом мовної композиції поетичного тексту. Висвітлено композиційну роль метафори як інтегруючого засобу образності поетичного тексту, що дозволяє оцінити високий рівень поетичної майстерності мисткині.
Ключові слова: метафора, поетичний текст, асоціативна образність, креативність, ідіостиль, структурні компоненти тексту.

Актуальність даного дослідження визначається тим, що лінгвістичне вивчення
метафори в поетичних текстах не лише як поетичного тропа, але й як одного з головних елементів мовної композиції тексту складає можливість з’ясування загальної образності мови художнього поетичного твору. Вивчення метафори як основи
образної системи поетичного тексту суттєво доповнює уявлення про мову художніх
поетичних текстів загалом. Актуальність визначається також особливою значимістю в сучасній науці міждисциплінарних досліджень на межі лінгвістики та літературознавства, коли дослідження створює єдине поле вивчення лексики, семантики,
поетики, стилістики, мови художнього твору. Зазначена багатоаспектність сприяє
найповнішому вивченню як оригінального поетичного тексту зазначеного автора,
так і розкриттю специфіки метафори як основи мовної образності. Наукова новизна нашої розвідки обумовлена необхідністю дослідження поетичної мови І. В. Жиленко: оригінальний спадок поетеси є надто важливим для наукового вивчення.
Об’єктом дослідження є мова поетичних текстів І. В. Жиленко та основа її образності – метафора. В якості предмета дослідження виступають метафори поезій
І. В. Жиленко, а також їх особлива художня роль у композиції окремих поезій.
Метою нашої студії є виявлення особливостей метафоричного вживання слів у
поетичних текстах, визначення ролі метафор у мовній композиції поезій. Зазначена
мета зумовлює розв’язання наступних завдань: виділити метафори у поетичних
текстах І. В. Жиленко, виявити домінантні типи метафоричного перенесення слів,
визначити значення метафоричного перенесення для створення загальної образності тексту, висвітлити композиційну роль метафор як засобу інтеграції образного
поетичного тексту.
Асоціативна образність, метафоричність, оказіональність, звуко-смислове зближення лексем як виразників поетичного тексту набули висвітлення в працях
В. В. Виноградова, В. П. Григор’єва, Л. В. Зубової, С. Я. Єрмоленко, В. М. Жирмунського, С. Т. Золяна, Ю. С. Лазебника, Б. О. Ларіна, Ю. М. Лотмана, Ю. Б. Орлицького, О. О. Потебні, Н. М. Сологуб, Л. О. Ставицької, Е. І. Ханпіри та ін. науковців.
Поезіям І.В. Жиленко характерні асоціативність, багатоплановість, певна закодованість, неоднозначність кожного слова, тому вивчення ролі метафори в поетичних текстах поетеси має велике значення для вивчення процесів метафоризації. Дослідження метафори у тексті допомагає глибше зрозуміти природу та властивості
цього тропу та якнайповніше розкрити стилістичну структуру художнього тексту.
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Творчості І. Жиленко присвячені наукові розвідки М. Жулинського, Д. Дроздовського, М. Коцюбинської, Д. Кишинівського, В. Сулими, Г. Штоня, М. Штолько. Між
іншим, окремих досліджень, присвячених дослідженню поетики та стилістики поетичних текстів І. В. Жиленко ще не було.
Поетична мова І. В. Жиленко надзвичайна багата метафорами, які присутні в кожній її поезії. Поетеса активно використовує всі типи метафор, її авторські метафори
розгорнуті, яскраві та влучні. Поетичні тексти вирізняються незвичайними асоціативністю, контекстуальною полісемією, смисловою виразністю, свободою вживання
поетичних засобів, метафоричною насиченістю, поєднуваністю оксюморонних лексичних пластів. У поезіях мисткині присутні прості метафори; подвійні, які взаємопов’язані за смислом, та органічно складають єдине ціле; розгорнуті метафори, що
складаються з двох подвійних та можуть мати у своєму складі колоративний епітет:
І лиш душі меланхолійний погляд
провидить все, коли годинник б’є.
Вступає дощ… Високий і безмежний.
Заслухатись його – необережно.
Розмиє дощ той нетривкий сосуд,
в який тебе природою відлито,
яким тебе одділено од світу,
і переллє в холодний білий сум
просторів… Але годі вже печалі,
бо нетерпляче галасує чайник.
І славословить затишок цвіркун [Жиленко 2011].
У поетичному світі І. Жиленко метафора відіграє особливу роль: ліричні вірші,
як правило, є найвищою мірою концентрованими з точки зору змісту і наповненості
художніми засобами:
В затінку чуда, в світлі надії
так і живемо. Веснам радієм.
Рано встаємо – будні чи свята.
В сінях у нас завелись ластів’ята.
Після дощу багряніють черешні…[Жиленко 2010, 21]
Метафора є одним із важливих засобів творення поетичного ідіостилю письменниці, цей троп надає поетичному тексту високий ступінь образності, стислість форми і смислову насиченість, можливість різних інтерпретацій. У будь-якому поетичному тексті зростає інтегруюча роль метафори; метафора, як один із образотворчих засобів, є важливим конструктивним елементом мовної композиції поетичного
тексту, оскільки поетична метафора пов'язує далекі один від одного поняття, створюючи яскраві, оригінальні образи з несподіваною внутрішньою формою:
Осінній вітер. Птиця прокричить
І змовкне… І туман обляже птицю.
А я стою у білому плащі
під чорним деревом,
на котрім птиці сниться
весна. І в листя грузнуть каблуки.
І листя мчить із шерехом трагічним [Жиленко 2010, 20].
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Крім того, І. В. Жиленко у своїх поетичних текстах за допомогою метафори
створює неочікувані асоціативно-образні відтінки, що надають додаткових смислових нашарувань семантиці слова, збагачують поезії креативністю, нестандартністю
("Вікно, розчинене у сад"):
Чому з такою спрагою, з таким
дитинством я дивлюсь в твоє обличчя?" –
пита мене коханий. Крізь дощі
пройшов трамвай, од холоду горбатий.
А я собі наказую: "Мовчи!
Ніхто на світі не повинен знати,
що в цьому домі повному досад,
Я не людина, я – вікно у сад [Жиленко 2010, 20].
Метафори і порівняння, засновані на однакових ключових словах, істотно розширюють значення одне одного. Метафора взаємодіє в тексті з метонімією. Чергування метафор і метонімій дозволяє добитися особливої емоційної виразності та
образної насиченості поетичного тексту:
Сотворіння світу. Серед печі
надимався з гордощів пиріг
Та зійшлися гості до обіду.
Сніг прийшов. І сорок шостий рік.
Тільки той, єдиний, необхідний,
не схотів тривожити поріг… [Жиленко 2011]
Варто зазначити, що деякі метафоризовані слова поезій Ірини Володимирівни,
які поза контекстом не мають метафоричного значення, набувають його та сприймаються як метафоричні. Звернемо увагу на образ-символ "вікна", який дістає свого
подальшого розвитку та пояснення у прозових текстах письменниці ("Homo feriens:
Спогади"). Цікавою є асоціація себе з вікном: "Я не людина. Я – вікно у сад". Ірина
Жиленко пояснює, що для неї є вікно: "Вікно – дволикий Янус. Але обидва його
лики – прекрасні. В часи моєї бездомності, коли я блукала Києвом – од вікна до вікна (од дива – до дива), тужно силкуючись розгледіти крізь тюль і рослини лик
людського щастя, – я трималась за вікна, аби мене не змило дощем у чорну безодню відчаю. Я була "при вікні", як при багатті. Тому й не замерзла моя душа. В часи глухої буденної затурканості во чреві дому – один погляд у вікно був мені ковтком повітря, доторком прохолодної Божої долоні до чола. Виходом із безвиході.
Я трималась вікна. Я була при вікні. Розчиненому. Тому і не приткнулась моя душа" [Жиленко 2011, 85].
Дійсно, вікно виступає засобом зображення підсвідомих філософськопсихологічних прагнень мисткині. "Вікно, розчинене у сад" – таку назву мала збірка поезій та один із віршів Ірини Володимирівни Жиленко, інша поезія – "Венеціанське вікно" мають пояснення авторської концепції у книзі спогадів:
"Венеціанське вікно" – неусвідомлена, яскрава радість метелика, що вирвався
вперше у голубе небо.
"Вікно у сад" – становлення людської душі, аж до усвідомлення себе (і в житті, і
в поезії) розчиненим вікном: Я не людина. / Я – вікно у сад [Жиленко 2011, 319].
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Автокоментар мисткині з’ясовує та розкриває читачам саме її вікно як художньо-психологічний концепт, що визначає творчу індивідуальність Ірини Володимирівни Жиленко.
Отже, І. В. Жиленко подає у спогадах свою інтерпретацію вікна, воно у неї дволике, оскільки мисткиня наділяє його і тілом, і душею. "Тіло його золоте зігріває і кличе
натомлених свободою. Душа його блакитна світить в’язням і "камерним" поетам".
Метафори дозволяють проводити паралелі між різними явищами, оскільки сполучають два плани поетичного тексту – образний та реальний; саме метафори допомагають створювати тексти з такою несподіваною внутрішньою формою, які читач не
сплутає з творами інших авторів. Безумовно, метафори змушують читача повернутися до прочитаного ще раз, переосмислити текст та продумати свою інтерпретацію
прочитаного, тобто метафора є додатковим фактором, акцентуючим увагу на тексті.
Метафори є одним із важливих структурних компонентів мовної композиції поетичних текстів, оскільки окремі з них пов'язують вірші в єдиний текст – поетичний
цикл. Метафора дозволяє висловити ледь вловимі відтінки думки, передати складні
смислові ходи, показати зв'язок між відмінними явищами:
Із нині подивилась я в учора.
Крізь кольорові шиби коридора
переливався кольоровий сад.
А я під краном мила виноград.
І реготала – я зовсім дитина [Жиленко 2011].
Дослідження метафори як основи образної системи поетичного тексту дозволяє
повною мірою оцінити його поетичну оригінальність, є важливим для розвитку цілісного і комплексного аналізу художніх поетичних текстів у вітчизняній науці про
мову художньої літератури.
Домінантними типами метафоричного перенесення значень слів у І. Жиленко є
наступні. З контекстуальної точки зору домінуючими є метафори-порівняння, розкриті метафори (в яких розкрито те, що порівнюється, з чим порівнюється), подвійні
метафори, метафори з використанням колоративних епітетів, метафори-метонімії,
метафори-прикладки. Характерною особливістю поезії І. В. Жиленко є те, що найближчий контекст метафори надає свободу для різних тлумачень, тому вона не піддається точній інтерпретації; в поетичному світі Жиленко буквальна розшифровка
метафор не становить необхідності. У недомовленості та свободі різних інтерпретацій полягає своєрідність метафори. Метафору не можна розглядати як просте поєднання двох слів: її значення завжди буде більше, ніж сума значень компонентів,
що входять до її складу, а відсутність одного з компонентів метафори може бути
засобом розширення значення чи необмеженості інтерпретацій. Одне і те ж слово в
поезіях І. Жиленко може вживатися в тексті то в прямому, то в метафоричному
значенні, тому, зустрічаючись в декількох варіантах – у різних метафорах і в прямому значенні, несе значне смислове навантаження. Метафори створюють образну
основу поетичних текстів, гранично розширюючи сенс кожного вірша окремо, і
забезпечуючи зв'язок між віршами. Таким чином, метафори представляються особливим оригінальним структуроутворюючим елементом мовної композиції поетич407
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них текстів І Жиленко. Проявляючись у різних варіантах, метафори створюють
єдиний образний простір і забезпечують стильову і смислову цілісність віршів. Метафори є своєрідними ключовими знаками поетичного тексту. Метафора дозволяє
стисло через нестандартне, оригінальне поєднання слів зобразити той чи інший образ; ця стислість і виразність особливо важлива в поетичному тексті, порівняно невеликому за обсягом. Метафора також взаємодіє з метонімією: вони доповнюють
один одного як елементи загальної образної системи тексту. При цьому метафора і
метонімія, які засновані на тих самих словах, можуть бути абсолютно різними за
значенням. Метафора є більш складним тропом, тому вона істотно доповнює і розвиває образ і думку, які окреслені метонімією або порівнянням.
Таким чином, метафора є найважливішим елементом мовної композиції тексту,
що пов'язує різні рівні тексту – емоційно-образний і логічний, конотативний. Крім
того, цей троп дозволяє короткою і ємною формулою висловити складний перебіг
думки, тонкі відтінки значення. Метафора дозволяє ущільнити текст, зробити його
максимально виразним. Метафоричні перенесення допомагають знайти точне найменування, конкретизувати, передати найтонші смислові нюанси і в той же час
гранично розширити семантику слова, роблячи сприйняття тексту амбівалентним.
Слово в художньому віршованому тексті набуває необмежених можливостей розвитку семантики, в поезії відбувається безперервне насичення слова конотаціями,
неочікуваними з погляду загальноприйнятих мовних норм.
У поетичній метафорі з'єднуються слова, які в звичайній мові вважаються непоєднуваними; ця нестандартна сполучуваність дозволяє створювати неповторні образи в межах мінімальної синтагми. Аналіз метафор у поетичних текстах І. Жиленко може бути переконливим доказом того, що метафора є мікромоделлю художнього тексту; метафора і художній текст схожі за своєю сутністю, оскільки передають
думки автора нестандартною, яскравою манерою.
Як ми вже зауважували, метафора є одним із своєрідних прийомів поезії І. Жиленко, тому аналіз метафоричного перенесення в поетиці мисткині дозволяє значною мірою оцінити своєрідність її поетичної майстерності. Всебічне вивчення метафоричного перенесення сприяє найбільш повному розкриттю як оригінальності
поетичного тексту, так і специфіки метафори як основи мовної його образності.
Вважаємо перспективним подальше дослідження поетики творів І. В. Жиленко,
оскільки багатоаспектність і комплексність вивчення мови поетичних текстів сприяє найбільш повному розкриттю оригінальності художнього тексту.
Сардарян К. Г., канд. филол. наук, доц., докторант
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Метафора в структуре поэтического текста И. В. Жиленко
Рассмотрены доминантные типы метафорических переносов в поэтических текстах И. В. Жиленко
как основы образной системы произведения. Внимание сосредоточено на анализе метафорического
употребления слов, которое является конструктивным элементом языковой композиции поэтического
текста. Освещена композиционная роль метафоры как интегрирующего средства образности поэтического текста, что позволяет оценить высокий уровень поэтического мастерства поэтессы.
Ключевые слова: метафора, поэтический текст, ассоциативная образность, креативность, идиостиль, структурные компоненты текста.
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Metaphor in the Structure of a Poetic Text of I.V. Zhylenko
In this article dominant types of metaphorical transfers in the poetic texts of I. Zhylenko as the basis of
image structure of her pieces were considered. Attention is focused on the analysis of the metaphorical usage
of words, which are the structural elements of the whole language composition of the poetic text. The article
deals with a compositional role of the metaphor as an integrating mean of the image side of the poetic text,
what gives the opportunity to estimate the high level of poetic mastery of the poetess.
Key words: metaphor, poetic text, associative image system, creativity, individual style, structural
components of the text.
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СУТНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ "МОВА"
В ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІЙ МОВОЗНАВЧИЙ ТРАДИЦІЇ
(ДОБА РАННЬОЇ АНТИЧНОСТІ VІІІ ст. до н. е. – II ст. до н. е.)
Солдатова Леся Петрівна,
канд. філол. наук, доц.
Київський університет імені Бориса Грінченка
У статті розглядаються проблеми лінгвістичної термінології. Аналізується змістове наповнення
поняття "мова" з точки зору його сутності для подальшого розвитку лінгвістичної науки за структурою тлумачної формули змісту поняття (ТФЗП) в греко-латинській мовознавчій традиції у період
ранньої античності (VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.). Увагу зосереджено на класифікації його дефініцій
за суттєвими, специфічними ознаками, що дозволяє визначити основні елементи характеристичної
структури поняття, представити зв’язки та відношення всередині поняття як системи та структури з їх
елементами. Зв’язки цих елементів в структурах та їх відношення можуть бути подані в узагальненій
формі із спільним елементом всередині.
Ключові слова: мова, тлумачна формула змісту поняття (ТФЗП), поняття.

Необхідністю і потребою даного дослідження є аналіз маловивченого аспекту
розвитку сутності поняття "мова" в історичному аспекті. У науці в історії цивілізації виділяються три найважливіші традиції: індійська, греко-латинська і китайська,
які сформувалися незалежно одна від одної в першому тисячолітті до нашої ери
[Алпатов 2001; 2005].
Метою даного дослідження є виявлення розуміння сутності поняття "мова" в
греко-латинській мовознавчій традиції у період ранньої античності (VIII ст. до н.е. –
II ст. до н.е.).
Одним із актуальних принципів у сучасних дослідженнях лінгвістики залишається принцип історизму пізнання буття в динаміці його розвитку. Вивчення цієї
динаміки може надати інформацію для можливості прогнозування оптимальних
шляхів такого розвитку. Це дозволяє визначити зв'язки, взаємодії, закономірності,
рушійні сили і зміну кількості буття на всіх етапах його розвитку, що дозволяє прогнозувати подальші етапи розвитку буття.
Саме тому наше дослідження проводитиметься в історичному аспекті, тобто із
зверненням до далекого або близького минулого науки про мову, до особливостей
розвитку її в різних етнокультурних контекстах.
У цьому дослідженні ми плануємо виявити структуру історизму розвитку поняття "мова" та його сутність. Визначити сутність чого-небудь – пізнати його причину
виникнення, закони буття, якість, властивість, тенденції розвитку. Тобто, сутність –
це певний організований принцип, основа буття об'єкта у формах його зовнішнього
вираження. "Сутність тим самим є буття як видимість у собі самій. Абсолютне є
сутність" [Гегель 1974, 264].
У цій роботі основним завданням є виявлення особливостей трактування поняття "мова" в греко-латинській мовознавчій традиції в період, який в історії відомий
під назвою період ранньої античності (VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.).
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Об'єктом дослідження є історизм розвитку трактування поняття "мова" у рамках
греко-латинської мовознавчої традиції в період ранньої античності (VIII ст. до н. е. –
II ст. до н. е.).
Предметом дослідження є еволюція розуміння поняття "мова" в зазначений історичний період.
Наші знання не є абсолютно істинними, а мають тільки певний ступінь істинності. Проблеми змістового наповнення поняття виникають вже з етапу його зародження і зростають у процесі його історичного розвитку, аж до переходу в нове
поняття, нову якість.
Розуміння поняття "мова" не є нерухомим і стійким, у процесі розвитку завжди є
те, що втрачається, і те, що зароджується.
Поняття "мова" являє собою продукт тривалого і досить суперечливого історичного розвитку в лінгвістичному знанні. Розвиток – це необхідна, закономірна і певним чином спрямована зміна стану буття, що призводить до виникнення його нової
якості. Розвиток може проявлятися як у формі прогресу, так і в формі регресу, або в
обох формах водночас.
В. І. Кодухов запропонував періодизацію історії мовознавства, яка складається з
5 етапів:
1 період – V-ІV ст. до н. е. – XVI ст.;
2 період – XVII–XVIII ст.;
3 період – кінець XVIII – перша половина XIX ст.;
4 період – кінець XIX – перша третина XX ст.;
5 період – 30-е роки XX ст. до нашого часу [Кодухов 1979, 20–25].
Перший період за цією класифікацією умовно поділяють на 4 етапи:
1) Рання античність (VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.);
2) Класична античність (І ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.);
3) Пізня античність (ІІІ–ІV ст. н. е.);
4) Середньовіччя (V–ХV ст. н. е.).
Саме таку структуру підкласифікації можна використати на даному етапі нашого дослідження. Ми проведемо всебічний аналіз дефініцій поняття "мова" в період
ранньої античності (VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.) в греко-латинській мовознавчій
традиції в аспекті головного і другорядного, спільного і різного.
Слово "визначення" ("definition") було запропоновано Цицероном. За Цицероном, дефініція – це коротке і вичерпне роз'яснення відмінних ознак тієї речі, яку ми
хочемо визначити, а "Поняття – знання, які відображають в узагальненій формі
предмети і явища дійсності та суттєві зв’язки між ними за допомогою фіксації загальних і специфічних ознак, в якості яких виступають властивості предметів і явищ і
відносини між ними" [Философский энциклопедический словарь 1983, 513].
Інтерес до мови прокидається, як свідчить історія, тоді, коли починається дослідження основних її одиниць і правил їх вживання в мові. І його пробудженню у
найдавніших державах Близького Сходу (Єгипет, Шумер, Вавилон, Хетське царство, Угарит, Фінікія та ін.) сприяли багато в чому схожі проблемні ситуації, в яких
стала усвідомлюватися необхідність забезпечити письмову фіксацію результатів
різноманітної господарської, адміністративної, культової, дипломатичної та іншої
діяльності і тим самим зробити можливою мовну комунікацію незалежної від фактів часу і простору [Сусов 1999].
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Марк Теренцій Варрон (116–27 рр. до н. е.) вважав, що норми мови формуються
в процесі спостереження за повсякденним мовленням, бо народ у повсякденній мові має керуватися універсальним законом мови, а кожна людина повинна дотримуватися правил, вироблених народом.
Представник Александрійської школи Аристарх Самофракійський (215–143 до н. е.)
також вказував на необхідність нормування мови. На його думку, мова має регулярний характер. Описуючи мову, необхідно виходити з відповідних принципів, вказувати на випадки їх неправильного вживання [Нелюбин 2011; Драчева 2011].
На даному етапі дослідження нас цікавить греко-латинська традиція, яка пізніше
отримала назву "європейська традиція".
Давньогрецька філософія переважно була зосереджена на поясненні картини
світу і природи людини з точки зору їх сутності. Вчені цього часу цікавляться людиною як такою, її мовою, речами й сутністю найменувань.
Спочатку проблеми мовознавства вивчали філософи, тому інтерпретація мови в
античності має переважно філософський характер.
У V ст. до н. е. проблемами мови займалися такі давньогрецькі філософи: Геракліт
(535 до н. е. – 475 до н. е.), Парменід з Елеї (бл. 540 або 520 до н. е. – 450 до н. е.),
Емпедокл (бл. 490 – 430 до н. е.), Демокріт (бл. 460 – 370 роки до н. е.), Протагор
(490 до н. е. – бл. 420 до н. е.), Горгій (483 до н. е. – 380 г. до н. е.), Продік (бл.
465 до н. е. – бл. 395 до н. е.), Епікур (341 до н. е. – 270 до н. е.), латинська традиція
представлена роботами вченого-енциклопедиста Марка Теренція Варрона (116–
27 рр. до н. е.) та ін.
У діалогах Платона (428 або 427 до н. е. – 348 або 347 до н. е.) і "логосі" Геракліта (535 р.р. до н. е. – 475 р.р. до н. е.), роботах Аристотеля (384 р.р. до н. е. –
322 р.р. до н. е.) і "лектоні" стоїків робляться спроби осмислення поняття "мова"
(до школи стоїків відносилися філософи: засновник школи Зенон (336 р.р. до н. е. –
264 р.р. до н. е.), Хрісіпп (281–200 р.р. до н. е. або 280–206 р.р. до н. е.), Діоген Вавилонський (240 р.р. до н. е. – 150 р.р. до н. е.). У розумінні мови пріоритет віддавався розуму у міркуваннях (Парменід з Елеї бл. 540 або 520 р.р. до н. е. –
450 р.р. до н. е.), Мелісс Самосський (бл. 485 до н. е – бл. 425 до н. е.).
Проаналізуємо поняття "мова" за структурою тлумачної формули змісту поняття (ТФЗП).
Представимо відомі вияви явища сутності буття поняття та структуру етимології
його розвитку, синтезуємо структуру розвитку та історизму цього поняття. Така
структура є класифікацією його дефініцій за суттєвими, специфічними ознаками,
що дозволяє визначити основні елементи характеристичної структури поняття "мова". Представимо зв’язки та відношення всередині поняття як системи та структури
з їх елементами, зв’язки цих елементів в структурах та їх відношення, які можуть
бути подані в узагальненій формі із спільним елементом всередині:
"Мова" розуміється як:
1 група. Дефініція "мова" імплікує трансцендентний дар:
– "мова" є витвір природи, тобто її структура точно відповідає структурі чуттєвого світу (виклад цих поглядів є у діалозі Платона (428 або 427 до н. е. – 348 або
347 до н. е.) "Кратил") [Парфенова 2008, 526–528], але стоїки (близько 300 р. до н. е.)
заперечували "мову" як пряме відображене навколишньої "природи" [Лукин 2003, 56].
На думку стоїків "мова" була виявленням розуму, вони повернулися до старої тео412
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рії "природи", але не в сенсі природного процесу виникнення мови, а як до визнання внутрішнього зв'язку між звуком і значенням [Троцкий 1996, 29].
Псевдо-Діонісій Ареопагіт (помер 96 р.) "стверджує неможливість пізнання,
недосяжність Бога для людського розуму, безсилля людської мови в характеристиках та визначеннях Бога" [Культура 1984, 75–76].
Епікур (341 до н. е. – 270 до н. е.) і його послідовники обмежилися лише загальною постановкою питання про походження мови. Епікур доводив, що виникнення
мови є природний процес, і був проти "свідомих творців" імен на стадії виникнення мови [Троцкий 1996, 10].
Іонійська природничо-наукова думка (VI–IV ст. до н. е.) розуміла "мову" як природний процес ( Фалес (бл. 624 до н. е. – 548 до н. е.), Анаксімандр (бл. 610 до н. е. –
547/540 до н. е.), Анаксімен (бл. 588 до н. е. – бл. 525 до н. е.), Геракліт Ефеський
(544 до н. е. – 483 до н. е.) [Десницкая, Кацнельсон 1985, Фрейденберг 1936].
2 група. Під "мовою" розуміється діяльність:
– процес діяльності, тобто пізнання дійсності, як засіб адекватного її відображення: Аристотель виходить з платонівського уявлення про мислення як про внутрішню розмову душі, розуміючи мову як відображення розумових процесів;
– вид діяльності: дослідження Аристотеля про наукову основу "мови" свідчать, що
"мова є інструментом знань щодо природних процесів і речей, таких, в яких вона є
засобом спілкування і розуміння по відношенню до людей, і таких, в яких вона є однією з форм повчання і задоволення щодо людських продуктів" [McKeon 1946, 200].
3 група. Під "мовою" мається на увазі засіб та інструмент діяльності:
– за Аристотелем мова – засіб для різних наук, адаптований "для дослідження
фізичного середовища і органічного виробництва звуків, психологічної основи
смислів, практичного використання дискурсу та комунікації, а також художнього
відтворення літератури" [McKeon 1946, 198].
– засіб діяльності – механізм, що сприяє кодуванню і трансляції інформації, засіб засвоєння і передачі інформації: "… мова не розглядалася Аристотелем як щось
самоцінне і гідне уваги сама по собі; … мова – це, перш за все, засіб для вираження
думок" [Античная философия 2008].
– Аристотель описував "мову" в "герменевтиці" як засіб для взаєморозуміння
(гл. 1–3) [Парфенова 2008, 526–528];
– засіб виявлення розуму і належить до основних, найважливіших властивостей
душі. Тому "мова" нерозривно пов'язана з розумом [Троцкий 1996, 29].
– "мова" для Аристотеля – це "засіб для досягнення певних цілей", його інтерес
до "мови" підкріплювався пізнавально-філософськими і ораторськими завданнями
[Античная философия 2008].
– Аристотель розмежовував голос і мову. Голос просто звук, який вказує на задоволення або біль, але мова має політичні та етичні аспекти. Мова є засобом, за
допомогою якого людина робить розмежування між добром і злом, праведним і неправедним [Deborah 2001];
– Аристотель заклав основи традиційного розуміння мови як засобу позначення,
передачі інформації про "положення справ" у процесі спілкування [Чубукова 2001];
– Платон розумів "мову" як інструмент пізнання, як засіб позначення, який повинен відповідати більшою чи меншою мірою позначеному поняттю за принципом
тавтології (А = А) або тотожності, подібності (А ~ Б);
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– засіб пізнання світу розумом людини, для виявлення певного аналогу світу, що
пізнається [Проблема языка в античной философии];
– засіб розуміння сутності речей (може бути, як стверджував Платон, вельми недосконалим) [Античная философия 2008; Парфенова 2008, 526–528];
– більш-менш надійний засіб зробити явними інтелектуальні операції (Аристотель, стоїки). [Античная философия 2008; Парфенова 2008, 526–528];
4 група. Під "мовою" розуміється модель:
– за Демокрітом "мова" – це модель дійсності. Мова представляла для нього певною моделлю, яка ілюструє філософську концепцію: Всесвіт складається з атомів,
слова – з літер [Античная философия 2008; 526–528];
– за Марком Теренцієм Варроном "мова" – це структурована абстрактна модель
[Драчева 2011, 147–158],
– цілісна модель, "Мова як ціле є лише сукупністю імен, яка може бути протиставлена сукупності імен іншої мови, але не містить у собі нічого специфічно мовного, невластивого самим речам і не народжує ніяких проблем, окрім питання про
ставлення окремих імен до окремих предметів, "правильності" найменування"
[Троцкий 1996, 12].
5 група. Під "мовою" мається на увазі результат (продукт):
– мова – продукт, форма суспільного договору (угоди) між людьми, на думку
Демокріта, висловлену в діалозі Платона "Кратіл", що згодом склало основу теорії
соціального договору (460–370 роки до н. е.) [Нелюбин 2011; Канке 2001, 219]; наголос робився на функціональному характері мови, що передбачало її раціональність і цілеспрямованість, вважалося, що форма імен не випадкова, а призначена
слугувати визначеній меті вираження сутності кожної речі [Лёвкин 2010].
– за Аристотельським розумінням (конвенціональна концепція) мова – результат
узгодження вчених за довільно встановленими правилами для конвенціональної
функції позначення ментальних репрезентацій реальності, згідно з яким наукові
поняття і теорії не відображають об’єктивну дійсність, а є лише результатом узгодження [Апель 1997, 206].
На основі проведеного аналізу вказаного історичного періоду ми можемо визначити протилежності всередині поняття "мова", які виникли в процесі його розвитку.
1. Виявлення буття поняття – де поняття – це створений людиною мисленнєвий продукт, споживаний соціумом та самою ж людиною [Солдатова 2013]: "мову"
розуміли як: трансцендентний дар; діяльність; інструмент, засіб; модель; структуру;
результат (продукт) діяльності – форма суспільного договору, що вимагає певної
структури.
2. Виявлення її сутності (головне, визначальне в предметі, що зумовлене глибинними зв'язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення). "Мова" трактувалась, як засіб та інструмент діяльності, який є засобом для
різних наук, засобом для досягнення певних цілей, засобом для розмежування між
добром і злом, засобом позначення і передачі інформації, інструментом пізнання,
засобом пізнання світу, засобом розуміння сутності, засобом здійснювати інтелектуальні операції.
3. Сутність всезагальної області буття, частиною і/або одиницею якої є досліджуване поняття. "Мова" трактувалась, як: – діяльність, як певне функціонування,
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виявлення чого-небудь, яка має складові: вид діяльності, процес такої діяльності,
результат (продукт).
Висновок. У греко-латинській мовознавчій традиції у період ранньої античності
(VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.) поняття "мова" і усі мовні явища досліджувалися у
філософському аспекті, проте залишилося без чіткого визначення і не досягло рівня
наукового терміна. Це пояснюється тим, що не ставилося завдання вивчення мови
поза її використанням.
Мова розумілася як витвір природи, але не заперечувалося її божественне походження. Людям було надано божий дар здатності до мови, і люди використали її як
інструмент для своєї діяльності. Мова вважалася результатом (продуктом) цієї діяльності, який виражається абстрактною структурованою моделлю, за законами якої
здійснювалася людська діяльність для:
1) вираження думок;
2) досягнення певних цілей;
3) спілкування і взаєморозуміння (комунікативних процесів);
4) пізнання дійсності та її відображення;
5) відображення розумових процесів;
6) формування, збереження, передачі результатів пізнання у різних науках і мистецтвах;
7) формування, збереження, передачі інформації.
Отримані дані можуть бути використані для подальших досліджень сутності поняття "мова" в інші часові періоди, обумовить можливість формулювати дефініції
наукового поняття як елемента суто наукового знання.
Солдатова Л. П., канд. филол. наук, доц.
Киевский университет имени Бориса Гринченко
Сущность и история развития смыслового наполнения понятия "язык" в греко-латинской
языковой традиции (времена ранней античности VІІІ в. до н. э. – ІІ в. до н. э.)
В статье рассматриваются проблемы лингвистической терминологии. Анализируется содержательное наполнение понятия "язык" с точки зрения его сущности для дальнейшего развития лингвистической науки по структуре толковательной формулы содержания понятия (ТФСП) в греко-латинской
языковедческой традиции в период ранней античности (VIII в. до н. э. – II в. до н. э.). Внимание сосредоточено на классификации его дефиниций по существенным, специфическим признакам, которые
позволяют определить основные элементы характеристической структуры понятия, представить связи
и отношения внутри понятия как системы и структуры с их элементами. Связи этих элементов в структурах и их отношения могут быть представлены в обобщенной форме с общим элементом внутри.
Ключевые понятия: язык, толковательная формула содержания понятия (ТФСП), понятие.
Soldatova L. P., Ph. D., Associate Professor
Borys Grinchenko Kyiv University
The Essence and History of the Semantic Content of the Concept "Language" in the Greco-Latin
Linguistic Tradition (Early Antiquity Times VIII BC – II BC)
This article deals with the problem of linguistic terminology. The semantic content of the concept
"language" from the viewpoint of its essence for further development of linguistic science is analyzed
according to the explanatory formula of notion content (EFNC) in the Greco-Latin linguistic tradition in early
antiquity (VIII BC – II BC). We focus our attention on the classification of its definitions for significant
specific features. It helps to define main elements of the characteristic structure of the concept, to submit links
and relationships inside the concept as a system and a structure with its elements. The elements’ connections
and ratios could be shown in the generalized form with the common element inside.
Key words: language, explanatory formula of notion content (EFCC), concept.
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У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах. Наведено класифікацію, яка охоплює "Зовнішні характеристики людини", "Внутрішні характеристики людини" та "Соціальні характеристики людини". Аналіз подано iз урахуванням національної
специфіки кожної мови.
Ключові слова: жінка, концепт, концептуальна ознака, національна специфіка.

Формування антропоцентричної парадигми зумовило звернення лінгвістичної
проблематики до людини, її місця в культурі. У межах цієї парадигми з’явилися
нові напрями, орієнтовані на культурний чинник у мові. Одним з таких напрямів є
лінгвокультурологія, основним завданням якої є розкриття ментальності народу і
його культури через мову. У центрі уваги лінгвокультурології є суперконцепт "людина", який, у свою чергу, складається з декількох базових концептів, одним з яких
є концепт ЖІНКА. На його розвиток та зміст впливають культурно-історичні, соціально-економічні та інші фактори, що обумовлюють універсальні та національноспецифічні характеристики концепту ЖІНКА.
Дослідженню різних аспектів вираження концепту ЖІНКА на матеріалі української, англійської, російської, німецької, китайської та інших мов присвячені роботи В. М. Телія, О. І. Горошко, І. В. Зикової, А. В. Кириліної, Ю. В. Абрамової,
Т. М. Сукаленко, О. Ю. Гетте, Лю Бо та ін. Однак, досі немає жодної роботи, присвяченої лінгвістичним особливостям вираження концепту ЖІНКА на матеріалі
новогрецької мови у зіставленні з українською. Саме цьому вважаємо тему цієї
розвідки надзвичайно актуальною, адже сучасна лінгвістика спрямована на інтеграцію зіставно-типологічного та лінгвокультурологічного підходів, необхідністю
більш детального та глибокого опису ґендерно маркованої лексики, яка є унікальним фрагментом мовної картини світу в плані семантичного наповнення та культурологічного значення.
Метою розвідки є комплексний зіставний аналіз гендерно маркованої лексики
як засобу вербалізації концепту ЖІНКА в грецькій та українській мовних картинах світу.
Як вже зазначалось вище, одним з ключових концептів будь-якої культури є
концепт ЖІНКА. Він є проекцією стереотипних уявлень про жінку як носія соціально предписаних якостей та ознак. Вони сформувались на основі ролей, що виконує жінка у суспільстві [Ковальчук 2009, 94].
О. А. Чибишева, досліджуючи концепт ЖІНКА, що об’єктивується у фразеологізмах російської та англійської мов, пропонує таку класифікацію для його аналізу:
1. Мікроконцепт "Зовнішні характеристики людини"; 2. Мікроконцепт "Внутрішні
характеристики людини"; 3. Мікроконцепт "Соціальні характеристики людини"
[Чибишева 2005]. На нашу думку, запропонована класифікація є найоптимальнішою та всеохоплюючою для характеристики концепту ЖІНКА в новогрецькій та
українській мовах. Отже, перейдемо до аналізу.
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До мікроконцепту "Зовнішні характеристики" входять концептуальні аспекти
"Зовнішність", "Біологічні характеристики" та "Сексуальна привабливість" (новогрецька мова – 70 %, українська мова – 60 %).
Українська мовна картина світу репрезентує зовнішній вигляд жінки шляхом
його позначення за такими параметрами: за кольором шкіри і волосся; за будовою
тіла та зростом; характеристика в опозиції вродлива / невродлива; характеристика в
опозиції гарно, зі смаком убрана / неохайно (недоладно) вбрана, нечупарна [Сукаленко 2009, 12].
У мовній картині світу греків, на відміну від українців, зріст людини не постає
експресивно маркованою частиною дійсності. Ця ознака є периферійною у новогрецькій мові, наприклад у лексичних одиницях κιμπάρισσα (гарна, висока, струнка
жінка), κόμματος (дуже гарна та висока жінка), перш за все, актуалізується краса
жінки, а вже потім її зріст. В українській мові в структурі мікроконцепту "Зовнішні
характеристики" домінує пейоративно забарвлена ознака високого зросту, це підтверджують лексеми, які вживаються на позначення високої на зріст жінки: шафа,
гаргара, драбина, кобила, жирафа.
В обидвох мовах частіше концептуалізується худа жінка, ніж товста. Худу,
струнку, тендітну жінку асоціюють із: стеблина, билина, тополина, берізка, дошка
(худа, позбавлена жіночої принадності жінка), видра (енергійна й надмірно худа
жінка), лань (тонка і тендітна жінка). У новогрецькій мові теж присутні лексичні
одиниці, які характеризують струнку або надмірно худорляву жінку: κυπαρίσσι
(струнка дівчина), λυγερή (струнка жінка), ζαργάνα (струнка та тендітна жінка),
αερινό κορίτσι (тендітна, легка дівчина), εύζωνος (струнка жінка, з дуже стрункою
талією), αβρός (струнка та тендітна дівчина).
На позначення товстої, огрядної, неповороткої жінки в українській мові вживаються: тумба (товста, неповоротка жінка); гарба (огрядна жінка); корова, кобила,
свиня, (товста жінка), туча (огрядна жінка). В новогрецькій мові теж є свої аналоги,
що характеризують товсту жінку: φώκια (товста, незграбна жінка), αλόγα (велика та
некрасива жінка), πατάτα (товста баба), φάλαινα (товста жінка), βουβάλα (товста та
неохайна жінка), φακλάνα (товста жінка, з великим животом), πατόζα (дуже товста
жінка), σαλούφα (погана та товста жінка).
І в новогрецькій, і в українській мовах концептуальна ознака "фізично красива"
є домінантною. Ця ознака для жінки є визначальною, бо є досить багато мовних
засобів для об’єктивації та оцінки жіночої краси, наприклад, в українській мові
троянда, квітка, маків цвіт, зірка, писанка, картинка, венера; у новогрецькій –
βασίλισσα (королева, жінка з виразною красою та поставою), κούκλα (лялька, вродлива жінка), αλόγατο (шикарна жінка), ζόρκια γκόμενα (дуже гарна жінка), κουφέτο
(цукерка, гарна дівчина), αστέρι (зіронька, неймовірно вродлива та яскрава жінка),
μωρό (вродлива жінка). Концептуальна ознака "невродлива" вербалізується у системі фемінно маркованих лексичних одиниць: свиня, ряба корова, жаба, мокра курка, динозавр. У новогрецькій мові некрасиву жінку позначають такими лексемами: καινάρη (кривонога та некрасива жінка), μπουρούχα (некрасива жінка), σαλούφα
(некрасива дівчина), σαβούρα (негарна жінка).
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У сучасному світі однією з найважливіших ознак гарної жінки є її вбрання. Вона
має бути модною, стильною, доглянутою. Таким чином, цей стереотип позначився
на мовних засобах: павичка (жінка, яка має привабливе вбрання і привабливий зовнішній вигляд); лялька (гарна жінка, схожа на іграшку вбранням і виглядом);
τύπισσα (стильна, жінка, яка слідкує за собою), καμωματού (весела жінка, що слідкує
за своєю зовнішністю). Неестетично одягнена жінка концептуалізується у таких
фразеологічних одиницях: коза в сарафані (некрасиво, неакуратно одягнена жінка);
сіренька птаха (бідно вдягнена жінка з непомітною зовнішністю); εφόρεσε τον
ουρανό με άστρα (виряджена, розчепурена жінка), σκυλί (жінка, яка яскраво фарбується та вульгарно одягається), αλειμένη και πασαλειμμένη γυναίκα (занадто нафарбована жінка), λατέρνα φορτωμένη (розмальована жінка, багато косметики). Частіше
об’єктивується аспект "Неохайна, брудна жінка": нечупара, свиня, мавпа; κατιμάς,
λούτα, πατσαβούρα (нечупарна жінка, що недбало ставиться до своєї зовнішності).
Отже, позитивну оцінку викликають такі риси, як приваблива зовнішність,
уміння викликати до себе симпатію, вміння одягнутись зі смаком. Домінантною в
українській, та ще більш в новогрецькій мовах залишається концептуальна ознака
"фізична краса". Зневажливі конотації превалюють у одиницях на позначення занадто худої та огрядної жінки, а також занадто нафарбованої жінки, з дуже яскравим макияжем.
Концептуальний аспект "Вік жінки" традиційно пов’язаний з молодістю та старістю жінки. Однак, слід підкреслити, що лексичних та фразеологічних одиниць на
позначення жінки середнього та старшого віку набагато більше, ніж молодої: зів'яле
осіннє листя (жінка старше середнього віку); літо (мудра жінка середнього віку);
достиглі ягоди (зріла жінка); гиба (стара, немічна жінка); ακρόπολη (дуже стара жінка), πατσόγρια (зморшкувата стара), μπαγιάτικη μπουγάτσα (стара жінка), τα έχει τα
χρονάκια της (жінка у віці), περσινά ξινά σταφίλια (згадала бабуся як була дівчиною),
γεροντοκόρη, μένω (μπαίνω) στο ράφι (стара діва), η γριά κότα έχει το ζουμί (стара діва з
молодим чоловіком), καφεκούτι, πατσούρα, μπαγιάτα (стара жінка), τεκνατζού (стара
жінка, якій подобаються молоді хлопці), γιούπι γιαγιά (бабка-ягідка, енергійна жінка
у віці, що приваблює чоловіків).
Отже, можна зробити висновок, що домінування негативно забарвлених мовних
одиниць на позначення жінки середнього та старшого віку є універсальною закономірністю функціонування фемінітивів. Однак, зауважимо той факт, що у новогрецькій мові, окрім позначення власне віку жінку, акцентується увага на спроможності зрілої жінки приваблювати молодих чоловіків.
У межах аспекту "Сексуальна привабливість" актуалізації зазнають такі жіночі концептуальні ознаки, як "жінка як об'єкт чоловічого сексуального інтересу" та "розпусна, легкодоступна". Ці лексеми характеризують зовнішню привабливість, округлість жіночих форм чи їх відсутність, наприклад, плоскирка,
грушечка; κόντρα πλακέ, η παντόφλα (жінка з маленькими грудями), τα μπαλκόνια,
ο Όλυμπος και ο Κίσσαβος (великі груди). Здебільшого ці лексичні одиниці належать
до сленгу або, навіть, вульгаризмів: вириня, гарка, шворка, бинда; η καραμουτζού,
η βίζα, το κλαρίνο, το σουρωτήρι (легкодоступна, аморальна жінка). Слід зазначити,
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що цей аспект доречно розглядати в межах двох мікроконцептів: "Зовнішні характеристики" та "Соціальні характеристики". І в українській, і в новогрецькій
мовах існує розмаїття лексем на позначення вищезазначених ознак, адже сексуальна привабливість жінки, її статева активність завжди були і залишаються у
центрі уваги як чоловіків, так і жінок. Однак, у новогрецькій мові згідно отриманих даних (40 %) цей аспект представлено найбільшою кількістю одиниць.
Можливо, це пояснюється тим, що сексуальність грецького народу, його жага до
пристрастей та чуттєвість як етносу, що проживає у південному Середземномор’ї, є загальновідомими.
До мікроконцепту "Внутрішні характеристики" входять концептуальні аспекти
"Морально-етичні якості", "Емоційно-психологічні характеристики" та "Інтелектуальні здібності" (новогрецька мова – 20 %, українська мова – 30 %).
До лексико-семантичного поля "Морально-етичні якості" належать здебільшого
негативно забарвлені лексичні та фразеологічні одиниці, що уособлюють гординю,
пихатість, лицемірство, хитрість, аморальну, розпусну поведінку жінки, наприклад:
пава, зозуля, сова, лисиця, бестія, шельма; φυλάει το βρακί της μα πουλάει το σαρκί της
(лицемірна аморальна жінка), κάρο με πατάτες (дуже погана, аморальна жінка),
γύναιο (нестерпна жінка), διαβόλισσα (чортиця, хитра жінка, авантюристка), θηλικό
του διαβόλου (хитра жінка), κοπέλια (дівчина без моральних цінностей). Однак, існує
ряд позитивних лексем, що позначають добру, щиру, чесну, роботящу жінку: ангел,
сонечко, киця, бджілка, богиня; εργατικιά, μέλισσα (працьовита жінка), παρθένα (чиста, цнотлива дівчина), χαμηλοθόρα (скромна жінка).
Концептуальний аспект "Емоційно-психологічні характеристики", з одного боку, представлено лексичними одиницями, що позначають схильність до пліткарства, балакучість, злість, знервованість, нестерпність: відьма, мегера, ворона, сорока,
змія, гадюка; γαμιόλα, μέγαιρα (зла жінка), κατίνα, αβανιάρα, γλωσσοκοπάνα, κυράτσα
(пліткарка), γαλιάνδρα, καρακάξα (говірлива, балакуча жінка), ατσικνίδα (кропива,
жінка-язва), γκρινιάρα (сварлива баба), στρίγγλα (відьма, жінка з поганим характером), κροταλίας (змія підколодна); а з іншого боку, лексемами, що позначають врівноважену, спокійну, недратівливу жінку: душечка, голубонька, лебідонька; λέαινα
(спокійна, сильна, врівноважена, мужня жінка).
У концептуальному аспекті "Інтелектуальні здібності" було знайдено незначну
кількість прикладів і в українській, і в новогрецькій мовах, які здебільшого позначають дурну, неосвічену, нерозумну дівчину або жінку: овечка, калоша, курка;
καθρίν (дурна жінка), ξανθιά (дурна жінка, що не розуміє з першого разу), προβατίνα
(безглузда жінка, вівця), παρτσακλό (дурна провокаційна дівчина).
Отже, проаналізувавши мікроконцепт "Внутрішні характеристики", можна
зробити висновок, що в обох мовах засуджуються такі риси жінки, як чванливість, озлобленість, хитрість, надмірна балакучість та пліткарство, невисокі розумові здібності. Зауважимо, що у новогрецькій мові, на наш погляд, нетерпимість
щодо цих рис є більш вираженою і саме цьому пояснюється значне переважання у
ній негативно забарвлених одиниць на позначення цього мікроконцепту у порівнянні з українською.
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До мікроконцепту "Соціальні характеристики" входять концептуальні аспекти "Сімейний стан", "Взаємовідношення з оточуюючими людьми", "Соціальнозначима діяльність" та "Соціальний статус" (новогрецька мова – 10 %, українська
мова – 10 %).
Ядром цього мікроконцепту виступають лексеми, що об’єктивують жінку, перш
за все, як мати, дружину, берегиню домашнього вогнища та гарну господиню. Наприклад, лебідка, гуска, куріпочка, мадонна, берегиня; κότα, κλώσσα (квочка, домосідка, домогосподарка, дбайлива дружина та мати), άξια (гарна дружина),
δεσμευμένη (заміжня жінка). Периферійним ж є одиниці, що позначають професійний статус та діяльність жінки, її зв’язки з соціумом: бізнес-леді, шоу-вумен;
σταρλετίτσα (успішна, молода, незалежна жінка, що робить кар’єру), ενζενύ (молода,
фотогенічна, сексапільна дівчина, що робить кар’єру у шоу-бізнесі).
Ознака самотня концептуалізує жінку, яка не має родини або не живе в родині:
верба, билина (самотня жінка), голубиця Ноєва (самотня жінка, яка не має пари й не
може визначитися в житті). У новогрецькій мові знайдено лише один приклад:
κουκουβάγια (самотня жінка).
Також можна виділити такі концептуальні ознаки, які виявляються у ставленні
до чоловіка, наприклад: віддана – лебідка (вірна, віддана жінка); жінка, яка має
владу над чоловіком – владна королева (жінка, яка має владу над чоловіком); τον
έχει δεμένο στην καλτσοδέτα της (жінка, що керує чоловіком), τον έχει στο βρακί της
(тримати чоловіка під каблуком). Негативні ознаки жінки, які виявляються в сімейному житті: погана господиня, яка дратує свого чоловіка – ґвалт; απονοικοκυρά –
погана господиня; жінка, яка нав'язливо намагається вплинути на чоловіка, змінити
його думку, поведінку, ставлення до життя – навіжена мантачка; ξέκωλο (прилипала, приставуча жінка).
Отже, з проаналізованого матеріалу видно, що найчастіше концепт ЖІНКА зображено негативно. Це, очевидно, показує, що ще й сьогодні у суспільстві присутня
дискримінація жінок та жінка зображується як другорядний член суспільства, що
вказує на патріархальність сучасного суспільства. Вербалізація аналізованих концептів має національну специфіку, що зумовлена особливостями етнічної свідомості носіїв мови, яка віддзеркалюється крізь призму соціально-аксіологічних, емотивно-оцінних, морально-етичних показників.
Подальша перспектива вбачається у дослідженні мовної картини світу, що постає у грецьких та українських прислів’ях та приказках, що зображують жінку.
Жарикова Ю. В., канд. филол. наук, ст. препод.
Мариупольский государственный университет
Вербализация концепта ЖЕНЩИНА в украинском и новогреческом языках
В статье рассмотрены особенности вербализации концепта ЖЕНЩИНА в новогреческом и украинском языках. Приведена классификация, которая охватывает "Внешние характеристики человека",
"Внутренние характеристики человека" и "Социальные характеристики человека". Анализ подан с
учетом национальной специфики каждого языка.
Ключевые слова: женщина, концепт, концептуальный признак, национальная специфика.
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The article deals with the peculiarities of verbalization of the concept WOMAN in modern Greek and
Ukrainian languages. It provides a classification that covers "External characteristics of a person", "Internal
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national specificity of each language.
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УДК 811.133.1’373.7:392
АКСІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ
У ФОЛЬКЛОРНО-МАГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
ФРАНЦУЗЬКИХ ЛЮБОВНИХ ЗАМОВЛЯНЬ
Кіреєнко Катерина Володимирівна,
канд. філол. наук, ст. викл.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Розглянуто французькі любовні замовляння під кутом зору когнітивної лінгвістики з метою дослідження репрезентації в них концепту КОХАННЯ. Увагу зосереджено на аналізі аксіологічних ознак концепту КОХАННЯ у французькій фольклорно-магічній картині світу, встановлено їх кількість та відсоткову вагомість у структурі дослідженого концепту. Виокремлено такі особливості фольклорно-магічної
картини світу, як формальність фольклорної лексики, широка парадигматичність і узагальненість семантики фольклорного слова, семіотичність слова у фольклорі, персоніфікація, суміжність, аналогія.
Ключові слова: загальне мовознавство, когнітивна лінгвістика, концептуальний аналіз, концепт,
картина світу, фольклор, магія, замовляння.

Антропоцентричний та функціональний принципи сучасної лінгвістики передбачають погляд на мовні факти з позиції носія мови, що зумовлює зосередження
уваги на структурі мовлення (мовленнєвого акту) і способах спілкування, дослідженні мови у зв’язку з виконуваною нею соціальною функцією. Загальне посилення інтересу до магії як культурного феномена, до магічної практики різних народів, зокрема й до магії вербальної, вимагає осмислення специфіки функціонування мови в цій сфері народного життя. У зв’язку з цим актуальним є аналіз замовлянь як текстів, що функціонують у сакральній сфері буття народу, виявляють різні
аспекти реалізації магічної функції мови, репрезентують своєрідну картину світу,
оскільки вони є продуктом особливої світоглядної системи. На сьогоднішній день
дослідження замовлянь реалізовано в кількох напрямках: реконструкції первинного
ритуально-міфологічного змісту замовлянь (Л. Е. Гарнер, Ф. Грендон, Дж. Греттен,
Е. Доббі, О. М. Єлеонська, Ч. Зінгер, М. Кемерон, О. Кокейн, Б. К. Малиновський,
В. Мансікка, Г. Стормз, В. М. Топоров, Л. Уестон, А. Фолі, О. О. Черепанова та ін.);
їхньої семантики та синтактики (А. Беттс, С. Гауер, Ф. Голтон, А. Дукерт, М. Нельсон, Е. В. Померанцева, С. М. Толстая, Г. Чікерінг, О. В. Юдін); зв’язку з медичною
практикою (А. ван Аредалл, М. Кемерон, О. Кокейн, М. Лівінгстоун, І. Ю. Черепанова) [Кіреєнко 2013, 1]. Актуальність статті зумовлено відсутністю праць, у
яких французькі любовні замовляння було б проаналізовано під кутом зору когнітивної лінгвістики з метою дослідження репрезентації в них концепту КОХАННЯ.
Пропонована розвідка є частиною комплексного лінгвістичного дослідження і має
на меті виявити аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у французькій фольклорно-магічній картині світу. Об’єктом вивчення є тексти любовних замовлянь
французької вербальної магічної традиції. Предмет дослідження – вербалізація
аксіологічних ознак концепту КОХАННЯ у французькій фольклорно-магічній картині світу. Матеріалом дослідження слугують збірники французьких замовлянь,
упорядковані Ph. Saint-Martin (2001), P. Guérin (2002), D. Phild (2003), A. Travoff
(2005), L. Pavesi (2007), M.-Ch. Delmas (2009). Усього проаналізовано 129 текстів
французьких любовних замовлянь.
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Замовляння функціонують у сфері сакрального буття народу та репрезентують
своєрідну світоглядну систему, особливу фольклорно-магічну картину світу, що є
продуктом найдавнішого магічного світогляду, для якого характерна віра у всеосяжний зв’язок усього сущого, у безперервність буття, емоційно-образне сприйняття
світу, одухотворення природи. На мовленнєвому рівні зазначені світоглядні особливості знаходять відображення в персоніфікації, суміжності, аналогії. Своєрідне
сприйняття часу-простору (все існує завжди, ніколи й нікуди безслідно не зникає, а
лише переміщується в просторі) зумовлює особливу семантику граматичних форм
часу, особливе смислове й функціональне навантаження локативів, синтаксичних
спонукальних та інфінітивних конструкцій. Відносини, що виникли між системою
традиційних культурних смислів, яка утворює фольклорно-магічну картину світу,
та мовними засобами, що її репрезентують, багато у чому відмінні від аналогічних
у нефольклорній сфері. При цьому специфічними явищами фольклорно-магічної
картини світу є формальність фольклорної лексики, широка парадигматичність і, як
наслідок, узагальненість семантики фольклорного слова, а також семіотичність
слова у фольклорі. У вербальній реалізації фольклорно-магічної картини світу знаходять відображення стереотипи традиційної народної культури. Загальна міфологічна орієнтація національної концептуальної картини світу детермінована набором
функцій міфу як динамічної концептуальної системи, спрямованої насамперед на
пояснення світового порядку та визначення місця індивіда в ньому, а також особливостями міфопоетичної логіки, котра оперує ментальними образами, що постають унаслідок взаємодії глибинних архетипів свідомості та колективного несвідомого [Кіреєнко 2013, 5–6].
Аналіз текстів французьких любовних замовлянь дав змогу виявити 72 семантико-когнітивні ознаки концепту КОХАННЯ у складі дев’ятьох семантичних блоків
[Кіреєнко 2013, 11]. Аксіологічний блок об’єднує 24 ознаки дослідженого концепту
і складає 19,78 % його структури. Отже, нами було виокремлено такі аксіологічні
ознаки концепту КОХАННЯ фольклорно-магічної картини світу французьких любовних замовлянь:
1. Щирість (1,08 %):
Amoureux(se), sois véritable, c’est tout ce que je demande [Guérin 2002, 103] (Коханий, будь щирим, це все, про що я прошу); Pendant que cette bougie brûle, un
véritable amoureux il devient [Guérin 2002, 81 – 82] (Він стає щиро закоханим).
2. Взаємність (3,23 %):
Tu reviennes à moi, plein(e) d’amour pour moi, comme j’ai de l’amour pour toi
[Saint-Martin 2001, 48] (Ти повернешся до мене, сповнений кохання до мене, як я
сповнена кохання до тебе); Je veux que tu trouves celui (celle) qui doit m’aimer et que
je veux aimer [Saint-Martin 2001, 33] (Я хочу, щоб ти знайшов того [ту], хто має мене
кохати й кого я хочу кохати); [Dites son nom], aime-moi autant que je t’aime [Guérin 2002, 183] ([Ім’я], кохай мене так, як я тебе кохаю); Moi, [votre nom], j’envoie et
reçois de l’amour [nom] [Travoff 2005, 27, 61] (Я, [ім’я], надсилаю й отримую кохання [ім’я]); Michaël, Gabriel, Raphaël, faites que [nom] conçoive pour moi un amour
égal au mien [Delmas 2009, 82] (Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, зробіть так, щоб [ім’я] зачав кохання до мене, рівне моєму коханню); De la même façon que je te regarde, de la
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même façon tu dois me regarder [Travoff 2005, 78] (Як я дивлюсь на тебе, так і ти повинен дивитися на мене); Je l’aime, je le veux, il doit éprouver le même désir pour moi
[Guérin 2002, 161] (Я його кохаю, я його хочу, він повинен відчувати те саме
бажання до мене); Elle trouve la flamme de mon désir et est consumée par elle
[Phild 2003, 80] (Вона всюди зустрічає полум’я мого бажання й палає ним).
3. Щастя (2,51 %):
À présent, soyons heureux [Saint-Martin 2001, 41, 44] (Тепер будьмо щасливі);
Qu’elle soit absolument convaincue que personne d’autre que moi ne pourrait le rendre
heureuse [Saint-Martin 2001, 25] (Щоб вона була цілком переконана, що ніхто, крім
мене, не може зробити її щасливою); Grand Vassago, travaille pour mon bonheur et
pour le bonheur de [son nom] [Pavesi 2007, 135] (Великий Вассаго, працюй задля мого щастя та щастя [ім’я]); Que vienne à moi l’âme soeur m’apportant enfin le bonheur
[Travoff 2005, 45] (Щоби прийшла до мене споріднена душа, принісши мені нарешті щастя); À l’amour et à jamais par ces pétales ainsi déposées leur bonheur pourra
éclater [Travoff 2005, 71] (На вічне кохання цими пелюстками їхнє щастя вибухне);
Que le bonheur fasse place au malheur [Travoff 2005, 101] (Нехай щастя поступиться
місцем нещастю).
4. Радісне кохання та успіх (0,35 %):
L’amour joyeux et la fortune, viendront vers nous deux [Saint-Martin 2001, 40] (Радісне кохання та успіх прийдуть до нас).
5. Відсутність критики, підозри, розчарування, нерозуміння (0,35 %):
Qu’entre mon partenaire et moi disparaisse toute critique, tout soupçon, tout
désamour, tout malentendu [Saint-Martin 2001, 39] (Щоби між мною та моїм партнером зникли будь-які критика, підозра, розчарування, нерозуміння).
6. Гармонійне поєднання енергій (0,35 %):
Nos deux énergies se mélangent harmonieusement [Phild 2003, 43] (Наші дві енергії
змішуються гармонійно).
7. Приверненість душі (0,35 %):
Que l’âme de cette femme se tourne vers moi [Guérin 2002, 81] (Щоб душа цієї жінки привернулася до мене).
8. Спорідненість душ (0,71 %):
Que mon âme jumelle, l’Homme de ma vie, vienne à moi [Saint-Martin 2001, 52]
(Щоб моя рідна душа, моя половинка, чоловік мого життя прийшов до мене); Que
vienne à moi l’âme soeur [Travoff 2005, 45] (Щоби прийшла до мене споріднена душа).
9. Чисте кохання (0,71 %):
Que l’image lumineuse de mon désir et la douce image de ma bien-aimée soient unies
à jamais dans un amour pur [Saint-Martin 2001, 28] (Хай з’єднаються назавжди світлий образ мого бажання та солодкий образ моєї коханої в чистому коханні); Qui
viendra à moi pour m’aimer avec pureté [Saint-Martin 2001, 27] (Яка прийде до мене,
щоби кохати мене з чистотою).
10. М’яке й солодке кохання (0,35 %):
Sallos, Roi Fort, fais qu’il [qu’elle] m’aime avec un amour doux comme ton miel
[Saint-Martin 2001, 18] (Саллосе, Сильний Короле, хай він [вона] мене любить коханням м’яким і солодким, як твій мед).
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11. Запашне кохання (0,35 %):
Sallos, Roi Fort, fais qu’il (qu’elle) m’aime avec un amour parfumé comme ta
cannelle [Saint-Martin 2001, 19] (Саллосе, Сильний Короле, хай він [вона] мене любить коханням запашним, як твоя кориця).
12. Любострастя (0,35 %):
Je me nourrirai de son corps dans la volupté [Phild 2003, 102] (Я буду себе живити
його тілом у задоволенні).
13. Повнота, наповненість коханням (1,43 %):
Tu reviennes à moi, plein(e) d’amour pour moi, comme j’ai de l’amour pour toi
[Saint-Martin 2001, 48] (Ти повернешся до мене, сповнений кохання до мене, як я
сповнена кохання до тебе); Afin que [dites le nom de la personne à qui vous voulez
être lié(e)] soit empli d’amour pour moi [Guérin 2002, 134] (Щоб [ім’я] був сповнений коханням до мене); Que la force d’amour que j’éprouve pour [nommez la
personne] remplisse tout son être, jour après jour, nuit après nuit [Guérin 2002, 149]
(Щоб сила кохання, яку я відчуваю до [ім’я], наповнювала всю її сутність, день за
днем, ніч за ніччю); Grand Vassago, qui peut remplir d’amour l’âme des hommes,
travaille pour mon bonheur et pour le bonheur de [son nom] [Pavesi 2007, 135] (Великий Вассаго, який може наповнювати коханням душі людей, працюй задля мого щастя та щастя [ім’я]).
14. Наповненість об’єктом кохання (1,07 %):
Afin qu’il soit empli de moi [Guérin 2002, 117] (Щоб він був наповнений мною);
Afin que celle-ci emplisse son coeur et son corps de moi, jour après jour, un peu plus
chaque jour [Guérin 2002, 133] (Щоб він наповнював своє серце та своє тіло мною,
день за днем, все більше з кожним днем); Qu’il [elle] se remplisse de moi [Guérin 2002, 143] (Щоб вона наповнилася мною).
15. Об’єднання (1,07 %):
Je t’unis à moi [Phild 2003, 87] (Я тебе з’єдную з собою); Nous sommes deux
parties de la même source originelle [Phild 2003, 151] (Ми є дві частини одного джерела); Créature de papier, tu représentes [nom], à laquelle je m’unis par ma chair et
l’esprit [Phild 2003, 151] (Створіння з паперу, ти втілюєш [ім’я], з якою я з’єднуюся
тілом і духом).
16. Об’єднання на божественному плані (1,07 %):
Afin que vous entriez en communion pour nous réunir moi-même [citez votre prénom
et votre nom] et celui [ou celle] que j’aime [citez son prénom et son nom] sur le plan
divin [Guérin 2002, 93] (Щоб ви нас об’єднали, мене [ім’я та прізвище] та того,
кого я кохаю [ім’я та прізвище коханої людини] на божественному плані); Que
mon ange gardien [nommez-le] s’unisse à son ange gardien [nommez-le] et que cette
union se réalise dans les cieux tout comme notre union se réalisera sur cette terre
[Guérin 2002, 149] (Щоб мій ангел-охоронець [ім’я] об’єднався з її ангеломохоронцем [ім’я], і щоб цей союз реалізувався на небесах, як і наш союз реалізується на землі); Que les déesses et les dieux prennent ce visage. Que la lune prenne
mon image [Travoff 2005, 45] (Щоби богині й боги отримали та прийняли цей образ. Щоб місяць отримав і прийняв мій образ).
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17. Об’єднання внутрішніх Я (0,35 %):
Que mon moi intérieur s’unisse au sien [Guérin 2002, 149] (Щоб моє внутрішнє Я
об’єдналося з її внутрішнім Я).
18. Об’єднання сердець (0,71 %):
Unissez nos coeurs de façon ferme et définitive dans un grand et inépuisable amour
[Saint-Martin 2001, 32] (З’єднайте наші серця міцно й остаточно в одне велике
та невичерпне кохання); Réunissez ces deux coeurs et faites qu’il ne soit qu’un
[Phild 2003, 151] (З’єднайте знову ці два серця в одне).
19. Об’єднання вузами пролітої крові (0,35 %):
Que tu sois uni à moi par le lien du sang versé [Travoff 2005, 100] (Щоб ти був
об’єднаний зі мною вузами пролитої крові).
20. Струм кохання передається від ОЗ до СЗ (0,35 %):
Qu’un courant d’amour passe d’elle à moi par l’intermédiaire de cette aiguille
[Phild 2003, 21] (Нехай струм кохання передається від неї до мене через цю голку).
21. Циркуляція енергії кохання між серцями СЗ і ОЗ (0,35 %):
Entre nos deux coeurs les énergies d’amour circulent librement et harmonieusement
dans les deux sens [Phild 2003, 33] (Між нашими двома серцями енергія кохання циркулює вільно й гармонійно в обох напрямках).
22. Енергія кохання СЗ передається в серце, тіло й душу ОЗ та розсіюється в
ній (0,35 %):
Mon énergie d’amour se transmet dans le coeur, le corps et l’âme de [nom]. Elle se
diffuse en elle jusqu’à provoquer son retour [Phild 2003, 141] (Моя енергія кохання
передається в серце, тіло й душу [ім’я]. Вона розсіюється в ній, щоб викликати її
повернення).
23. Серце береже кохання (0,35 %):
Coeur, garde-moi ton amour [Delmas 2009, 84] (Серце, бережи твоє кохання до
мене).
24. ОЗ відкривається коханню СЗ (1,43 %):
Qu’elle ouvre celui qui lira la lettre écrite par son canal à l’amour que je lui porte
[Phild 2003, 37] (Щоб вони відкрили того, хто прочитає цей лист, коханню, яке я
несу); Que [nom] s’ouvre à mon amour [Phild 2003, 21] (Нехай [ім’я] відкриється моєму коханню); Que je puisse ouvrir le coeur de [nom] à mon amour [Phild 2003, 41]
(Щоб я міг відкрити серце [ім’я] моєму коханню); Forces de vie, forces de lumière,
forces d’amour à l’oeuvre dans l’Univers, que votre énergie ouvre [nom] à la force de
mon amour [Phild 2003, 57] (Сили життя, сили світла, сили кохання на службі Всесвіту, щоб ваша енергія відкрила [ім’я] силі мого кохання).
Отже, аналіз текстів французьких любовних замовлянь дав змогу виявити 24 семантико-когнітивні ознаки концепту КОХАННЯ у складі аксіологічного блоку,
який складає 19,78 % структури дослідженого концепту, а саме щирість, взаємність, щастя, радість, успіх, відсутність критики, підозри, розчарування чи нерозуміння, гармонійне поєднання енергій, спорідненість душ та ін. Плідним для подальших студій у цьому напрямку ми вважаємо дослідження репрезентації концепту
КОХАННЯ у любовних замовляннях інших етнолінгвокультур.
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Аксиологические признаки концепта ЛЮБОВЬ в фольклорно-магической картине мира
французских любовных заговоров
Рассмотрены французские любовные заговоры с точки зрения когнитивной лингвистики с целью
исследования репрезентации в них концепта ЛЮБОВЬ. Внимание акцентируется на анализе аксиологических признаков концепта ЛЮБОВЬ во французской фольклорно-магической картине мира, их
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Axiological Features of Concept LOVE in the Folklore-Magic World Model of French Love Spells
The present article addresses French love spells from the point of view of cognitive linguistics with the
purpose of analysis of representation of the concept LOVE in them. The analysis of axiological features of the
concept LOVE in French folklore-magic world image is emphasized, as well as the quantity of such features and
their percentage ponderability in the structure of the analyzed concept. Such features of the folklore-magic world
image as formality of folklore vocabulary, broad paradigmatic nature and generalization of semantics of folklore
word, semiotic nature of the folklore word, personification, contiguity, analogy are singled out.
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ТРИСКЛАДОВИКИ У ТВОРЧОСТІ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ 80-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
Любімова Оксана Василівна,
канд. філол. наук, асист.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
У статті розглянуто західноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Зокрема досліджено трискладові розміри. У сегменті трискладових форм традиційно превалювали амфібрахічні, а саме –
Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. Домінував чотиристоповий амфібрахій. В означене десятиріччя поети опробували великий пласт дактилічних розмірів: Д2, Д3, Д4 та різностопові форми. Автори
зверталися й до анапеста (Ан2, Ан3, Ан4 і врегульовані різностоповики) та логаедів.
Ключові слова: версифікація, силабо-тоніка, метрика, ритміка, віршовий розмір, понадсхемний наголос, зрушення наголосу, цезура, трискладовики, амфібрахій, дактиль, анапест.

Віршування поетів Західної України 80-х років ХІХ століття частково розглядали Г. Сидоренко [Сидоренко 1980], Н. Костенко [Костенко 2006], Б. Бунчук [Бунчук 2000] та інші літературознавці. Окремі праці, які були присвячені оглядові
українських літературних поетичних форм цього періоду, – статті, посібники та
монографії про версифікацію авторів окресленого десятиліття стосуються творчості
найвизначніших поетів того часу.
Аналіз поетичних творів цілого пласту митців окремого періоду щодо метрики
та ритміки, систематизація та узагальнення одержаних даних увиразнюють загальну картину віршованих форм української поезії позаминулого століття як важливої
складової поетики і дають можливість побачити увесь спектр вітчизняної версифікації 80-х років ХІХ століття.
Об’єктом вивчення стали усі поетичні твори окресленого часового відтинку, написані авторами Західної України. Предмет дослідження – метрика та ритміка силаботонічних розмірів. Про двоскладові розміри йдеться у попередніх публікаціях [9; 10].
Детальніше розглянемо аспект трискладовиків у віршованих творах західноукраїнських авторів.
22,3 % від усіх силабо-тонічних поезій окресленого десятиліття припадає на трискладовики. Серед них традиційно превалюють амфібрахічні твори (49,5 % від усіх
трискладовиків і 14,7 % від усіх монорозмірних силабо-тонічних віршів). На монорозмірні амфібрахії припадає 56,6 %, частка різностопових текстів сягає 43,4 %.
Західноукраїнські поети застосували Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики.
Найбільше амфібрахічних творів засвідчено у поетичному доробку І. Франка
(35 поезій, що становить 10 % від усіх віршів періоду).
Амф2 витримано 3,7 % від амфібрахіїв і 1,8 % від усіх трискладовиків. До цього розміру звертався лише І. Франко у творах "Вій, вітре, горою…" і "Мій раю
зелений…" (1880). За даними Б. Бунчука, у першому вірші наявні додаткові наголоси у 9-у і 11-у рядках, у другому – їх немає. Наведемо дві строфи твору "Вій,
вітре, горою…":
Вій, вітре, горою
∪⊥∪||∪⊥∪
Над сею тюрмою,
∪⊥∪||∪⊥∪
Заплач надо мною,
∪⊥||∪∪⊥∪
Як рідний, як брат!
∪⊥∪||∪⊥
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Розвій ті надії
∪⊥||∪∪⊥∪
Злудні, хоч яркії,
∪⊥||∪∪⊥∪
Що серце, мов змії,
∪⊥∪||∪⊥∪
Гризуть і палять!
∪⊥||∪∪⊥
[Франко 1976, т.1, 42].
Ритм Амф2 фіксуємо у поліметричних творах С. Воробкевича. Автор у цей період не вдався до Амф2 як до самостійного розміру, однак він був використаний поетом ще 1863 року у вірші "Де серце моє" [Протасова 2008, 142].
22,6 % від усіх амфібрахіїв укладено тристоповиками. Амф3 апробували у цей
період І. Франко (10 творів, 3 % від усіх текстів автора), по одному віршеві дали
У. Кравченко та С. Воробкевич. Для прикладу наведемо першу строфу поезії
У. Кравченко "В конвалії чашці глибокій…" (1884) у якій фіксуємо "чисті" рядки
тристоповика:
∪⊥∪∪||⊥∪∪⊥∪
В конвалії чашці глибокій
чом перлами сльози тремтять?
∪⊥∪∪||⊥∪∪⊥
На неба леваді широкій
∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪
чом зорі, мов з горя, дрожать?
∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥
[Кравченко 1958, 37].
Розмір тристоповика в основному витримано чітко, за винятком двох творів
І. Франка, у яких є "вкраплення" іншорозмірних рядків у тканину Амф3. Це, зокрема, поезія "Самбатіон" (1883). У ній є строфи з ритмом Амф4343 і Амф3343, а у
вірші "До штурму!" (1883) наявний катрен з анапестичним ритмом. Усереднений
відсоток рядків з атонаціями в Амф3 – 2, із понадсхемними наголосами – 15,3 %.
Чотиристоповиками традиційно укладено найбільше творів – 30,2 % від амфібрахіїв і 15 % від усіх силабо-тонічних трискладовиків. До Амф4 виявили цікавість
І. Франко, У. Кравченко, С. Воробкевич, О. Маковей, К. Попович.
Майже у всіх чотиристопових амфібрахічних структурах західноукраїнські автори
витримували "правильний" ритм. У більшості творів фіксуємо значний відсоток рядків із понадсхемними наголосами. Так, у вірші У. Кравченко "Поглянь лиш, красуне!…" (1885) частка обтяжень становить 45,8 %, у творі "Сріблястих рік шепіт…" –
56,23 %, а в поезії "Так ніжна, хоч повна усіх почуваннів…" (1885) – 66,6 %, окрім
того, в останньому тексті наявний рядок із ритмом Амф3. Ритм Амф4 у творі У. Кравченко "Втомилося серце і сили не має…" (1884) густо "помережаний" рядками зі
зрушеннями наголосів, таких фіксуємо 30 %. По 16,6 % обтяжень спостерігаємо у
творах С. Воробкевича "Над Прутом" (1885) та К. Попович "Вічна любов" (1884), у
другому вірші 8,3 % рядків атоновані на І стопі. У творі С. Воробкевича "Петро ся
вернув" (1881) фіксуємо 37,5 % зрушень наголосу ("…із війська кучерявий Петро ся
вернув…" ∪⊥∪∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥, цей верс повторюється 9 разів у поезії).
Наведемо початок твору К. Попович "Вічна любов" і його ритмічну схему:
Не та любов вічна, що жаром у кров ∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥
∪⊥∪∪||⊥∪∪⊥∪∪⊥∪
Вливаєсь і, п’яна розкошами, мліє,
Мов хвиля бурлива кидаєсь і знов
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥
Втишаєся, слабне… Она студеніє…
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪
[Попович 1990, 19].
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Усереднений відсоток рядків з атонаціями – 1,3, із понадсхемними наголосами –
32,2 %.
Врегульованими різностоповиками характеризуються 28,3 % від амфібрахічних
текстів і 14 % від усіх трискладовиків періоду. До свого поетичного активу їх увели
І. Франко, У. Кравченко та В. Масляк.
Традиційно переважають вірші, укладені чергуванням чотиристопових та тристопових амфібрахічних рядків (73 % від усіх впорядкованих різностоповиків). До
Амф4343 зверталися усі три названі автори. У творах переважно витримано "чистоту" ритму, проте у двох поезіях У. Кравченко "Повінь Пруту" (1885) та "По ясному
небі тихенько пливуть…" (80-і роки) останні катрени характеризуються розміром
Амф4344. Наведемо останню поезію повністю:
По ясному небі тихенько пливуть
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥ Амф4
громадою білі хмарини,
∪⊥∪∪||⊥∪∪⊥∪ Амф3
∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥ Амф4
і сонічко їм озолочує путь
по глибині неба, по синій…
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪ Амф3
Ой хмари, чи вниз ви росою вночі
∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ Амф4
спливете на цвіти на в’ялі,
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪ Амф3
чи, з вітром могутнім горі летючи,
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥ Амф4
ударите громом з віддалі?
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪ Амф3
∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪∪⊥ Амф4
∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ Амф3
∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥∪∪⊥ Амф4
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥∪ Амф4
[Кравченко 1958, 62].
Амф4443 властивий віршам У. Кравченко "Чи ж вічно мені йти стрімкими стежками…" (1885) та творові-строфі І. Франка "В природи нема ні ядра, ні лупини…"
(1883). Цілком можливо, що такий ритм поетеса запозичила у свого учителя.
Амф4443 також мав місце серед основного розміру Амф4343 у віршах східноукраїнської поетки О. Пчілки ("Сердечні турботи", 1883) [Любімова 2013, 138].
Поезії У. Кравченко "Що цвітів зів’яло…" (80-і роки) притаманний розмір
Амф223223, однак другий шестирядник цього твору укладений Амф223224:
Що цвітів зів’яло,
∪⊥∪∪⊥∪
Амф2
що звуків сконало,
∪⊥∪∪⊥∪
Амф2
нечайно все щезло, як сни…
∪⊥∪∪⊥∪||∪⊥
Амф3
Не зірка надії,
∪⊥∪∪⊥∪
Амф2
лиш згадка ясніє,
∪⊥∪∪⊥∪
Амф2
хоча й не минув час весни.
∪⊥∪∪⊥||∪∪⊥
Амф3
Ой мислі, летючії хмари, крильми
легкими куди ви пливете?
Чи тихими ви розіллєтесь слізьми,
чи бурею-словом весь світ потрясете?

∪⊥∪∪⊥∪
∪⊥∪∪⊥∪
∪⊥∪||∪⊥∪∪⊥

Є цвіти барвніші,
є пісні гарніші,
та чар їх не надить мене;
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∪⊥∪∪⊥∪
Амф2
∪⊥∪∪⊥∪
Амф2
∪⊥∪∪⊥⊥||∪⊥∪∪⊥ Амф4 п/сх
[Кравченко 1958, 57–58].
Оригінальне комбінування різностоповиків спостерігаємо у поезіях І. Франка:
Амф33333343344 ("Баба Митриха", 1881), Амф44441 ("Гримить!", 1880).
Ритм Амф4242 (50 % від усіх рядків тексту) і Амф4243 (50 %) характерний для
вірша У. Кравченко "Із міццю беркута до світла високо…" (Миронові) (1883).
Ознаки невпорядкованого амфібрахічного різностоповика мають твори І. Франка "Правдива казка" (1880) і 1-а та 3-я частини циклу "Гадки на межі" (1881).
Анапестом витримано 23,3 % від трискладовиків і 5,2 % від усіх силаботонічних віршів періоду. На монорозмірні твори припадає 92 %, на врегульовані
різностоповики – 8 % від усіх анапестів.
До анапесту в цей період звертався тільки І. Франко. У його поетичному активі
засвідчено Ан2 (5 творів), Ан3 (15), Ан4 (2) та різностоповики (2).
Ан2 укладено вірші, що увійшли до циклу "Веснянки". У поетових двостоповиках немає атонацій. У середньому, відсоток рядків із понадсхемними наголосами в
Ан2 – 32.
Ан3 в І. Франка також виділяється "чистотою" розміру, за винятком уривка з поеми "Снігова казка" (1880 – 1881) та вірша "Лісовою вузькою дорогов…" (1882).
Загальна кількість рядків із понадсхемними наголосами у Франкових анапестичних
тристоповиках становить 26 %.
Ритм Ан4 мають два незначні за обсягом твори І. Франка "Коли чесний упаде, то
гнеть постає" (1883) та "Газеля" (1884). У поезіях фіксуємо по одному рядку з пропуском схемного наголосу.
Різностоповики представлені новими розмірами для поета, це – Ан223223 ("Як
метіль прошумить", 1883) та Ан3343 ("Не пора"). У тогочасній українській поезії
використаний І. Франком анапестичний розмір Ан3343 був доволі оригінальним та
рідкісним:
Не пора, не пора, не пора
∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
Москалеви й ляхови служить.
∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
Довершилась України кривда стара, –
∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
Нам пора для України жить
∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
[Франко 1887, 39].
22,4 % від трискладових розмірів і 5 % від усіх силабо-тонічних текстів 80-х років витримано в річищі дактиля. 70,8 % від дактилічних творів – монорозмірні,
29,1 % припадає на різностоповики.
До дактилічних структур в означене десятиліття знову звертається лише І. Франко. Поет застосував Д2 у поезіях "Місяцю-князю!", "Апострофа", "Перспектива"
(усі – 1883) та "Почин у всякому ділі…" (1889); Д3: "Всюди нівечиться правда…",
"Мчиться блискуча карета…" (обидва – 1880) та "Горе старому, ой горе!" (1889);
Д4: "Якось-то буде!" (1880), "Ужас на Русі" (автограф № 214 і № 548, 1880), "Гадки
над мужицькою скибою" (1881), "Рад би я, весно, в весельшії нути…" (1881), "Мизів’ялі миліші,
замовклі гучніші –
бо пам’ять про них тут – у серці живе
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халині Р." (1882), "Пісня і праця" (1883), "К.П." ("Гарна дівчино, пахучая квітко!",
1883), "Співакові" (1888) та різностоповики. Назвемо лише окремі дактилічні різностопові розміри, використані автором: Д3332, Д4442, Д44442, Д42442, Д4343.
У поетичній продукції окресленого десятиліття 1,6 % віршів від усіх силаботонічних творів кваліфікуємо як своєрідні логаеди (урегульоване чергування різнометричних рядків із застосуванням версів з трискладовими розмірами).
Багатий репертуар творів з означеною формою наявний в І. Франка. Б. Бунчук
поділив такі поезії на два види: "а) вірші з урегульованим чергуванням рядків із
трискладовими метрами; б) поезії з урегульованим чергуванням рядків із двоскладовими і трискладовими метрами" [Бунчук 2000, 159]. До першого виду вчений зараховує твори, укладені таким чергуванням метрів: Амф3 Ан3 Амф3 Ан3 ("Вже
сонечко знов по лугах…", 1880), Амф4 Ан3 Амф4 Д3 (вірш-строфа "Гадюка вбива
своїм зубом затрутим…", 1889), Ан3 Амф2 Д4 Амф2 (мініатюра "Не вбивати – се
перша з чеснот…", 1889).
До другого виду науковець відносить такі "логаеди": Амф4 Я2 Амф4 Я2 ("Не
винен я тому, що сумно співаю…" (1880), Амф333 Я2 Амф3 Я2 ("Три арештантки",
1881), Ан2 Х3 Ан2 Х3 ("Кожда пісня моя…", 1884), Ан2 Х4 Ан2 Х4 (мініатюра
"Наче віз без коліс…", 1883), Х5 Амф2 Х5 Амф2 (вірш-строфа "Мов той пишнобарвний цвіт прекрасний…", 1883).
Своєрідну логаедичну структуру спробувала відтворити У. Кравченко (цілком
очевидно, що поетеса наслідувала Франкові логаеди) у творі "Втомилося серце,
втомилось…" (1884), однак отримати "якісний" логаед авторці не вдалося. Тут маємо справу з невпорядкованим чергуванням трискладових і одного двоскладового
розмірів. 12-рядковий твір укладений так: 1-а строфа – Амф33 Я4 Амф3, 2-а –
Амф33 Ан3 Амф3 і 3-я – Амф3, Ан333. Наведемо два перші катрени поезії:
Втомилося серце, втомилось
∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Амф3
в короткій мандрівці життя;
∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
Амф3
чимало мрій перекотилось
∪⊥∪⊥∪∪∪⊥∪ Я4
руслом молодого чуття
∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
Амф3
∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Амф3
∪⊥∪∪⊥∪∪⊥
Амф3
∪∪⊥∪∪⊥∪∪⊥∪ Ан3
∪⊥∪⊥⊥∪∪⊥
Амф3, п/сх
[Кравченко 1958, 52].
Таку структуру віршознавці визначають як трискладовик зі змінною анакрузою.
Отже, 22,3 % від усіх силабо-тонічних поезій окресленого десятиліття припало
на трискладовики. Серед них традиційно домінували амфібрахічні твори (49,5 %
від усіх трискладовиків і 14,7 % від усіх монорозмірних силабо-тонічних віршів).
Поети Західної України застосували Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. На монорозмірні амфібрахії припало 56,6 %, частка різностопових текстів сягала 43,4 %.
Дактилічні форми представлені Д2, Д3, Д4 та різностоповиками. З анапестичних
розмірів були зафіксовані Ан2, Ан3, Ан4 та врегульовані різностоповики. Ці віршові розміри в окреслене десятиріччя наявні лише в І. Франка.
Втомилось серденько, втомилось…
Тривожно тремтить і болить, –
небагато хвилин пережило,
а вже за сном тихим квилить
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Результати нашої праці розширюють знання про українські метро-ритмічні форми означеного періоду, увиразнюють та конкретизують загальну картину особливостей віршових форм української поезії 80-х років ХІХ сторіччя, доповнюють наше уявлення про національну версифікацію цього часового відтинку. Одержані дані
можуть слугувати корисним матеріалом для зіставлення з віршознавчими даними
щодо інших літературних періодів.
Любимова О. В., канд. филол. наук, ассист.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Трехсложные размеры в творчестве западноукраинских поэтов 80-х годов ХІХ века
В статье рассмотрена западноукраинская поэзия в аспекте метрики и ритмики. В частности, исследованы трехсложные размеры. В сегменте трехсложных форм традиционно преобладали амфибрахические, а именно – Амф2, Амф3, Амф4 и разностопные амфибрахии. Преобладал четырехстопный
амфибрахий. В данном десятилетии поэты апробировали значительный пласт дактилических размеров: Д2, Д3, Д4 и разностопные формы. Авторы также обращались к анапесту (Ан2, Ан3, Ан4 и урегулированные разностопные анапесты) и логаэдам.
Ключевые слова: стихосложение, силлабо-тоника, метрика, ритмика, стихотворный размер, внесхемное ударение, сдвиг ударения, атонация, цезура, амфибрахий, дактиль, анапест.
Lyubimova O. V., Ph. D., Assistant Professor
Yurij Fed’kovych Chernivtsi National University
Three-Syllable Meters in the Pieces of West Ukrainian Poets of the 80-s of the Nineteenth Century
The article explores West Ukrainian poetry in terms of meter and rhythm, with three-syllable meter in the
focus of attention. The segment of three-syllable meter is dominated by amphibrachic forms – Amphibrach2,
Amphibrach3, Amphibrach4 and three-syllable forms with different meters is dominated by Amphibrach4.
The poets tested a vast array of dactyls meters over the mentioned decade, namely Dactyl2, Dactyl3, Dactyl4
and other metric sequences. The authors also resorted to anapest (Anapest2, Anapest3, Anapest4 and other
fixed metric sequences) and logaed.
Key words: versification, syllabotonic, metrics, rhythmics, metre, stress shift, supraschemic accent,
caesurae, three-syllable meters, amphibrach, dactyl, anapest.

Література:
1. Бунчук, Б. Віршування Івана Франка : монографія / Борис Бунчук. – Чернівці : Рута, 2000. – 308 с.
2. Воробкевич, С. Твори Ізидора Воробкевича : в 3 т. / С. Воробкевич. – Львів : Просвіта, 1909.
– Т. І. – 417 с.
3. Гаспаров, М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика / Михаил
Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1984. – 314 с.
4. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. : підруч. / О. Д. Гнідан,
Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська [та ін.] ; за ред. проф. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с.
5. Качуровський, І. Метрика : підруч. / Ігор Качуровський ; [гол. ред. М. С. Тимошик, ред.
Л. Л. Щербатенко]. – К. : Либідь, 1994. – 120 с.
6. Костенко, Н. В. Українське віршування ХХ століття : навч. посіб. / Наталія Василівна Костенко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. – 287 с.
7. Кравченко, У. Prima vera : зб. поезій / Уляна Кравченко. – Львів : Наклад. Євг. Олесницького,
1885. – 37 с.
8. Кравченко, У. Вибрані твори / Уляна Кравченко. – К. : Держлітвидав УРСР, 1958. – 498 с.
9. Любімова, О. Ямбічні розміри в західноукраїнській поезії 80-х років ХІХ століття / О. Любімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ
"Фірма "Планер", 2013. – Вип. 18. – С. 350–357.
434

О. В. Любімова
10. Любімова, О. Хореїчні розміри в західноукраїнській поезії 80-х років ХІХ століття / О. Любімова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук.
пр. / [наук. ред. Попович М.М.]. – Вип. – 678. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавн. дім
"Родовід", 2013. – С. 71–74.
11. Любімова, О. Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття
/ О. Любімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. – Вип. 38. – Тернопіль :
ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 131–155.
12. Маковей, О. Поезії / Осип Маковей. – Львів : наклад. К. Паньковського, з друк. наук. т-ва
ім. Шевченка, 1895 (обкл. 1894). – 136 с.
13. Масляк, В. З чорного шляху : поезіі / Володимир Масляк (Залуквич). – Львів : Накладом редакції "Зорі", 1897. – Т. 2. – 182 с.
14. Ніньовський, В. Поетичні форми Івана Франка: монографія / Василь Ніньовський. – Львів :
2000. – 316 с.
15. Попович, К. Твори / Климентина Попович; [упоряд. П. Г. Баб’як]. – Львів : Каменяр, 1990. – 61 с.
16. Протасова, С. Віршування Сидора Воробкевича 60-х років ХІХ століття / С. Протасова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр.
– Вип. 394–398 : Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 139 – 144.
17. Сидоренко, Г. К. Від класичних нормативів до верлібру / Галина Кіндратівна Сидоренко.
– К. : Вища школа, 1980. – 182 с.
18. Федькович, Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Юрій Федькович.
– К. : Наук. думка, 1985. – 574 с.
19. Франко, І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол. : Є. П. Кирилюк (голова), Б. А. Деркач, Ф. П. Погребенник та ін.]. – К. : Наук. думка, 1976 – 1986. – Т. 1 . – 1976. – 503 с.; Т. 2. – 1976.
– 544 с.; Т. 26. – 1980. – 463 с.
20. Франко, І. З вершин і низин : збірка поезій / Іван Франко. – Львів, 1887. – 252 с.
Стаття надійшла до редакції 10.04.14

435

УДК 81’44’37
ЕМОТИВНІСТЬ СУБСТАНТИВІВ
ЯК ВИЯВ СИСТЕМНОЇ МІЖМОВНОЇ ЛАКУНАРНОСТІ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
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Тернопільський національний економічний університет
У статті розглянуто лакуни з аугментативним та демінутивним модифікаційними значеннями
в англійській та українській мовах, простежено способи передачі одиниць з суфіксами суб’єктивної
оцінки у зіставному аспекті, виявлено специфіку аналізованих лакунарних одиниць в англійській та
українській мовах. Доведено, що модифікаційні суфікси з оцінним значенням використовуються для
виконання такої частково прагматичної функції, як маркування типу референтної належності слова.
Ключові слова: аугментативне модифікаційне значення, демінутивне модифікаційне значення,
емотивність, лакуна, зіставлення, субстантив.

Сучасна лексична семантика розглядає прагматичний компонент як специфічне
мовне вираження оцінки позначуваного за допомогою певних одиниць або через
оцінний, емоційний, стилістично характеризуючий компонент лексичного значення
[Бублейник 1996, 51]. Емотивні лакуни отримали детальне висвітлення в працях
Г. В. Бикової, В. І. Жельвіса, В. Л. Муравйова та Й. А. Стерніна. Зокрема, роботи
В. Л. Муравйова присвячені дослідженню лінгвальної природи безеквівалентних
одиниць з модифікаційними суфіксами вираження оцінки в російській та французькій мовах. Автор називає їх стилістичними лакунами, виокремлюючи останні на
основі відсутності в одній із зіставлюваних мов лексеми зі схожим стилістичним
забарвленням [Муравьев 1975, 61]. Категорія стилістичного узусу відрізняється
від інших узуальних категорій тим, що йому характерна висока концентрація прагматичного компонента лексичного значення лакунарної одиниці (далі – ЛО). Конотативний смисл емоційно-оцінного аспекту вираження номінації створюється
шляхом застосування словотвірних потенцій мови з метою відобразити прагматичний зміст ЛО, адже лакунарність простежується в конотативному мікрокомпоненті лексичного значення.
Зіставлення прагматичних, суб’єктивно-оцінних елементів значень у мовах дозволяє виявити своєрідні поєднання змістових (предметно-логічних), естетичних та
етичних категорій, становить значний інтерес для контрастивних досліджень з лексикології неблизькоспоріднених мов [Бублейник 1998, 55]. Недостатньо висвітлені
особливості прагматичного аспекту міжмовних кореляцій безеквівалентних одиниць з суфіксами суб’єктивної оцінки в англійській та українській мовах, що зумовило актуальність пропонованої розвідки. Мета статті – довести, що емотивність
субстантивів є системним мовним явищем й при зіставленні англійської та української мов спричиняє міжмовну безеквівалентність. Для досягнення мети у статті
окреслено такі завдання: 1) розглянути субстантивні лакунарні одиниці з суфіксами суб’єктивної оцінки та з’ясувати їхні особливості з огляду на словотвірні техніки зіставлюваних мов; 2) проаналізувати прагматичний аспект кореляції плану вираження емотивних субстантивів у вторинному тексті; 3) простежити засоби вираження парадигматичних відношень партитивності у вторинному тексті.
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У розвідці розглядаються лексико-стилістичні ЛО з аугментативним та демінутивним модифікаційними значеннями, яким властиво виражати "різноманітні емоційнооцінні відтінки плану змісту засобами плану вираження" [Муравьев 1975, 53]. Аналізований тип субстантивів репрезентований здебільшого стилістично забарвленою
безеквівалентною лексикою, емотивна функція якої полягає у вираженні емоцій, а
також у створенні загальної емотивності тексту [Текст 1998, 100]. Як відомо, саме в
такому контексті відбувається актуалізація емотивної семантики лексики та визначається конкретний (позитивний / негативний) тип інформації, що вербалізується.
Результати дослідження емотивності субстантивів у зіставному аспекті засвідчують значне поширення в українській мові лакунарних одиниць з емоційним значенням ауґментивності/ демінутивності з притаманним їм формальним вираженням
за допомогою суфіксів суб’єктивної оцінки. Згідно з твердженням М. Холодного
[Холодний 1993, 124], українській мові за різноманітністю пестливих форм належить пріоритетне місце порівняно з англійською, якій характерна інша морфологічна структура.
Словотвірний рівень англійської та української мов налічує низку формантів для
досягнення експресивності, деякі суфікси, зокрема, ен- суфікс недорослості, здрібнілості -а/-я (-ат(а)/-ят(а)), -атк(о)/-ятк(о), -н(я), пор.: внученя, паненя, синеня;
-к(о) суфікс особи, пор.: знайко, сонько, хвалько [Карпіловська 2007, 49]. Демінутивні
форманти характерні для обох мов, тоді як ауґментативні – лише для української
[Korunets 1995, 198], зокрема, -ил-: вітрило, барило; -ищ-: вовчище, дубище, вітрище; -ук-/ -юк: каменюка, зміюка; -ан, -ань: дідуган, головань, здоровань; -ер-: бабера,
-яр-: мисяра, -яг-/-як-: чолов’яга, гуляка тощо. Українська мова налічує 53 демінутивних суфікси, тоді як англійська лише близько 16, як-от: -y (-ie, -ye), -ling (-ing), -ock,
-let, -et, -ette,-ee, -een, -erel/-rel, -kin, -ule, -cole, -el/-le, з яких чотири вважаються найбільш продуктивними daddy, grannie; booklet, kitchenette, launderette, gooseling,
kingling; ladykin, mousekin тощо [Korunets 1995, 199]. Демінутивні субстантиви характеризуються більшою поширеністю в українській, зокрема, -оньк: голівонька, дівонька, кізонька; -очок: горбочок, садочок; -унь: братунь; -к-: лапка, ніжка, побратимко; -очк: хусточка, різочка; -еньк: ненька, рученька тощо. Утворення з пестливими
суфіксами визнаються у пропонованій науковій розвідці безеквівалентними, що
спричиняє труднощі при доборі відповідних корелятів у зіставлюваній мові.
Специфіка об’єкта дослідження зумовила необхідність вивчення реалізації конотативного компонента значення [Говердовский 1990, 27] аналізованих лакунарних
субстантивів англійської та української мов. З метою проведення системного аналізу лексико-стилістичних лакун та за критерієм відсутності однослівного еквівалента у зіставлюваній мові було відібрано 300 емотивних субстантивних ЛО з текстів
української художньої літератури та їхніх перекладів англійською мовою у кількості 180 одиниць української та 120 одиниць англійської мов, які розподілено на дві
підпарадигми.
Аналіз контекстуальних кореляцій дозволив виокремити у субстантивній парадигмі серед типів демінутивних суфіксальних утворень такі парадигматичні угрупування лакунарних одиниць, як клас діяча: глупиш, голубчики, замазурка, комуністок, пастушок, п’яничка, чудачок, таток, мамочка тощо; клас абстрактної озна437
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ки, поняття: готовеньке, божок, сонечко тощо; клас речі: ворітця, квітонька, портретики, зернятка, голівонька, клуночок, садочок, волосинки, чобіток тощо.
Відомо, що лексеми з пестливими суфіксами в українській мові сприяють ескалації емоційності за допомогою своєрідного подвоєння суфіксів (наприклад, квітка-квітонька), в об’єднаннях таких слів жоден з конституентів не втрачає своєї
емоційності, пор.: укр. […] Фролова розв’язала клуночок iз пирiжками й поклала
перед своїм Чоловiком! [Антоненко-Давидович 1954, 29]. англ. […] Mrs. Frolov
untied a small bundle of patties and lay it before her husband [Antonenko-Davydovych 1986, 11]. Так, диз’юнктивна формальна опозиція клуночок :: small bundle характеризується відмінностями у плані вираження за схожістю у змісті, тоді як конституенти привативної опозиції пиріжок :: patty перебувають у відношеннях неповної тотожності значень, оскільки українська лексема налічує додаткову диференційну сему розміру, що не відображено в смисловій структурі англійського еквівалента. Відсутність однослівного коррелята зі спільним стилістичним значенням
компенсується введенням іншої за формою вираження лексеми.
Зіставлення міжмовних паралелей засвідчує тенденцію англійської мови до нейтралізації емоційної ескалації плану змісту, що дає підстави допустити відмінність
у словотвірному потенціалі англійських словоформ за допомогою морфологічних
засобів. Зокрема, в англійській мові з такою метою послуговуються допоміжними
лексемами для компенсації плану змісту аналізованої стилістичної лакуни, приміром, (very) small, little тощо.
Важливим виявляється прагматичний аспект міжмовних кореляцій через набуття українських лексем з емоційно-оцінними суфіксами негативного оцінного компонетна значення, пор.: укр. […] Говорячи про Тараса Шевченка, ти мав на увазi
вiршомазiв взагалi чи саме його, божка вашої нацiї? [Хвильовий 2008, 23]; англ.
[…] Speaking of Taras Shevchenko, did you mean rhymesters in general or him in particular, that small god of your nation?" [Khvylovy 1984, 35]. З огляду на зазначене
вище допускаємо факт міжмовних розбіжностей у зіставлюваних мовах, що у пропонованому дослідженні трактується як лакунарність.
Зіставлення аналогічних мовних ситуацій засвідчує нейтралізацію емоційного
компонента української субстантивної лакуни: в англійській використовується звичайне, нейтральне, неемоційне, пор.: укр. […] Вона не може довго гнiватись на
"свого чудачка" [Хвильовий 2008, 70]; англ. […] She could not remain angry for long
with "her little crank" [Khvylovy 1984, 59]. В англійському мовленні використовуються в аналогічних ситуаціях непохідні іменники. Наведені приклади демонструють зміну емоційної оцінки – зі зменшено-пестливої на зневажливу, що прямо залежить від особливостей "нового", похідного предметно-логічного значення аналізованої лакуни.
Системною мовною безеквівалентністю характеризуються міжмовні кореляції,
пов’язані з відтворенням пестливих слів, а також тексти, де зменшувально-пестливі
форми визначають побудову всього художнього цілого, виступаючи як ключові,
домінантні, пор.: укр. […] Ух ти, вiхрастий мой! Комунiсток махонький… [Антоненко-Давидович 1954, 54]; англ. […] Ooh, my impetuous one! My wee little
Communist… [Antonenko-Davydovych 1986, 70].
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Іншою специфічною рисою українських субстантивів зі зменшено-пестливими
значеннями вважаємо їхню здатність утворювати ідіоматичні вирази [Горпинич 2004, 198]. Так, у фразі розігнати лавочку зі значенням "ліквідувати, розпускати групу осіб, об’єднаних певними інтересами чи стосунками" отримує контекстуальний корелят to scatter the clique, в якому емотивна лакуна лавочка в англійській
мові зберігає свою негативну конотацію, але за допомогою введення фразеологізму,
тобто шляхом застосування різнорівневих перетворень, пор.: укр. […] Горобенко
рубонув ще раз: – Я вживу заходiв розiгнати цю лавочку… Досить! [АнтоненкоДавидович 1954, 49]; англ. […] Horobenko lashed out again: "I will take steps to
scatter this clique! Enough!" [Antonenko-Davydovych 1986, 63]. Переносне слововживання лексеми лавочка на позначення об’єднання людей засвідчує внутрішньопарадигматичні транспозиції ЛО, які простежуються у мовленнєвій реалізації слова:
перенесення значення зі збереженням лексико-семантичної форми лексикосемантичного варіанта [Денисова 1995, 74].
Застосування функціонально маркованих мікрокомпонентів слів з етноспецифічними лексико-семантичними відтінками вважаємо ще однією властивістю лексичних одиниць з ауґментативним і демінутивним значеннями. Зокрема в українській
мові за лексемою гарбуз закріпилося поняття давати відмову (гарбузнути), що зумовлено існуванням давньої народної традиції під час сватання підносити гарбуз на
знак відмови заручитися, пор.: укр. […] А другого вечора Давид Семенович, обережно зайшовши та Марту саму побачивши, хитро запитав:– Гарбузик? По губах,
значить, лизуна, хе, хе! [Підмогильний 1990, 15]; англ. […] The next day Davyd
Semenovych carefully dropped in and seeing Marta alone asked slyly: "So you chewed
him off. Ah, the creep!" [Pidmohylny 197, 26]. В англійській мові відтінок цього значення фігурального вживання слова відображений контекстуально за допомогою
застосування синтаксичної структури to chew sb. оff, що свідчить про наявність асоціативних зв’язків в українській лексемі та їх відсутність в англійській мові.
Перешкодою при відтворенні плану змісту таких ЛО постає не лише формальна
безеквівалентність, але й яскрава відмінність емоційного забарвлення споріднених
слів. Йдеться про накладені мовною системою обмеження. У таких невідповідностях плану вираження емоційно-оцінних елементів вбачаємо "стилістичні" труднощі
в українсько-англійських перекладах, пор.: укр. […] Вiн сказав ламаною мовою
кiлька слів i поблагословив. I що ж? Наївнi хохлики радiли до безтями: "У нас теж
є архiєреї! Ми справжня нацiя, а не самi селяни та вчителi!.." [АнтоненкоДавидович 1954, 53]; англ. […] He said a few words in broken Ukrainian and blessed the
place. And what happened? The naive "topknots" went mad with joy. 'We have a bishop
too! We are a real nation, not just peasants and teachers!' [Antonenko-Davydovych 1986,
69]. У пропонованому фрагменті з метою компенсації плану змісту автор вторинного
тексту свідомо вводить контекстуальне пояснення емотивної лакуни: topknot – a
derogatory term used by Russians when referring to Ukraine (укр. – лайливе слово, яке
використовується росіянами щодо України). Негативна, зневажлива оцінка супроводжує конотативне вживання плану змісту аналізованої емотивної ЛО.
Лакунарні в англійській мові суфіксальні утворення можна віднести до категорії
так званих "прихованих" українізмів. Саме в українському фольклорі пестливі
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утворення настільки вагомі й обов’язкові, що на них припадає основне стилістичне
навантаження у плані змісту, визначаючи архітектоніку твору [Бублейник 1996, 68],
пор.: укр. […] Ради кого й чого? Чи ради прадідів чи ради вишиваних просвiтян, чи
просто вишневих садочкiв, зiрок, квiтоньок i всiєї тої сухозлотицi, що зветься
"нацiональна окремiшнiсть"? [Антоненко-Давидович 1954, 24]; англ. […] Because
of whom and what? Because of your ancestors or because of those kitsch Prosvita
members, or is it simply because of the cherry orchards, the stars, darling flowers and
that tinsel called "national separatism"? [Antonenko-Davydovych 1986, 38]. Через відсутність однослівного еквівалента в англійській мові для монолексеми (власне лексичної лакуни) автор вторинного тексту компенсує її зміст шляхом внутрішнього
запозичення – введенням лексикалізованого словосполучення. Хоч зіставлювані
лексеми формально заповнені за змістом в англомовному перекладі, однак відрізняються стилістично (за шкалою розмовне→нейтральне), пор.: укр. […] Як чудово
сказав поет: "комашинка" маленька я на твоїй байдужій руці! [Підмогильний 1990, 70]; англ. […] The poet put it so well: 'I am as small as an insect on your
indifferent hand' [Pidmohylny 1972, 67].
З огляду на лакунарність у системно-структурному аспекті допускаємо розбіжності у формі вираження значення ауґментативності й демінутивності в зіставлюваних мовах, детерміновану властивістю словотвірних суфіксів української мови
експліцитно передавати стилістичні навантаження. Зокрема зменшено-пестливій
формі лексеми дівчинка, яка є нейтрально забарвленою, кореспондує синтаксична
одиниця – словосполучення little girl. Лексему дівчисько вважаємо стилістичною
лакуною для англійської мови, яка елімінується нейтрально забарвленим синтаксичним пленуcом silly girl, у результаті чого остання отримує нейтральну стилістичну
конотацію у вторинному тексті. З огляду на зазначене вище допускаємо, що конституенти лексичної опозиції дівчисько :: silly girl перебувають у відношеннях еквіполентності, яку становлять стилістичні синоніми. Уведення додаткової лексеми в
англійській мові сприяє розкриттю змісту аналізованих лексем, пор.: укр. […] "Він
говорить зо мною, як з дівчиськом", – спантеличено подумала дівчина. І цим він її
не ображав, а кривдив [Підмогильний 1990, 38]; англ. […] "He talks to me as if I
were a silly girl," Marta thought, completely distracted [Pidmohylny 1972, 40].
Лексемам-ауґментивам поряд із морфологічними притаманні прагматичні особливості у висловлюванні. Емотивно забарвлені номінатеми не завжди або й взагалі не
отримують еквівалентні кореляти у зіставлюваній мові, як-от, пор.: укр. […] – О, вже
починається збіговисько! – хмуро пробурчав Дмитро, підводячись. – Дозволь спровадити? Це я раз-два [Підмогильний 1990, 48]; англ. […] "Here they come,"
mumbled Dmytro, getting up. "Let them wait; I'll be quick" [Pidmohylny 1972, 50]. Конституенти аналізованої диз’юнктивної опозиції фіксують відсутність семантичної
та формальної схожості зіставлюваних лексичних одиниць, що, на нашу думку, зумовлено прагматичними та мовленнєво-ситуативними чинниками.
В аспекті лакунарності складним виявляється дослідження внутрішньопарадигматичних відношень партитивності та способи її вираження у вторинному тексті.
Зокрема, лексема порошинка в українській мові утворює тричленну повну парадигму сингулятивів з речовиннісним значенням у тріаді порох :: порошина :: порошинка, яка зазнає синтаксичної об’єктивації в англійській, пор.: укр. […] Якщо наука
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давно вже має землю за порошинку всесвіту, а людину за одну з дрібних тварин, то
для поетів земля й досі лишилась центром світів, а людина – вінцем творіння [Підмогильний 1990, 60]; англ. […] If science now regards our earth as a speck of dust in
the universe and man as one of the animals, poetry still holds the earth to be the centre of
the world and man – the crown of creation [Pidmohylny 1972, 72].
З огляду на міжмовну лакунарність особливу увагу слід звернути на використання універбів з демінутивним значенням та їхні способи вираження англійською.
У цьому аспекті можемо припустити, що існування поняттєвих лакун такого типу в
англійській мові зумовлене системно-структурними властивостями української,
пор.: укр. […] Iнженер тiльки оглянув би вже готовеньке, для порядку дещо зауважив би пiдрядчиковi, а ввечерi вiн сiв би з доктором i мировим суддею за преферанс [Антоненко-Давидович 1954, 18]; англ. […] The engineer would only have
inspected the completed job, he would have said a routine thing or two to the contractor,
and in the evening would have settled down to a game of preference with the doctor and
the magistrate [Antonenko-Davydovych 1986, 21]. Утворена в результаті функціональної переорієнтації українсько-англійська субстантивна ЛО в англійській мові
отримує синтаксичне вираження у словосполученні.
Отже, вираження ауґменативного та демінутивного компонентів плану змісту за
допомогою словотвору належить до специфічних властивостей української мови,
що полягає у створенні емоційно-оцінних обертонів як у значенні слова, так і в характері його образного застосування. Для лексичних одиниць з демінутивним і ауґментативним значеннями в українській мові характерна розгалужена система словотвірних засобів, на відміну від англійської.
З огляду на типи семантичних відношень припускаємо, що лакунарні одиниці
аналізованого типу становлять конституенти градуальних опозицій. Специфічною
рисою для української мови постає морфологічний тип словотвору, який модифікує
значення номінативних одиниць і надає їм стилістичного забарвлення. Українська
мова характеризується зростанням функціонального навантаження пестливих слів,
у яких експресія позбавлена міжмовних паралелей, а також виявляє схильність до
генералізації категорійної ознаки особи. Зіставлення міжмовних паралелей засвідчує тенденцію англійської мови до нейтралізації значення міжмовних корелятів.
Перспектива подальших лакунарних досліджень вбачається у проведенні зіставного аналізу безеквівалентних одиниць інших повнозначних частин мови на матеріалі неблизькоспоріднених мов та різножанрових текстів.
Онищук М. И., канд. филол. наук, препод.
Тернопольский национальный экономический университет
Эмотивность субстантивов как проявление системной межъязыковой лакунарности в английском и украинском языках
В статье рассматриваются лакуны с аугментативным и деминутивным модификационными значениями субстантивов в английском и украинском языках, отслежены способы передачи единиц с суффиксами субъективной оценки в сопоставительном аспекте, выявлена специфика анализированных
лакунарных единиц в английском и украинском языках. Доказано, что модификационные суффиксы с
оценочным значением используются для исполнения такой частично прагматической функции, как
маркирование типа референтной принадлежности слова.
Ключевые слова: аугментативное модификационое значение, деминутивное модификационное
значение, эмотивность, лакуна, сопоставление, субстантив.
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The article focuses on lacunas with augmentative and diminutive meanings of substantives in the English
and Ukrainian languages. Ways of conveying the meaning of language units with suffixes of subjective
evaluation in comparative aspect have been analysed. Lacunas’ specifity in the contrasted languages has been
revealed. Modificating suffixes of subjective evaluation are proved to be applied for fulfilling such partially
pragmatic function as the word referential implementation marking.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ / НЕОЗНАЧЕНОСТІ
В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ЗА ДОПОМОГОЮ АРТИКЛЯ
Служинська Леся Богданівна,
канд. пед. наук, викл.
Тернопільський національний економічний університет
У статті розглянуто основні засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій
мові за допомогою артикля. Увагу зосереджено на типах систем вираження детермінації у німецькій
мові, де головну роль відіграє протиставлення означеного й неозначеного статусу, який виражається
за допомогою означеного чи неозначеного артикля. Наведено основні семантичні функції артикля, а
саме актуалізація поняття, здатність передавати значення ідентифікації предмета, позначеного іменником, або значення віднесеності до класу однорідних предметів.
Ключові слова: категорія означеності / неозначеності, означений артикль, неозначений артикль,
нульовий артикль.

Актуальність. Граматична категорія означеності характерна для більшості мов.
Зміст категорії означеності / неозначеності вказує на те, чи вважається певний предмет, що позначається іменником, як такий, що відноситься до певного класу предметів, або ж як предмет, що виділяється з класу однорідних із ним предметів. Категорія означеності / неозначеності має в німецькій мові граматично виражений характер. Вона виражається за допомогою артиклів: означених – der, die, das, die та неозначених – ein, eine, ein.
На відміну від німецької мови, де дана граматична категорія є експлікованою, в
українській мові немає спеціальних морфологічних форм вираження категорії
означеності / неозначеності, але неможливо зовсім виключити це поняття із української мовної системи, бо в українській мові теж маємо справу із позначенням предметів, які відносяться або до узагальненого класу предметів, або виділяються з класу однорідних із ним предметів.
Дана тема статті є актуальною на сьогоднішній день, оскільки постійно постає
питання збереження всіх мовних нюансів у перекладі певних сполучень, і, оскільки
категорія означеності та неозначеності не є тотожною за лексичним вираженням в
обох мовах, слід звертати увагу на правильність та чіткість передачі думки під час
перекладу в залежності від контексту.
Метою статті є порівняльний аналіз засобів вираження категорії означеності та
неозначеності в німецькій та українській мовах. Дана тема досліджена не повністю,
що пояснюється тим, що вираження даної категорії певними засобами відсутнє в
українській мові, а тому не було потреби досліджувати дану проблему окремо від
німецької мови.
Об’єктом статті стала граматична категорія означеності та неозначеності як засіб позначення певного предмета.
Предмет статті – засоби вираження категорії означеності та неозначеності –
експліцитні в німецькій мові та імпліцитні в українській. Проблему артикля як засобу вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій мові досліджували Б. В. Кашкін, Д. А. Штелінг, С.Г. Ахметова, Л. І. Гуренко, І. К. Крамський та ін.
Наукова новизна дослідження. В німецькій мові категорія означеності / неозначеності є відкритою й виражається регулярно за допомогою вибору означеного
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або неозначеного артикля. Можна розглядати наявність артикля і, відповідно, наявність відкритої категорії означеності в мові як свідчення того, що уявлення про
означеність є важливим елементом для носіїв даної мови.
Категорія означеності та неозначеності в німецькій мові – це централізоване поле з цілісним морфологічним ядром, вираженим артиклевою формою імені. Артикль (від лат. articulus – "елемент з’єднання") – умовна назва показника детермінації, одна із найбільш складних і своєрідних граматичних категорій іменника
[Штелинг 1978, 26].
Існують два основних типи систем вираження детермінації (або артиклевих систем) у мовах світу. У першому типі головну роль відіграє протиставлення так званого
референтного й нереферентного статусу імені, у другому типі – протиставлення так
званого означеного й неозначеного статусу. Перший тип притаманний тюркським,
іранським, африканським та іншим мовам. Ця система заснована на протиставленні
значень означеності та неозначеності. Саме по собі це протиставлення є можливим
для референтних іменників, воно зводиться до того, чи вважає та людина, що говорить, даний об’єкт відомим або невідомим адресату. Отже, артикль – частина мови,
що використовується для вираження категорії означеності / неозначеності.
В німецькій мові розрізняють такі типи артиклів:
1) означений артикль – der (чол. р.), die (жін. р.), das (сер. р.), die (множ.)– вказує
на те, що дане слово позначає конкретний предмет (відомий із контексту, єдиний у
своєму роді предмет або предмет, який раніше вже згадувався), явище;
2) неозначений артикль – ein (чол. р.) , eine (жін. р.), ein (сер. р.) – вказує на те,
що слово позначає певний предмет, явище;
3) нульовий артикль вживається при назві осіб, міст, континентів.
Артиклі в німецькій мові – слова, що вживаються лише з іменниками або зі словами, які перейшли до розряду іменників – субстантивованими частинами мови. Як
вказівні та присвійні займенники артиклі передають значення означеності та неозначеності в німецькій мові. В німецькій мові артикль ставиться перед іменником,
до якого він відноситься. Іменник в німецькій мові супроводжується артиклем (der,
die, das, ein eine, ein). Проблема граматичного значення артикля та його місця в реченні – одна з найскладніших в граматиці німецької мови. Проблема місця артикля
представлена двома теоріями. Одна з них розглядає сполучення "Артикль + Іменник" як аналітичну форму. За іншою теорією артикль відноситься до службової частини мови, а сполучення "Артикль + Іменник" трактується як сполука особливого
типу [Трубецкой 1987, 37].
Згідно з першою теорією, якщо дане сполучення розглядати як аналітичне, то
артикль прирівнюється до допоміжної частини аналітичної форми. На користь цього твердження можна навести наступні докази:
1. Артикль є морфологічним показником іменника.
2. Артикль не має лексичного значення.
Ці положення серйозні, але не переконливі. Хоча артикль є морфологічним показником імені (це його основне формальне призначення в мові), усе ж він не складає разом із іменем такої нероздільної одиниці, як наприклад, аналітична форма
дієслова. Перш за все, артикль визначає рід іменника, між артиклем та іменником
існує синтаксичний зв’язок, якого немає між компонентами аналітичної форми.
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Артикль можна замінити займенником der, die, das – dieser, diese, dieses, а допоміжне дієслово в аналітичній формі нічим замінити не можна. Артикль може виконувати й
анафоричну функцію (виступати своєрідною відсилкою назад) і катафоричну функцію (відсилка вперед). Наприклад: Das ist ein Buch. Das Buch ist interessant (анафора).
Основна семантична функція артикля – актуалізація поняття, здатність передавати значення ідентифікації предмета, позначеного іменником, або значення віднесеності до класу однорідних предметів.
Існують певні спірні питання, із якими стикають дослідники, розглядаючи артикль, зокрема:
1) вважати артикль словом чи морфемою;
2) якщо це слово, то чи є воно частиною мови;
3) кількість артиклів.
Існує дві позиції:
1. Артикль – слово, хоча й службове. На користь цього говорить твердження
про те, що є можливість дистантного розташування артикля відносно іменника.
2. Артикль розглядається як морфема іменника. Деякі лінгвісти (Крістоферсен)
розглядають артикль як елемент, що створює певну граматичну категорію іменника, хоча визначається різними лінгвістами по-різному, зокрема, як елемент, що
створює категорію детермінації, співвіднесеності, визначеності.
У вітчизняній лінгвістиці розповсюдженою є теорія, згідно з якою артикль є самостійним службовим словом, що не утворює аналітичної форми, оскільки довелося б зараховувати до аналітичного сполучення іменника з будь-яким детермінативом (dieser,
jener, mancher), здатними замінювати артикль. Не можна розглядати артикль і як синтаксичне сполучення, що дорівнює сполученню "Займенник + Іменник", оскільки артикль не має самостійного лексичного значення, і, відповідно, самостійної синтаксичної позиції, бо артикль не може вживатися окремо від іменника [Кашкин 1996, 35].
А. Бондарко вважає, що артикль слід розглядати як перехідне явище, яке не може бути віднесене ні до морфології, ні до синтаксису. З одного боку, це маркер
іменника, показник його частиномовної приналежності, що зближує артикль з морфемою. З іншого боку, це самостійне слово, яке в силу свого службового статусу не
має самостійної синтаксичної позиції [Бондарко 1987, 53].
Серед інших спірних питань, пов’язаних із артиклем, існує проблема кількості
артиклів. Існують два артиклі, але в останні часи привертає до себе увагу теорія
трьох артиклів, що включає також "нульовий артикль". Розглядати артикль як нульовий можливо, якщо визнати артикль не як окреме слово, а як морфему, тобто
артикль виступає компонентом іменника. У цьому випадку сполука "Артикль +
Іменник" визнається аналітичним словом, компонент якого – слово – вільно переміщується: ein Buch, ein interessantes Buch, ein sehr interessantes Buch, – і може замінюватися семантично значущим словом: ein interessantes Buch – dein interessantes
Buch. Якщо визнати сполуку "Артикль + Іменник" як аналітичну, то сполука іменника з прийменником також необхідно визнати як аналітичну, наприклад, das Buch
von dem Bruder, що не має сенсу. Таким чином, теорія про третій "нульовий" артикль не має обґрунтування, хоча відсутність артикля – значуще питання.
Висновки та перспективи дослідження. Категорія означеності та неозначеності характерна для більшості мов. Вона може виражатися експліцитно, як, напри445
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клад, в німецькій мові – за допомогою означеного та неозначеного артиклів, так і
імпліцитно. Такою категорією виступає категорія означеності та неозначеності в
українській мові, де немає спеціальних морфологічних форм вираження цієї категорії. Важливо враховувати відмінності вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій та українській мовах під час перекладу, щоб точно передати
відтінки лексичного значення тексту, що підлягає перекладу.
У німецькій мові категорія означеності / неозначеності є відкритою й виражається
регулярно за допомогою вибору означеного або неозначеного артикля. У німецькій
мові традиційним засобом вираження означеності та неозначеності є артикль – означений чи неозначений. У статті розглядаються вживання видів артиклів або його відсутність. Окрім означеного та неозначеного артиклів в німецькій мові категорія означеності / неозначеності може виражатися різними формами займенників.
Служинская Л. Б., канд. пед. наук, препод.
Тернопольский национальный экономический университет
Средства выражения категории определенности / неопределенности в немецком языке с помощью артикля
Рассмотрены основные средства выражения категории определенности / неопределенности в немецком языке с помощью артикля. Внимание сосредоточено на типах систематического выражения
детерминации в немецком языке, где главную роль играет противопоставление определенного и неопределенного статуса, что выражается с помощью определенного или неоределенного артикля. Приведены основные семантические функции артикля, а именно актуализация понятия, способность передавать значение идентификации предмета, обозначенного существительным, или значение отнесенности к класу однородных предметов.
Ключевые слова: категория определенности / неопределенности, определенный артикль, неопределенный артикль, нулевой артикль.
Sluzhynska L. B., Ph. D., Lecturer
Ternopil National Economic University
Means of Expression of Category ‘Definity / Indefinity’ in German with the Help of Article
The main means of expression of category definity / indefinity in German with the help of article are
being considered. Focus is maid on the types of systematic convey of determination in the German language,
where the main role is played by the opposition of certain and uncertain status, what is expressed with a help
of definite or indefinite article. The main semantic functions of the article are being presented, the ability to
convey the meaning of identification of the object designated by noun or meaning of relatedness to the class
of similar objects.
Key words: category of definity / undefinity, the definite article, the indefinite article, noun without
article.
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THE IMAGE OF A "WISE MAN"
IN THE EAST SLAVONIC AND BRITISH LINGUO-CULTURAL AREAS
Yuliya Pysmenna,
Ph. D., Assistant Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The article deals with the contrastive research of ethnic peculiarities of image of a "wise man" as the
result of the moral-value conceptualization on the material of Ukrainian, Russian, English and Italian
proverbs. Basing on the language facts the conclusions are made about world outlook of the representatives of
East-Slavonic and West-European cultural areas.
Key words: conceptualization, ethnic mentality, language world model.

The research of proverbs of national languages as the source of the studying of ethnic
mentality takes the significant place in the modern cultural linguistics. In the context of
the cognitive linguistics phraseologisms are often being studied as a result of moral-value
conceptualization of the reality by language (I. Golubovska, M. Kovshova, V. Maslova),
that explicates the ethnic peculiarities of the worldview along with the universal human
values. So the relevance of this article is defined by integration of many modern linguistic
works into the culturological problems and interest to the contrastive study of the different language and cultural areas (О. Bliznuk, V. Zhdanova, O. Levchenko, Т. Оrlanska,
І. Privalova etc.). The purpose of the study is to identify culturally-related moral notions
of the nations as they are represented in the national aphoristic funds and to explain the
probable reasons of their formation. The actual research materials are the proverbs of
Ukrainian, Russian and English, representing the character of the "intelligent person" in
the corresponding language and cultural areas.
The phraseological representation of the MIND differs from its characteristics as the
cognitive ability. Using the language of the semantic primitives, developed in the works
of A. Wierzbicka, the mind as "the ability to think" could be explained through the mental
predicate "to think". At the same time the moral-value aspects of the mind, embodied in
the proverbs, could be explained through the mental predicate "to know", thus the mind is
synonymous to wisdom.
The lexemes, which form the semantic field "wisdom" (ukr. ум, розум, мудрість; rus.
ум, разум, мудрость; eng. wisdom, wit), are considered as the species of the generic word.
In the value system of the nations wisdom has the great practical meaning, particularly
the level of the welfare of a person depends on his capacity: ukr. Розумна голова сто
голів годує, а дурна й себе не прогодує; З умом наживеш – без ума проживеш; Не
бажай синові багатства, бажай розуму; [ПП, І, с. 82]; rus. Кто умнее, тот достанет поскорее; Был бы ум, будет и рубль; Без ума суму таскать, а с умом деньги
считать; С умом собину нажить, а без ума всё растерять; Глупый разум по миру
пускает [ПРН, І, с. 337–338].
In the English language world model the advantage of the mind over money is emphasized: Wisdom is more to be envied than riches; Without wisdom wealth is worthless; Better wit than wealth; Riches serve a wise man, but command a fool; Want of wit is worse
than want of money [PDP, р. 258].
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Within the British cultural area the wealth appears as a very positive characteristic of
a person. The wealth is acquired by the wisdom and by the hard work, so it designates its
owner from the best side. Such an attitude towards money within the British and the Anglo-Saxon cultures may be considered as the expression of the "action / work orientation"
[Голубовська 2004, 238]. The latter has its source in the protestant religious tradition,
where the work is seen as the human calling [Вебер 1994]. Elena Vodovozova, the Russian researcher of the late XIX – early XX century describes the British attitude towards
work and money in such a way: "British people think it’s impossible to have authority or
eminence without money. As long as everyone tries to get both, since early years they
have been working so much, that their work becomes their habit, their second nature. To
live for British man is to work, and he has turned the work to the religion. As British people say, to work and to overcome the difficulties is to pray [Водовозова 1904, с. 90–91]."
However, there are many Ukrainian and Russian proverbs, which state the power of
money and the limited opportunities of a wise, but a poor man: ukr. У нього ума палата,
та грошей малувато; Багато ума, та в кишені нема; Грошовитого й дурня почитують [ПП, І, с. 82]. Рос. Без денег и разума нет; Ума много, да денег не так – и век
дурак; Ума-то пола, да гола; Ума палата, да денег ни полуполы; Умён, да карман не
ядрён; Голова пуста, да туга сума; Умом туп, да кошелём туг; Не штука разум,
штука деньги; Будет именье, будет и уменье; С богатством ум приходит; Горе деньги нажить, а с деньгами дураку можно жить; В холе да в почёте и всяк умён;
У богатого гумна и свинья умна (то есть сумеет наесться); У богатого мужика –
уроди бог сына дурака (прокормит) [ПРН, І, с. 338] The long-term existence of the
serfdom and the rigid social stratification and, as the result, of the injustice, untruth has
obviously caused the pessimistic interpretation of the wisdom/money relationship.
The significant characteristics of the wisdom in the Ukrainian and the Russian languages and culture areas are modesty, an ability to yield, to avoid the categorical judgments, to resolve the conflicts: ukr. Мудрий безумному з дороги вступається; Чим
розумний стидається, тим дурний величається; Умний смиряється, а дурень надувається [УПП–2, с. 97]; рос. Глупый ищет места, а умного и в углу видно; Умной
спеси не бывает; Порожний колос выше стои́т; Глупый осудит, а умный рассудит; Умный на суд не ходит, а глупый с суда не сходит [ПРН, І, с. 343].
In the collective ethnic experience, reflected in English proverbs, the wise man is in
harmony with himself, respects himself, his wishes and opportunities are balanced. The
wise man is able to get the good things of life, but he also knows how to keep them and to
use them rationally: He is wise enough that keep himself warm; He is a wise man who,
when he is well, can keep so; He is wise that has wit enough for his own affairs; He is not
wise, who is not wise for himself; He is wise that knows he is well enough; Wisest is who
recks, not who is rich; A wise man cares not for what he cannot have [PDP, р. 258]. The
important characteristics of wisdom in the British language and cultural area are also
flexibility of mind, self-development, control over emotions: Тhe wise seek wisdom, the fool
has found it; А wise man changes his mind, a fool never; А wise man esteems every place to
be his own country; Нe has wisdom and will, that with angry heart can hold him still; Аnger
begins with folly and ends with repentance" [PDP, р. 257]. The wise man is careful and tries
to avoid danger: Нe that is wise by day is no fool by night; Іt is wit to pick a lock and steal a
horse, but wisdom to let them alone; Нe is wise that is ware in time [Ibid., р. 256–258].
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According to the results of the sociological and psychological surveys for the Russian
ethnic consciousness the principal value in the characterizing of wise man have the social
and ethical factors –modesty, kindness, decency, honesty and desire to help other people.
At the same time almost the last positions are kept by experience, agentive and critical
positions – the main values of "the wise British man" [Мельникова 2003, с. 14–15]. As
we can see, the proverbs of the East Slavic and the British cultures include the moralvalue judgments, similar to the results of the experimental studies. It is significant that the
comprehension of wisdom in Russian and English cultures are polar to each other and
show the difference in the outlook of the ethnic groups. The researcher M. Ierofeiev
notes, that many journals of the ХІХ century reflected the stereotypes of Russian people
about England as about the country of the "material civilization" against the spiritual
decline. The Russian analysts submitted: "Focusing on the pursuit of material goods the
British developed the "practicality", the desire in every case to look for primarily financial gain" [Ерофеев 1982, с. 148]. The ethnocentric perception of the native culture created the opinion, according to which in Russia the spirituality is the most important thing
in the life of people and material achievements and successes occupy a secondary and
subordinate place (That was the excuse for the poverty of the great number of the population, weak economy and industry etc.) [Ibid., 158].
So the analysis of the language facts within the cultural and historical background let
me make the conclusions about the generalized image of the "wise man" in the different
language and cultural areas. In the British language and cultural area its main component
is the pragmatically-oriented directionality, based on the principle of reasonable rationality. In the East Slavic cultures its social and ethical components are more important. The
Russian comprehension of wisdom is determined by the complex of the moral and ethical
principles, directed to the satisfaction of the spiritual needs. The Ukrainian comprehension of wisdom is marked with the social functionality and represents the higher level of
the practical orientation, compared to Russian.
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Образ "розумного" у східнослов’янскому і британському лінгвокультурних ареалах
Статтю присвячено контрастивному вивченню етноспецифічних особливостей образу "розумного"
на матеріалі українських, російських, англійських паремій як наслідку морально-ціннісної концептуалізації світу різномовними народами. Досліджуються національно марковані оцінні судження, що
відображають особливості етнічного світосприйняття представників східнослов’янського і західноєвропейського культурного ареалів.
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Образ "умного" в восточнославянском и британском лингвокультурных ареалах
Статья посвящена контрастивному исследованию этноспецифических особенностей образа "умного" на материале украинских, русских, английских паремий как результата морально-ценностной концептуализации мира разноязычными народами. Изучаются национально маркированные оценочные
суждения, которые отражают особенности этнического мировосприятия представителей восточнославянского и западноевропейского культурных ареалов.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ АККОРДЕОНИСТА / БАЯНИСТА
(на примере создания словаря музыкальных терминов)
Усанова Ольга Григорьевна,
канд. пед. наук, доц.
Балабуев Илья Александрович,
студ.
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Россия
В статье представлен опыт систематизации специальной (профессиональной) терминологической
лексики баянистов/аккордеонистов на примере создания "Этимологического словаря музыкальных
терминов". Данное справочное издание ориентировано на состояние общей культуры современного
музыканта и учитывает потребность в реализации в процессе педагогической практики.
Ключевые слова: музыкальные термины, словарь-справочник, профессионально-терминологическая
лексика

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью в справочных
словарных изданиях, отражающих специальную терминологию музыкантов (баянистов и аккордеонистов), поскольку этимологические и исторические разработки,
широко представленные в лексике, не характерны для профессиональной "музыкальной" терминологии. Ориентироваться в справочной литературе довольно трудно,
поэтому для удобства читателя-специалиста, а также самого широкого читателя
предлагается опыт создания "Этимологического словаря музыкальных терминов", в
котором нашел отражение разнообразный историко-этимологический материал.
Данное справочное издание ориентировано на состояние общей культуры современного музыканта и учитывает потребность в интеграции знаний русского и иностранного языка, профессиональной терминологической системы, сведений историко-этимологического характера, необходимых в педагогической практике баянистов/аккордеонистов. Работа выполнена в рамках IX Внутриакадемического конкурса грантов в области культуры, искусства, информации и образования 2012 года.
В историко-этимологической поддержке нуждаются слова и сочетания терминологического характера в зависимости от источника их происхождения. Назначение
справочной литературы подобного характера – укрепить познания читателя в том,
что семантика слова несет в себе "подчас через тысячелетия "материнский ген",
заложенный в корне слова, и отвечает правилам и законам исторически сложившегося сочетания морфем. Мы легко это ощущаем, испытывая радость озарения, когда раскрываем секреты и загадки в древних славянских и заимствованных гнездах
слов" [Глинкина 2001, 7].
Таким образом, объектом исследования стала профессионально-терминологическая лексика, включающая в свой состав слова и выражения, употребляемые группой лиц, объединенных профессиональной общностью музыкантов (баянистов/аккордеонистов); предметом – основы методической и редакторской подготовки словарных музыкальных изданий с учетом специфики музыки как искусства.
Цель состоит в изучении специфики справочных словарных изданий, отражающих специальную терминологию музыкантов с последующим применением полученных знаний на практике.
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Тема может быть отнесена в разряд малоизученных и предполагает рассмотрение нескольких областей: истории музыкальной культуры, баянно-аккордеонного
искусства, редакторской подготовки изданий. Сфера музыкальной культуры представлена работами В. А. Аверина, М. И. Имханицкого, А. Н. Соколовой. Ф. Липса,
Н. Малыгина и др. Вопросам типологии нотной литературы посвящены статьи
С. Л. Шугаловой и Р. М. Мословатых. В области редакторской подготовки изданий
можно выделить учебные издания С. Г. Антоновой, И. Б. Голуб, А. Э. Мильчина,
И. А. Жаркова, ГОСТ 7.60–2003 "Издания. Основные виды. Термины и определения" дает следующее толкование справочного издания – "издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке,
удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения"
[ГОСТ 7.60–2003, 195].
Как видно из определения, основная функция данных изданий – справочная.
Справочники, словари, энциклопедии предназначены для получения сведений из
разных областей научного и прикладного знания. Видовой состав справочных изданий представлен чрезвычайно широко: многотомные специализированные и универсальные энциклопедии, энциклопедические словари, справочники, содержащие
информацию для специалистов, а также всевозможные проспекты, каталоги, путеводители. Справочники содержат информацию, предназначенную для различных
читательских категорий. Справочное издание должно удовлетворять запросы читателя в информационном поиске, оно должно быть удобно в пользовании.
Объектом данного исследования стали справочные музыкальные издания, при
подготовке которых автор-составитель должен учитывать потребности и возможности восприятия информации читателем-специалистом, обращать внимание на
функциональное назначение издания, характер информации, способ изложения и
подачи материала. Проблема разработки подобных изданий заключается в том, что
концепцию издания автор разрабатывает, опираясь на авторитетное мнение составителя-методиста, хорошо знакомого с особенностями профессиональной терминологии музыканта, с основами музыкальной педагогики. Приступать к написанию
такого пособия следует после детальной проработки лингвистических и редакторских аспектов. Автору необходимо принимать во внимание то, что для всех справочных изданий типичны следующие признаки: представление фактов в особой, лаконичной форме путем свертывания информации; характерный язык и стиль, краткость, конкретность, однозначность в представлении материала; особая структура
издания, направленная на эффективный поиск информации.
Профессиональный подход к подготовке словаря музыкальных терминов возможен при объединении усилий специалистов двух сфер деятельности: музыкального творчества и редакционно-издательской. Автору-составителю и редактору такого издания необходимо знать видо-типологические признаки справочных изданий и тезаурус профессиональной терминологии музыканта.
Справочные музыкальные издания в соответствии с читательским адресом подразделяются на следующие три группы: для учащихся музыкальных учебных заведений (школ, училищ, консерваторий); для специалистов (педагогов, музыковедов,
композиторов, дирижеров, исполнителей-профессионалов); для любителей (в том
числе участников художественной самодеятельности) [Науменко 2001,141].
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Итак, основой деления изданий о музыке по читательскому адресу является
профессиональная подготовка читателя. По читательскому адресу такие издания
дифференцируются на книги, адресованные массовому читателю, не имеющему
специальной музыкальной подготовки, книги для читателей, имеющих начальную
или среднюю музыкальную подготовку и книги для читателей, имеющих специальную музыкальную подготовку.
Структурной единицей основного текста справочного словарного издания является словарная статья, которая представляет собой относительно самостоятельный
текст с заглавным словом и его пояснением. Заглавное слово называет объект описания статьи. Оно может представлять собой слово, словосочетание, выражение,
термин, имя собственное. В статье дается характеристика, описание объекта. Основой энциклопедической статьи служат конкретные апробированные факты, сведения, понятия, законы, правила [Антонова 2002, 19].
Обеспечить единообразие при подаче материала помогают типовые статьи. Соблюдение общего плана типовых статей позволяет одинаково освещать материал.
Статьи не должны дублировать друг друга, поэтому для экономии объема издания
используется система ссылок и отсылок в тексте. Статьи словаря взаимосвязаны и
составляют единый комплекс, отражающий систему знаний по вопросам, освещаемым в издании. Важнейшим требованием к основному тексту словарного издания
является системность представления круга сведений. Требования, предъявляемые к
словарной статье: достоверность, научность, современность фактического материала; системность и органическая связность между разделами и циклами статьи; статьи не должны дублировать друг друга, для устранения повторов используется система внутритекстовых ссылок.
В специальной лексике, включающей в свой состав слова и выражения, употребляемые музыкантами (аккордеонистами и баянистами), выделяются два основных пласта лексики: профессионально-терминологическая и собственно-профессиональная.
К терминологической лексике относятся слова или словосочетания, используемые для логически точного определения специальных понятий, установления содержания понятий, их отличительных признаков типа камерно-академическая музыка, аккордеонное и баянное искусство, регистры и т. п. Следовательно, для термина
(в отличие от нетермина, т.е. любого слова вообще) основной характерной функцией является функция определения, называемая дефинитивной (от лат definition –
определение), а само терминологическое раскрытие содержания понятия – дефиницией [Антонова 2002, 175–176].
Возникновение и развитие подобной лексики обусловлено активным развитием
баянно-аккордеонного искусства: "В наши дни исполнительство на баяне и аккордеоне стало важной частью музыкальной культуры. Подтверждение этому – успехи
лучших баянистов и аккордеонистов на самых престижных музыкальных сценах
мира, появление значительного и серьезного репертуара, существенное совершенствование конструкций самого инструментария, активное развитие научнометодической мысли" [Имханицкий 2006,7].
К собственно-профессиональной лексике музыкантов относятся слова и выражения, которые не являются строго узаконенными, научно определенными наиме453
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нованиями тех или иных профессиональных музыкальных понятий [Антонова 2002, 179–180]. К этой группе относят и профессионально-жаргонную лексику
типа лабух – "плохой музыкант", выборка – "выборная клавиатура баяна или аккордеона", лажать – "допускать ошибку при исполнении" и др. под. Подобные профессиональные жаргонизмы в словник предлагаемого издания не включены, так как
словарь адресован не только специалистам, но и широкому читателю. В то время
как собственно-профессиональная лексика широкого распространения в литературном языке не получила, т.е. сфера их употребления может считаться ограниченной.
В предлагаемом словаре принят алфавитный порядок, единообразная структура
словарной статьи. Вокабула написана заглавными буквами, снабжена ударением:
например, АККОРДЕОН.
Толкование всех значений заголовочного слова дается по "Толковому словарю
русского языка" С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [1996], в отдельных случаях по
словарю музыкальных терминов Е. А. Яных [2009], а также "Толковому словарю
иноязычных слов" Л. П. Крысина [2007].
Перечень однокоренных слов в алфавитном порядке в отдельных случаях дополнен этимологически родственными словами, которые уже не входят с заголовочным словом в одно современное словообразовательное гнездо, однако принадлежат
к этимологическому гнезду.
Этимологическая справка или легенда слова, набранная после абзаца, имеет следующую структуру: происхождение слова (из какого языка заимствовано); время
заимствования; язык-посредник; первоначальный вариант слова с первичным значением.
Графические особенности сводятся к следующему: арабские, греческие написания передаются латинскими буквами без надстрочных знаков; тюркские слова воспроизводятся в русской графике.
В отдельных случаях, если не удалось выяснить время и источник заимствования, легенда дается без таких сведений. Этимологическая справка представлена по
"Историко-этимологическому словарю современного русского языка" П. Я. Черныха (2007), "Словарю-справочнику: этимологические тайны русской орфографии"
Л. А. Глинкиной (2001), "Современному словарю иностранных слов: ок. 20000
слов" (1992), "Этимологическому словарю русского языка: Значение и происхождение слов" Н. М. Шанского, Т. А. Бобровой (1997).
Принцип построения словника сводится к следующему. В словаре-справочнике
представлена специальная терминология и основные понятия, используемые в
профессиональной практике аккордеонистов/баянистов: лексика из области инструментоведения, исполнительского искусства, психологии музыкантов.
Рассмотрим план типовой словарной статьи нашего словаря:
БАЯ́Н 1. Легендарный древнерусский певец, упоминающийся в "Слове о полку
Игореве" (Боя́н). 2. Русская хроматическая гармоника – пневматический язычковый
инструмент с кнопочной клавиатурой, названный в честь упомянутого Бояна. Существуют четыре разновидности баяна: а) "готовый" – с готовыми трезвучиями и
септаккордами в левой клавиатуре; б) "выборный" – без стандартных аккордов, с
хроматической гаммой в басу на несколько октав; в) "готово-выборный", сочетаю454
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щий качества "готового" и "выборного" баяна; г) "электронный", в котором источником звука являются электронные устройства. Баян используется как сольный,
аккомпанирующий и ансамблево-оркестровый инструмент.
Собств. рус.: в др. славянских языках встречается как русизм: укр., блр. баян,
баянiст; чеш. bojan, bojanista; польск. bajan и др. В словарях впервые – у Ушакова
(1935 г.), но появилось это слово значительно раньше. По имени древнерусского
певца-гусляра Бояна, упоминаемого в "Слове о полку Игореве". Хроматическую
гармонику так назвал известный петербургский исполнитель Орланский-Титоренко
в 90-х гг. XIX в. Изготовил первый баян петербургский мастер Стерлигов.
В системе подачи материала в данном лингвистическом словаре-справочнике
соблюдается принцип системности. Статьи построены по следующему плану: заглавное слово дается полужирным прописным шрифтом с ударением, за ним дается
указание на происхождение слова (этимология), иногда приводится перевод составных частей этимона (cр. итал. "accordo", фр. и англ. аccord – "договор, соглашение,
согласие"), знак < обозначает слово происходит от, далее приводится этимологическая справка (происхождение слова).
Статьи "Этимологического словаря-справочника музыкальных терминов" делятся на зону основной и дополнительной информации: зона основной информации
представлена генетическим определением, содержащим справку о происхождении
понятия, зона дополнительной информации содержит лексическое значение слова,
сведения орфографические, орфоэпические и акцентологические (о произношении
слова и постановке ударения). Все статьи двусторонние, состоящие из заглавного
слова и поясняющей части.
Синтаксическая структура статьи представляет собой сложную синтаксическую
конструкцию, которая начинается определяемым в И. п., далее определяющая часть
тоже в И. п., далее генетическое определение в виде уточняющей части, в конце
определяющая часть в И. п.
Современное учебно-методическое обеспечение для изучения баянного и аккордеонного искусства не включает в свой состав литературу справочного характера,
освещающую в полном объеме тезаурус музыкальной терминологии профессиональных баянистов и аккордеонистов в этимологическом, орфографическом, орфоэпическом, культурологическом и др. аспектах. Педагог вынужден пользоваться литературой, функционально не предназначенной для этого: научной, научно-популярной, справочной и др. Нужные сведения представлены в книгах Т. М. Синецкой,
В. А. Вольфовича, Ф. Липса, Н. Малыгина и др.; следовательно, одной из центральных задач, стоящих перед музыкально-издательским делом и музыкально-педагогическим сообществом, становится обеспечение спроса на эту литературу.
На сегодняшний день отсутствует единая классификация музыкальных изданий.
В ХХ в. основными типологическими признаками считались целевое назначение и
читательский адрес. Сегодня главным типологическим признаком этих изданий
является характер информации. По этому признаку можно выделить нотные издания и текстовые музыковедческие издания.
Предлагаемое справочное издание мы квалифицируем как словарь-справочник,
т.к. относим его к полифункциональному изданию, в котором реализуется как фун455
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кция терминологического словаря [Усанова 2009, 3], отражающего систему специальных терминов музыкантов, так и справочная функция издания, носящего ярко
выраженный практический характер; данное издание содержит комплекс лингвистических и культурологических сведений, относящихся к специализированной отрасли музыкального искусства.
Усанова О. Г., канд. пед. наук, доц., Балабуєв І. О., студ.
Челябінська державна академія культури та мистецтв, Росія
Систематизація спеціальної термінології у педагогічній практиці акордеоніста / баяніста (на
прикладі створення словника музичних термінів)
У статті представлено досвід систематизації спеціальної (професійної) термінологічної лексики
баяністів / акордеоністів на прикладі створення "Етимологічного словника музичних термінів". Пропоноване довідкове видання орієнтоване на стан загальної культури сучасного музиканта і враховує
його потреби в процесі педагогічної практики.
Ключові слова: музичні терміни, словник-довідник, професійно-термінологічна лексика.
Usanova O. G., Ph. D., Associate Professor, Balabyev I. A., Student
Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts, Russia
Systematization of Special Terminology in the Pedagogical Practice of Accordionist/Bayanist (on
the Example of Creating a Dictionary of Musical Terms)
This paper presents the experience of putting into order special (professional) terminology of bayanists /
accordionists in the frames of "Etymological Dictionary of Musical Terms". This reference book takes into
consideration the state of general culture of the modern musician and takes into account his needs which
emerge in the process of teaching practice.
Key words: musical terms, reference book, Glossary of professional terminological lexicon.
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ПЕРЕХІД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
В ГІПЕРМЕДІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВИЯВ
СУЧАСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАПРОСТОРУ
Доскоч Інна Олегівна,
викл.
Тернопільський національний економічний університет
У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту – гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному середовищі. Відстежено інтеграцію
художнього твору з книги в електронне середовище, зокрема, проведено паралель між двома медіями:
друкованою та е-книгою.
Ключові слова: гіпермедіа, електронний текст, художній гіпертекст, друкована книга, е-книга.

Розуміння важливості впливу глобалізаційного процесу на всі без виключення царини людської діяльності зумовлює необхідність вивчення сучасних можливостей
медіапростору. Динаміка розвитку інформаційних та комунікаційних технологій формує новий пласт дискретного представлення інформації під назвою "гіпермедія".
Сьогодні спостерігається варіація комунікаційного процесу, яка зумовлена зміною каналу передачі інформації від адресанта до адресата. Теле- та медіапростір
доповнюється гіперсередовищем, характерним для якого стають інтерактивність
між джерелом подачі інформації та її споживачем, а також візуалізація матеріалу,
застосування комп’ютерної анімації, використання гіпертекстових технологій, багатовимірність представлення інформації та аудіосупровід [Определение технологий, ел. ресурс 18]. Як результат, класична схема комунікації джерело – повідомлення – канал передачі – отримувач поступово ускладнюється, доповнюючись такими параметрами, як вплив канала передачі повідомлення на спосіб та характер
його передачі, стан реципієнта до і після отримання передачі, наявність зворотнього зв’язку тощо [Купер, ел. ресурс 4].
Дослідження гіпертекстових технології особливо актуальне на сучасному етапі
формування свідомості нового типу. Стрімке зростання зацікавленості розвитком
нелінійної організації інформаційних одиниць, що може бути представлена текстом, аудіо- та відеоінформацією, спостерігається як в науково-технічному, так і в
лінгвістичному середовищі. Існує гіпотеза, що розвиток гіпертекстових технологій
стане переломною віссю в історії людства, на кшталт винайдення книгодрукування
[Engelbart 1995, 30].
У нашому досліджені розглядається гіпермедіа як нове середовище функціонування гіпертексту. Зокрема, зосереджується увага на художньому тексті у площині
гіперпростору. Мета статті полягає у визначені засад функціонування електронного тексту в гіпермедійному середовищі, прослідковувані інтеграції художнього
твору з книги в електронне середовище та виокремлення додаткових можливостей
тексту в гіпермедіа.
Об’єктом дослідження є електронний художній гіпертекст.
Предмет дослідження – гіпермедійне середовище як канал передачі повідомлення.
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Наукова новизна дослідження: виявлені особливості еволюції тексту дозволили довести, що нові можливості гіпермедійного середовища ґрунтуються на усталених часом традиціях друкованого тексту.
Дослідження властивостей гіпертексту є питанням першочергової уваги дослідників у галузі лінгвістики, теорії літератури, культури, педагогіки та сучасних технологій. П. Артур, Н. Басараба, С. Біркертс, Дж. Д. Болтер, К. Джуїтт, В. Епштейн,
Ю. Завадський, І. Кузнєцов, І. Купер, Дж.П. Лендов, Р. Ленем, М. Маккей, Т. Нельсон, Дж. Нільсен, Д. Фаркас, К. Хеїлз, С. Чемеркін висвітлюють проблематику гіпертекстової структури, що з часу своєї появи і досі залишається надактуальною,
проте мало вивченою.
Появою гіпертексту пояснюють пристосування високих технологій до принципів
природнього функціонування мозку людини. Гіпертекстова інформаційна модель, на
думку В. Епштейна, здійснюється за схемою асоціативної переробки та генерації ідей
людською свідомістю: "Технічно реалізовуючи цю модель, гіпертекстова система
використовує електронні і програмні засоби для подолання обмежень лінійної природи тексту, надрукованого на папері" [Эпштейн, ел. ресурс 2]. Гіпертекстова структура, як стверджує дослідник, перетворюється на все більш ефективний засіб оперування інформацією та виокремлює три основні взаємопов’язані аспекти гіпертекстової системи, а саме: 1) структурний, 2) функціональний та 3) візуальний:
1) інформаційна система повинна мати базу даних, що складається з "вузлів",
які містять інформацію, і дуг, що зв'язують інформаційний зміст вузлів;
2) гіпертекстова система як нелінійний тип дій, повинна містити засоби для створення, авторства (англ.- authoring) та перегляду (англ.- browsing) в процесі навігації;
3) управління функціонуванням гіпертекстової системи здійснюється шляхом
прямого маніпулювання представленими на екрані монітора символами позамовних об'єктів [Эпштейн, ел. ресурс 2].
Використання гіпертексту є основним принципом дії у середовищі гіпермедіа,
що складається з текстів, сполучених між собою нелінійним зв’язком в одномірному просторі, а в багатовимірному – множинними вузлами переходів [Купер, ел. ресурс 4]. До прикладу, структура друкованої книги є лінійною, адже ми рухаємося
послідовно від сторінки до сторінки. У гіперпросторі в кожному вікні-сторінці може бути декілька посилань, які вказують на не пов'язані між собою документи, які
можуть бути розташованими на різних серверах [Гипертекст и гипермедиа, 17].
У рамках одного сайту веб-сторінки утворюють структуру, відому у сучасному науковому дискурсі як "ризома" [Чемеркін 2009, 81]. Цей термін виражає аструктурний спосіб вербальної організації тексту, де на найвищому рівні перебуває головна
сторінка, з якої можна рухатися в усі розділи та підрозділи.
Програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок – "браузер", складається з
інформаційного наповнення (текст) і посилання, що спершу були лише текстовими.
Зараз можливості значно розширились, тому програма дозволяє розміщувати на
веб-сторінках графіку. Посилання на інший текст, сторінку переважно залишається
текстовим, але не обов’язковим. Завдяки графіці навігація стала простішою та ефективнішою, адже візуалізація допомагає зорієнтуватися користувачеві в просторі та
підвищує його емоційне сприйняття інформації. Із додаванням до гіпертексту відео,
аудіо та графічних елементів гіпертекст інтегрував у гіпермедіа.
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Оперуючи вербальними і невербальними уявленнями, гіпертекстові (гіпермедіа) системи дозволяють видавати користувачу (читачеві) інформацію в найбільш
ефективній формі [Эпштейн, ел. ресурс, 2]. Що стосується художнього гіпертвору, то література мережевого простору "як вид мистецтва переходить власні видові межі, наближаючись та в багатьох аспектах інтеґруючись з іншими видами
мистецтва – з малярством, музикою, кінематографом, мультиплікацією, театром"
[Завадський 2006, 35].
Потенціал електронного художнього гіпертексту в час інформаційних технологій не викликає сумнівів. Зростає зацікавленість читачів щодо новітньої е-книги, в
той час як видавці паперового видання занепокоєні утриманням позицій на ринку
літератури. Проте, художньому гіпертвору досі складно міцно закріпитися у літературному співтоваристві. Це зумовлено питаннями технічного дизайну, авторського
права, управління цифровими правами, а також проблемою запису та зберігання
електронних книг в просторі Інтернету.
Поступальний рух книги як в друкованому, так і в електронному вигляді Н. Басараба пояснює феноменологічним досвідом читання паперової книги [Basaraba,
ел. ресурс 8]. З точки зору когнітивної психології це пояснюється як прояв свідомості, що виражається почуттями сприйняття. Тобто інформація сполучається в сенсорний образ та інтерпретується як така, що породжена об'єктами або подіями оточуючого середовища [Словник-довідник 2010, 198]. Після столітнього "тримання в
руках" друкованої літератури пристосування людини до сприйняття твору через
цифровий носій потребує часу.
Креатори художнього гіпертексту намагаються максимально передати притаманні особливості книгочитання з паперового носія в електронний простір. Свідченням цього є класифікація електронних книг (скор. е-книга) запропонована
швейцарським дослідником Ф. Крестані [Crestani 2005, 194], за якою книги поділяються на типи:
1. Page turners (перекл. – захоплюючі книги). Книги такого типу існують в електронному середовищі як копії друкованих видань. Переважно, користувачам мережі
Інтернет пропонуються найпопулярніші бестселери різного жанру. Сторінки такої
книги за допомогою команд програми гортаються, як і у звичайній книзі. Це виглядає як своєрідне переглядання фотокартинок.
2. Scrolling books (перекл. – книги, що прокручуються). На противагу попередньому, в якому горизонтальний тип читання, "прокручування" сторінок текстів відбувається вертикально. Читач прогортує за допомогою коліщатка мишки потік авторського письма, що може порівнюватися із потоком людської свідомості. Саме
цим такий варіант поглядання тексту вважається психологічно комфортним для
реципієнта.
3. Portable books (перекл. – портативні книги). Читання електронної книги передбачає необхідність спеціального пристрою, що розмірами нагадує традиційну
книгу та допомагає читачу отримати фізичний контакт з носієм інформації.
4. Multimedia books (перекл. – мультимедійні книги). Найяскравіший приклад –
це всесвітня електронна енциклопедія Вікіпедія. Книги такого формату складаються з будь-якої кількості статей, що збережені в мережі та сполучені між собою гіпер459
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посиланнями. Також, тоді, як медіа послуговується у своїй роботі лише текстовими
формами друкованих чи електронних носіїв, мультимедіа окрім тексту включає в
себе аудіо, відео, зображення та інтерактивні компоненти роботи з користувачем.
5. Hypermedia books (перекл. – гіпермедійні книги). Прикладом такої електронної книги є всесвітня мережа Інтернет – середовище використання мультимедійних
програм. Гіпермедією позначається гіпертекст, що формується з множинності текстів за допомогою гіперпосилань, що й створює нелінійний спосіб передачі інформації. Читач вільний у виборі шляху прочитання.
Тісно корелює з поняттям гіпермедійності електронна література. Художні твори, на противагу творам народженим у друкованій формі, створюються беспосередньо для використання у цифровому середовищі за допомогою програмного забезпечення.
6. Cyberbooks (перекл. – віртуальні книги). Це такий тип книг, які створюються
за допомогою сучасних технологій, існують лише в електронному середовищі,
обов’язковою умовою існування яких є залучення до співпраця читачів.
З цієї категоризації електронних книг, очевидно, що у віртуальній реальності відтворюється образ друкованої книги. Наприклад, в більшості варіантів візуально
промальовується розгортка сторінок або ж створюються окремі гаджети з фізичними властивостями книги в традиційному розумінні. Гіпертекстова структура художнього тексту різниться від паперового аналога наявністю багаточисельних шляхів
прочитання одного і того ж тексту, багатоваріантністю закінчень, а в деяких випадках і початків розповіді, запитань до читача, від варіанту відповіді на які залежить
напрям читання, аудіовізуальні додатки, навігаційні мапи тощо. Читаючи художній
гіпертекст, реципієнт йде обраним шляхом прочитання до закінчення розповіді.
"Дійшовши умовного кінця тексту, він не може сказати, що прочитав весь текст
твору, оскільки існує ймовірність, що він упустив певні посилання, а відповідно і
певні уривки тексту, які за ними приховувалися. Відповідно існує можливість ознайомитися з певними подіями, які описуються з певних точок зору, упустивши інші"
[Завадський 2006, 128].
В дослідженнях переходу від тексту до гіпертексту Дж. П. Лендов охарактеризовує мережеву структуру гіпертексту за трьома критеріями:
1) місце початку тексту
2) місце кінця тексту
3) межі тексту [Landow 2006, 70].
Дж. Болтер передбачає надможливості художнього тексту, зазначаючи: "Те,
що є неприроднім для друку, стає природнім для електронного носія, і незабаром
не буде потребувати висловлювання, тому що його можна буде показувати" [Bolter 1991, 143].
Численні визначення поняття "гіпертекст" зводяться до розуміння його як тексту-калейдоскопу: варіантів прочитання нескінченна кількість і в кожного реципієнта цей шлях буде індивідуальним. На думку Е. Дж. Аарсета, основною ознакою гіпертексту є його дискретність [Aarseth 1994, 60]. За допомогою гіперпосилань, що є
в гіпертексті, автор закликає до вибору, до спільної творчості. Інтеракція адресанта
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з адресатом є основною рисою саме художнього твору, чий уявний діалог за допомогою лише одних засобів мови вже стає повноцінним літературним процесом
[Carlson 1988, 21]. Якщо до художнього тексту додати гіпермедійні засоби, то утворений інтерактивний гіпертекст, де письменник йде від мережі ідей до лінійного
тексту, а читач здійснює зворотню трансформацію лінійного тексту в мережу ідей,
можна описати як художній гіпертекст.
В художньому гіпертексті посилання (links) виконують роль орієнтирів для читача в навігації серед множинності текстів. Вони переносять читача в простір іншої
частини гіпертексту. А. Манген ідентифікує гіперпосилання як "емпіричну можливість латентного характеру того, що тимчасово є прихованим, але при кліці мишки
одразу ж робить його досяжним" [Mangen 2008, 410]. Разом з цим, з’єднати сукупність текстів в єдине змістове ціле – індивідуальна функція кожного адресата.
На переконання Р. Шнейдер "нелінійність, або ж непослідовність, що завжди
вважалось головною характерною рисою гіпертексту, відображає новий тип текстуальності" [Schneider 2005, 198]. Саме нелінійна текстуальність змушує читача переміщуватися від тексту до тексту, і, таким чином взаємодіяти з гіпертекстовою
книгою [Кольцова 1999, 81].
Докорінна зміна природи письма, на думку Т. Нельсона, нарешті стала можливою за допомогою підтримки комп’ютерних технологій. [Nelson: ел. ресурс 15].
Через свої нові властивості текст набув рис двосторонньої системи, що включає в
себе мультимедійні структури та як новий вид письма, набуває схожості з кіберкнигою [Basaraba: ел. ресурс 8].
Епохальна трансформація медіаспілкування читача та автора пройшла відстань
від друку до цифрових технологій. Гіпертекст цілковито реконфігурував текст. Потенціал гіпертекстуальності вагомо домінує за рахунок присутності у ній невербальних елементів тексту. Текст виходить за рамки лінійності й комп’ютерні технології є причиною цьому. Гіперпростір стає уособленням інтеракції з мультимедійними засобами її втілення. Літературі мережевого характеру властиво перебудовувати літературний текст задля отримання на базі одного і того ж текстового матеріалу декількох літературних творів [Завадський 2006, 14]. Вірогідність гіпотези про
маштабність відкриття електронної книги потрібно прослідковувати й надалі.
Потенціал подальших досліджень вбачається у виявлені аспектів лімітування
роботи автора і читача в гіпермедійному середовищі.
Доскоч И. О., препод.
Тернопольский национальный экономический университет
Переход художественного текста в гипермедийную среду как проявление современных возможностей медиапространства
В статье сосредоточено внимание на новой среде функционирования художественного гипертекста – гипермедиа, что становится олицетворением интеракции текста с мультимедийными средствами.
Также выделены свойства функционирования электронного текста в гипермедийной среде. Проанализирован процесс интеграции художественного произведения из книги в электронную среду, а также
проведена параллель между двумя медиа: печатной и электронной книгой.
Ключевые слова: гипермедиа, электронный текст, художественный гипертекст, печатная книга, екнига.
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Transition of Fictional Text in Hypermedia Environment as a Manifestation of Modern Media
Space Possibilities
The article focuses on hypermedia as a new medium for fictional text. Hypermedia becomes the
personification of text interaction with multimedia tools. Properties of electronic text functioning in
hypermedia environments are distinguished. Integration of fictional text in the electronic environment is
tracked. In particular, the parallels are drawn between two media: print book and e-book.
Key words: hypermedia, electronic text, fictional hypertext, printed book, e-book.
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ВІДАПЕЛЯТИВНІ МІКРОТОПОНІМИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ОПІЛЛЯ,
УТВОРЕНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМ СПОСОБОМ
Лужецька Ольга Богданівна,
викл.
Тернопільський національний економічний університет
У статті розглядається близько 670 відапелятивних найменувань місцевих мікрореалій ПівденноЗахідного Опілля, утворених лексико-семантичним способом. Визначено їх основні семантикодериваційні особливості та кількісні характеристики.
Ключові слова: мікротопонім, географічний термін, пропріатив, апелятив, онім, дериват.

Південно-Західне Опілля – західна частина Подільської височини в межах Рогатинського й Галицького районів Івано-Франківщини та Бережанського і Підгаєцького районів Тернопільщини. Назви природних і створених людиною мікрооб’єктів
цієї, як і будь-якої іншої території України відносяться до найчисельніше презентованого розряду пропріативів, однак донедавна мікротопоніми в Україні досліджувалися лише принагідно, що обумовлено різними чинниками.
На сьогоднішній день відносно ґрунтовно проаналізовано пропріальний матеріал таких регіонів України, як Чернігівсько-Сумського Полісся (Є. Черепанова), басейну річки Ужа (В. Баньоі), південно-східного Поділля (О. Заінчковська), півночі
Львівської області (О. Проць), а також Чернівецької області в історичному аспекті
(І. Чеховський), Сколівщини (Н. Сокіл), Покуття (Л. Білінська) та ін. Хоча дослідженню антропонімії й ойконіміі Опілля уже присвячені монографії В. Котович
"Походження назв населених пунктів Опілля" (Дрогобич, 2000) і Г. Панчук "Антропонімія Опілля" (Тернопіль, 2001), мікротопонімікон Південно-Західного Опілля до цього часу ще не був об'єктом окремого монографічного вивчення. Цим і зумовлюється актуальність нашого дослідження.
Вивчаючи зібраний нами ономастикон Південно-Західного Опілля, вирізняємо
монолексемні, складні та складені деривати а також прийменникові формації. Кожен із названих типів має свої відповідні моделі.
Для анойконімів, як і для більшості власних найменувань, характерна однослівна форма вираження. Такі оніми виникають здебільшого на основі: а) лексикосемантичного; б) морфологічного; в) морфолого-синтаксичного способу креації та
г) основоскладання. Мікротопоніми, утворені лексико-семантичним способом, в
межах простої структури репрезентовані такими видами: 1) онімізація апелятивів;
2) трансонімізація.
Об’єктом нинішньої нашої розвідки стали близько 670 відапелятивних найменувань місцевих мікрореалій Південно-Західного Опілля, утворених лексикосемантичним способом, а її метою – встановлення основних семантикодериваційних особливостей таких похідних, а також з’ясування продуктивності
конкретних топоформантів на досліджуваній території. Наукова новизна полягає в
тому, що вперше розглядається мікротопонімікон відапелятивного походження зазначеного регіону у семантико-словотвірному аспекті. Матеріалом дослідження є
назви невеликих за розміром та формою рукотворних об'єктів, зокрема частин села,
кутків, вулиць, криниць, а також для іменування природних реалій – боліт, горбів,
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джерел, долин, лугів, пасовищ, полів, ставків, урочищ, які зафіксовано у досліджуваній місцевості.
Лексико-семантичний спосіб означає утворення нової лексеми шляхом трансформації її значеннєвого наповнення без граматичних і фонетичних змін у структурі. Свого часу Є. Посацька-Черняхівська зауважила, що "при семантичному
словотворенні нові лексичні одиниці не виникають, і слова можуть тільки переосмислюватися без найменшої звукової зміни" [Посацька-Черняхівська 1958, 166].
Однотипність природньо-географічних умов, а також використання одних і тих
самих топонімотворчих засобів стало причиною виникнення одноіменних мікротопонімів, що утворили топонімну омонімність, напр.: горб Голиці – л. Голиці;
вул. Гора – л. Гора – ч. с. Гора тощо. Ці найменування позначають різні та віддалені один від одного топооб’єкти.
Загалом онімізація апелятивів посідає чільне місце у назвотворчому процесі місцевих мікрореалій. Термін "онімізація" означає перехід загальної назви у клас
пропріативів без будь-яких структурно-словотвірних змін, тобто мікротопоніми
з’являються на основі безсуфіксних та афіксальних лексем шляхом їх онімізації.
Цей процес можливий там, "де проходить межа вільного сполучення і цілісної цитати, яка не допускає руйнування" [Суперанская и др. 2007, 40]. Далі зазначається,
якщо ми якимось чином порушимо цілісність відповідного топоніма, то він втратить насамперед свою номінативність, а кожна лексема як його окрема складова
розглядатиметься як уже відома апелятивна одиниця. Топонімні апелятиви належать також до однієї із лексичних систем, які порівняно легко можуть онімізуватися. У такому випадку вони втрачають своє основне лексичне навантаження і переходять у розряд онімів, де одна і та ж апелятивна одиниця може утворювати найменування різних географічних об’єктів [Суперанская и др. 2007, 40].
Якщо загальна лексика в ойконімії не домінувала, то у мікротопоніміконі вона
займає вагому нішу, адже виступає найбільшим джерелом креації і збагачення його
фактажу. Це зумовлено насамперед тим, що апелятиви у свій час могли найдетальніше ідентифікувати той чи інший дрібний топооб’єкт або охарактеризувати особливості певної мікротериторії. Пізніше семантичний зв'язок з іменованою реалією,
як правило, губився. Онім уже не виражав жодного смислового наповнення, тобто
виконував лише номінативну функцію [Бучко 1982, 265]. На думку Ю. Карпенка,
таке явище пояснюється тим, що на певній території побутує лише один об’єкт такого виду, тому він не потребує спеціальної назви, оскільки інших йому подібних
об’єктів тут немає, або ж серед однорідних географічних реалій для певного населення найбільше вирізняється саме ця, а не інша, тому вона не отримує спеціальної
власної назви, а послуговується апелятивною у якості мікротопоніма [Карпенко 1964, 6]. Крім цього, на таке число найменувань мікрореалій відапелятивного
походження впливало й історичне минуле досліджуваної території. Відомо, що
"чим давніша і більше збережена топонімна система, тим більший в ній відсоток
відапелятивних топонімів" [Бучко 1982, 265].
Зазначимо, що найменування дрібних топооб’єктів, які характеризують ландшафтно-рельфні особливості краю, превалюють в ономастиконі досліджуваного регіону. Такі пропріативи вживаються на окреслення рельєфу: п. Беріг (Плхв., Брж.),
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вул. Гора (Жнв., Брж.; Ндрж., Брж.; Слц., Пдг.), ч. с. Гора (Мрн., Брж.), п. Горб
(Бщ., Брж.), х. Гребля (Слц., Пдг.), пас. Верховина (Бщ., Брж.), вул. Долина (Влхв.,
Брж.), вул. Левада (Глгч., Пдг.), ліс-к Луг (Птнц., Рог.), пас. Оболонє (Ркшн., Брж.),
п. Осівня (Мчщв., Брж.), п. Поляна (Пдв., Брж.), п. Рів (Пкв., Рог.), л. Щовб (Ндрж.,
Брж.); рослинного покриву: п. Березина (Глгч., Пдг.), пас. Гай (Ркшн., Брж.), пас.
Дубина (Влхв., Брж.), вул. Дуброва (Ндрж., Брж.), п. Дуброва (Жкв., Брж.; Мчщв.,
Брж.), пас. Лісок (Жнв., Брж.), п. Сад (Ндрч., Брж.), п. Хащ (Стрг., Брж.); гідрографії: к. Кирницє (Урм., Брж.; Юст., Пдг.), ч. с. Потік (Урм., Брж.); ґрунту: п. Рудка (Юст., Пдг.); поверхні об’єкта: п. Плосня (Пвлв., Брж.), п. Рівня (Жнв., Брж.),
п. Ровень (Влщ., Брж.), усього 278 назви.
До другої підгрупи за кількістю онімів дрібних місцевих реалій відносимо мікротопоніми, мотивувальною базою яких стали загальні назви на позначення культурно-історичних об’єктів. Вони мотивовані лексемами: а) промислових, господарських та адміністративних будівель: дол. Гута (Ргч., Брж.), пл. Ринок (Врб., Брж.),
вул. / ч. п. Хмілярня (Ндрж., Брж.; Крн., Брж.); б) типів поселень: вул. Кольонія
(Бщ., Брж.; Шиб., Брж.), ч. с. Колонія (Нрв., Брж.), ч. с. Кут (Лтв., Пдг.; Трст.,
Брж.), вул. Слобода (Пкв., Рог.), ч. с. Фільварок (Гйк., Брж.), ч. с. Хутір (Мрн.,
Пдг.); в) підсічного господарства: ліс. м-сть Пасіка (Лпвк., Рог.; Пкв., Рог.), п. Пасічиско (Крсн., Брж.), ч. с. Пасіще (Ргч., Брж.), дол. Поруб (Ргч., Брж.), л. Посіч
(Псхв., Брж.); г) типів шляхів сполучення: вул. Гостинец (Урм., Брж.), вул. Майдан
(Глгч., Пдг.), вул. Центр (Пкв., Рог.) тощо.
Прості мікротопоніми виникають на основі безсуфіксних і суфіксальних апелятивів у сингуральній чи плюральній формі. Для категорії числа у пропріативах, як
стверджує А. Корепанова, не характерне ні граматичне, ні лексичне навантаження,
а перехід загальної назви у розряд онімів обумовлює відповідно втрату категорії
числа взагалі, тому власна географічна назва може вживатися або в одиничній формі, або в множинній [Корепанова 1966, 96]. Відома російська учена О. Суперанська
трактує число в пропріативах як словотвірну категорію, тому що тут домінують
особливі словотвірні афікси [Суперанска 1969, 14].
Погоджуємося із висловленою Н. Сокіл думкою, що формант -и приєднувався
до назв не у топонімотворчому процесі, а існував у цих лексемах ще на апелятивному етапі. Це тлумачиться тим, що у певній місцевості могло побутувати кілька
схожих топооб'єктів, які характеризували єдину територію, тому у момент назвотворення отримували відповідне найменування у плюральній формі ще на доонімному рівні, тобто множинна форма загальних назв спочатку відповідала множинності
реалій, однак з часом вона абстрагувалася від своєї первинної дійсності і стала застосовуватися як топонімна модель для креації ландшафтних назв [Сокіл 2008, 105].
Загалом множинні лексеми репрезентовані у таких мікротопонімах на позначення рельєфу: п. Горби (Влхв., Брж.), дол. Долини (Ргч., Брж.), ур-ще Жолоби (Птнц.,
Рог.), п. Збочі (Ргч., Брж.), п. Луги (Пдв., Брж.), пас. Рови (Слц., Пдг.), ч. горбу
Щовби (Крн., Брж.); гідрографії: вул. Калабані (Птнц., Рог.), ч. л. Калюжі (Пдв.,
Брж.), вул. Потоки (Трст., Брж.); ґрунту: горб / л. Голиці (Гтск., Пдг.; Бжкв.,
Брж.), п. Воблоги (Урм., Брж.), пас. Камінці (Урм., Брж.), п. Камінці (Ргч., Брж.),
пас. Піски (Слв., Брж.); рослинного світу: ч. л. Березники (Ргч., Брж.), ур-ще. Беріз465
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ки (Влц., Брж.), п. Верби (Влщ., Брж.), вул. Газони (Глгч., Пдг.), л. Дуброви (Ргч.,
Брж.), п. Конопельці (Ргч., Брж.), ч. с. Липки (Урм., Брж.), п. Ліски (Стрг., Брж.),
п. Лози (Урм., Брж.); садиб: п. Дворищі (Ргч., Брж.); одиниць виміру площі: вул.
Ланки (Лтв., Пдг.), горб Межі (Пвлв., Брж.), вул. Морги (Лтв., Пдг.), п. Шнури
(Ндрч., Брж.); приготування орної землі: горб / ч. с. Копані (Крн., Брж.; Влц.,
Брж.), п. Ниви (Влц., Брж.); форми мікротериторії: п. Кути (Ргч., Брж.), усього
зафіксовано 137 одиниць.
До простих мікротопонімів відносимо також деривати із суфіксами -к, -ик, -ок,
як у сингуральній, так і в плюральній формах, оскільки словотвір цих найменувань
завершився ще на доонімному етапі. Трансформуючись у власні назви, ці первісно
демінутивні форми втрачали ознаку здрібнілості: п. Гостинчик (Глгч., Пдг.), пас.
Корчики (Ргч., Брж.), п. Корчунок (Влц, Брж.; Плхв., Брж.), п. Ланок (Кмрв., Брж.),
п. Лісок (Жнв., Брж.), ч. с. Містечок (Урм., Брж.), запл. Ставки (Крн., Брж.), горб
Стінка (Крн., Брж.), п. Цибулька (Блкр., Пдг.), блк. Чобіток (Ргч., Брж.) та ін.
Ландшафтно-рельєфні характеристики Південно-Західного Опілля віддзеркалюють і мікротопоніми з топоформантом -ин-а: п. Березина (Глгч., Пдг.), л. / п. Бучина
(Ндржн., Брж.), п. Жолобина (Крн., Брж.), водойм. Плотичина (Ст. Мст., Пдг.),
п. Соснина (Крн., Брж.), п. Язвина (Кмрв., Брж.). Такі назви, як правило, мотивовані
апелятивами з фітографічними термінами в основі. Для формування пропріативів
мікрооб’єктів зазначеної місцевості використовується теж формант -ищ(е), наприклад, ліс. м-сть Будищі (Чснк., Рог.), пас. Глинищі (Влщ., Брж.), пот. / ур-ще Городищі (Вікт., Гал.), ур-ще Гречище (Тмрв., Гал.), п. Дверчищі (Ргч., Брж.), ур-ще Замчище (Тнт., Гал.), п. Коморище (Дбрн., Рог.), вул. / п. Коноплище (Чснк., Рог.; Дбрн.,
Рог.), п. Літовищі ( Лтв., Пдг.), п. / ур-ще Пропастищі (Тнт., Гал.), п. Старожище
(Дбрн., Рог.), ур-ще Церквіще (Тмр., Гал.) та ін., разом 32 найменування.
На теренах досліджуваного регіону побутують також іменникові деривати із топоформантом -иськ(о). До цієї підгрупи зараховуємо низку мікротопонімів як в
одиничній, так і в множинній формі: пас. Будиська (Ргч., Брж.), ур-ще Валиска
(Клнк., Гал.), ч. с. Глиниска (Плхв., Брж.), п. Городиска (Курп., Брж.), п. Гуниська
(Влхв., Брж.), ліс Замческо (Влхв., Брж.), ч. с. Замчесько (Маріямпл., Гал.), л. Кадубиська (Ргч., Брж.), ліс. / ур-ще Луковиська (Дбрн., Рог.), вул. / ур-ще Млиниська
(Мдн., Гал.; Стр., Рог.), вул. Монастириська (Глгч., Пдг.), запл. Мостиська (Крн.,
Брж.), п. Підзамчиско (Урм., Брж.), х. Погребиська (Стртн., Рог.), запл. Стависька (Пдв., Брж.), к. с. / пас. Стависко (Днлч., Рог.; Псхв., Брж.).
На думку дослідників, вище зазначені топоформанти у відапелятивних мікротопонімах виконують експресивну та локалізуючу функції, детермінуючи місце, де
щось раніше знаходилося або відбувалося [Синявський 1941, 122].
У зв’язку з недостатньою лексикографічною базою інколи важко вирізняти топонімні похідні та відапелятивні найменування, утворені лексико-семантичним
способом, тобто без будь-яких структурно-словотвірних змін.
Як зауважує Д. Бучко, на синхронічному рівні можна розглядати "такі типові
топонімні форманти, як -ав-а, -ець, -ище, -ин-я, але діахронічний аналіз топонімів із
названими суфіксами переконує нас в тому, що вирішальна більшість походить від
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готових уже відповідних апелятивів" [Бучко 1993, 167]. Сюди відносимо такі назви
місцевих географічних об’єктів: л. Горбинець (Дврц., Брж.), л. Городинець (Дврц.,
Брж.), л. Грабовец (Ргч., Брж.), л. Зеберинец (Псхв., Брж.), вул. Острівець (Бжкв.,
Брж.), пот. Раковець (Блдн., Гал.; Курп., Гал.), усього 19 онімів. Наприклад, назва
Раковець, на думку М. Габорака, утворилася за допомогою суфікса -ець від прикметника раковий "у якому водяться раки" і свідчить про фауну, що водиться у потоках [Габорак 2013, 687]. Такі прикарпатські деривати давньоєвропейського походження, що зазнали пізнішої стандартної слов’янізації [Карпенко 2001, 43].
У розряд онімів можуть переходити не лише найменування, що виражають реальні поняття, але й метафоричні назви, що творилися на основі асоціацій до певних
реалій (місцевостей), наприклад, знарядь праці: вул. Вила (Юст., Пдг.), п. Вила
(Пкв., Рог.), п. Грабельки (Кмрв., Гал.); окреслення рельєфу: п. Жолоб (Слв., Брж.),
ур-ще Жолоб (Птнц., Рог.), п. Жолоби (Дбрв.,Брж.; Мчщв., Брж.); характеристик
ґрунту: вул. Пустинє (Ндржв., Брж.), пуст. Пустинє (Гнвч., Брж.), п. Цілина
(Урм., Брж.); форми об’єкта: дол. Клітки (Глгч., Пдг.), оз. Кривуля (Жнв., Брж.),
п. Кути (Ргч., Брж.; Трст., Брж.), запл. р. Узлій / Вузлій (Крн., Брж.). Сюди також
відносяться: вул. Кубань (Ргч., Брж.), п. Сахалін (Попл., Гал.), л. Хвіст (Межигрц.,
Гал.) тощо. Поява таких метафоричних дериватів насамперед зумовлена, очевидно,
недостатністю мовних ресурсів для опису природньо-географічних особливостей
певної місцевості, проте це може бути і результатом уяви певного номінатора. На
думку Ю. Карпенка, подібні імена виникають часто із жарту, первинно характеризуються іронічним забарвленням. "Проте це забарвлення швидко забувається, а ім’я
залишається" [Карпенко 1967, 19]. Дослідник додає, що в таких випадках причиною
перенесення являється не суміжність, а подібність, інколи дуже випадкова.
Таким чином, відапелятивні мікротопоніми, утворені лексико-семантичним способом, стали основним джерелом формування та збагачення ономастикону Південно-Західного Опілля. Усього нами зафіксовано 670 назв, що становить близько
22 % від усіх монолексемних дериватів. Наявність такої великої кількості відапелятивних похідних пояснюється, на думку Д. Бучка, по-перше, дуже давньою та добре збереженою топонімною системою, а по-друге, значною пересіченістю території
і відносно масивним лісовим покривом [Бучко 1982, 265]. Це сприяло певною мірою розвитку диференційної системи термінів, які віддзеркалюють характерні особливості досліджуваного регіону.
Подальші перспективи дослідження вбачаємо у комплексному лексико-дериваційному аналізі ономастикону Південно-Західного Опілля, з метою виявлення його
специфічних особливостей не лише на синхронному, але й діахронному зрізах.
Лужецкая О. Б., преп.
Тернопольский национальный экономический университет
Отапеллятивные микротопонимы Южно-Западного Ополья, образованные лексико-семантическим способом
В статье рассматривается около 670 отапеллятивных названий местных микрореалий ЮжноЗападного Ополья, образованных лексико-семантическим способом. Определены их основные семантико-деривационные особенности, а также количественные показатели.
Ключевые слова: микротопоним, географический термин, проприатив, апеллятив, оним, дериват.
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Оne-Component Microtoponyms of the South-Western Opillja Formed by Lexical-Semantic Way
The article analyzes nearly 670 one-component microtoponyms of the South-Western Opillja formed with
the help of lexical-semantic mode of derivation, with the purpose of definding their semantic-wordbuilding
peculiarities and establishing their productiveness within the researched territory.
Key words: microtoponym, geographical term, propriative, appelative, onym, derivate.

Умовні скорочення:
блк.- балка
вдйм. – водойма
горб – горб
дол. – долина
запл. – заплава
запл. р. – заплава річки
л. – ліс
л-к – лісок
ліс. місц. – лісова місцевість
ч. п. – частина поля
Бщ. – Біще
Блдн. – Блюдники
Бжкв. –Божиків
Врб. – Вербів
Влхв. – Вільховець
Вікт. – Вікторів
Влц. –Волиця
Влщ. – Волощина
Гйк. – Гайок
Гнвч. – Гиновичі
Глгч. – Голгоче
Гтск. – Гутисько
Днлч. – Данильче
Дврц. – Двірці
Длв. –Делієве
Дбрнв. –Добринів
Жкв. – Жуків
Жнв. – Жонівка
Кмрв. – Комарівка
Крснпщ. – Краснопуща
Клнк. – Кукільники
Курп. – Куроптники
Крн. – Кур’яни
Лпвк. – Липівка
Лтв. – Литвинів
Мчщв. – Мечищів
Брж. – Бережанський
Гал. – Галицький

оз. – озеро
пас. – пасовище
пл. – площа
п. – поле
пот. – поточина
уроч. – урочище
х. – хутір
ч. горбу – частина горбу
ч. л. – частина лісу
ч. с. – частина села
Ндрж. – Надорожнів
Ндрч. – Надрічне
Нрв. –Нараїв
Пвл. – Павлів
Пдв. –Підвисоке
Плхв. – Пліхів
Псхв. –Посухів
Пкв. –Пуків
Птнц. – Путятинці
Ркшн. – Рекшин
Ргч. – Рогачин
Слц. – Сільце
Слв. – Слов’ятин
Ст. Мст. – Старе Місто
Стртн. – Стратин
Стрг. – Стриганці
Тмрвц. – Темирівці
Тнт. –Тенетники
Трст. –Тростянець
Урм. – Урмань
Чснк. – Чесники
Шиб. – Шибалин
Юст. –Юстинівка
Мдн. – Мединя
Маріямпл. – Маріяпіль
Мрн. – Мирне
Пдг. – Підгаєцький
Рог. – Рогатинський
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ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКИ ІРРЕАЛЬНОГО: ТЕКСТОВИЙ ВИМІР
Кравець Марія Валентинівна,
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Київський університет імені Бориса Грінченка
У статті розглядається поняттєва категорія ірреального та пропонується методика дослідження з
метою найповнішого аналізу її семантики. Подано аналіз текстової ситуації ірреального "Поява нереальної особи у реальному світі" та визначаються мовні засоби її вираження на лексичному та граматичному рівнях.
Ключові слова: категорія ірреального, текстова ситуація, мовний засіб, референт.

Постановка проблеми. Вивчення ірреального донині полягало у дослідженні
граматичних засобів, що вказують на спосіб ставлення мовця до дії або дії в аспекті
здійсненності / нездійсненності [Нікульшина 2011; Lycan W. G. 2006]. Втім, за
останні 10 років, з’явилася низка досліджень, присвячених розгляду ірреального на
семантичному рівні. Серед таких наукових досліджень можна виділити наукові
праці Левицького О. Е., Названової І. О., Нікульшиної Т. М., Попової О. С., Rescher N.
Тим не менше, можна стверджувати, що традиція аналізу ірреального як поняттєвої
категорії народжується лише зараз і несе з собою низку запитань. Серед нагальних
проблем – пошук рівнів прояву даної категорії та методів їх дослідження, тому актуальність даної статті полягає у розгляді даної категорії як на текстовому, так і на
граматичному та лексичному рівнях. Мета статті: окреслити можливі шляхи дослідження ірреального як поняттєвої категорії; предмет дослідження: поняттєва
складова категорії ірреального; об’єкт дослідження: мовні засоби її вираження;
наукова новизна полягає у спробі розглянути ірреальне всебічно у його мовному
вираженні в текстовому аспекті, оскільки розвідки, що розглядають ірреальне на
семантичному рівні, є одиничними випадками, як вже зазначалося. Обираючи підхід до вивчення ірреального – від значення до знаку, визначення поняттєвої складової категорії є умовою подальшого виокремлення засобів її вираження. Втім,
значення ірреального як поняттєвої категорії не має одностайної узгодженості серед дослідників, так само, як і немає її узгодженого визначення у суміжних науках
(філософія, психологія).
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Основними завданнями даної статті є формулювання поняттєвої складової
категорії ірреального та розгляд та аналіз мовних засобів, що її можуть виражати.
Тому, в межах нашого дослідження, ми послуговуємося визначенням, сформованим
на основі результатів компонентного аналізу лексем "irreal", "irreality", "unreal",
"unreality" низки словників (The Collins Explanatory Dictionary, The Merriam-Webster
Dictionary, The Stanford English Dictionary) та аналізу ірреального у суміжних науках.
Отже, категорія ірреального є категорією заперечення реальності: до неї відноситься
все уявне, неіснуюче в дійсності, неможливе. Реальним, у науковому знанні, називається буття речей в його порівнянні із небуттям, а також із іншими формами буття –
можливими, ймовірними і т. п.; у буденному знанні, реальність ототожнюється з дійсністю та позначає все те, що існує насправді, є можливим для виконання, здійсненним, основа якого – розуміння та врахування справжніх умов. Компонентами катего470
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рії ірреального є такі субкатегорії: трансцендентне (Бог, дух, душа, метафізичні сутності, загробне життя); надприродне (окультні істоти, магічні обряди, містичні властивості та сили, міфічні істоти); сюрреальне (мрії, сновидіння, психічні розлади, уявлення, фантазії). Відмінними рисами ірреального є неможливість, аномальність, дивність, непояснюваність, незрозумілість, загадковість, таємничість.
Властивістю категорії є її суб’єктивність та відносність: так само як визначення
реального, так і ірреального залежить від аспекту, кута зору суб’єкта: щодо індивідуума, реальним є все, що існує поза його свідомістю, втім все, що відображається
людською свідомістю та існує незалежно від неї є також реальним. Питання "Що є
реальним, а що ні?" навіть у царині філософії до сих пір ще відкрите і ми не ставимо за мету відповісти на нього в нашому дослідженні. Іншою властивістю є високий рівень емотивності: оскільки визначення ірреального за своєю суттю потребує
перцептивної діяльності, то прояви ірреального призводять до появи жаху, як реакції на непізнане та незрозуміле.
Єдиним можливим шляхом визначення ірреального, нам видається спроба визначення того, що є ірреальним для суб’єкта, за умови аналізу суб’єкта та простору,
в якому він знаходиться, таким чином, задовольняючи дві особливості категорій
(суб’єктивність, відносність). Мова лишається чи не єдиним засобом визначення
реального / ірреального, оскільки мова номінативна за своєю природою – вона називає прямо ірреальне або вказує імпліцитно на характеристики чи властивості ірреального [Барт 1994, 243]. Мовленнєвим утворенням, що уможливлює виконати
такий аналіз, на нашу думку, є текстові ситуації (далі – ТС).
Воробйова О.П. визначає ТС як тематично поєднаний змістовий компонент тексту, який відображає структуроване знання про фрагмент дійсності. Він об’єктивується завдяки певному комплексу мовних засобів [Воробйова 1997, 19]. Референцією називають віднесеність актуалізованих, тобто включених в мовлення, виразів
до об’єктів дійсності, тобто – референтів. Отже, референтом є об’єкт позамовної
дійсності, який мається на увазі мовцем в момент мовлення. Важливим фактом є те,
що мовленнєвий відрізок може мати референт не лише в реальному, але і в уявному
світі, зокрема в універсумі певного художнього твору [Ярцева 1990, 410].
Особливістю текстової реалізації референтної ситуації є недзеркальність відображення нею фрагменту дійсності, її опис не є автоматичною фіксацією мовними
засобами того, що сприймається. Текстова референтна ситуація є результатом інтерпретації дійсності письменником. Художній текст – це мовленнєве утворення, що
є суб’єктивним відображенням об’єктивного світу, тобто він є другорядним по відношенню до реальної ситуації [Левицкий 2007, 176].
Враховуючи все сказане вище, для дослідження категорії, виокремлюємо такі
етапи її аналізу: визначення поняттєвої складової ірреального; виокремлення ТС
ірреального; аналіз мовних засобів, за допомогою яких виражається ірреальне; визначення провідного / прототипового елементу категорії у авторський картині світу.
Прикладом ТС ірреального є ТС "Поява нереальної особи у реальному світі", в
даному випадку поняттєва складова ситуації полягає в тому, що в дім головного
персонажу певним незрозумілим чином потрапляє дивний гість (нереальна сутність –
Диявол), метою візиту якого було придбання людської душі. В науковому розумін471
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ні – ситуація ірреальна, в персонажному дискурсі – ситуація ірреальна, зображуваний простір – реальний. Таким чином, ТС, які зображують ірреальне повністю або
частково (властивості, якості, характеристики), що мають місце у реальному та
звичному світі (мається на увазі світ художнього тексту) потрапляють у семантичну
групу "Нереального в реальному".
Мовними засобами вираження нереальної сутності є її пряма номінація – "The
devil", евфемізм: "the real character of the personage who had thus intruded upon his
hospitality". Невідомість того, що або хто це є насправді, передається неозначеним
займенником: "something which lay stretched at full length upon the bed". Наступні
дескрипції, які є носіями семантики дивності та відхилення від норми, також є засобами вираження нереальної сутності:
1. Надзвичайна худорба, чорний костюм, що вже вицвів та був зшитий за модою
минулого століття: "The philosopher's amazement did not prevent a narrow scrutiny of
the stranger's dress and appearance. The outlines of his figure, exceedingly lean, but
much above the common height, were rendered minutely distinct, by means of a faded suit
of black cloth which fitted tight to the skin, but was otherwise cut very much in the style of
a century ago" [Poe, 55], відхилення від норми тут передається якісним прислівником зі значенням "надзвичайно", який підсилює значення прикметника (характеристики) "худорлявий – exceedingly lean"; порівняльною конструкцією вищого ступеня – "набагато вищий за середній зріст – much above the common height", описовими
прикметниками ("a faded suit of black cloth") та іменниками – "cut very much in the
style of a century ago", із семантикою перебільшення: "дуже – very much".
2. Відсутність сорочки, зав’язана надзвичайно міцно краватка: "About the entire
person there was no evidence of a shirt, but a white cravat, of filthy appearance, was tied
with extreme precision around the throat and the ends hanging down formally side by
side gave (although I dare say unintentionally) the idea of an ecclesiastic" [Poe, 55].
3. Похмуре та бліде, як у мерця обличчя: "His entire physiognomy was
interestingly saturnine – even cadaverously pale. The forehead was lofty, and deeply
furrowed with the ridges of contemplation. The corners of the mouth were drawn down
into an expression of the most submissive humility" [Poe, 56].
4. Незвична нога, незвичний капелюх, відчутне колихання пальто, надзвичайно
високий рівень поваги: "To say no more, the conformation of his visiter's feet was sufficiently remarkable–he maintained lightly upon his head an inordinately tall hat–there
was a tremulous swelling about the hinder part of his breeches – and the vibration of his
coat tail was a palpable fact. Judge, then, with what feelings of satisfaction our hero
found himself thrown thus at once into the society of a person for whom he had at all
times entertained the most unqualified respect" [Poe, 55].
5. Неможливість поєднання якостей у реальному світі (як в текстовому, так і
позатекстовому) – фізична здатність бачити без очей: "…, his amazement was now
much increased by the spectacle which here presented itself to view. In raising his eyes,
with a strong feeling of curiosity to ascertain the color of his guest's, he found them by no
means black, as he had anticipated–nor gray, as might have been imagined–nor yet hazel
nor blue–nor indeed yellow nor red–nor purple–nor white–nor green–nor any other color
in the heavens above, or in the earth beneath, or in the waters under the earth. In short,
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Pierre Bon-Bon not only saw plainly that his Majesty had no eyes whatsoever, but could
discover no indications of their having existed at any previous period–for the space
where eyes should naturally have been was, I am constrained to say, simply a dead level
of flesh. "Eyes! my dear Bon-Bon – eyes! did you say?–oh!–ah!–I perceive! … I will convince you that my vision is more penetrating than your own" [Poe, 57].
Реальний простір позначається прямими номінаціями: "the Cafe de Bon-Bon; It was
here, about twelve o'clock one night during the severe winter; the comforts of a leatherbottomed arm-chair, and a fire of blazing fagots; It was one of those terrific nights which
are only met with once or twice during a century" [Poe, 54]. Обставини місця та часу цілком реальні – ніч, будівля кав’ярні, яка і є домівкою персонажу, крісло біля каміну.
Для персонажа ситуація повністю ірреальна, тому що викликає відчуття хвилювання,
які також називаються прямо – певне хвилювання, через незрозумілі тіні у куті кімнати: "But in the chafing of his mind at these unaccountable vicissitudes, there did not fail
to be mingled some degree of that nervous anxiety which the fury of a boisterous night is so
well calculated to produce. …, he could not help casting a wary and unquiet eye toward
those distant recesses of the apartment whose inexorable shadows not even the red firelight
itself could more than partially succeed in overcoming" [Poe, 54], алогічна поведінка,
охарактеризована прикметником "незрозумілий (unintelligible)": "Having completed a
scrutiny whose exact purpose was perhaps unintelligible to himself…" [Poe, 54], та бажання зрозуміти, що відбувається, виражене синтаксично, засобом питальних речення:
"Very true! – what is very true?–how came you here?" vociferated the metaphysician, as
his eye fell upon something which lay stretched at full length upon the bed" [Bon-Bon, 55];
"My Exposition!–there now!–how do you know?–how came you to understand that I was
writing an Exposition?–good God!" [Poe, 55]. Високий рівень емотивності – здивування, вигук, як реакція на те, що відбувається: "The devil!" ejaculated our hero, starting to
his feet, overturning the table at his side, and staring around him in astonishment. "Very
true," calmly replied the voice" [Poe, 55].
Ситуація переходить із статусу ірреальної в статус реальної, коли перестає бути
такою для персонажу – використовуються лексеми позначення звичного для аномальної сутності: "his visitor", "the gentleman", "his companion", "the devil", "his
Majesty", "he". А також засобом використання нейтральних дієслів – "Диявол сказав", "філософ ляснув його Величність по спині": "…There was a time," said the
devil" [Poe, 58]; "…Here the philosopher slapped his Majesty upon the back" [Poe, 63].
Проаналізувавши дану ТС, можна виокремити наступні параметри класифікації
ірреального. Здібності ірреальної сутності: реальні здібності – говоріння (calmly
replied the voice; said the devil); нереальні здібності – здібність бачити без очей.
Характеристики ірреальної сутності: реальні характеристики – блідість обличчя,
як у мерця (His entire physiognomy was interestingly saturnine – even cadaverously
pale), широке чоло із глибокими зморшками (forehead was lofty, and deeply furrowed
with the ridges of contemplation); ірреальні характеристики – характеристики перебільшення, що позначають відхилення від норми: надзвичайно худий (exceedingly
lean), набагато вищий (but much above the common height), обрізаний дуже сильно
(cloth…cut very much), пов'язаний надзвичайно міцно (white cravat…was tied with
extreme precision around the throat), найсмиренніший (The corners of the mouth were
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drawn down into an expression of the most submissive humility), достатньо незвична
(visiter's feet was sufficiently remarkable), надмірно високий (an inordinately tall hat),
найповажніший (the most unqualified respect), характеристики містичного: вібрації,
рух пальто (and the vibration of his coat tail was a palpable fact).
Сприйняття ірреальної сутності реальним суб’єктом: здивування, подив (the philosopher's amazement, astonished at the incident, his amazement was now much increased, "My Exposition!–there now!–how do you know?–how came you to understand
that I was writing an Exposition?–good God!", "The devil!" ejaculated our hero, starting
to his feet…and staring around him in astonishment), тривога, неспокій (some degree of
that nervous anxiety, casting a wary and unquiet eye), відчуття сатисфакції (what feelings of satisfaction our hero found), незрозумілість ситуації для персонажу (scrutiny
whose exact purpose was perhaps unintelligible).
Висновки. Категорія ірреального – складна категорія, що має декілька субкатегорій, особливі риси та властивості. Її функція полягає у запереченні реального,
позначення всього неіснуючого в дійсності. До мовних засобів передачі ірреального можна віднести: лексичні (емоційно забарвлена лексика на позначення подиву,
страху; прямі номінації на позначення ірреальної сутності, використання неозначених займенників на позначення незрозумілого об’єкта / суб’єкта події) та граматичні (окличні та питальні речення, що передають подив персонажу та його бажання
розібратися у ситуації, прикметники та прислівники найвищого ступеня порівняння, що передають значення пограничності).
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні прототипових
елементів ірреального у художніх текстах та виокремленні мовних засобів їх вираження.
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СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ
ЛАТИНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ
Фоміна Анастасія Олегівна,
викл.
Донецький національний університет
У статті розглянуті ономатопеїчні дієслова у латинській та французькій мовах. Подається семантична і етимологічна характеристика обраної для аналізу лексики. Основний акцент робиться на семантичній (на основі компонентного аналізу та виділення сем) класифікації звуконаслідувальних дієслів
на лексико-семантичної групи, більш докладно розглянуто перші три підгрупи лексем. У результаті
аналізу виділені певні особливості розвитку одиниць від латинської до сучасної французької мови.
Ключові слова: звуконаслідувальні дієслова, ономатопея, діахронія, етимологія, лексико-семантична група, компонентний аналіз, сема.

Проблема співвідношення "знак – значення – річ (явище)" дуже давно цікавила
вчених. У сучасній лінгвістиці питання вмотивованості знака лишається актуальним та безпосередньо пов'язується з проблемою етимологічного значення слова.
Такі вчені, як Е. Сепір, О. Єсперсен, А. Мартіне, В. В. Левицький, Р. О. Якобсон та
інші вказують на неприпустимість абсолютної довільності Соссюра та констатують
доцільність присутності у лінгвістиці таких явищ, як аналогія та фонетичний іконізм для більш адекватного сприйняття реальності мови.
Метою статті є опис структурно-семантичних особливостей ономатопоетичних
дієслів у французькій та латинській мовах, а також фіксація етимології обраних
лексем.
Об'єктом дослідження виступають ономатопоетичні дієслова французької та латинської мов, предметом – систематизація й класифікація обраних ономатопоетичних лексем та історія розвитку їхніх значень.
Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні запропонованих підходів
до вивчення ономатопоетичних дієслів у етимологічному напрямі, що дозволяє розглядати звуконаслідування не тільки у семантичному і типологічному аспектах,
але й з урахуванням діахронічного розвитку мови.
У навколишньому світі усі тварини вигукують однакові звуки, а речі неживої
природи при падінні, або при певному русі звучать однаково, проте ці звуки передаються у різних мовах не завжди схожими ономатопоетичними словами. У французькій мові, наприклад, качка робить "couin-couin", у російській – "кря-кря".
У кожній природній мові існують звуконаслідувальні слова. У науковій літературі є різні визначення для звуконаслідування: згідно визначення О. С. Ахманової,
ономатопея це, по-перше, умовне відтворення звуків природи та звучання, що супроводжують певні процеси (сміх, свист тощо), а також криків тварин (наприклад
фр. cui-cui, miaou, рос. мяу, гав-гав), по-друге, це створення слів, звукові оболонки
яких у певній мірі нагадують вказані явища, тобто слів, що мають звуконаслідувальний корінь (наприклад фр. miauler, ronronner рос. мурлыкать, гавкать) [Ахманова 1966, 157]. С. В. Воронін визначає звуконаслідування як закономірну фонетично мотивований зв’язок між фонемами слова і звуковою (акустичною) ознакою
денотату [Воронін 1990, 5].
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Тобто слід чітко відокремлювати ономатопею від простої імітації, задача якої
полягає у точному відтворенні звуків навколишнього середовища. Звуконаслідувальні ж лексеми формуються згідно з певною системою мови і законами її розвитку.
Щодо значущої сторони слова, В. Скалічка вирізняє декілька важливих для звуконаслідувань компонентів:
1) акустичний компонент, який має місце в будь-якому звуконаслідувальному
корені, і на базі якого розвиваються значення мовлення, звучання;
2) оптичний компонент руху, адже звук завжди з'являється в результаті руху;
3) компонент присутності діючої особи та частин тіла, що створюють звук; звісно у звуків неживої природи подібні зв'язки зазвичай слабкіші, проте вони теж відіграють певну роль у формуванні етимологічних гнізд (типів);
4) емоційний компонент; він присутній у будь-якому слові, проте у звуконаслідуванні він проявляється не тільки як результат фонетичної аномалії, також він пов'язується з природою звуконаслідувань, що сприймаються як незвичний факт [Скаличка 1967, 290–293].
Проте не всі слова, які сприймаються як звуконаслідувальні, мають звуконаслідувальну природу, тобто у кожному випадку необхідно чітко виявляти чи є та чи
інша лексема ономатопоетичною за походженням.
У мовознавстві ономатопея є часткою вигуків та характеризується логікограматичною несформованістю. Однак окрім вигуків існують інші звуконаслідувальні слова, які створюються на базі вигуків, проте мають чіткі граматичні категорії. Саме дієслова, утворені на основі вигуків, будуть розглянуті у статті.
Р. А. Будагов відзначає, що саме умотивованість мовного знаку відрізняє природні
мови від технічних, які слугують для чисто технічних потреб [Будагов 1978, 61].
Одним з методів опису семантичної структури слів є компонентний аналіз, що
дозволяє виділяти у словах ідентифікуючі семи (суб'єктну та звучання) та диференційні семи (емоційність, інтенсивність, характеристика звуку).
Лексико-семантична група латинських та французьких ономатопоетичних дієслів була класифікована за наявністю у значеннях цих дієслів набору основних диференційних сем. Було виділено три основні семи, за якими можна розподілити обрані звуконаслідування. Ці семи передають:
1) звуки тваринного походження (S1);
2) звуки механічного походження (S2);
3) звуки, пов’язані з діями людини (S3).
Слід додати, що ці основні три семи можуть зустрічатися не тільки окремо, але й
сполучатися одночасно у одній лексемі. Матеріал дослідження – французькі та латинські дієслова, відібрані шляхом суцільної вибірки з латинсько-російського словника Й. Х. Дворецкого [Дворецкий 1976], французько-російського словника В. Г. Гака [Гак 1998] та французького словника "Le petit Robert" [Petit Robert 2009]. Після
розподілу було отримано наступні підгрупи:
1) дієслова з семою звуків тваринного походження (S1);
2) дієслова з семою звуків механічного походження (S2);
3) дієслова з семою звуків тваринного та механічного походження (S1+S2);
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4) дієслова з семою звуків тваринного світу та пов’язані з діями людини (S1+ S3);
5) дієслова з семою звуків механічного походження та пов’язані з діями людини
(S2+ S3);
6) дієслова, які поєднують усі три семи (S1+S2+ S3);
У цій статті розглядаються перші дві підгрупи дієслів. Розпочнемо з лексем, що
мають сему звуків тваринного походження:
а) у латинській мові (34): drenso, are ‘кричати (про лебедя)’; drindro, are ‘кричати (про ласку)’; jugo, ere ‘кричати (про коршака)’; lupio, ire ‘кричати (про яструба,
про сокіла)’;
б) у французькій мові (17): croasser ‘каркати’; cacarder ‘гоготати’; barrir ‘ревіти
(про слона)’; clapir ‘кричати (про кроля)’; coasser ‘кумкати’ та ін. При їхньому тлумаченні у словниках нерідко стоїть спеціальна позначка: "en parlant du lapin, de
l’aigle, de la grenouille etc." – "про кроля, про орла, про жабу і т. д.".
Кількісна різниця між цими двома підгрупами може пояснюватися, по-перше,
наявністю у латинській мові таких лексем, що відсутні у французькій мові, наприклад у латинській мові існують окремі дієслова на позначення крику лебедя, тигру,
барсу, ведмедя тощо: urco, are ‘кричати (про рись)’; felio, ire ‘гарчати (про барса)’;
ranco, are ‘гарчати (про тигра)’. По-друге, латинська мова передбачає додаткові
лексеми своєю здатністю утворювати варіанти за допомогою суфіксів або префіксів: crocio, ire; crocito, are; croco, are ‘крякати’; soccito, are ‘щебетати (про дрозда)’.
У другу і третю підгрупи входять багато дієслів, що можна пояснити наявністю
у більшому об’ємі лексем, які мають також сему, пов’язану з діями людини:
Дієслова, які передають механічні звуки, утворені неживою природою:
а) у латинській мові (4): obstrepito, are ‘шуміти, звучати’; sub-strido, ere ‘трохи
шипіти’; ob-sibilo, are ‘свистіти, шелестіти’; ex-sibilo, are ‘свистіти’;
б) у французькій мові (2): bruire, bruisser ‘шуміти’.
У цієї підгрупи теж є певна особливість – насамперед, у французькій мові дієслова є однокореневими, тобто фактично це два варіанти однієї лексеми. Ця підгрупа відзначається невеликою кількістю через те, що в основному ті дієслова, що
мають сему механічного шуму, дуже часто перетинаються з семою тваринного звуку, або пов'язані з діями людини.
Дієслова, що об’єднують у своєму значенні окрім механічного шуму крики тварин:
а) латинська мова (6): clango, ere ‘1) ‘звучати, гудіти’; 2) (про птахів) ‘кричати,
крякати, гоготати’, rudo, ere ‘1) ‘кричати, ревіти (про льва, оленя, осла і т. п.)’;
2) ‘тріщати, скрипіти’, mugio, ire ‘1) ‘мичати’; 2) ‘греміти’, in-fremo, ere ‘ричати;
(за)шуміти’;
б) французька мова (8): mugir ‘1) кричати (про порожнисторогих); 2) вити (напр. про вітер або сирену)’; crisser ‘скрипіти, цвірчати (про цикаду)’; vrombir
‘1) дзижчати; 2) гурчати’; bourdonner ‘гурчати, дзижчати’;
Щодо етимології обраної лексики, вона майже завжди є ономатопоетичною:
1. Дієслова croasser ‘каркати’ (d’après le cri du corbeau – від крику ворона);
cacarder ‘гоготати’ (d’après le cri de l’oie – від крику гусака); vrombir ‘1) дзижчати;
2) гурчати’ (servant à évoquer un bourdonnement – слугує для передачi дзижчання,
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гудiння); chuinter ‘1) шипіти’ (d’après le cri de la chouette – від крику сови) у етимологічних словниках мають пояснення "origine onomatopéique", тобто "ономатопоетичне походження".
2. Деякі дієслова мають вказівки щодо ономатопоетичної основи, наприклад,
craqueter ‘1) потріскувати; 2) кричати (про лелеку, журавля); цвірчати’ походить
від ономатопоетичного krakk; дієслово ronfler ‘1) хропіти; ричати; 2) міцно спати’
походить від ономатопоетичного корню ronfl-, що передає шум дихання; claquer
‘1) ляскати; грюкати; 2) дати ляпаса; 3) вмерти’ від звуконаслідування clac, що передає звук від аплодисментів, від ляпасу тощо.
Від латинської мови продовжують своє iснування наступнi лексеми:
1. Наприклад coasser ‘кумкати’, що має аналог coaxare, від coax, що у латинській мові позначає крик жаби; mugir ‘1) кричати (про порожнисторогих); 2) вити
(напр. про вітер або сирену)’ походить від латинського дієслова mugirе, що у словнику А. Ерну, А. Мейє представлено як звуконаслідування від mu, що передає
крик бика.
2. Приклад barrir ‘ревіти (про слона)’ бере початок у латинській мові від іменника barrus ‘слон’, яке прийшло у латинську з Iндії разом з появою індійських слонів, які були привезені для ігор. Саме це слово конкурувало у латин. мові з лексемою elephas, що має африканське походження; babiller ‘1) щебетати; 2) белькотіти,
лепетати’ з’явилося завдяки корню bab-, спільного для багатьох індоєвропейських
мов (напр. англ babble, нім. babbeln, нідерл. babelen) що позначає рух губами.
Були знайдені дієслова, що походять від інших не латинських коренів:
1) crisser ‘скрипіти’ походить від krisan який є формою франсїйської мови
2) klaxonner ‘сигналити’ з’явилося відносно недавно у французькій мові, воно
датується 1920 роком і походить від іменника klaxon (1914), що відповідає назві
американської фірми, яка першою почала виробляти ці сигнали.
Наприкінці, хотілось би відзначити, що звуконаслідувальні дієслова є частиною
маргінальних пластів лексики мови, проте це не означає, що вони є неважливими
або нецікавими для лінгвістичного аналізу. До цього часу вони не були об’єктом
системного та типологічного вивчення. Таким чином, семантична класифікація цих
лексем, вивчення їхньої етимології та, найголовніше, зіставний аналіз у різних мовах є важливим для більш глибокого вивчення структури, закономірностей та функціонування мови. На основі виконаного аналізу можна зробити деякі висновки про
етимологічний розвиток та семантичну характеристику ономатопоетичної лексики.
По-перше, очевидним є факт існування більшої кількості звуконаслідувальних дієслів у латинській мові, що вказує на наявність більшої кількості синонімів у латинській мові завдяки здатності утворювати нові лексеми за допомоги суфіксації та
префіксації. По-друге, етимологія обраної лексики дозволяє також складати не
тільки семантичну, а й фонологічну класифікацію ономатопоетичних дієслів.
У подальшому дослідженні планується більш глибоке та повне вивчення історії
виникнення лексем та розширення аналізу ономатопоетичної лексики на матеріалі
інших мов, тобто у типологічному аспекті.
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Семантическая классификация звукоподражательных глаголов латинского и французского
языков
В статье рассмотрены ономатопеические глаголы в латинском и французском языках. Приведены
семантическая и этимологическая характеристики отобранной для анализа лексики. В статье внимание фокусируется на семантической (на базе компонентного анализа и выделения сем) классификации
звукоподражательных глаголов на лексико-семантической группы, более подробно рассматриваются
первые три подгруппы лексем. В результате были выявлены определенные особенности развития звукоизобразительных единиц от латинского языка до современного французского.
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Semantic Classification of Onomatopoetic Verbs in Latin and French Languages
The onomatopoetic verbs of Latin and French languages are regarded in the article. The semantic and
etymological characteristics of the chosen vocabulary are displayed. The attention is drawn to the semantic
(on the base of component analysis and singling out semes) classification of onomatopoetic verbs into lexicsemantic groups, the first three groups are regarded in detail. Definite peculiarities of onomatopoetic units'
development from Latin to modern French were revealed in the course of survey.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ОЦІННИХ РЕАКТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
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Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов
Національної академії наук України
У статті представлені результати дослідження функціонального аспекту оцінних реактивних висловлень як одного із параметрів їх комунікативно-функціональної типології. Так, з одного боку,
оцінні висловлення адресата можуть сприяти адекватному розумінню дійсності, з другого – забезпечують її емоційне сприйняття, а з третього – здійснюють прямий або прихований вплив на інтенції
співрозмовника.
Ключові слова: функція; категорія оцінки; оцінне реактивне висловлення.

Постановка проблеми. Уже декілька десятиліть у лінгвістиці домінує функціональний підхід – магістральний напрямок сучасного мовознавства, що поєднує в
собі найкращі риси усіх відомих теоретичних течій [Бацевич 2009].
Функціоналізм передбачає розгляд мови у процесі функціонування з огляду на
комунікативну взаємодію інтерактантів і цілеспрямовану природу мовних одиниць
та явищ [Бацевич 2009; Селіванова 2006, 650].
Актуальність даної роботи полягає в тому, що функціональний принцип дозволяє розглянути оцінні висловлення в дії та відобразити позитивні або негативні
ціннісні властивості, які приписуються об’єкту суб’єктом оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функціональної спрямованості оцінки як лінгвістичної категорії знайшло широке відображення в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів (Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1999],
О. М. Вольф, В. Г. Гак [Гак 1998], В. І. Жданова, Т. А. Космеда, Т. В. Маркелова
[Маркелова 1994], М. О. Мініна, О. М. Прохорова, З. К. Темиргазіна, В. М. Телія,
М. А. К. Хеллідей [Хэллидей 1980], І. В. Чекулай, В. І. Шаховський, І. Ю. Шкіцька
[Шкіцька 2012], S. Hunston [Hunston 2001], G. Thompson [Hunston 2001] та ін.).
Віддаючи належне працям усіх зазначених науковців, зауважимо, що їх дослідження спрямовані переважно на вивчення функцій оцінки як категорії, що виявляється на семантичному або синтаксичному мовних рівнях [Арутюнова 1999; Маркелова 1994; Иссерс 2013]. Ті з них, що розкривають реалізацію функцій оцінного
висловлення як сукупності усіх мовних рівнів, носять узагальнюючий характер
[Хэллидей 1980; Hunston 2001].
Варто звернути увагу на те, що адресат є як об’єктом персуазивного впливу, так
і його суб’єктом, тобто завдяки правилу міни ролей власною реакцією здійснює
вплив на подальший хід спілкування [Иссерс 2013].
У комунікативно-прагматичному руслі дослідження оцінне реактивне висловлення (ОРВ) розуміємо як мовленнєвий акт, що: 1) слугує оцінним засобом вияву
мовленнєвого впливу (перлокутивного ефекту) ініціюючої репліки; 2) одночасно
виражає інтенцію (стратегії й тактики) відносно співбесідника, при цьому адресант
й адресат міняються комунікативними ролями; 3) реалізує певну функціональну
спрямованість у дискурсі.
У роботі [Бобошко 2013] представлена класифікація оцінних реактивних висловлень відповідно до перлокутивного ефекту ініціюючої репліки, де виокремлено
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власне оцінні реактивні висловлення та маніпулятивні оцінні реактивні висловлення. Перший із зазначених типів спрямований на вираження ставлення адресата до
висловлення адресанта, другий використовується з метою прихованого впливу на
свідомість співрозмовника.
Постановка завдань дослідження. Об’єктом дослідження у статті виступають
оцінні реактивні репліки в сучасній англомовній художній літературі, а її предмет
становить функціональний аспект зазначених висловлень.
Мета представленої роботи полягає у встановленні та описі функціональної характеристики типів оцінних реактивних висловлень як частини їх комунікативнофункціональної типології. Досягнення мети обумовлює наукову новизну дослідження.
Методом суцільної вибірки відібрано та проаналізовано близько 2000 випадків
ОРВ як складових діалогічних єдностей "питання – відповідь".
Виклад основного матеріалу. Для визначення функціональної спрямованості
ОРВ необхідно спершу встановити дефініцію поняття "функція". Однак, навіть у
рамках однієї школи функціоналізму науковці інколи не можуть досягнути згоди у
цьому питанні.
Так, функцію розглядають як роль, призначення мовної одиниці при її відтворенні в мовленні [Ахманова 2004; Бацевич 2009; Бондарко 1992, 14–15; Селіванова 2006].
О. В. Бондарко й А. Е. Левицький деталізують це поняття, трактуючи його як
призначення, що з одного боку виступають як потенції, що каузують певні "способи поведінки" даної мовленнєвої одиниці, а з іншого боку – як результати реалізації
цих потенцій [Бондарко 1992, 14–15; Левицький 2004].
У роботах В. Г. Гака означення функції виявляється в опозиції функціонального – нефункціонального: узуального – загальному, мовленнєвого – мовному, ономасіологічного – семасіологічному, частотно-кількісного – структурному, формально-граматичного – лексико-семантичному, синтаксичного – морфологічному
тощо [Гак 1998].
Мовознавці звертають увагу на необхідність розрізнення понять "функції мови"
та "функції мовних одиниць" і визначають їх співвідношення як цілого й частини
[Бацевич 2009; Бондарко 1992, 14–15; Левицький 2004].
У сучасній лінгвістиці класифікації базових функцій мови та мовлення є такими
ж неоднозначними, як і дефініції цих понять.
У 70–ті роки минулого століття Ю. C. Степанов виділив такі три функції мови
як засобу спілкування, пізнання та впливу: номінативну, синтаксичну й прагматичну, що відповідають трьом базовим аспектам семіотики – семантиці, синтактиці та
прагматиці [Степанов 1973].
Прагматична функція, що є релевантною для нашого дослідження, трактується
як ефект, вплив мовленнєвого повідомлення на адресата [Левицький 2004, 26], тобто полягає у формуванні його інтенцій [Гак 1998].
Окрім цього, до базових функцій мови та мовлення, що є взаємообумовлюючими й взаємопов’язаними, на думку різних науковців, належать: акумулятивна;
апелятивна; волюнтативна; діакритична; експресивна; емоційна; естетична; етніч482

Т. М. Бобошко

на; інформативна; когнітивна; комунікативна; конативна; конструктивна; креативна; магічна; метамовна; номінативна; поетична; репрезентативна; референтна; сигнальна; фатична тощо [Бацевич 2009; Селіванова 2006; Степанов 1973; Хэллидей 1980; Якобсон 1975; Bühler 1999].
Вартими уваги виступають функції висловлення як конкретної реалізації речення в ситуації мовлення [Селіванова 2006, 62]: конативна (стилістична); прагматична, що складається із комунікативної та паракомунікативної функцій; імплікативна;
юнктивна; інтерпретативна [Левицький 2004].
Особливість категорії оцінки дослідники вбачають у надзвичайній різноманітності її функцій: волюнтативна; гносеологічна (пізнавальна); дидактична; експресивна; кумулятивна; регулятивна (прескриптивна) [Арутюнова 1999, 183; Гак 1998].
Згідно з положеннями прагмалінгвістики, найважливішою характеристикою будьякого висловлення виступає його іллокутивна функція. Вона вважається основною та
реалізується різним чином в залежності від того чи іншого класу мовленнєвих актів.
Так, у класифікаціях Дж. Л. Остіна, К. Баха оцінні висловлення підпадають під категорію вердиктивів, В. В. Богданова, Дж. Н. Ліча, Дж. Р. Сьорля – експресивів, Д. Вундерліха – сатисфактивів, Г. Г. Почепцова – перформативів [Сусов 2009, 109–130].
З цього випливає, що основною (іллокутивною) функцією естимативних висловлень
виступає експресивне вираження ставлення до осіб, подій, явищ.
Підтвердженням цієї думки виступають слова М. А. К. Хеллідея про те, що функціональний аспект естимативних висловлень обумовлений застосуванням мови як
"засобу для втручання в мовленнєвий акт", вираження власної думки, ставлення та
оцінок, а також відносин, що встановлюються між мовцем і слухачем [Хэллидей 1980, 120].
Здійснивши огляд праць, у яких досліджується функціональний аспект категорії
оцінки, спираючись на вищезазначені твердження про базові функції мови та мовлення, і відповідно до структурно-функціонального аналізу текстового простору
сучасної англомовної художньої літератури, виділимо такі допоміжні функції
оцінних висловлень адресата:
1) фатична (контактна) (8 %) – вид прагматичної функції оцінних реактивних висловлень, основне завдання яких полягає у підтриманні контакту зі співрозмовником, готовності сприймати й аналізувати інформацію або в розмиканні мовленнєвого контакту, при цьому не маючи на меті передачу інформативних повідомлень [Ахманова 2004; Бацевич 2009, 34; Матюхина 2011; Чхетиани 1987]:
"How are you, really?"
"Good enough. The business is healthy. My family are well" [Easterman 2002, 46].
Ю. В. Матюхіна стверджує про соціокультурну й психологічну стереотипність і
конвенційність фатичної метакомунікації, що відповідає загальноприйнятим нормам спілкування [Матюхина 2011].
Зокрема, у розглянутих джерелах емпіричного матеріалу фатична функція виявляється в морально-етичній сфері, розмовах про спільних знайомих, обговоренні
новин. У фатичній метакомунікації оминаються табуйовані теми: політичне та фінансове становище, релігійні погляди співрозмовників;
2) спонукальна функція (17,4 %) належить до волюнтативного типу прагматичної спрямованості естимативних реактивних висловлень і реалізує прямий (явний)
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вплив на інтенції адресанта виконувати певні фізичні, інтелектуальні, духовні та
інші дії [Бацевич 2009, 34; Гак 1998, 87]:
"Well, what period would you like to visit?"
"Erm – the Crusades might be fun. All that blood and fighting – cool!" [Wright 2006, 179].
Використання прямого впливу зумовлює реалізацію спонукальної функції лише
у власне оцінних реактивних висловленнях. Відповідно до результатів кількісного
аналізу, у раціональних ОРВ вона виявляється найбільш яскраво. Однак, зважаючи
на значну кількість зазначених ОРВ у вибірці, можна стверджувати про рівномірний розподіл функції у всіх видах даного типу ОРВ;
3) маніпулятивна функція (14,3 %) належить до волюнтативного типу прагматичної спрямованості оцінних реактивних висловлень, але, на відміну від спонукальної функції, адресат намагається здійснити прихований вплив на поведінку адресанта, модифікувати систему його цінностей та установок, намірів, поглядів, уявлень, оцінних критеріїв із метою власної вигоди або ж на благо об’єкта маніпуляції,
суспільства [Шкіцька 2012, 8; Hunston 2001, 6]:
"I’m releasing you on your own recognizance. Don’t leave the jurisdiction, do you
hear me?"
"I won’t, I promise. I love this jurisdiction. It’s my favourite jurisdiction" [Scottoline 2004, 175].
Зазначена функція превалює у всіх видах маніпулятивних висловлень адресата.
Таким чином, серед вербальних важелів, за допомогою яких можна маніпулювати
особою, виступають оцінні висловлення щодо потреб, установок, інтересів; смислів
та цінностей; соціально усталених норм, правил і традицій; інерційних, типових
механізмів певних вербальних і позавербальних дій в стандартних ситуаціях тощо.
Реалізація маніпулятивної функції у незначній кількості естетичних ОРВ підтверджує те, що в сучасному суспільстві маніпуляція естетичними якостями є вагомим
фактором впливу на міжособистісну взаємодію;
4) акумулятивна (соціальна) (11,9 %) – тип прагматичної спрямованості оцінних реактивних реплік, при якому вміщена в дескрипції або конотації висловлення
оцінка протягом довгого часу зберігає систему цінностей, пов’язану з особистими
пріоритетами адресата й/або таку, що існувала в певний період у певному суспільстві [Бігунова 2007]:
"What do you do, Mandy?"
"I work for an events company. I love it, actually, and the good news is I’ve just been
promoted" [McCutcheon 2009, 15];
Незважаючи на те, що зазначена функція пов’язана із особистісними та суспільними цінностями, вона представлена не так широко, як вищеописані спрямованості
ОРВ. Однак, на відміну від попередніх функцій, акумулятивна реалізується як у
власне оцінних, так і в маніпулятивних оцінних висловленнях адресата;
5) когнітивна (гносеологічна, пізнавальна) (28,2 %) – тип прагматичної спрямованості естимативних реактивних висловлень, при якому оцінюючи певний предмет, явище, адресат співвідносить об’єкт оцінки з ідеальною, нормативною картиною світу, тобто забезпечується адекватне сприйняття й розуміння репліки [Бацевич 2009, 34; Якобсон 1975]:
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"How’s it going?"
"Oh, not so bad, you know," he said. "Seems a nice enough feller" [Fielding 2000, 41];
Когнітивна функція притаманна переважно власне оцінним реактивним висловленням. Найяскравіше вона виражається у раціональних ОРВ, що свідчить про адекватне сприйняття й розуміння дійсності комунікантами. В маніпулятивних ОРВ дана
функція представлена лише в незначній кількості, що підтверджує засади здійснення
такого впливу: прихований характер, створення ілюзії свободи прийняття рішень,
ставлення адресата до адресанта як до засобу досягнення цілей тощо [Зирка 2005];
6) емотивна (модальна) (20,2 %) – тип прагматичної спрямованості естимативних реактивних висловлень, що слугує засобом вираження емоційного сприйняття
дійсності адресатом [Бацевич 2005, 34; Бігунова 2007; Якобсон 1975]. Зазначена
функція найчастіше реалізується в емоційно-оцінних висловленнях адресата:
"How was your journey?"
"Fantastic!" he told her with a smile [Reid 2007, 183].
Дані щодо частотності й переважання реалізації тієї чи іншої функції в ОРВ
представимо у таблиці (табл. 1):
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Всього:

Власне оцінні реактивні висловлення
0
1,0
0
0,3
2,3
0,9
2,8
0
0
5,2
0
1,5
0,3
0,7
1,2
0
2,3
0
0,8
2,7
0,4
1,2
0
0
2,5
5,5
6,2
0
1,8
9,1
0
2,0
0
2,0
3,7
1,2
0,4
0
4,7
1,0
8,0
17,4
0,3
10,3
27,7
Маніпулятивні оцінні реактивні висловлення
маніпуляції образами
0
0
4,9
0,7
0,3
конвенційне
0
0
2,7
0,1
0,1
оперативно-предметне
0
0
1,5
0,3
0
експлуатації особистості
0
0
1,7
0
0
маніпуляції духовністю
0
0
3,2
0,5
0,1
Всього:
0
0
14
1,6
0,5
Загальна кількість:
8,0
17,4
14,3
11,9
28,2
квантитативне
емоційне
естетичне
етичне
сенсорне
раціональне
логічне
соціальне
Всього:

емотивна

когнітивна

акумулятивна

маніпулятивна

спонукальна

Види ОРВ та їх функції

фатична

Та бл иц я 1
Частотність реалізації функцій оцінних реактивних висловлень
(відносно всіх типів і видів ОРВ, %)

0
14,1
1,5
1,5
0,4
1,5
0
0,3
19,3

3,6
23,0
5,2
7,3
4,5
24,1
7,7
7,6
83,0

0,3
0,1
0
0,4
0,1
0,9
20,2

6,2
3
1,8
2,1
3,9
17,0
100
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Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, зважаючи на здатність
адресата висловлення бути як об’єктом, так і суб’єктом впливу, у сучасній лінгвістиці все більше уваги приділяється вивченню персуазивності реактивних реплік.
Згідно з комунікативно-функціональною типологією ОРВ, персуазивність виявляється у перлокутивному ефекті ініціюючої репліки, тактико-стратегічному комплексі та функціях оцінних висловлень адресата.
Розгляд мови у процесі функціонування з огляду на комунікативну взаємодію
інтерактантів і цілеспрямовану природу мовних одиниць та явищ зумовлює виокремлення таких функцій ОРВ: фатична (8 %), спонукальна (17,4 %), маніпулятивна
(14,4 %), акумулятивна (11,8 %), когнітивна (28,2 %), емотивна (20,2 %).
Зважаючи на приблизно рівномірну частотність когнітивної, емотивної, волюнтативної (спонукальної та маніпулятивної) функцій, можна стверджувати про універсальність оцінних висловлень адресата як лінгвістичного феномену.
Таким чином, ОРВ у функціональному аспекті трактуємо як мовленнєвий акт,
що з одного боку може сприяти адекватному розумінню дійсності, з іншого – забезпечує її емоційне сприйняття, а з третього – здійснює прямий або прихований
вплив на інтенції співрозмовника.
Окрім цього, перед нами стоїть завдання встановлення, яким чином та які вербальні й позавербальні засоби слугують для вираження того чи іншого виду ОРВ із
врахуванням притаманних йому тактик і функцій.
Бобошко Т. М., асп.
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Украины
Функциональный аспект оценочных реактивных высказываний
В статье представлены результаты исследования функционального аспекта оценочных реактивных
высказываний как одного из параметров их коммуникативно-функциональной типологии. Так, с одной стороны, оценочные высказывания адресата могут способствовать адекватному пониманию действительности, с другой стороны – обеспечивают ее эмоциональное восприятие, а с третьей – осуществляют прямое или скрытое влияние на интенции собеседника.
Ключевые слова: функция; категория оценки; оценочное реактивное высказывание.
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Functional Aspect of Estimative Reactions
The article presents the investigation results of the functional aspect of estimative reactions which serves
as a parameter of their communicative and functional typology. Thus, on the one hand, estimative statements
of the addressee may contribute to the adequate comprehension of reality, on the other hand, they ensure its
emotional perception, from the other point of view, they realize explicit or implicit effect on the interlocutor’s
intentions.
Key words: function, estimation category, estimative reactions.
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Статтю присвячено питанням, що стосуються використання ремарки "фамільярне" у словниках
української мови та статусу фамільярної лексики загалом. Автор розглядає різні підходи до вивчення
фамільярної лексики. Зроблено ряд пропозицій щодо маркування фамільярної лексики та використання ремарки "фамільярне" у словниках української мови.
Ключові слова: словник, ремарка, маркування, фамільярна лексика, експресивно-емоційне забарвлення слова.

Українські лінгвісти неодноразово порушували питання стилістичного маркування лексем у словниках. Зокрема про статус стилістичної ремарки в лексикографічній теорії, задовільність маркування слів у словниках, непослідовність щодо
класифікації ремарок йдеться у працях А. Бурячка, Л. Коробчинської, В. Ващенка,
В. Русанівського, М. Пилинського, В. Німчука, В. Вихованця, А. Непокупного та
О. Ткаченка, Л. Струганець, О. Тараненка, Н. Дзюбишиної-Мельник, С. Бибик,
В. Товстенко, Н. Сінкевич. Проте на сьогоднішній день в українській лінгвістиці не
існує єдиного погляду щодо природи ремарок, думки вчених різняться і підходами,
і критеріями їх диференціації. Найбільше непорозумінь виникає щодо нерозрізнення стильових та стилістичних ремарок, їх різновидів.
У словниках української мови початку ХХ–ХХІ ст., що стали об’єктом цієї розвідки, широко використовувано різнотипні ремарки – граматичні, стильові, стилістичні, семантичні. Наприклад, стилістичні ремарки регламентують стилістичні норми, що діють у межах літературної норми. Вони містять вказівку на емоційне забарвлення тієї чи іншої лексеми, як-от: уроч., пестл., фам., груб., зневажл. тощо.
Виокремлюємо ремарки, що характеризують позитивно забарвлені елементи у реєстрі словників – уроч., пестл., зменшене, зменшено-пестливе, а також негативнооцінні позначки – вульг., зневажл., лайл., фам., неодобр., руг., ув., уничиж. тощо.
Серед наведених ремарок особливого статусу набуває позначка фамільярне, яка
може стосуватися лексики, що не лише виражає зневажливе, але і прихильне ставлення мовця до співрозмовника за невимушеного спілкування. Марковані таким
чином слова у реєстрі словників і стали предметом цього дослідження. Мета статті –
прослідкувати характер функціонування ремарки фамільярне у словниках української мови. Ми зосередимось на лексиці, що позначена ремаркою фамільярне в межах одного словника, а також на відмінностях використання цієї позначки в реєстрах словників різного часового зрізу.
Актуальність даного дослідження зумовлена недостатнім напрацюванням теоретичних основ у застосуванні ремарки фамільярне, причиною чого є досить складний та неоднозначний статус лексики, нею маркованої. У вітчизняному мовознавстві проблема виокремлення фамільярної лексики мало розроблена, причому варто
підкреслити неоднозначне вживання самого терміна фамільярна лексика. Найпоширеніший пункт зору щодо фамільярної лексики – це означення її як стилістично
знижених слів, що вживаються при невимушеному спілкуванні близько знайомих
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осіб без дотримання ними певних умовностей [Тараненко 1996, 131], а власне, ігнорування певної ієрархії у стосунках. У такому випадку доцільно розрізняти два
типи фамільярної лексики: інтимно-фамільярну та грубувато-фамільярну. Відповідно до цього фамільярність вписують або у контекст розмовної, зниженої лексики,
або у контекст експресивно-емоційного забарвлення, хоча й зниженого, проте з пестливим відтінком. Так, Л. Коробчинська різновиди фамільярної лексики диференціює в межах розмовних та "просторічних" слів. Зокрема вона подає таку класифікацію: вештатися, випалити ("сказати одним духом"), грошва, завалитися ("лягти
спати"), здоровило, патли, патлань, чубити ("бити") – це слова розмовно-фамільярні;
натомість кумекати ("розуміти"), клюкати ("випивати"), петрати ("розуміти") –
це фамільярне просторіччя [Коробчинська 1968, 12]. Однак суттєві відмінності між
наведеними словами досить важко помітити, тому запропоновану диференціацію навряд чи можна вважати доцільною. Разом з тим, дослідниця зараховує до фамільярних і пестливі слова. Фактично це означає, що Л. Коробчинська надає фамільярній
лексиці статусу емоційно забарвленої і це нам імпонує. Ми поділяємо думку тих науковців, які вважають, що особливістю фамільярної лексики є те, що вона не завжди
виражає осуд, а навпаки – показує співчутливе ставлення мовця до кого-, чогонебудь. Інакше кажучи, фамільярну лексику слід розглядати як різновид емоційної.
Так, Л. Булаховський називає фамільярно-пестливими слова російської мови на взір:
голубушка, мамочка (для означення будь-якої особи, що є предметом мовлення), драгоценный (мой), красавец. В українській мові їхніми відповідниками є слова на зразок: дружище, голубонька, розумнице (моя) тощо [Коробчинська 1963, 46]. Зразком
грубувато-фамільярної лексики можна вважати лексеми на взір: пришелепкуватий,
розтелепа. Зрештою, О. Тараненко узагальнив різні підходи до вивчення фамільярної
лексики. Дослідник розглядає категорію фамільярності як вияв емоційного ставлення
мовця до предмета мовлення чи самого адресата, прирівнюючи цю категорію до інших виявів емоційності, зокрема пестливості, згрубілості. Отже, фамільярність виражає емоційну характеристику лексичних одиниць, що застосовується для стилістичної кваліфікації експресивно-емоційно забарвлених слів [Тараненко 1996, 131]. Можна погодитися з О. Тараненком у тому, що категорія фамільярності охоплює і прихильне, і неприхильне ставлення мовця до співрозмовника за невимушеного спілкування. Саме тому ця лексика може мати й виразно негативне забарвлення, якщо йдеться
про безцеремонне, нетактовне ставлення до адресата, і навіть про зверхність. Дослідник наголошує, що стилістичний статус фамільярної лексики замикається сферою
"панібратських" стосунків мовця і адресата [там само]. Вважаємо доцільним, услід за
О. Тараненком, поділяти фамільярну лексику на інтимно-фамільярну (грошенята,
молодчага) та грубувато-фамільярну (втелющитися, співака).
Фамільярну лексику у словниках зазвичай марковано ремаркою фамільярне.
Вперше в українській лексикографії таку ремарку подано у "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Кримського (1924 р., вийшло лише 3 томи). У цій
праці цілком виправдано позначено як фамільярні слова на взір: басаман, викурювати, вояка, давнезний, невмирака, пани-брати тощо.
Серед мовознавців, як чужоземних, так і вітчизняних, досі точаться дискусії щодо природи позначки фамільярне, а власне: чи вважати таку ремарку вказівкою на
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емоційну характеристику лексем, чи вказівкою на належність мовної одиниці до
усних форм мови, тобто лише на сферу її вживання. Існує кілька поглядів на цю
проблему. Л. Коробчинська першою в українському мовознавстві помітила неоднозначне функціонування ремарки фамільярне у словниках української мови [Коробчинська 1968]. Дослідниця ставить в один ряд із ремаркою фамільярне й інші ремарки емоційного змісту, як-от зневажливе, іронічне [Коробчинська 1968, 32]. Отже,
мовознавець вважає ремарку фам. емоційною. Аналогічної думки дотримується
російський лінгвіст О. Ємельянова, справедливо зауважуючи, що ремарку фамільярне варто зараховувати до емоційних [Емельянова 2009, 51]. Натомість інша російська дослідниця В. Телія вважає, що ремарка фамільярне характеризує "мовні вчинки, а не почуття мовця" [Тэлия 1986, 129]. На її думку, ремарка фамільярне, як і
ремарки урочисте, грубо-просторічне, має стосунок до типу спілкування, а не до
того, що позначає висловлювання, а тому не може належати до емоційних ремарок.
Це – функціональна ремарка, тобто стильова, як і ремарка розмовне [там само]. Для
прикладу В. Телія наводить слова курнуть "убежать", розкиснуть "становиться вялым", які належать до усного розмовного мовлення. Ми вважаємо, що за ремаркою
фамільярне криється певне емоційне ставлення мовця до об’єкта своєї розмови.
Саме так термін "фамільярне" характеризують тлумачні словники (СУМ, ВТС,
СУМ-20). Крім того, у "Проспекті тлумачного словника української мови" (1958)
подано пояснення щодо вжитку самої ремарки: "фам." – фамільярне слово, що може
бути вжито в усній розв’язній, "панібратській" розмові [Проспект СУМу 1958, 31].
Не випадково СУМ з ремаркою фам. подає такі слова, як дівуля, жерунка, зятьок,
курдупелька, мамуня, молодчага, насточортіти, пузо, шановний, дорогий (ужив. як
зверхньо-фамільярне звертання до чоловіка) тощо. Вважаємо, що всі наведені слова
ускладнені емоційним відтінком. Пор.: Певно, допік Вам зятьок шановний? (Р. Самбук). Вживано ремарку фам. для експресивно-емоційної характеристики лексем і в деяких перекладних російсько-українських словниках. Зокрема, у передмові до РУСу-69
зазначено, що за допомогою позначки фам. відображено характеристику лексики за
ступенем емоційного забарвлення [РУС-69, І, 9]. Наприклад: напихатися "пожадливо їсти", парубійко, шануваннячко – усе це літературно нормативна лексика.
Однак використання ремарки фам. в словниках досить часто не відповідає тому
змісту, який упорядники закладають у визначення самого терміна "фамільярне".
Так, ремаркою фам. означувано слова як літературної розмовної мови (забабіти,
телепнути, проциндрювати, молотити "швидко їсти" тощо), так і нелітературної
(браток, кобеніти, лафа, шантрапа тощо). До прикладу порівняймо маркування
слів (літера Б) у досліджуваних словниках української мови:
Базікати – Взагалі говорити (УРС – розм., СУМ – фам., РУС-69 розм., РУС2003 розм., СУМ-20 – фам.).
Бецман – Про велику, але неповоротку і ледачу людину; здоровило, вайло, ледащо (УРС – рідко, розм., фам., СУМ – фам., РУС-69 – прост., РУС-2003 – лайл.,
СУМ-20 – фам.).
Бецманка – Жін. до бецман (РУС-69 – прост., СУМ – фам., РУС-2003 – лайл.,
СУМ-20 – фам.).
Блат – Знайомство, зв’язки і т.ін, що використовується в особистих інтересах
(СУМ – фам., РУС-69 – без рем., РУС-2003 – розм., СУМ-20 – розм.).
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Блатний – Належний злодіям, злодійський (УРС – жарг., СУМ – фам., РУС-69 –
без рем., РУС-2003 – розм., СУМ-20 – жарг.).
Бра2 – фам. Те саме, що брате, брати (у звертанні) (СУМ – фам., СУМ-20 –
фам.).
Братва – Товариші, друзі (УРС – фам., СУМ – фам., РУС-69 – прост., РУС2003 – прост., СУМ-20 – фам., жарг.).
Братко – Те саме, що брат1 (УРС – фам., СУМ – фам., РУС- 69 – прост., РУС2003 – прост., СУМ-20 – фам.).
Братуха – Брат (у 1, 3 знач.) ( УРС – фам., СУМ – фам., РУС-69 – прост., РУС2003 – прост., СУМ-20 – фам.).
Як бачимо, найчастіше нелітературну лексику ремаркою фамільярне марковано
в УРСі, СУМі та СУМі-20. Серед таких слів є чимало жаргонізмів кримінального
походження, як-от: братва, братко, братуха, блат. Їх зафіксовано у словнику
Л. Ставицької "Український жаргон" (2005). Натомість РУС-69 та РУС-2003 подають вищенаведені слова з ремаркою просторічне, що, очевидно, теж вказує на їхній
нелітературний статус.
Не завжди зрозумілі стилістичні відмінності слів, маркованих в межах одного
словника як фамільярне або вульгарне чи грубе. Пор. у СУМі: припечатувати "вдаряти в обличчя" – фам. і заїхати "вдарити в обличчя" – вульг., тріскати "швидко
їсти" – груб., лопати "їсти" – вульг. і мотати "швидко їсти" – фам. Хоча, зважаючи
на сучасний мовний вжиток, такі лексеми за ступенем вираження емоцій є однотиповими – мають конотацію несхвалення кого- або чого-небудь, вживаються за невимушеного спілкування. Пор. у наведеному прикладі слово заїхати в значенні "ударити
кого-небудь в обличчя": – Ми дуже були такі, знаєте, – ух! І в "диню" могли заїхати, і Ремарком та Апдайком зачитуватись (Gazeta.ua від 06 листопада 2013 р.).
Певну неповноцінність ремарки фамільярне відчував укладач УРСу І. М. Кириченко. В зазначеній лексикографічній праці біля слів, маркованих як фамільярне,
він додатково подавав і ремарки вульг. або разг.: захмелити – фам, вульг; курнути –
разг., фам.; напихатися – разг., фам. [Коробчинська 1968, 12]. Таке комбінування
ремарок неоднозначне, адже ремарки фам. та вульг. належать, на наш погляд, до
одного типу – стилістичних, тому їх поєднання є досить суперечливим. Натомість
поєднання ремарок різного плану – стильового та стилістичного, як-от разг. та фам. –
цілком виправдане.
Варто зазначити, що термін "фамільярне" (та відповідну ремарку фам.) використовувано не в усіх словниках. У сучасній українській лексикографії спостерігаємо
тенденцію відповідно до якої упорядники словників безпідставно відмовляються
від ремарки фамільярне, замінюючи її на близькі за значенням позначки – груб.,
груб.-прост. тощо. Наприклад, у реєстрі РУСу-2003 ремарки фам. взагалі не знайдемо, натомість лексика, маркована такою ремаркою у попередніх виданнях перекладних словників, як-от у РУСі-48, РУСі-69, тут послідовно подана з іншими ремарками – прост., разг., груб., груб.-прост.: нюхало (груб.), пацан (прост.), пертися
(прост.). Подібне спостерігаємо й у російській лексикографії. Зауважмо: термін
фамільярне та похідне фамільярна лексика в україністиці тривалий час перебувало
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під впливом поглядів русистів, успадкувавши від них нечіткість критеріїв виокремлення. Не знаходимо ремарки фам. у такій авторитетній лексикографічній праці, як
"Словарь русcкого языка" С. Ожегова (1949 р. та наступні видання). Сучасні російські лексикографи також або відмовляються від ремарки фамільярне, або ж використовують її як складову стилістичних коментарів з уточненням сфери вживання позначуваного слова. Так, в "Словаре современного русского города" (2003) знаходимо ремарку фамильярное молодежное, фамильярное студенческое до слів академ,
ампула. Ремарка фамільярне, безсумнівно, означує об’єктивно сутнісне стилістичного змісту явище в мові, тому уникати її не варто.
Як бачимо, нагальним питання сучасної лексикографії є вироблення чітких критеріїв для маркування фамільярної лексики. Очевидно варто погодитися з позицією
О. Тараненка, який у концепції "Нового словника української мови" (1996) уточнює,
що ремаркою фамільярне насамперед варто маркувати мовні одиниці, що виражають
досить вільну, не обмежену певними умовностями поведінку, характерну для спілкування осіб, поєднаних близькими взаємостосунками, або зумовлену бажанням – доречним чи недоречним, виправданим чи невиправданим [Тараненко 1996, 131].
Вважаємо: застосування ремарки фамільярне у сучасних словниках української
мови повинно здійснюватися у таких випадках:
1. Для характеристики негативного ставлення мовця при фамільярному слововживанні:
а) грубувато-фамільярних мовних одиниць, що відрізняються зниженою, грубуватою емоційністю, супроводжувану зазвичай негативною оцінкою осіб, предметів,
дій тощо. Наприклад: дівуля, співака, страховисько, очиська, чудовисько; варнякати
"говорити щось недоречне", втелющитися "заходити", напихатися "пожадливо їсти", насолити "нашкодити", пхатися "нахабно заходити кудись". Пор. у прикладі із
художнього твору: Тоді, років так до дванадцяти, хлопці не звертали на неї жодної
уваги – кому ж буде цікаво бігати за товстою насупленою дівулею (Л. Дереш);
б) звертань: дорогий, любий, шановний (не плутати із вживанням цих слів у їхній первинній функції). Пор.: шановний професоре! та шановний, звільніть місце!
Наприклад: Міхнюк сказав: "Спочатку було звільнення вулиці Грушевського та адмінбудівель, і тільки потім здійснюється звільнення ув'язнених, а ми повернули так,
що спочатку, шановні, ви відпускаєте ув'язнених, а потім – ми будемо звільняти"
(Газета "Дзеркало тижня" від 3 лютого 2014 р.);
2. Для характеристики позитивного ставлення мовця при фамільярному слововживанні:
а) інтимно-фамільярної лексики, якій властива певна "м'якість" експресивноемоційного забарвлення: фамільярно-дружнє, фамільярно-пестливе, фамільярношанобливе. До цієї категорії зараховуємо слова на взір: друзяка, дурник, грошенята, мамуня, молодчага, парубійко, сказанути. Наприклад: Мій батько навів повну
хату своїх друзяк, ми засіли перед телевізором, .. майже певні, що Київ переможе
(Ю. Андрухович).
Зважаючи на мету нашого дослідження, доходимо таких висновків:
1. Ремаркою фамільярне в проаналізованих словниках означено слова як літературної розмовної мови, так і нелітературної. Переважно таку позначку подано щодо
492

О. В. Зайцева

жаргонізмів кримінального походження, що не відповідає тому змісту, який упорядники словників вкладають у визначення терміна "фамільярний".
2. Поняття "фамільярне" у сучасних лексикографічних працях має характеризувати лексику з точки зору її емоційного слововжитку, а відповідна ремарка фамільярне повинна позначати лише літературно нормативні слова, що мають виразне емоційне забарвлення, а саме: виражають надмірну невимушеність, вільність, нетактовність у спілкуванні між близько знайомими людьми. Наприклад: напихатися "пожадливо їсти", парубійко, шануваннячко, шановний (як форма фамільярного звертання).
3. Зіставний аналіз показав, що не зовсім зрозумілі стилістичні відмінності
окремих лексем, маркованих в межах одного словника як фамільярне та вульгарне,
зневажливе, грубе, пестливе. Такий складний статус фамільярної лексики пов'язаний з тим, що вона близька за своїм емоційним вираженням з інтимно-пестливою
або шанобливою лексикою, а з іншого боку – з грубою, зневажливою та жаргонною
лексикою. А тому нагальним є вироблення критеріїв маркування фамільярної лексики. Головним критерієм, на нашу думку, є характер вираження думок мовця, почуттів щодо співрозмовника або предмета розмови за невимушеного спілкування.
Маркування лексики ремаркою фамільярне у словниках української мови потребує перегляду, проте її не слід вилучати із реєстрів сучасних словників, адже це –
важливий аспект фіксації емоційно забарвленої лексики.
Зайцева О. В., асп.
Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
Помета "фамильярное" в словарях украинского языка
Статья посвящена вопросам, касающимся использования пометы "фамильярное" в словарях украинского языка и статуса фамильярной лексики в целом. Автор рассматривает различные подходы к
изучению фамильярной лексики. Сделан ряд предложений по маркировке фамильярной лексики и
использовании пометы "фамильярное" в словарях украинского языка.
Ключевые слова: словарь, помета, маркировка, фамильярная лексика, эмоционально-экспрессивная окраска слова.
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The Linguistic Label "Unceremonious" in Ukrainian Language Dictionaries
The article is focused on the analysis of the dictionary label "unceremonious" in Ukrainian language
dictionaries. The author examines different approaches to study of familiar vocabulary in linguistic works.
The main characteristic features of familiar vocabulary are being distinguished. Suggestions for marking this
vocabulary in Ukrainian language dictionaries are added.
Key words: dictionary, linguistic label, marking, familiar vocabulary, emotionally expressive colour of
the word.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ІНТЕНЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
(на матеріалі новел Михайла Коцюбинського
та їх французьких перекладів Еміля Крюби)
Кирилова Віра Андріянівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статтю присвячено дослідженню художніх інтенцій Михайла Коцюбинського та їх відтворенню у
французькому перекладі Еміля Крюби. Із застосуванням комунікативно-прагматичного підходу до
художнього перекладу аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення авторських інтенцій у перекладі новел "Що записано в книгу життя", "Поєдинок", "Intermezzo" .
Ключові слова: художній переклад, авторська інтенція, комунікативно-прагматичний підхід, модальність, новела.

Проблема інтенції привертала увагу представників різних наукових напрямів:
прагматики (Дж. Остін, Дж. Сьорль, Г. П. Грайс, П. Ф. Стросон), комунікативної
граматики (Дж. Ліч, О. В. Бондарко), лінгвістики тексту (Т. ван Дейк, Т. Г. Винокур, Б. М. Гаспаров, О. В. Падучева), психолінгвістики (О. О. Леонтьєв, О. М. Шахнарович), літературознавства (М. М. Бахтін) та ін. Однак незважаючи на наявність
праць, присвячених дослідженню окремих типів та засобів вираження інтенцій існуючих в різних мовах (російській, англійській, французькій; С. О. Горяєв, Й. Кубінова, Е. Р. Шакірова, Н. М. Хабірова, А. В. Антонова, Т. К. Соловйова, Л. П. Бурмістрова та ін.), до цього часу ще немає дослідження, яке б систематизувало типи
інтенцій та деталізувало засоби їх вираження в українському художньому творі, а
також особливості їх відтворення у перекладі, зокрема французькому, зважаючи на
складність переходу з синтетичної на аналітичну мову, в тому числі.
Художній текст – це завжди частина суспільної культурної спадщини. Кожен
текст створюється авторами, які мають своє світосприйняття, свою картину та образ світу, і в цій своїй іпостасі текст несе смисли минулих та майбутніх культур, він
завжди на межі, тому є діалогічним (інтертекстуальним), що говорить про складність його семантичного простору. З іншого боку він завжди спрямований на іншого, має свою темологічність. Іншими словами, він має "двоїсту" діалогічність: суто
семантичну і прагматичну.
У нашій статті ми звертаємося до самобутньої спадщини видатного українського
прозаїка Михайла Коцюбинського (1864–1913), зокрема його творів, що стали матеріалом для аналізу – "Поєдинок" (1902), "Intermezzo" (1907) "Що записано в книгу життя" (1911), й спробуємо проаналізувати реалізацію авторських комунікативних інтенцій у французьких перекладах цих творів, зроблених Емілем Крюбою –
"Intermezzo", "Un duel", "Inscrit dans le livre de la vie" (1971).
Отже, безпосередньою метою нашого дослідження став аналіз основних проблем та складнощів, з якими зустрічається перекладач при відтворенні художніх інтенцій українського автора французькою мовою; визначення найпоширеніших
прийомів їх відтворення з метою забезпечення семантико-стилістичної та структурної цілісності твору, а також історико-культурного колориту оригіналу.
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Об’єктом дослідження є художня комунікативна інтенція у новелах "Що записано в книгу життя", "Поєдинок", "Intermezzo" Михайла Коцюбинського та її відтворення у французьких перекладах Еміля Крюби.
Предметом вивчення є способи та прийоми відтворення художніх інтенцій автора у французькому перекладі.
Треба відзначити, популярність М. Коцюбинського за кордоном, як неперевершеного новеліста особливо зросла після другої світової війни. Психологічні новели
та оповідання М. Коцюбинського досить важко перекласти, проте перекладом його
творів займалося багато перекладачів, зокрема М. Скрипник, А. Бернгард, А. Мистецький, Дж. Гуральський, А. Микитяк, Г. Андрусишин, М. Джамбол (на англійську), Х. Борисюк (на іспанську) та ін. Знайомство з творчістю уславленого українського прозаїка поширилось й у франкомовному світі (Ж. Меркаде, Е. Крюба), що
створили основу для сприйняття та осмислення й часткового відтворення французькою мовою стильових домінант художнього мовлення письменника, його образного світобачення. Тому актуальність нашого дослідження полягає в необхідності
розглянути творчість М. Коцюбинського в контексті українського та європейського
розвитку літератури, а також перекладознавства.
Головною рисою новел М. Коцюбинського є їхній психологізм, показ почуттів і
переживань героїв переважно шляхом цілеспрямованого добору певних фактів, деталей пейзажу, портрета, інтер’єра тощо. Специфіка психологізму Коцюбинського
ще й в тому, що внутрішній світ зображується через суб’єктивні переживання самого героя, що передаються через його мовлення. Однак і той фон, на якому виявляються психічні процеси і властивості особистості, не залишається поза увагою автора і відтворюється через мовлення оповідача.
Повертаючись до проблеми інтенцій, термін "інтенція" (лат. intentio- прагнення), як відомо, завдячує своєю появою послідовникам британського мовознавця
Дж. Остіна – одного з творців теорії мовленнєвих актів, які запозичили його з термінологічного апарату філософських наук. Комунікативна інтенція – осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, який визначає внутрішню програму мовлення і спосіб її втілення [Бацевич 2009, 115]. Зазначимо насамперед, що на відміну
від більшості категорій, що існують у системі мови, – лексичних, лексико-граматичних, функціонально-семантичних та ін. – категорії комунікативно-прагматичні виділяються не на базі семантичних зв’язків різнорівневих мовних одиниць
і структур, а на базі комунікативної інтенції продуцента висловлювання. Поняття
комунікативної інтенції виходить з поняття суб’єктивного значення (значення
мовця), сутність якого, відповідно до теорії англійського дослідника прагматики
Г. П. Грайса [Грайс 1985, 217–237], полягає у зміщенні значення з об’єктивної
реальності, де воно базується на референції й істинності, у свідомість мовця.
У такому трактуванні прагматичне (суб’єктивне) значення розглядається як значення усього висловлювання, яке мовець передає на основі своєї інтенції, а інтенцію вважати "авторською".
Оскільки мовленнєвий акт передбачає наявність як мінімум двох учасників комунікації, а саме мовця та адресата, то безсумнівним є той факт, що прагматичне
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значення конкретного висловлювання, яке встановлює зв’язок між мовцем та адресатом [Tcherednitchenko 1978, 33], зумовлюється не лише інтенцією мовця, але й
сприйняттям та розумінням слухачем змісту повідомленої інформації.
Відомо, що зміст може мати в собі багато "прагматичних прочитань" [Почепцов 1986,10]. Адресат (слухач, читач) тексту-перекладу "претендує на отримання не
лише сумарного регулятивного впливу, але й, по можливості, детальнішої інформації про зміст та структуру авторської інтенції" [Панченко 1997, 51], про що й повинен подбати перекладач. Аналіз комунікативної ситуації в різних фрагментах
тексту дозволяє перекладачеві вірно інтерпретувати комунікативно-прагматичну
інтенцію мовця, виражену однаковими мовними засобами.
Зазначимо, що поняття авторської інтенції тісно пов’язано з більш ширшою категорією – категорію модальності, яка вперше була висунута російським мовознавцем В. В. Виноградовим [Виноградов 1978,56]. На думку дослідника, співвідношення змісту речення до дійсності, що встановлється з точки зору мовця, становить
сутність даної категорії. Щодо художнього тексту, то в ньому вона набуває статуса
"подвійної" [Смущинська 2001, 40], оскільки авторська модальність – це є вираженням ставлення автора до всієї інформації, його концепцією, представленням
читачу його ціннісних орієнтирів.
У новелах М. М. Коцюбинського, його авторська модальність та інтенція виражається прямо або через мовлення оповідача (авторське "Я") або імпліцитно через
мовлення персонажа.
Однак найважливішим імпліцитними засобом показу авторської інтенції виступають пейзажні описи, що часто формують і тональність і навіть концептуальність
твору. Наприклад: "Часом, коли одчинялися двері, стовп білої пари, наче туман,
стеливсь по долівці, закриваючи все, i здавалось, що така має бути i смерть, каламутна, безока, з холодком по ногах" [Коцюбинський 1988, 381] / "Quelquefois,
quand la porte s’ouvrait, une colonne de vapeur blanche, telle un brouillard, s’étendait
sur le sol de terre battue pour tout recouvrir, et il semblait que c’était ainsi que devait
être la mort, trouble, aveugle, refroidissant les pieds" [Kotsioubynsky 1971, 189].
Реалістичні описи життя селян, які викликають відразу, навмисно використані
автором у новелі "Що записано в книгу життя", щоб створити якомога детальнішу
картину гнітючої дійсності персонажів. Зрозуміло, що відтворення такої інтенції
у перекладі є надзвичайно складним,тим більше з намаганням збереження особливостей авторського стилю, тому Еміль Крюба вдається до численних трансформацій, перш за все до логічного розвитку поняття. У прикладі можна побачити
контекстуальну заміну прикметника безока на aveugle (сліпа). До рекатегоризації: іменник + додаток –>дієслово + додаток (з холодком по ногах –> refroidissant
les pieds); дієприслівник трансформовано у дієслово в інфінітивній формі з додавання прийменника pour (закриваючи все –>pour tout recouvrir). Доцільною була
лексична трансформація декомпресія, коли описово пояснюється зміст слова долівка (le sol de terre battue).
Зроблені перекладацькі трансформації дозволяють більш адекватне сприйняття
тексту французьким читачем і зберігають комунікативну інтенцію оригіналу.
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Другим найдієвішим засобом , що дозволяє показати внутрішній світ персонажа,
є невласне пряма мова, яка виявляє також присутність автора у тексті, коли повідомляється те, про що подумав персонаж:
"З якою насолодою побив би він його, згнітив своїм тілом, здушив за горло!. Та
що сказала б вона. Міщанин!, галабурдник!. їй треба декорум… поєдинок… – Ну,
що ж – хай буде поєдинок… – Мі-щанство-о!. – прогучав чужий голос в його ухах"
[Коцюбинський 1988, 390] / " Avec quel plaisir il lui casserait la figure, l’écraserait de
son corps, l’étranglerait!… Mais que lui dirait-elle? – Un petit-bourgeois!.. un faiseur de
tapage!… il lui faut le décorum… un duel… – Et bien, soit! il y aura un duel! – Мé-diocri-té! résonna une voix étrangère à ses oreilles" [Kotsioubynsky 1971, 126].
Цікаво, що перекладач знаходить ряд синонімів для вираження поняття "міщанин"/ "міщанство" у французькій мові – "un petit-bourgeois", "médiocrité" [Гак, Триомф 2005, 625] , " piètrerie [Гак, Триомф 2005, 746]" ( у значенні "нікчемність").
У такий спосіб досягається адекватність у сприйнятті необхідної комунікативної
інтенції – вираження оцінного ставлення до персонажу і вад його характеру.
Третім засобом показу інтенцій автора є діалогічне мовлення персонажів:
– Опам’ятались вже?
– Що кажеш? Га?
– Забули вчорашні дурниці?
– Ох… поможи мені, сину…
– Знов за своє?
– Одвези в гай…
– Кажіть, самі схотіли?
– Сама.
– Добре зміркуйте: самі?
– Сама.
[Коцюбинський 1977, 386]

– Vous avez retrouvé la raison ?
– Qu’est-ce que tu dis ? Hein ?
– Vous avez oublié vos bêtises d’hier ?
– O… aide-moi , mon fils…
– Vous y revenez ?
– Conduis-moi dans le bois…
– Dites-moi, vous l’avez voulu vous-même ?
– Moi-même.
– Réflichissez bien : vous-même?
– Moi-même.
[Kotsioubynsky 1971, 198]

Даний діалог з новели "Що записано в книгу життя" розкриває читачеві всю
призму сприйняття натягнутих відносини у родині, які сповнені похмурістю, скрутою й смутком .За роздратуванням персонажа, який начебто дорікає матері за її
"дурниці", приховується намір, почути дозвіл на те, щоб позбутися її. Інтенція автора у повній мірі не передана французькою, однак занадто ввічливе звертання (з
додаванням "vous" і "tu " у питальних реченнях ) позбавляє мову персонажів тієї
напруги, що пов’язана із трагізмом ситуації, в яку потрапили прості селяни, змушені у безвиході жертвувати життям хоч і старої, але рідної людини.
Аналіз творів дозволив виділити наступні види інтенцій:
1. Комунікативно-концептуальні: передача ідей:
Проаналізувавши дане речення, ми виявили головну інтенцію автора, яка є наскрізною у новелі "Що записано у книгу життя" – інтенція поваги до справжньої
людини, якій ніщо не може завадити не втратити розуму і зробити вибір, взявши на
себе відповідальність, інтенція сили характеру, людяності та самопожертви ось та
наскрізна інтенція.
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На нашу думку, перекладач зміг відтворити весь психологізм і водночас гуманний намір М. Коцюбинського.
2. Референтні: пошук вірогідності. Точка зору і почуття самого автора передаються:
а) описом навколишнього оточення
"Довгими днями i ще по довших ночах, коли миші товчуться по згнилій картоплі
i по бабинім тілі, а таргани шарудять коло неї, як коло старої ганчірки, лежить
тихенько баба i од часу до часу викидає з присохлих грудей тужливе зітхання, тонке, як скавуління сліпого щеняти: – Ох-ох!. Де та смерть моя ділась!." [Коцюбинський 1977, 381] – "Pendant les longues journées et les nuits encore plus longues, quand
les souris s’aiffairent dans les pommes de terre pourries et sur le corps de la vieille, et
que les cafards froufroutent à côté d’elle, comme à côté d’un vieux torchon, grand-mère
reste couchée en silence et, de temps en temps, elle fait sortir de sa poitrine desséchée un
soupir de tristesse, aigu comme un geignement de chiot aveugle. – O-ô!… Où est donc
passée ma mort!.." [Kotsioubynsky 1971, 190].
У новелі "Що записано в книгу життя" автор в одне речення вміщує детальний
опис, що за емоційного насиченістю та силою впливу на читача не поступається
цілому тексту. Перекладачеві вдається створити резонанс навіть на фонетичному
рівні (таргани шарудять – les cafards froufroutent), створюючи реалістичну картину
похмурої дійсності у цільовій мові.
б) через передачу психології:
"Нажилась стара, а вмерти не може. Прохає смерті – не дає бог. Хіба гріх помогти? І знову щось темне пiдiймалося в ньому, як пара понад гнилим болотом,
стирало думки, млоїло тіло i виганяло на чоло холодний, сверблячий піт. Тьху!
Тьху! Господи боже! Живу матір виволік з хати…" [Коцюбинський 1977, 385] /
"Elle a ue son content de vie, mais mourir, elle n’y arrive pas. Elle prie la mort: Dieu ne
la lui donne pas. Est-ce que c’est un péché de l’aider. Et de nouveau, il sentait monter en
lui quelque chose de sombre, comme des exhalaisons au-dessus d’une fange, qui effaçait
ses pensées, torturait son corps et faisait apparaître sur son front une sueur froide qui le
démangéait. Pouah! Pouah! Mon Dieu! Il a traîné hors de la maison sa mère vivante…"
[Kotsioubynsky 1971, 196].
Вчитуючись поміж рядків новели "Що записано в книгу життя", можна помітити
приховану інтенцію виправдання і страху. Як тонкий психолог, автор передає всю
двоякість почуттів персонажа, який з одного боку намагається дійти до суті гріховності, має намір допомогти звільнитись матері від страждання. Але за вихідною інтенцію співчуття криється кінцева – втеча від відповідальності, породжена страхом.
Контекстуальна заміна шляхом розширення (декомпресії) одного дієслова "нажитися" з допомогою цілого вислову французькою "avoir son content de vivre" допомагає краще зрозуміти зміст, однак стилістично речення від цього страждає.
У тексті перекладу ми також знаходимо інфінітивні конструкції, характерні для
французькою мови (il sentait monter en lui quelque chose de sombre; qui faisait
apparaître sur son front une sueur froide qui le démangéait), які не відповідають оригіналові (щось темне пiдiймалося в ньому; виганяло на чоло холодний, сверблячий
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піт). Застосовуючи прийом рекатегоризації, перекладач замінив другий епітет на
дієслово, однак експресивності при цьому не було втрачено, а отже досягнуто комунікативного ефекту.
Вироблена Михайлом Коцюбинським художньо-психологічна концепція поєднує соціальний, художній і власне психологічний аспекти. В її основі – розвиток
уявлень про духовний світ героя як про багаторівневе утворення, що становить ієрархію. Створена письменником художньо-психологічна концепція дала йому змогу глибше відобразити тодішню соціально-психологічну атмосферу, зростання самосвідомості певних верств суспільства на межі ХІХ–ХХ ст.
3. Аксіологічні: оцінки
У найбільш нейтральних авторських описах зовнішності, дій, оточення героя
можна виявити експресивну авторську оцінку образу позитивного чи негативного,
сатиричного героя:
"Піддубний заплющує очі, тремтить і ховає голову в подушки… Ні, він цього не
може!., не може!." [Коцюбинський 1988, 390] / "Piddoubny cligne les yeux, tremble
et cache sa tête sous l’oreiller… Non, il ne peut pas faire cela!… il ne peut pas!…"
[Kotsioubynsky 1971, 127].
У французькому перекладі авторський намір показати образ боягуза передано
еквівалентно.
4. Естетичні: передача експресії та художньої образності
Природнім є використання в новелі просторіччя, вигуків, повторів, риторичних
питань та фразеологізмів, що надають природного забарвлення і мають відповідний
комунікативний вплив на читача. Так наприклад, реалізована інтенція радісного
полегшення: "Ага-а-а!. Ну, звісно, він був п’яний, п’яний, як швець… і більш нічого… більш нічого. Як це він не помітив, що той був п’яний, як стовідерна куфа з
горілки, як ціла корчма баб!., ха-ха!. Якцевіннепомітив?" [Коцюбинський 1988, 393] /
"Ha-a! Mais bien sûr, il était soûl, soûl comme une bourrique… rien de plus… rien de
plus… Comment n’a-t-il pas remarqué que Monsieur Mykola était plein comme une
feuillette de gnôle, comme tout un tripot de bonnes femmes!… ha-ha-ha!… Comment ne
l’a-t-il pas remmarqué?" [Kotsioubynsky 1971, 131].
Згідно з українською традицією, автор вживає фразеологізм "п’яний, як швець".
Перекладач вдається до пошуку аналогу у французькій мові і порівнює п’яного з
ослицею ("soûl comme une bourrique"), що має справити подібний комунікативний
ефект на французького читача. Сталий французький вираз "bonnesfemmes" за стилем відповідає українському "баби". (fam. простодушная, простаяженщина [Гак,
Триомф 2005, 442]). Кличні, питальні речення, повтори та порівняння збережені у
перекладі і наповнюють його експресивністю.
Наше дослідження показало, що інтенція може актуалізуватися за допомогою різних засобів, таких як: пейзажні описи, невласне пряма мова, діалогічне мовлення
персонажів. У новелах М. Коцюбинського кожна деталь пейзажу набирає яскраво
символічного забарвлення, вона зображена під кутом зору сприйняття героя. Для
українського письменника характерна персоніфікація природи, яка подається завжди у вічних змінах, в русі, у розвитку, нерозривному контакті з переживаннями
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людини. Пов’язання щирого ліризму з психологічним аналізом – одна з особливостей стилю М. Коцюбинського. На нашу думку, французькому перекладачеві вдалося зберегти всю мальовничість і гармонійність описів оригіналу,що вражають багатством і оригінальністю художніх засобів.
Єдність художнього простору і відповідно однорідність психічного стану підкреслює, як правило, обрамлення експозиційним і фінальним пейзажами. Ці пейзажі
М. Коцюбинський дуже вміло використовує. Картина природи, відтворена через
сприйняття героя, перестає бути тільки зображенням місця, дії і стає водночас індикатором його почуттів, переживань. Художні засоби оригіналу, зокрема, епітети,
метафори, знаходять свої відповідники у перекладі Еміля Крюби.
Нами встановлено, що для досягнення рівноцінного комунікативного ефекту
оригіналу та перекладу часто використовуються такі прагматично зумовлені лексичні та граматичні трансформації, як генералізація, конкретизація, компресія, декомпресія, рекатегоризація, контекстуальна заміна (синонімічними та антонімічними
відповідниками), що дозволяє гармонічно інтегрувати в перекладі художньої комунікативні інтенції (серед яких ми виділили комунікативно-концептуальні, референтні, аксіологічні, естетичні), невідомі читачеві перекладу, й уможливити гармонічну зіграність усіх складових першотвору.
Художній переклад – явище насамперед естетичне: він має впливати на розум і
почуття читача ідентично до оригіналу. Ті образи й ідеї, які автор оригіналу втілив
у творі своєю мовою, перекладач повинен перенести на грунт рідної культури за
допомогою засобів іншої мови, шукаючи в ній найточніші відтінки значень. Переклад має задовольняти вимоги читача, який хоче познайомитися з іншомовним твором, і відбивати психологічну настанову автора оригіналу.
Кирилова В. А., асп.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Реализация авторских интенций в художественном переводе (на материале новелл Михаила
Коцюбинского и их французских переводов Эмиля Крюбы)
Статья посвящена исследованию художественных интенций Михаила Коцюбинского и их воспроизведению во французcком переводе Эмиля Крюбы. С использованием коммуникативнопрагматического похода к художественному переводу анализируются наиболее распространенные
приемы воспроизведения авторских интенций в переводе новелл "Что записано в книгу жизни", "Поединок","Intermezzo".
Ключевые слова: художественный перевод, авторская интенция, коммуникативно-прагматический
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Realization of Author’s Intentions in Literary Translation (Based on the Novels of Myhailo
Kotsyubyns'kyi and Their French Translations by Emil Kryuba)
The article investigates Michael Kotsyubinsky’s artistic intentions and their reproduction in French
translation by Emile Kryuba. Emphasis is made on communicative and pragmatic approach to the artistic
translation. The most common reproduction techniques applied in translation are analyzed on the material of
novels"What is written in the book of life", "Duel"," Intermezzo".
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ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Михайлець Валерія Олександрівна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Розглянуто проблему розуміння та інтерпретації, що пов’язана із теорією комунікації та з філософською наукою. Зокрема, представлене філософське осмислення проблеми розуміння та інтерпретації від ХІХ ст. до періоду постмодернізму. У статті наведені погляди окремих мислителів, що є
представниками філософської герменевтики.
Ключові слова: проблема розуміння та інтерпретації, філософська герменевтика, герменевтичне коло.

Мова є основним засобом комунікації між людьми. Комунікація, своєю чергою –
необхідна умова життєдіяльності людини та одна з фундаментальних основ існування суспільства, яка безпосередньо творить його. Філософія бачить у комунікації
одну з атрибутивних властивостей матерії, обумовлених матеріальною єдністю світу і, отже, взаємозв’язком, взаємозалежністю явищ і процесів дійсності. Сам процес
філософування вже є комунікацією між людиною та світом. У філософії були поставлені такі ключові для теорії комунікації проблеми, як проблема розуміння і проблема інтерпретації.
Актуальність статті зумовлена тим, що процес розуміння та причини нерозуміння тісно пов’язані із проблемою особистості, яка виступає як автором тексту,
так і його інтерпретатором. Увага до них визначається пануючою на сьогодні антропоцентричною парадигмою. З особливою силою ці питання виходять на перший
план під час перехідних етапів у розвитку суспільства, коли раніше сформовані світоглядні схеми мають бути заново переосмислені.
Об’єктом дослідження у статті є представлення понять "розуміння" та "інтерпретація" крізь призму філософії.
Предметом є проблема розуміння та інтерпретації мистецького твору, тексту,
який має свого адресата й адресанта.
Метою роботи є висвітлення змісту проблеми розуміння та інтерпретації, що
пов’язані як із теорією комунікації, так і з філософською наукою.
У дослідженні окреслено межі філософського осмислення проблеми розуміння
та інтерпретації у їх розвитку, що визначає наукову новизну статті.
О. О. Потебня, розвиваючи положення В. фон Гумбольдта про те, що "будь-яке
розуміння є нерозумінням", вважав, що зміст почутої фрази одержувач повідомлення розуміє, як правило, не в такому обсязі, як той, хто її спродукував [Кочерган
2006, 58–62].
Розуміння пов’язане з аналізом значення, створеного людьми. Можливість комунікації та взаєморозуміння зумовлюється перш за все тим, що люди у ході виховання та практичної діяльності засвоюють приблизно однакові значення слів та виразів. Але група, до якої належить особистість, визначає певний набір значень. Використання ув’язненими, молоддю, вченими професіоналізмів, лайливої лексики,
регіоналізмів тощо слугує забезпеченню контактовстановлюючої функції, а також
сприяє збереженню відповідного середовища спілкування [Кашкин 2000, 130].
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Розбіжності у розумінні представниками однієї етнічної групи тієї самої інформації пояснюються існуванням у кожного з них власної системи еталонів, індивідуальними особливостями сприймання та засвоєння. Складнощі у порозумінні між
різними етносами, хоча комунікація ведеться зрозумілою для всіх сторін мовою,
пов’язані з явищем мовної картини світу, яке за І. О. Голубовською, є вираженим
засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння етносу, вербалізованою інтерпретацією мовним соціумом навколишнього світу і себе самого у цьому світі [Голубовська 2004, 29].
Розуміння присутнє у двох розумових процесах: 1) у пізнанні, коли йдеться про
розуміння причиново-наслідкового зв’язку, мотивів поведінки людини, ситуації
(пізнавальне розуміння); 2) у комунікації, коли йдеться про розуміння повідомлення (комунікаційне розуміння). Перше – предмет вивчення гносеології (теорії пізнання), друге з античності вивчається герменевтикою. Цей напрям представлений
такими мислителями, як Ф. Шлейермахер, В. Дільтей. Г.-Г. Гадамер, П. Рікер,
К.-О. Апель, Е. Бетті та ін. Практика герменевтики, що має справу з текстом, значенням та смислом, підказує, у яких формах і поняттях, за допомогою яких прийомів багатий досвід мови може бути включений у філософію пізнання та освоєний
нею [Микешина 2009, 27].
Варто зазначити, що розуміння як метод гуманітарних наук було протиставлено
поясненню як методу природничих наук. Проблема інтерпретації сягає корінням
античності в межах тлумачення неоплатоніками алегоризму літературних пам’яток
класичного періоду, зокрема, творів Платона і Аристотеля. Надалі вона отримує
розвиток у середньовіччі в якості практики коментування (екзегетика), коли з’явилася потреба у тлумаченні протиріч, що могли міститися у християнських текстах.
Пізніше інтерпретацію розуміють як метод і проблему, що стає ключовою для філософської герменевтики, яка розглядає процедури розуміння. Як самостійна наукова дисципліна вона оформилася в XIX ст. завдяки працям німецьких мислителів.
Центральним для герменевтики є поняття герменевтичного кола – образного
опису поведінки інтерпретатора, що полягає в постійному оновленні інтерпретатором смислу об’єкта, який складається в результаті його опрацювання. Цей смисл є
синтезом попередніх очікувань від об’єкта і тієї інформації, яку вдалося в ньому
"прочитати". За Шлейермахером (1768–1834), який першим почав систематично
розробляти герменевтику як філософський метод, це принцип розуміння тексту,
базований на думці, що частина зрозуміла з цілого, а ціле розуміється з частин. Розуміння тут є діяльністю, що принципово не завершується. Автор виділяв інтерпретацію граматичну (об’єктивну), яка є первинною, та психологічну (суб’єктивну).
Граматичне тлумачення аналізує текст як частину певної лексичної системи, психологічне ж – індивідуальний стиль, тобто комбінації виразів, які не задані лексичною системою. Мова є зовнішньою стороною мислення, а, герменевтика існує у
зв’язку з мистецтвом мислити і, отже, є філософією.
На інший аспект герменевтичного кола звернув увагу В. Дільтей (1833–1911):
розуміння тексту як "прояву життя" творчого індивіда стає можливим за умови
розуміння духовного світу відповідної епохи. Тобто, він включив у це поняття
психологію автора та контекст соціально-культурних умов, що впливають на
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створення мистецького чи літературного твору. Гуманітарні науки, на відміну від
природничих, він відносив до наук про людський дух, пов’язаних з суспільством і
місцем людини в ньому, а герменевтику вважав методологічною основою для
них. Інтерпретація у Дільтея трактується як осягнення смислу тексту, причому
смисл розуміється як об’єктивно закладений у текст і пов’язується, як уже було
зазначено, з феноменом автора.
Італійський філософ Еміліо Бетті (1890–1968) стверджує, що сенс не нав’язується об’єкту інтерпретатором ззовні, його належить добути в болісних пошуках із
самого тексту, де він закладений спочатку. Бетті виділив чотири закони герменевтичного процесу, які торкаються об’єкта інтерпретації та правил його витлумачення, а також суб’єктивного моменту в особистості інтерпретатора.
Віхою в розвитку герменевтики став "онтологічний поворот" Мартіна Гайдеґґера
(1889–1976), коли з аналізу текстів герменевтична інтерпретація перетворилася на
філософське вчення про екзистенціальні основи людського буття. Розумінню Гайдеґґер надає роль не тільки і не стільки методологічного процесу, але первісної форми
людського життя. Герменевтика, на його думку, виражає специфіку самого існування
людини, оскільки розуміння і тлумачення є способами людського буття. Крім цього
спочатку закладеного розуміння, Гайдеґґер виділяє і вторинне розуміння, яке виникає на ментальному рівні і є філософською або філологічною інтерпретацією. Філологічна інтерпретація змінює своє значення, оскільки мову він розглядає не як спосіб
комунікації, породжений свідомістю, а "рупор", через який говорить саме буття.
Учень Гайдеґґера – Ганс-Георг Гадамер (1900–2002) у своїх творах зробив спробу осмислити попередній досвід і здійснити синтез ідей, пов’язаних з поворотом до
онтології. Особливого значення в його вченні набирають категорії перед-розуміння,
перед-судження, традиції, горизонту розуміння. Проблему відстані у часі, історичному просторі та мові між інтерпретатором та твором мистецтва Гадамер нівелює,
адже справжню суть явищ і подій можна оцінити лише з плином часу. Гадамер
вважав, що інтерпретатор завжди має певні очікування від тексту (перед-розуміння),
зумовлені культурною пам’яттю, і які не є чистим суб’єктивізмом, а виступають як
єдність інтерпретатора і тексту. Філософ говорить, що кожен текст може мати численні інтерпретації, які суттєво відрізняються одна від одної. Та чи інша трактовка
має право на існування, поки не з’явиться нова. Феномен літератури Гадамер вбачає у "стимулюючій дії письма", оскільки воно є складнішим для розуміння, ніж
живе мовлення, яке супроводжують невербальні засоби (жести, тон).
Лінію "онтологічного повороту" продовжив і французький вчений Поль Рікер
(1913–2005). Герменевтика цікавить філософів вже не як допоміжний засіб для розшифровки текстів, а як характеристика людини. У цьому контексті цікавою є мета,
яку ставить Рікер: розробити узагальнюючу філософську концепцію людини XX століття, – для цього він прагне дослідити всі значні філософські вчення нового часу і
синтезувати їх в єдиній феноменологічній герменевтиці. Однією з головних проблем
феноменологічної герменевтики стає питання про людину як суб’єкт інтерпретації і
про тлумачення як включення індивіда в цілісний контекст культури, як основу його
діяльності в культурі. Під інтерпретацією він розуміє роботу мислення, яка полягає у
розшифровці смислу, що ховається за очевидним смислом, у виявленні рівнів зна505
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чень, що містяться у буквальному значенні. Слідом за Гадамером він вважає, що
множинність інтерпретації є її невід’ємною властивістю і виражає саму її суть.
У філософії постмодерну (Мішель Фуко (1926–1984), Жак Дерріда (1930–2004)
та ін.) інтерпретація є наповнення тексту смислом. Два основні положення такі:
1) структура тексту полівалентна; інтерпретація як реконструкція у досвіді інтерпретатора вихідного смислу, заданого автором чи об’єктивними параметрами структури тексту, неможлива; 2) зав’язаність тексту не на автора (герменевтична традиція), не на текст (структурно-семіотична), а на читача-глядача. Тоді інтерпретація
фактично еквівалентна створенню тексту: трактування твору не як оригінального
феномену, але як "конструкції" із різноманітних способів письма і культурних цитат задає ізоморфний статус процедур його створення і прочитання, – усе це має
сенс креативної творчості зі створення смислу. У. Еко (нар. 1932) пише, що автор
не повинен давати читачеві певний шаблон інтерпретації, не пояснювати, про що
він думав, коли писав твір, яким чином відбувався творчий процес.
Дослідники виділяють такі риси інтерпретації: 1) не-природна настанова свідомості – інтерпретація не трапляється сама собою і потребує зусиль; 2) процесуальність – вона динамічна і передбачає активність інтерпретатора; 3) незавершеність –
завжди залишається можливість досконалішої інтерпретації; 4) існування в паузі –
інтерпретація завжди є проміжним етапом або до приписування смислу, дійсного
на цей момент часу, або до наступної інтерпретації [Архипова 2002, 8–9].
Текст як об’єкт філософії виступає особливою реальністю, похідною від людини
і об’єктивізованою у якості самостійної сутності. Кожна епоха шифрує знаки цієї
реальності відповідно до своїх умінь, цілей, уявлень про істину, справедливість,
красу. Філософ інтерпретує для пошуку смислу і цінностей, які закладені в тексті
потенційно і розкриваються в контексті нової соціокультурної, просторово-часової
заданості. Філософське розуміння тексту є така інтерпретація, яка робить його потрібним сьогодні. Мислитель шукає у тексті нові смисли, і навіть може допустити
таку інтерпретацію, яка викривляє початковий смисл тексту, оскільки його значення поєднується із рефлексією філософа над сьогоднішнім буттям [Новейший философский словарь 2005, 13].
У філософській герменевтиці процес інтерпретації тексту розглядається спочатку так, що для розуміння має значення лише той текст, що викликає натхнення і
для адекватного розуміння тексту необхідні знання про життя автора. Для Гайдеґґера і Гадамера процес розуміння тексту є невід’ємним від саморозуміння читача.
При тлумаченні йдеться про розуміння предметного змісту у тексті, і він не залежить від наших інтенцій або від інтенцій автора; відкидалися проникнення у внутрішній світ автора та уживання в історико-культурниий контекст. У культурі постмодерну при аналізі тексту застосовується метод деконструкції як відновлення
смислу тексту шляхом виявлення пов’язаних із ним інших смислів, інших текстів.
Одночасно з розумінням тексту, тобто мислення іншого, людина розуміє саму
себе. Кожен бачить світ не таким, який він є, а таким, якими є ми самі або таким,
яким ми налаштовані його бачити. Факти кожен інтерпретує залежно від власного
досвіду, і всі вони отримують значення виключно в силу їх інтерпретації [Covey 2007, 27–33].
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ДЕЙКСИС СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТОЛІТТЯ
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті дейксис розглядається як властивість висловлювання вказувати на конкретну просторовочасову ситуацію, мати конкретного адресата й співвідноситись із певним об’єктом чи особою. Категорія дейксису аналізується на матеріалі староукраїнської проповіді XVII ст., а саме в казаннях А. Радивиловського зі збірника "Огородок Марії Богородиці".
Ключові слова: просторовий/часовий/особовий/об’єктний дейксис, дейктики, староукраїнська проповідь, друга половина XVII ст., Антоній Радивиловський.

Актуальність дослідження дейксису в староукраїнських проповідях зумовлена
поглибленням лінгвістичного інтересу до інноваційної проблематики в текстах староукраїнської літературної мови другої половини XVII ст., зокрема в казаннях.
Крім того, категорія дейксису є однією з базових для комунікативно-когнітивного
підходу, використання якого спричинено поглибленням наукового інтересу до міждисциплінарних досліджень. Наукова новизна визначається тим, що в статті вперше комплексно аналізуються дейктичні риси казань А. Радивиловського зі збірника "Огородок Марії Богородиці" 1676 р., зумовлені інтенційністю та гомілетичними
уявленнями тогочасних книжників. Об’єктом дослідження статті є дейксис староукраїнської проповіді другої половини XVII ст.; формування дейктичних смислів
(просторових/часових/особових/об’єктних) у тексті казань проповідника А. Радивиловського становить предмет вивчення. Метою статті є проаналізувати специфіку заприявлених дейктиків, їхні різновиди в залежності від структурних частин казання та намірів проповідника.
У мові людина створює власну реальність. Кожен мовець виступає у ролі
суб’єкта, маркуючи об’єкти у створеному світі. Просторово-часові та предметні
показники слугують для репрезентації у мові відношень суб’єкта до інших, а також
предметів, часу й простору. Ці відношення відповідають типам дейксису. Однак
часто провести між ними межу досить непросто – часовий і просторовий дейксис
об’єднують у хронотопічний, рольовий дейксис розглядають як один із випадків
більш широкого явища – предметного дейксису, але останній буває проблематично
відрізнити від просторового [Кибрик].
Вивченню дейксису присвячений розділ "Людина в мові" праці Е. Бенвеніста
"Загальна лінгвістика". Примітно, що сам термін "дейксис" не розроблено (його
вжито вузько, на позначення вказівних займенників), але вчений розмірковує над
випадками, які ми на сьогодні вважаємо дейктичними, лише характеризуючи їх як
"суб’єктивність у мові" [Бенвеніст 1974, 292–300]. Актуальне визначення дейксису,
взяте для нашої роботи, належить Дж. Лайонзу. Під дейксисом він розуміє властивість висловлювання вказувати на конкретну часо-просторову ситуацію, мати
конкретного мовця й адресата, бути співвіднесеним із об’єктом чи особою [Лайонз 1978, 291]. Типову ситуацію висловлювання він називає егоцентричною.
Вивченню дейксису у староукраїнській мові присвячена стаття Г. Наєнко, втім
науковець зосереджує увагу на наукових текстах, згадуючи про проповіді між ін508
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шим: "Показники текстового дейксису не властиві текстам риторичної традиції,
наприклад, проповідям "Алфавіту духовного" І. Копинського, трактату "Зерцало
богословія" К. Транквіліона" [Наенко 2014, 121]. Таким чином, зіставлення результатів на матеріалі наукових і проповідницьких текстів є релевантним.
Діалогічність проповідницького дискурсу виявляється у наявності адресата як
аудиторії в цілому, так і кожного слухача окремо. На відміну від полеміки, адресат
казнодії не є його опонентом. А оскільки обидва учасники дискурсу опиняються по
один бік, то мовець має на меті своїм звертанням вказати на їхню "спільність", здобути прихильність реципієнта: Брань є(ст) житїє члч(с)коє на зεмли<,> слухачу
Прв(с)лавны(и) (Рад., 49). Казнодія також використовує займенники першої особи
множини, аби здобути когнітивну єдність із слухачем та подати свої думки як іманентні для слухача: Єсли жъ сεй животъ нашъ є(ст) брань<,> война<,> то мы на
сεм свhтh повинны смw жити яко воинwвε (Рад., 49).
Загалом, тексти проповідей рясніють особовими і присвійними займенниками,
що цілком відповідає традиції сакральних текстів. У такий спосіб, рольовий дейксис зі значенням зіставлення і протиставлення є базовим для казань: Блжεни
єстε<,> єгда понос# тъ вамъ<,> мεнε ради<,> якw мзда ваша мнwга на нбсεхъ
(Рад., 49). Тут друга особа множини (єсть, вамъ, ваша) зіставляється з першою особою однини (мεнε) і протиставляється третій особі множини (понос# тъ). Зауважимо, що зіставлення другої особи множини з першою однини та множини не є регулярним, а залежить від ситуації. Порівняймо: wбачтε<,> якъ далεко мужεствεннhйшимъ и w(т)важнhишимъ с# показа(л) на брани Хвой (Рад., 50). Тут
wбачтε відповідає особі реципієнта, тобто "я" і "ви" знаходяться по один бік, натомість у прикладі ба(л)ваны ваши нεсут(ь) бози<,> алε бhсы (Рад., 51) "ви" є антитетичним до "я/ми".
Аналогічне ситуативне відношення стосується дейктичних займенників "сεй" і
"той". Протиставляються вони лише за ознакою наближеності/віддаленості від мовця
і найчастотнішою є опозиція "сεй свhт – той свhт". Однак "сεй" не має позитивної
конотації, а "той" – негативної. Наприклад, храбро(ст) и w(т)вага того Хва рыцεра
Гεwргї#, де вказувана особа має схвальну оцінку, і жεбы той смо(к) болшεй оужε нε
шкоди(л) (Рад., 56). Цілком зрозуміло, що смок має негативну асоціацію.
Щодо темпорального дейксису, то він представлений часовою тріадою: минуле:
на той ча(с) (Рад., 56), давно (Рад., 535), былъ (Рад., 50), тεды (Рад., 59), теперішнє:
мовитъ, оуповаєтъ (Рад., 51), дн# тεпεрεшн#го (Рад., 223), майбутнє: будεтъ
(Рад., 63). М. Бондарко, досліджуючи старонімецькі проповіді, визначає їхньою особливістю "фіктивне усне мовлення", в якому дейксис навмисно подано як ситуативно
актуалізований [Бондарко 2001]. Це виявляється у найбільшій кількості вказівок на
теперішній час у переповідних і цитованих фрагментах. Серед темпоральних дейктиків трапляється також нεґдысь (Рад., 56) на позначення невизначеного часу. Звісно, важливим дейктиком у конклюзивній частині проповіді є формульне "нынε и
при(с)но и въ вhки вhкwмъ", що вказує на безперервність і вічність Божої слави.
Просторовий дейксис, як відомо, здійснює референційну співвіднесеність мовця,
висловлювання і реципієнта. Залежно від інтенції проповідника, він наближає/від509
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далює локаційний фокус. Наші спостереження такі, що коли проповідник подає
пряму цитату, то локаційний фокус є віддаленим (Обыйти могу Гди Нбо и
зεмлю<.> и нhгдε нε знахожу тεбε<,> хиба на Кр(с)тh<,> тамо wпочиваєши
(Рад., 472), а коли в тексті заприявлно переповідність, то локаційний фокус наближено (Тутъ стый вεлико-мчник(ъ) мовитъ). Безперечно, у випадках, як такий, що
буде наведено, поєднання значень "близьке", "далеке" передбачено в цитованому
контексті: Азъ рабъ єсмь Ха Цр# моєго<.> сталεмъ тутъ прεдъ вами<,> якw
Кvпарисъ в(ъ) том(ъ) краю<,> в(ъ) котором(ъ) купины суть (Рад., 51).
Загальновідомим є відкритість барокового казання до джерел. Особливістю нового, так званого латино-польського типу проповіді стало використання широкого кола
книжкових ресурсів для цитування, без обмеження сакральними текстами. Як результат, казання насичені прямими цитатами й переповідними фрагментами, які разом утворюють монолітний текст. Такі елементи виконують функцію порівнянь або
прикладів. Амбівалентність дейктичних одиниць виявляється в тому, що вони можуть входити до характеристики евіденційності – джерела інформації, разом становити синкрету, мотивовану інтенціями, комунікативними тактиками мовця [Ніка
2009, 347]. Тому будь-яка вказівка на джерело інформації може бути потрактована як
дейктична й евіденційна: и то рεклъ (Рад., 504), вεдлугъ wвых(ъ) словъ, инный гла(с)
выходилъ з(ъ) оустъ Бжїихъ<,> тылко сεй (Рад., 227), w чо(м) да(в)но пр(о)ркова(л)
(Рад., 535), такіє приписалъ слова (Рад., 228), такъ мовитъ писанїє (Рад., 229).
Більше з тим, у проповідях можна виділити певні повторювані дейктичні конструкції: дл# того, абы; яко, такъ; такъ, жε то єстъ. Повсякчасність такого явища
можна пояснити як мету казнодії пояснити, дати приклад, навчити прихожан, а також і просто привернути увагу до промови, як спробу зацікавити слухача, "повабити до слухання".
Насамкінець узагальнимо, що дейксис спрямований на текстову локалізацію та
ідентифікацію осіб, предметів, подій, процесів і дій, про які говорять або до яких
відсилають, відносно просторово-часового контексту, створюваного і підтримуваного актом висловлювання й участю в ньому, як правило, одного мовця і, щонайменше, одного адресата. Приймаючи дейксис як широкий феномен, репрезентований у мові шифтерною категорією, засоби вияву якої варіюються залежно від комунікативно-когнітивної ситуації, староукраїнська проповідь XVII ст. є цікавим
матеріалом для дослідження. Дейксис відбиває один із способів досягти інтенції
проповідника, наближаючи/віддаляючи реципієнта від тексту в хронотопі, приєднати/відділити його від свого мислення або вказати джерело інформації. Все це засвідчує таку важливу рису барокових казань як інтерактивність.
Олешко Ю. Л., асп.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Дейксис староукраинской проповеди XVII века
В статье дейксис рассматривается как свойство высказывания указывать на конкретную пространственно-временную ситуацию, иметь конкретного адресата и соотноситься с определенным объектом
или лицом. Категория дейксиса анализируется на материале староукраинской проповеди XVII в., а
именно в проповедях А. Радивиловского из сборника "Огородок Марии Богородицы".
Ключевые слова: пространственный / временной / личный / объектный дейксис, дейктики, староукраинская проповедь, вторая половина XVII в., Антоний Радивиловский.
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Deixis of the Old Ukrainian Sermon of the 17th Century
The article observes deixis as the property of any utterance to point on the certain spatio-temporal
situation, to have a particular destination and to be consistent with a particular object or person. The category
of deixis has been analyzed on the material of the old Ukrainian sermon of 17th cent., namely in the texts by
A. Radyvylovsky from the collection "Ohorodok of Virgin Mary".
Key words: spatial / temporal / personal / object deixis, deictics, old Ukrainian sermon, second half of the
17th century, Anthony Radyvylovskyi.

Література:
1. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1974. – 448 с.
2. Бондарко, Н. А. Текстовые структуры в немецкой духовной прозе XIII века (трактат
"Geistlicher Herzen Bavngart" и его источники) : дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / Николай Александрович Бондарко. – СПб, 2001. – 231 с.
3. Кибрик, А. Дейксис / Андрей Кибрик. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DEKSIS.html?page=0,3
4. Лайонз, Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Дж. Лайонз. – М. : Прогресс, 1978. – 543 с.
5. Наенко, Г. М. Формы дейксиса в староукраинских научных текстах / Г. М. Наенко // Альманах
современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 2 (81). – С. 121–125.
6. Ніка, О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст. / Оксана Іванівна Ніка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 444 с.

Список умовних скорочень назв джерел:
Рад. – Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. К., 1676. – Ст.-др. ЦНБВ, Ш. Кир. 728.
Стаття надійшла до редакції 10.05.14

511

УДК [811.581+811.111+811.161.2]42
КОНЦЕПТ СІМ’Я В КИТАЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ
ТА УКРАІНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ
Рижкіна Аліса Олександрівна,
асп.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню концепту СІМ’Я у китайській, англійській та українській мовних
картинах світу. Розглядаються словосполучення і стійкі вирази зі словом СІМ’Я у трьох досліджуваних лінгвокультурах, а також виявлені спільні та відмінні риси концепту СІМ’Я у китайській, англійській та українській мовах.
Ключові слова: концепт, мовна картина світу, лінгвокультурологія, етнокультурна специфіка.

Інститут сім’ї є найважливішим суспільним інститутом, в якому формується особистість з усіма її індивідуальними якостями, які зумовлюють культурну, психологічну та соціальну адаптацію людини в конкретному лінгвокультурному соціумі. Дослідження концепту СІМ’Я в порівняльному аспекті важливо як з теоретичної, так і з
практичної точки зору, оскільки ці знання дають можливість будувати відносини в
рамках міжкультурної комунікації, успішно застосовуючи лінгвокомунікативні навички. Національну специфіку концепту можна осягнути лише через порівняльний аналіз змісту цього концепту в інших лінгвокультурах. Досить багато праць було присвячено концепту СІМ’Я на прикладі однієї мови або у зіставному аспекті (Е. С. Сироткіна, Н. Н. Занегіна, Ю. В. Желєзнова, М. А. Терпак, А. С. Трущинська та ін.).
Об’єктом дослідження даної статті є концепт СІМ’Я в китайській, англійській
та українській мовних картинах світу. Предметом – образи сім’ї та мовні засоби
репрезентації концепту СІМ’Я.
Мета дослідження полягає у виявленні спільних та відмінних рис концепту
СІМ’Я в китайській, англійській та українській картинах світу, а також у встановленні етнокультурної специфіки досліджуваного концепту.
Будь-яка мова виступає засобом членування світу, тобто має свій спосіб його
концептуалізації. Тому кожній мові відповідає окрема картина світу, відповідно до
якої створюється будь-яке висловлювання даною мовою. У цьому виявляється специфічно людське сприйняття світу, зафіксоване у мові. Мова є найважливішим
способом формування та існування людських знань про світ. Відображаючи в процесі діяльності об’єктивний світ, людина фіксує у мові результати пізнання. Сукупність цих знань, закріплених у мові, формує те, що позначається у сучасній лінгвістиці термінами "мовний проміжний світ", "мовна репрезентація світу", "мовна модель світу", "мовна картина світу". Як зазначає В. Маслова, останній термін набув
найбільшого поширення у сучасній лінгвістичній науці [Маслова 2004, 65].
Мовна картина світу є суб’єктивним образом об’єктивної реальності, оскільки
кожна людина по-своєму і неповторно відтворює світ. Іншими словами, "мовна картина світу – це комплекс мовних засобів, у яких відображені особливості етнічного сприйняття світу", "це сукупність уявлень народу про дійсність, зафіксованих в
одинцях мови на певному етапі розвитку народу" [Попова 2002, 16].
Невідповідність картин світу у носіїв різних мов призводить до лінгвокультурної інтерференції. Мовна картина світу виступає провідником та контекстом кому512
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нікації особистості та є основою особистісної самоідентифікації, яка багато в чому
залежить від того, як саме лінгвокультура систематизує об’єкти і яке місце вони
займають у системі предметних значень, що склалася [Тимачев 2007, 72]. Так, наприклад, при вивченні іноземної мови відбувається не зміна однієї картини світу на
іншу, а їх накладання та розширення горизонтів свідомості. Картини світу, зокрема
й мовні, не просто поєднуються, але й накладаються, здійснюючи взаємовплив,
тобто виступаючи головним джерелом лінгвокультурної інтерференції.
Цікавим з наукової точки зору є розгляд концептів у різних культурах. Для мети
нашого дослідження важливим є аналіз концепту СІМ’Я в китайській, англійській
та українській мовних картинах світу.
Концепт СІМ’Я належить до універсальних категорій культури, що містить загальні для різних культур значення та є дуже важливим для розуміння національного менталітету.
В українській мові існує чимало словосполучень зі словом СІМ’Я, напр., сімейний лікар, сімейне коло, сімейний бюджет, сімейне дерево, сімейний стан, сімейне
право, сімейне виховання, сімейна думка, сімейна традиція, сімейна цінність і т. д.
Виконуючи поставлене нами завдання порівняльного аналізу, спробуємо
з’ясувати, яка національно-культурна специфіка властива аналогічному концепту в
англійській та китайській мовних картинах світу.
В англійській мові існує велика кількість словосполучень зі словом FAMILY:
family values, family circle, family doctor, family man, family tree, family budget, family
allowance, family arrangement і т. д.
У сучасній китайській мові існує цілий ряд слів і виразів, пов’язаних із сім’єю:
家俗 jiāsú – родові звичаї, звичаї родини;
家 事 jiāshì – домашні справи;
家 产 jiāchǎn – домашнє майно; особиста власність, сімейне майно;
家 伙 jiāhuo – хлопець, малий (використовується в розмовній мові, частіше про
осіб чоловічої статі), 好 家 伙 – славний малий, молодчага;
家 眷 jiājuàn – сім’я, сімейство; дружина (дружина і діти);
家 谱 jiāpǔ – родовід, сімейна хроніка;
家 长 jiāzhǎng – голова сім’ї (роду); батько сімейства;
家 园 jiāyuán – сімейна оселя, домашнє вогнище; будинок; батьківщина;
家 属 jiāshǔ – члени сім’ї, домочадці, домашні.
Розглянутий нами концепт української, англійської та китайської культур, демонструючи схожість, насправді не завжди є еквівалентним у різних лінгвокультурах. Ця нееквівалентність зумовлена тим, що кожен етнос має власне уявлення про
світ, про загальні явища культури. Ці розбіжності у значеннях найбільш виразно
виявляються при зіставленні перекладів, коли ми намагаємося якомога точніше передати будь-яке поняття засобами мови, якою перекладаємо.
Українська, китайська та англійська СІМ’Я мають систему значень, яка збігається лише частково. Наприклад, СІМ’Я вживається в англійській і китайській мовах у
складі різних словосполучень, але перекладається українською по-різному, залежно
від того, про що конкретно йдеться. Далі ми розглянемо концепт СІМ’Я крізь призму стійких виразів.
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Run in the family – дослівний переклад "бігти в сім’ї", що абсолютно не зрозуміло для
носіїв української мови, тоді як справжнє значення має на увазі "передаватися спадково". У китайській мові дане значення представлено стійким виразом 家天 下 jiātiānxià –
"сім’я небо земля", у значенні "наслідувати" (передавати з покоління в покоління).
In a family way – у дорозі до сім’ї; в англійській картині світу даний стійкий вираз означає "бути вагітною". She is in a family way, вона вагітна – у китайській мові
даний сенс у стійких висловлюваннях з ієрогліфом 家 jiā (сім'я) не виражений.
Black sheep of the family – чорна ягничка в сім’ї, у значенні "недолугий родич,
член сім'ї". Еквівалент в українській мові – "в сім’ї не без виродка". Mary is the
black sheep of the family. She's always in trouble with the police. У Меррі постійно
проблеми з міліцією, як кажуть, в сім'ї не без виродка. У китайській мові порівнюють не з ягничкою, а з конем 害 群 之 马 háiqún zhīmá – кінь, який увесь табун псує.
Але існує й аналогічний вираз українській мові 家 家 有 丑 儿 jiājiāyǒu chǒur – в сім’ї
не без коміка (в сім’ї не без виродка).
Like one of the family – як один із сім’ї, у значенні "член сім’ї", аналог у китайській мові 家 属 之 一 jiāshǔzhīyī.
Ми дійшли висновку, що розуміння досліджуваного концепту в китайській , англійській та українській картинах світу близьке за значенням, оскільки були знайдені аналоги не тільки слів і словосполучень зі словом СІМ’Я, а також аналоги
стійких виразів. Існують розбіжності в репрезентації слова СІМ’Я у стійких висловлюваннях у трьох досліджуваних мовах, у зв’язку з чим у представників трьох досліджуваних лінгвокультур можуть виникати різні асоціації, пов’язані з розумінням
концепту СІМ’Я, що буде перспективою наших подальших досліджень.
Рыжкина А. А., асп.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
Концепт CЕМЬЯ в китайской, английской и украинской картинах мира
Статья посвящена исследованию концепта CЕМЬЯ в китайской, английской и украинской языковых картинах мира. Рассматриваются словосочетания и устойчивые выражения со словом СЕМЬЯ в
трех исследуемых лингвокультурах, а также выявлены общие и отличительные черты концепта СЕМЬЯ в китайском, английском и украинском языках.
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, лингвокультурология, этнокультурная специфика.
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The Сoncept of FAMILY in Chinese, English and Ukrainian Models of the World
The article is devoted to the concept of FAMILY in Chinese, English and Ukrainian models of the world.
It considers the word combinations and set expressions with the word FAMILY in three researched languages.
Common and distinctive features of the concept of FAMILY in Chinese, English and Ukrainian languages are
being identified.
Key words: concept, linguistic model of the world, linguoculturology, ethnocultural specificity.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
ЛАТИНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ
Черненко Ніна Анатоліївна,
асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в латинській, англійській та французькій мовах. Аналіз має на меті виявити істотні спільні риси семантики лексем, які
вербалізують даний концепт, а також окреслити специфічні особливості значення, що зумовлюють
його неповторність у певному національно-мовному просторі.
Ключові слова: мораль, чеснота, філософія, концепт, доброчесність, моральний ідеал, лексема,
значення, семантика.

Рефлексії відносно сутності моральних чеснот і доброчесності як найвищої з них
посідали центральне місце з-поміж філософських проблем як у часи античності, так і
в наступні епохи. Одним із основних напрямів осмислення сутності моралі у її теорії
є етична теорія чеснот, що сягає своїм корінням античних часів [НФЭ Т. 2 2010, 612].
На відміну від етики норм (яка спрямована на регуляцію поведінки) та етики
цінностей, що позитивно обґрунтовує моральні ціннісні імперативи, сутнісною рисою етики чеснот є те, що вона актуалізує особистісно спрямований аспект моралі і
вказує на те, до чого людина має прагнути і що робити, щоб поводитися правильно
і реалізувати себе [НФЭ Т. 2 2010, 612].
Доброчесність як одна з основних категорій моральної теорії була у центрі філософських роздумів уже від самого виникнення філософії як науки. Слід зазначити,
що як сама мораль, так і уявлення про доброчесність завжди детермінувалися конкретними суспільно-історичними обставинами. Виходячи з гіпотези Аласдера Макінтайра про те, що в сучасному світі мова моралі знаходиться у стані безладу, і ми
втратили як практичне, так і теоретичне розуміння моралі [Макинтайр 2000, 7],
аналіз лексико-семантичної вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ є актуальним,
оскільки має на меті виявити істотні нюанси смислу, які він втілює, а також простежити характерні особливості історії розвитку доброчесності як моральної категорії. Дослідження особливостей вербалізації феномену доброчесності допомагає
розширити обрії пізнання моральної системи, що відображає як загальнолюдські,
так і етноспецифічні риси морально-ціннісної категоризації світу; це й зумовлює
актуальність дослідження. Предметом даного дослідження є лексико-семантичні
особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в латинській, англійській та
французькій мовах, об’єктом – концепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ як категорія моралі.
Наукова новизна даної розвідки зумовлюється відсутністю лінгвокультурологічних досліджень доброчесності як специфічного морального феномену.
Аналіз номенів, що вербалізують концепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ, дозволяє простежити той шлях, яким рухалася моральна теорія, і віднайти в ній як глибоко специфічні риси певного культурного ареалу, так і спільні для всього людства духовні
імперативи. На нашу думку, саме доброчесність як моральна категорія найкраще
втілює принцип всезагальності моралі, який полягає в тому, що мораль розглядається як механізм культури, що "задає людині позачасовий і надситуативний кри515
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терій оцінки дій" [НФЭ Т. 2 2010, 612]. Справді, доброчесність постає ідеалом людського життя, спрямованого до добра. Уявлення про те, в чому суть доброчесності і
як її досягти, були не лише частиною філософської проблематики, а й завжди відображали уявлення представників певної культури про те, як людина має влаштовувати своє життя згідно з принципами добра, справедливості, честі тощо.
За влучним спостереженням О. Г. Дробніцького, в античності та й загалом у всій
древній філософії не існувало як самої категорії, що позначала б сферу морального,
так і загальноприйнятого терміна, який би означав мораль [Дробницкий 2002, 25].
Незважаючи на те, що (як слушно стверджують автори Європейського словника
філософій) "філософія народилася, розмовляючи грекою" [ЄСФ 2009, 28], упродовж тривалого періоду моральні міркування не мали власного термінологічного
інструментарію. Такий стан речей призводив до того, що для визначення моралі
використовувалися такі терміни, що не мали до неї жодного етимологічного стосунку: vareth, – "доброчесність", dikh, – "справедливість" [Дробницкий 2002, 25].
Поняття доброчесності на давньогрецькому ґрунті знайшло своє втілення в такому
світоглядному феномені, як vareth,. Еволюція в осмисленні vareth, відбувалася у напрямку від розуміння її як природної позитивної характеристики всього оточуючого
світу живої і неживої природи, що була вродженою або ж дарованою богами рисою,
до vareth,-доблесті і врешті vareth,-доброчесності. Таким чином, відбувалося поступове абстрагування сутності vareth, від поняття практичної етики до vareth, як чесноти, що осмислювалася у морально-філософському руслі (Демокріт, Сократ, Платон).
Слід зазначити, що досить часто virtus трактується як відповідник vareth, в давньоримській культурі. Однак, таке розуміння virtus значною мірою нівелює ті неповторні відтінки смислу, які перетворили його на унікальний, специфічно римський
моральний феномен, що надзвичайно яскраво відтворює світоглядні особливості
давньоримської культури. У рамках даної розвідки неможливо повною мірою окреслити всю картину вербалізації концепту VIRTUS, тому зупинимося на основних
аспектах його мовної реалізації. На ранньому етапі розвитку давньоримської держави (що засвідчує як етимологія, так і літературні джерела) поняттєвою складовою (ядром концепту) виступає доблесть як гендерна ознака мужа-воїна. Поступово
відбувається конотативне розширення значення: virtus означає чесноту, привілей,
виняткову рису, ознаку прихильності вищих сил. Якщо в ранньоримських джерелах
головним значенням virtus було вихідне номінативне, то в класичну добу – найбільш поширеним стає конотоване значення virtus як чесноти. Відбувається розбудова семантики номена virtus. Таким чином, здійснюється зміщення семантичних
акцентів virtus зі значення "доблесть" на "чеснота", що свідчить про світоглядну
зміну та трансформацію пріоритетів римської моралі. Якщо на початку римської
державності virtus осмислювалася як доблесть – основна позитивна риса мужа, воїна, який може отримати визнання як громадянин завдяки проявленій у бою сміливості, витримці, дисциплінованості, безстрашності (адже все це і більше позначає
virtus), то за класичної доби сфера осмислення virtus – передусім, мораль та філософія. Номен virtus також починає вживатися у множині. Тобто в одних контекстах
virtus усвідомлюється як доброчесність у значенні моральної досконалості особистості, а в інших, вживаючись у множині, означає множину чеснот, що дає змогу на
основі контекстуального аналізу виокремити поняття, які осмислюються як чеснота.
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Стосовно подальшого осмислення доброчесності на європейському ґрунті, то
незважаючи на словотвірну непродуктивність лексеми virtus, це поняття збереглося
до нашого часу в сучасних європейських мовах, і не лише романських – прямих
спадкоємцях латини.
Аналізуючи лексико-семантичні особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ, необхідно сказати, що лексеми-номінанти, які вербалізують концепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ у просторі конкретної лінгвокультури, досить важко піддаються перекладу. Незважаючи на спільні для всієї європейської цивілізації джерела осмислення
доброчесності, кожна конкретна лінгвокультура завжди особливим чином омовлює
цей концепт, тим самим демонструючи неповторні особливості національного характеру, закарбовані в мові. Так, українська мова не має у своєму розпорядженні достатніх лексичних засобів, які б дозволили відтворити семантику таких лексем російської
мови, як "добродетель" і "порок", що може свідчити про недостатній ступінь осмислення цих морально-філософських категорій на українському ґрунті. Рос. "добродетель" широко вживається як у творах морально-філософського спрямування, так і в
художній літературі та поезії, починаючи з XVIII століття: добродетель як антонім до
"порок" завжди оспівується як найвища моральна чистота, що торжествує над гріхом
і розбещеністю (таке значення є абсолютно співставним зі значенням лат. virtus у
трактатах класичної доби): "Добродетель есть искусство содержать свои страсти
в равновесии и управлять себя в наслаждении наших желаний" [Н. И. Новиков
"О Добродетели" 1775 – дані Национального корпуса русского языка]. Втілюючи високий моральний ідеал, добродетель конкретизується через такі категорії, як "простодушие", "доверие", "честность", "невинность", "выносливость", "человеколюбие",
"гостеприимство", "терпение". Слід зазначити, що рос. "добродетель" подібно до лат.
virtus розбудовує внутрішню полісемію номена, позначаючи як високу моральність,
ідеал "нравственной жизни", так і вживаючись зі значенням окремої високої моральної риси. Натомість українська мова має в своєму розпорядженні окрему лексему на
позначення високої моральної характеристики – "чеснота". Виступаючи синонімом
до номена доброчесність, лексема "чеснота" конкретизує моральний досвід, закарбований в українській мові і втілює в своїй семантиці уявлення про те, які риси характеру для українця є найціннішими у моральному плані. Надзвичайно показовою для
аналізу особливостей ментальності українців є наявність у складі лексем "доброчесність" і "чеснота" категоріальної семи "чесність", що дозволяє стверджувати про таку
особливість національного характеру, як бажання жити чесно, згідно з принципами
добра і правди. Слід визнати, що російська мова порівняно з українською значно повніше розробила специфічно моральну лексику. Очевидно, в силу історичних обставин сфера моралі як філософська галузь так і не стала предметом систематичних досліджень українських мислителів, що й пояснює наявність лакун у тому шарі лексики,
який стосується власне моральної проблематики. Однак, це аж ніяк не можна потрактувати як відсутність відображених на мовному тлі понять моралі. Навпаки, аналізуючи такі лексеми, як чеснота і доброчесність ми більшою мірою маємо справу саме
з тими семантичними особливостями, які відображають власне народне осмислення
сутності доброчесного життя, закарбоване в мові, народну мораль.
Демонструючи нерозривний зв’язок із античною virtus, англійська і французька
мови надзвичайно широко вербалізують ідеал доброчесності. Незважаючи на те, що
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англ. virtue та франц. vertu набувають активного вжитку за часів Середньовіччя
(близько XIII ст.), обидва номени у своїй семантиці демонструють усталені ще за
античності уявлення: так, virtue означає поведінку згідно з високими моральними
принципами; гарну у моральному плані рису характеру: …patience really is a virtue
worth cultivating – терпіння насправді чеснота, яку варто розвивати. Наступним
значенням virtue є хороша, корисна властивість предмета, вигода: to extoll the virtues of the car – вихваляти переваги (достоїнства) машини, there’s no virtue in suffering in silence – немає вигоди (смислу) в мовчазному стражданні; (арх.) жіноча цнота, цнотливість – virtue виступає синонімом до chastity.
Французька vertu, виступаючи базою англійської virtue і маючи багато спільних
із нею нюансів значення, все ж демонструє дещо інший шлях розуміння доброчесності. Так, vertu означає моральну або фізичну силу, мужність, доблесть: male vertu –
чоловіча доблесть, vertu romaine – римська доблесть, що свідчить про стійкість уявлень, які сформувалися ще в римській античності. Показовим є таке розуміння
vertu, яке означає щоденну спрямованість, постійну діяльність, через яку індивід з
власної волі прямує до добра, до свого обов’язку і утверджується в моральному та
релігійному ідеалі, незважаючи на перешкоди: Amour, triomphe de la vertu – любов,
тріумф доброчесності; aimer, appeler, pratiquer la vertu – любити, прагнути, вправлятися в доброчесності; croître, grandir en vertu – зростати в доброчесності. Vertu
осмислюється як духовна досконалість, сила: car la vertu est force même avec la
foiblesse physique – доброчесність це сила навіть за фізичної слабкості [(Bonald,
Législ. primit., t. 1, 1802, p. 255 – CNRTL)]. Порівняно з англійською, французька
мова значно більше актуалізує значення vertu як жіночої цноти, честі: attenter ’a la
vertu de femme – зазіхати на жіночу честь, femme de petite vertu – жінка вільних поглядів, La chasteté, pour la femme, est synonyme de vertu, comme pour l'homme la justice
et le courage, car le milieu de l'homme est la cité, le milieu de la femme est la famille
[(Ménard, Rêv. païen, 1876, p. 113) – CNRTL] – для жінки цнотливість є синонімом
доброчесності, так само як для чоловіка справедливість і відвага, оскільки чоловіче
середовище – місто, а середовище жінки – сім’я [дані CNRTL].
Слід зазначити, що на противагу англ. virtue, фр. vertu має в своєму значенні яскраво виражену сему "духовна спрямованість жити згідно з божественним законом", що відображає більший вплив християнської етики на формування vertu, хоча
як англ. virtue, так і фр.vertu використовуються у значенні християнських чеснот, а
також на позначення ангельських підрозділів у небесній ієрархії. Також обидві мови вербалізують значення "якість, цінна характеристика, достоїнство предмета",
відтак, vertu i virtue виступають синонімами до фр. merite i англ. merit (достоїнство). Показово, що такий семантичний відтінок знаходився на периферії значень латинської virtus, а був категоріальним саме для грецької vareth,. Слід зазначити, що
англійська лексема virtue є значно продуктивнішою у деривативній площині і від
неї утворено низку похідних: virtuousness (доброчесність), virtueless (порочний, позбавлений чеснот), virtuously (доброчесно), virtuous (доброчесний).
Загалом, лексико-семантичні особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ на матеріалі англійської і французької мов демонструють наявність спільного морально-ціннісного фундаменту осмислення доброчесності, сформованого в
античності, однак нюанси значення, відображені в цих лексемах дозволяють ствер518
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джувати, що для англійської мови осмислення virtue відбувалося у практичній, біхевіорній площині як втілення уявлень про поведінку відповідно до моральних
норм, адже virtue – синонім до morality (мораль), ethicalness (етичність). Цікаво,
що сема "діяльність" є спільною, хоч і неоднаково вираженою як у рос. "добродетель", так і в англ. virtue i фр. vertu, однак в укр. доброчесність може актуалізуватися лише в певних контекстах. Водночас французька vertu виражає в своїй семантиці ціннісно-духовний, релігійно-забарвлений аспект осмислення доброчесності, а
також міцно закарбовує архаїчне значення жіночої цноти (подібно до укр. лексеми
чеснота), що свідчить про особливості категоризації світу представниками франкомовної лінгвокультури, адже римська virtus була чеснотою саме чоловіків і майже ніколи не вживалася стосовно жінок, та й сама внутрішня форма номена virtus
демонструє яскраве гендерне маскулінне забарвлення.
Черненко Н. А., асп.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Особенности вербализации концепта ДОБРОДЕТЕЛЬ в лексико-семантическом пространстве латинского, английского и французского языков
В статье рассматриваются особенности вербализации концепта ДОБРОДЕТЕЛЬ в лексико-семантическом пространстве латинского, английского и французского языков. Концепт ДОБРОДЕТЕЛЬ
определяется как всеобщий моральный идеал, принцип, демонстрирующий как универсальные, так и
специфические особенности концептуализации действительности, зафиксированной в этих языках.
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Peculiarities of Concept VIRTUE Verbalization within Lexical and Semantic Space of Latin,
English and French
The article deals with analysis of the features of verbalization of concept VIRTUE in Latin, English and
French. Concept VIRTUE is considered as universal dominative moral idea which displays both common and
specific characteristics of conceptualization of reality fixed by these languages.
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Моллаахмади Дехаги Амирреза,
соискатель
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Статья посвящена разработке основ теории и практики перевода с персидского языка на славянские языки (на примере перевода современной иранской писательницы Симин Данешвар "Плач по
Сиявушу" ("Сувашон") на русский язык). Предлагается авторская классификация трудностей перевода, а также варианты их преодоления.
Ключевые слова: теория и практика перевода, персидский язык, русский язык, лексика, семантика,
фразеология, морфология, грамматика.

Постановка проблемы. Теория и практика перевода с европейских языков на
современный русский язык активно разрабатывалась ещё с XIX в., и в этой области
действительно имеется много достижений. В теории и практике перевода с персидского языка на русский имеется много лакун, поскольку это обусловлено совокупностью объективных причин. Во-первых, современный литературный персидский
язык переживает своё становление, он всё ещё нуждается в кодификации лексического состава и регламентации словоупотребления, орфография до сих пор является не устоявшейся окончательно, а некоторые правила грамматики и орфоэпии устарели и нуждаются в корректировке. Во-вторых, длительное отсутствие полноценных дипломатических отношений между СССР и Ираном привело к тому, что
практика перевода, особенно художественного перевода произведений современной иранской литературы, практически отсутствовала. В-третьих, очень мало внимания уделялось переводу именно художественной прозы, тогда как русскоязычный читатель в основном знаком с переводами поэтических произведений классического ирано-таджикского периода. При этом не следует забывать, что жанр романа в персидской литературе является относительно новым [Кшановський 2011].
Таким образом, исследование в данном направлении является актуальным и своевременным. В связи с этим следует с благодарностью вспомнить имя выдающегося
украинца А. Крымского, выпускника Петербургского университета, который был
одним из первопроходцев, взявшихся налаживать культурные взаимосвязи между
носителями славянской и персидской культур.
Целью исследования является разработка основ теории и практики перевода с
персидского языка на славянские языки (на примере перевода современной иранской
писательницы Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") на русский язык).
Объектом исследования являются конкретные трудности перевода романа Симин
Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") на русский язык [Daneshvar 1969], с которыми нам пришлось столкнуться в своей практике. Есть надежда, что систематизация
и структуризация этих проблем поможет в дальнейшем облегчить работу переводчика,
а также обучение и подготовку квалифицированных переводчиков в университете.
Предметом исследования являются типичные случаи, которые могут стать основой разработки курса герменевтики.
Научная новизна. Исследований, посвящённых трудностям перевода с персидского на русский язык, пока не существует, хотя в последнее время в Украине появилась монография, посвящённая исследованию структуры персидского языка и
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носящая общетеоретический характер. Эта работа, принадлежащая перу О. Кшановского, даёт нашему исследованию необходимую общетеоретическую базу [Кшановський 2011].
Все трудности, с которыми мы столкнулись в своей переводческой работе и которые имеют не случайный характер, а являются типическими, условно можно разделить на следующие группы: 1) проблемы культурологического характера, когда
затруднения происходят из-за разницы в религии и обычаях разных народов;
2) проблемы семантического характера, когда между лексемами в разных языках
имеются частичные несоответствия в лексическом либо грамматическом значении;
иногда решение этих задач сопряжено с возникновением межъязыковой омонимии;
3) проблемы морфологического характера, когда в различных языках имеются несоответствия в наличии/отсутствии некоторых грамматических категорий; 4) проблемы в переводе фразеологизмов (идиомов, клише), являющиеся, в общем-то, традиционными; 5) проблемы, связанные с переводом стандартных грамматических
конструкций, а также с наличием/отсутствием специфических приёмов актуального
членения предложения в различных языках. Далее мы постараемся рассмотреть в
качестве примеров конкретные случаи и предложить наиболее рациональные, с
нашей точки зрения, способы решения этих проблем.
1. Много трудностей вызывает необходимость передать средствами русского
языка реалии исламской культуры. Исламская религия (впрочем, так же, как и христианская) пронизывает все сферы человеческой жизни, начиная от быта и заканчивая образованием. В своей переводческой практике мы совершенно осознанно почти
полностью отказались от объяснения этих реалий при помощи примечаний, особенно
в конце книги. Некоторые примечания подаются в виде постраничных сносок, но в
основном объяснения подаются в тексте. Например, об одном из персонажей в романе сказано, что он сидел на белом осле в белой одежде, выставив из-под неё руку. Это
ни о чём не говорит русскому читателю: почему так важно, что на осле, а не на лошади, на белом, а не на сером; почему одежда белая, а не чёрная; зачем он протянул
руку? Мы ввели объяснение, отсутствующее в оригинальном тексте: "Он восседал на
белом осле, подобно Пророку Мохаммеду, выставив одну руку из-под белой священнической одежды, чтобы к ней прикладывались простые смертные".
С различиями в правовых обычаях связаны трудности перевода такого текста:
старший брат упрекает младшего в том, что тому всегда везло, он был любимчиком
у отца, а также получил имущество госпожи Фатимы. Буквальный перевод представляет собой загадку: неизвестно откуда взялась госпожа Фатима со своим чуть
ли не подаренным герою, неизвестно за какие его заслуги, имуществом. Вот окончательный вариант перевода: "И наследственную часть старшей сестры Фатимы
отдали в управление тебе, а не мне". Тогда становится понятно, что овдовевшая
старшая сестра, живя в доме младшего брата, отдала свою наследственную долю в
его управление и пользование.
Мы столкнулись с большой трудностью при переводе на русский язык самого
названия романа. В оригинале роман называется "Сувашон". Это ширазский диалектизм, который обозначает похоронный плач, и в персидском языке это слово
происходит от имени Сиявуша, народного героя из поэмы А. Фирдоуси "Шахнамэ". Сиявуш становится символом Ирана, а его гибель вызывает ряд ассоциаций,
доступных только посвящённому читателю. В статьях на английском языке назва521
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ние романа подаётся только в транслитерации, однако при этом остаётся загадкой
для читателя. Мы посчитали возможным перевести название так, чтобы в нём уже
было заложено его объяснение, и вместе с тем продублировать транслитерацией
оригинал. Таким образом, непереводимая на другие языки реалия, связанная с историей Ирана, не остаётся малопонятным экзотизмом, а потенциально может быть
освоена системой другого языка.
2. Очень интересно, что нам часто приходилось заменять буквальный перевод
глаголов движения совершенно иными словами, хотя, казалось бы, в лексике двух
языков существует полное соответствие. Оказывается, разница существует в их сочетаемости, что часто приводит к возникновению совершенно различных по значению фразеологических сочетаний или, в европейской терминологии, клише. Если
буквально перевести на русский язык фразу "Он положил ему руку на плечо", русский читатель представит покровительственный или поощрительный жест старшего по возрасту или общественному статусу человека по отношению к младшему,
который, к тому же, меньше его ростом. В русском языке этот жест точнее передаёт
выражение "тронуть за руку/рукав".
Долгое время не удавалось подобрать русское соответствие персидскому Хан
Какá. Персонаж с таким именем действует на всём протяжении романа. Поперсидски Кака – уважительное обращение к старшему брату, причём так обращаются не везде в Иране, а именно в Ширазе, где происходит действие романа. При
прямом заимствовании невозможно будет избавиться от совершенно ненужных негативных ассоциаций: в русском языке слово кака запоминают с детства и оно
прочно закрепляется в сознании своей негативной коннотацией. Тем более, в романе Хан Кака – явно негативный персонаж. Поэтому в переводе Хан Кака выступает
как Дядюшка Хан, Брат Хан, Братец Хан – в зависимости от контекста.
3. В романе особую символическую функцию выполняет лошадь по имени
Сохáр. Главная проблема для переводчика состоит в том, что в персидском языке
вообще отсутствует грамматическая категория рода. Там, где это нужно, пол определяется семантически. Сохар – молоденькая кобылка, чего по кличке сразу не определишь. Но дальше возникает ещё одна проблема: мальчик Хосров приносит Сохар сахар, и это совершенно запутывает читателя. Следующей проблемой является
семантическое наполнение этой клички: по-персидски сохар – рассвет, утренняя
заря, что связано с надеждой и победой героя. Сразу на ум приходит идея в русском
переводе назвать лошадь Зарёй. Однако Зорька в русской традиции – скорее корова, а не лошадь. В результате пришлось свой выбор остановить на имени Звёздочка.
Насколько удачно – судить читателям.
Ещё одна закономерная трудность – отсутствие в персидском языке грамматической категории вида глагола и наличие этой категории в русском языке. Только
контекст и опыт переводчика подскажут, как точнее перевести: "Брат и сестра начинают драться / начнут драться / станут драться или подерутся"; "Зари затянулась из кальяна и стала кашлять или закашлялась".
4. Проблемы перевода фразеологизмов на самом деле решаются очень просто:
необходим соответствующий словарь. Те русско-персидские и персидско-русские
фразеологические словари, которые существуют сейчас, давно уже нуждаются в
уточнении и переиздании. В качестве примера приведём фразу, когда известный
уже Хан Кака говорит буквально следующее: "Не хотел в такой день пугать усоп522
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ших в могиле". Этому персидскому фразеологизму полностью соответствует русский перевод: "Не хотел в такой день заставлять мёртвых в гробу переворачиваться". Поэтому среди первоочерёдных задач мы ставим составление русскоперсидского и персидско-русского фразеологического словарей.
5. Для персидского языка характерен прямой порядок слов, где подлежащее
стоит на первом месте, а за ним следует сказуемое. Таким образом, по-персидски
совершенно естественно звучит фраза: "Абулькасим Хан с сыном Хормозом зашли".
Но по-русски как раз более естественным будет другой порядок: "Зашли Абулькасим Хан с сыном Хормозом". Подобных случаев в нашей практике очень много.
Существует необходимость в составлении пособия по сравнительному синтаксису
русского и персидского языков, что в дальнейшем даст возможность разработать
правила трансформации стандартных синтаксических конструкций персидского
языка в аналогичные стандартные конструкции в русском языке. Нам известны подобные исследования по сопоставительному синтаксису английского и русского
языков [Копров 2010]. Это очень облегчит работу переводчиков-синхронистов, которые смогут автоматически, быстро, не задумываясь над правилами грамматики,
решать проблемы лексической семантики и стилистики.
Выводы. Собственный опыт перевода с персидского языка на русский язык романа Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") даёт основания утверждать,
что наибольшие сложности перевода таятся в лексической семантике. Именно при
переводе фразеологизмов и поиске лексических соответствий от переводчика требуются знания не только системы и структуры языка, но и истории, культуры, религии
и обычаев разных народов. Трудности, связанные со знанием грамматики, на самом
деле легко устранимы, поскольку поддаются систематизации и унификации.
Моллаахмаді Дехагі Амірреза, здобувач
Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою
Статтю присвячено розробці основних засад теорії та практики перекладу з перської мови на
слов’янські мови (на прикладі перекладу роману сучасної іранської письменниці Сімін Данешвар
“Плач за Сіявушем” (“Сувашон”) російською мовою). Наводиться авторська класифікація труднощів
перекладу та подаються варіанти їх подолання.
Ключові слова: теорія та практика перекладу, перська мова, російська мова, лексика, семантика,
фразеологія, морфологія, граматика.
Mollaakhmadi Dekhahi Amirreza, Postgraduate Student
The Theoretical and Practical Basis of of the Translation of the Iranian Literature into Russian
Language
The article is devoted to the development of the basic theory and practice of translation from Persian into
Slavic languages (for example, translation the novel of the modern Iranian writer Simin Daneshvar “Suvashon” into Russian). The author's classification of the difficulties of translation as well as the ways to overcome them are given.
Key words: theory and practice of translation, Persian, Russian, lexis, semantics, phraseology, morphology and grammar.
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