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1. МОВОЗНАВСТВО 
 

 
 
 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
 
 
УДК 81’373.612./613 

Гейко Т.М., Федченко О.Д. 
 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ МОВНО-КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ 

 
Дослідники європейських мов неодноразово зазначали, що 

зближення культур народів Європи тягне за собою зближення мов. 
Так, ще А. Мейе1 говорив, що мови Європи мають тенденцію бути 
кальками одна з іншої у тому, що виражають. Але у наш час, коли 
економічні, екологічні та соціальні проблеми неминуче набувають 
планетарного розмаху, все частіше постає питання, як ця тенденція 
до глобалізації у всіх сферах життя дається взнаки в сучасних мовах 
і, зокрема, у їх лексичному складі. 

Незважаючи на визначність взаємозв’язку між мовою та 
культурою, які, за словами П. Гіро,2 є солідарними, запозичення, що 
відображають культурні реалії та увійшли до лексико-семантичного 
об’єднання (ЛСО) “культура і мистецтво”, щонайкраще розкривають 
ономастично-семасіологічні зв’язки у мовно-культурній епістемі, 
особливо в епоху тотальних глобалізаційних процесів. Проте 
“культурні” запозичення з неєвропейських мов наразі не були об’єктом 
комплексного лінгво-культурологічного дослідження. 

Отже, актуальність даної статті зумовлюється постійним 
поповненням у контексті глобалізації світової культури лексичної 
системи французької мови іншомовними лексичними одиницями та 
потребою їх аналізу й систематизації у семантичній і фонетико-
орфографічній площинах. Таким чином, основні цілі даної наукової 
праці: 
• виявити основні тенденції трансформацій у культурній і мовній 

парадигмах другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 
• проаналізувати особливості впливу мовно-культурної інтеграції 

на процес лексичного запозичення; 
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• встановити корпус “культурних” запозичень з неєвропейських мов; 
• визначити семантичні та фонетико-орфографічні модифікації даних 

запозичень у французькій мові. 
Мова є надбанням культури. Між ними існує тісний іманентний 

зв’язок і спільні онтологічні характеристики: обидві є виявом образних 
репрезентацій та інтерпретацій, мають динамічну соціальну природу 
з певною типологією, виконують функції соціальної інтеграції, 
організації, пізнання, комунікації, валорізації, самоідентифікації 
людини. 

Розглянемо найбільш суттєві моменти мовно-культурної 
парадигми, що виявляють розвиток людської думки в ХХ-ХХІ ст. 
Перш за все слід зупинитися на трактуванні поняття “культура”. 

У світі існує чимало філософських і наукових дефініцій культури. 
Загалом це поняття тлумачиться як умоглядна категорія, що відзначає 
певний клас явищ у суспільному житті людей, певний аспект їх 
спільного існування. Культура (від лат. – обробка, виховання, освіта, 
розвиток, шанування) – сукупність штучних порядків і об’єктів, 
створених людьми на додаток до природних, завчених форм людської 
поведінки та діяльності, набутих знань, образів самопізнання та 
символічних позначень довколишнього світу.3 Отже культура є світ 
творчих новацій – способів і результатів пізнання, інтелектуальних і 
образних рефлексій буття та його практичного перетворення. Одна з 
основних соціальних функцій культури полягає у розв’язанні завдань із 
здійснення соціальної комунікації між людьми, символічного 
позначення предметів, явищ і процесів довколишнього світу, виробки 
мов і способів обміну інформацією, трансляції соціального досвіду, 
втіленого у формах і традиціях (вербальних і невербальних текстах). 
У зв’язку з цим культура є основним змістом усіх видів комунікації 
між людьми та формує особливості мов і “культурних кодів”; 
рефлектується й інтерпретується в “культурних текстах” філософії, 
релігії, соціальних і гуманітарних наук, літератури та мистецтва, 
громадської думки, права й ідеології, звичаїв і ритуалів тощо; 
передається від покоління до покоління. 

Культура є динамічною за своєю природою. У її динаміці можна 
вирізнити декілька основних типів феноменів: по-перше, культурогенез 
– породження нових форм культури та їх інтеграція в соціальну 
практику; істотну роль тут відіграє індивідуальний творчий пошук в 
інтелектуальній, технічній, мистецькій сферах. По-друге, наслідування 
традицій – процеси трансляції між поколіннями та відтворення, а 
також відмирання вже інтегрованих у соціальну практику явищ. 
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По-третє, дифузія культури – процеси просторово-часового 
розповсюдження зразків культури, їх запозичення та вкорінення у 
нові. По-четверте, трансформація форм культури – процеси їх 
модернізації, прогресивного розвитку або деградації. По-п’яте, 
реінтеграція форм культури – процеси зміни змістових і символічних 
характеристик форм і зв’язків між ними. По-шосте, системна 
трансформація культури – процеси історичної мінливості. І нарешті, 
ще однією важливою властивістю культури є її функціонування в 
якості підґрунтя для самоідентифікації суспільства та його членів, 
усвідомлення колективом і його суб’єктами свого групового й 
індивідуального (у групі) Я, маркування себе самобутніми формами 
своєї культури, розрізнення “своїх” і “чужих” за ознаками культури 
тощо. 

Отже, культура визначається як властивий будь-якій усталеній 
спільноті системний комплекс специфічних способів і форм соціальної 
інтеграції, регуляції, пізнання, комунікації, оцінки і самоідентифікації, 
образних рефлексій та інтерпретацій, механізмів соціалізації людини 
тощо, що має здатність до соціального й історичного самовідтворення, 
адаптивної мінливості та прогресивного саморозвитку шляхом 
структурно-функціонального ускладнення. Емпірично цей комплекс 
опредметнюється у створюваному людьми штучному середовищі 
проживання, що складається з вироблених ними матеріальних 
об’єктів, символічних продуктів (знань, ідей, мов тощо). 

Традиційно розрізняють культуру матеріальну та духовну. 
Під матеріальною культурою розуміють втілення матеріалізованих 

людських потреб. Вона вбирає в себе всі матеріальні артефакти та 
технології, створені спільнотами людей. Розмаїття людських потреб 
відбивається у складній структурі даної культури: від основних знарядь 
праці та засобів існування, зброї для ведення війни та захисту від 
агресії до витворів мистецтва, музичних інструментів, предметів 
релігійного культу, осель, одягу тощо. Кожний об’єкт у складі 
матеріальної культури становить реалізацію ідеї або системи ідей.4 

Культура духовна – це один з боків загальної культури людства, 
яка протиставляється і співвідноситься з матеріальною культурою. 
Якщо остання розуміється як предметно-фізичний світ культури 
(оброблені руками людини природні речовини та об’єкти), то в якості 
духовної культури постають явища, що пов’язані зі свідомістю, з 
інтелектуальною, а також з емоційно-психологічною діяльністю 
людини – мова, звичаї, вірування, знання, мистецтво тощо. Сфера і 
сутність духовного пов’язана з об’єктивною, позаіндивідуальною 
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реальністю, це – реальність Добра, Краси, Істини і, зрештою, реальність 
Бога. Таке розуміння природи духовного дозволяє визнати, що 
матеріальне і соціальне постають зовнішнім виявом і втіленням 
духовного. 

Наразі протиставлення понять “культура матеріальна” і “культура 
духовна” втрачає гостроту. Визнається, що онтологія культури 
ґрунтується на матеріальній, соціальній і ціннісно-змістовій основі. 
Так, наприклад, сучасні аналітики розглядають в межах духовної 
культури всі форми і види діяльності, які функціонально пов’язані з 
розвитком суспільства, свідомості (діяльність ЗМІ, мистецтва, освіта 
тощо).5 

Розмаїття існуючих дефініцій культури потребує більш чіткої і 
вузької її конкретизації. Отже у даній статті культура розуміється як 
надбання матеріального та духовного досвіду і практики людини, що 
втілюється у мистецтві (у вищому елітарному розумінні) та його 
низових формах, властивих масовій свідомості, є найвищим виявом 
образних рефлексій та інтерпретацій і разом з тим сприяє людській 
комунікації, соціалізації та самоідентифікації. 

У структурі та типології культури ХХ-ХХІ ст. з огляду на 
протиборство тенденцій до універсалізації та самовираження зникають 
або маргіналізуються види, типи, жанри мистецтва та мислення, які 
раніше відігравали у системі культури істотну роль. Виникають 
радикально нові, досі невідомі, типи художнього і філософського 
самовираження: технічні види мистецтв (кіно, пізніше дігітальні 
мистецтва), фундаментальні наукові теорії, що докорінно змінюють 
художнє мислення і філософські методи. 

До того ж ХХ ст. вирізняється поміж інших історичних епох 
появою масової культури. Дана культура значно відрізняється від 
попередніх низових форм тим, що вона спирається на досягнення 
найсучаснішої технології навіть більшою мірою, ніж елітарні форми 
мистецтва ХХ ст. Крім того масова культура (поп-музика, шоу-бізнес, 
розважальна кінопродукція, мода, бульварна і жовта преса тощо) 
широко використовує потужний арсенал психології, менеджменту 
тощо. Вона є унікальною як мистецтво маніпулювання елементарними 
“долюдськими” реакціями та імпульсами мас людей, що використовує 
найрафінованіші досягнення технології та науки. 

Головною проблемою, яка пронизує всю культуру ХХ – поч. 
ХХІ ст., визначаючи її типологію, є прагнення поєднати між собою 
високе, майже культове ставлення до культури і культурності (як 
продуктам і знаряддю антропної влади над реальністю) з 
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радикальним і систематичним негативізмом стосовно культури і 
культурності. Отже, культура ХХ – поч. ХХІ ст. постає як результат 
своєрідних і дивних комбінацій двох центральних парадигм епохи – 
неконтрольованих позалюдських реалій і цінностей високорозвиненої 
цивілізації, що хоче звільнитися від антропно-цивілізаційних 
ланцюгів задля виходу в біокосмічні простори, у виміри, табуйовані 
раніше розумом і мораллю. Революційні науки і технології, з одного 
боку, утверджують досягнення антропної культури, а з іншого, 
піддають сумніву гуманістичні мірки і цінності. 

Отже, прагнення до парадигматичної амбівалентності, інакше 
кажучи, намагання реалізувати себе водночас у якості “культури” і 
“природи”, набуває певного нав’язливо-насильницького характеру в 
мистецтві й філософуванні др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Мистецтво 
постмодерну, достатньо теоретичне за своєю природою, охоче 
спростовує попередні авторитарні тези на кшталт Краса, Шедевр, 
Сенс тощо. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. митці відчувають 
постійну присутність всеїдної та непоборної інфраструктури, яка є 
віддзеркаленням всеосяжних глобалізаційних процесів і здатна 
транслювати і пускати в соціальний обіг матеріали стосовно будь-
якого роду і виду мистецтва. Відеозаписи та Інтернет надають будь-
якому художньому вираженню більш-менш масового характеру, що 
вирізняється загальнодоступністю і анонімністю. За таких умов 
принцип духовної елітарності та створення Шедеврів з великої 
літери, що несуть важливі послання про існуючі істини та виставлені 
на показ у музеях, практично не діє. Це означає, що реальні речі та 
зміст не наявні у знаках, якими б не були останні. Наявність 
(presence) недостовірна та недоказова в принципі. Мотиви Іншого 
(позалюдські та позакультурні жести) є знаками всесвітнього Письма 
(Деррида) або тінями всюдисущих електронних екранів (Бодрийяр). 
Звідси й нова радикальна біокосмічність цього мистецтва, що 
начебто відкинуло людські мірки, – це знакова репрезентативна 
біокосмічність. 

Охоплені диханням глобалізації постмодернізм і постгуманізм у 
мистецтві кін. ХХ – поч. ХХІ ст. претендують на відрив від 
неодноразово викритого антропно-цивілізаційного силоміття Істини і 
Добра та на прорив у вимір Іншого. Усвідомлюючи або відчуваючи 
сумнівність своєї перемоги – можливість долати будь-які табу 
людяності і цивілізації, – сучасні митці та філософи часто мріють 
про екстаз загальної причетності без якоїсь відповідальності, про 
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чисту насолоду чистого сприйняття без морального осуду чи 
раціональної оцінки. 

У контексті культури постмодерну інспірується і сучасна 
парадигма філософії мови, яка тлумачиться як вияв активності 
людської сутнісної екзистенції та ідея наповнюваності мовних 
структур буттям в інтелектуально-вольовому зусиллі людини. По-
новому в рамках цієї парадигми постає бачення мовної реальності. 
Сучасна філософія мови, увібравши ідеї класичної та некласичної 
традицій – про довільність мовного знака як єдності означуваного та 
означувального (Соссюр), про невід’ємність мови від культурного 
контексту (Гумбольдт), про лінгвістичну відносність (Е. Сепір, Б.Л. 
Уорф), про плюральність значень природної мови у концепції 
мовних ігор (Л. Вітгенштейн) та довільність вибору правил мови, що 
співвідносяться з правилами гри (Карнап), про ідеї конституювання 
сенсу мовних виразів у контексті векторного людського зусилля 
(Хайдеггер), – походить від концепції Хомського. Він створив 
трансформаційну (генеративну) модель мови та дистанціював 
лінгвістичну компетенцію (здатність мовця структурувати у 
відповідності до аксіоматично обумовлених “правил граматики” як 
“універсального граматичного ядра” безліч висловлювань), тобто 
потенційну мову, мову як можливість, з одного боку, та мовний 
перформанс, тобто застосування мовної компетенції в конкретних 
умовах говоріння, актуальну мову, мову як дійсність, з іншого боку. 

Отже у розвитку людської думки ХХ-ХХІ ст. чітко означився 
момент, який у філософії дістав назву “лінгвістичного повороту”. 
Даний термін позначає перехід від класичної філософії, вихідним 
пунктом якої була свідомість, до філософії некласичної, яка критикує 
метафізику свідомості та повертається до мови як альтернативи 
картезіанського cogito. 

Особливої значущості при такій зміні стилю філософування у 
світлі вищезгаданих новітніх трансформацій культурної парадигми 
набуває проблема взаємодії мов, адже іманентність зв’язку мовно-
культурної епістеми є загальновизнаною. 

Аналіз спеціальної літератури з проблем мовного контактування 
дає нам підстави говорити про часте змішування явищ процесу та 
наслідків (результатів) мовної взаємодії. Вважаємо за потрібне 
розмежування даних понять з метою уникнення непорозумінь при 
вирішенні поставлених конкретних завдань. Отже слідом за 
Г.А. Сергєєвою,6 під поняттям “взаємодія мов” розуміємо лінгвістичний 
процес, що виникає та розвивається внаслідок мовних контактів, які 
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встановлюються між двома мовами за умов білінгвізму – співіснування 
у свідомості окремих мовців двох мовних систем, що можуть 
переплітатися. Наслідками процесу взаємодії мов є певні зміни, які 
виникають на різних мовних рівнях контактуючих систем. 

Поняття “результат мовної взаємодії” позначається різними 
термінами. Традиційна лінгвістика зазвичай позначає його терміном 
“запозичення”, однак зустрічаються також дефініції “ іншомовний 
елемент” та “ інтерференція” (У. Вайнрайх, Ю.О. Жлуктенко, 
С.В. Семчинський). Так, Ю.О. Жлуктенко зауважує, що ніякого 
справжнього “запозичення” або перенесення іншомовного матеріалу 
не відбувається, більш точним уявляється опис цього явища як 
фонемного копіювання іншомовної моделі.7 Е. Хауген позначає всі 
явища лексичної інтерференції одним терміном – “запозичення” 
(borrowing) і тлумачить його як спробу мовця відтворити засобами 
однієї мови навички, засвоєні ним у якості носія іншої мови”.8 На 
думку С. Семчинського,9 усі ці терміни, включаючи “запозичення”, 
не є досконалими. Адже іншомовними результатами взаємодії мов 
можуть бути лише за походженням. Коли іншомовний елемент 
пройшов адаптацію і повністю чи частково інтегрувався системою 
мови-реципієнта, він не може вважатися іншомовним. Терміни 
“ інтерференція” та “запозичення” вживають також і для позначення 
самого процесу переходу структурних елементів з однієї мови в 
іншу. 

Послуговуючись класифікацією Ю. Жлуктенка, “процесом 
запозичення” називатимемо другий етап мовної дифузії – “сприймання 
одиниць однієї мови іншою мовою”, а результати мовної взаємодії 
визначатимемо як “запозичення”.10 Термін “запозичення”, тлумачимо 
широко як “елемент іншомовного походження на будь-якому рівні 
мови і незалежно від їх структурної ієрархії, аби вони були 
наслідками взаємодії мов”.11 Хоча деякі дослідники (Ю. Жлуктенко, 
С. Семчинський) вважають термін “запозичення” не дуже вдалим, 
оскільки він не зовсім точно передає сутність цього явища, але він є 
загальноприйнятим у мовознавчій науці, і ми, не пориваючи з 
лінгвістичною традицією, будемо послуговуватися саме ним. 

Для більшості вітчизняних і зарубіжних лінгвістів термін 
“запозичення” є синонімом “лексичного запозичення”, оскільки 
найбільш відкритою до запозичення вважається лексична система. 
А. Мейе зауважував, що словник мови, структура якого є значно 
нестабільнішою, ніж система фонем або граматика, безперечно, є 
головною галуззю запозичення. Такі дослідники, як-от В.В. Акуленко, 
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Н.М. Амосова, Е.В. Аркадьєва, І.Г. Чантурія, Л.П. Крисін, П. Гіро, 
К. Ажеж,12 А. Вальтер13 розуміють (лексичне) запозичення як процес 
перенесення слів з однієї мови в іншу, а також результат цього 
запозичення – запозичені слова. Вони розглядають у лексичних 
запозиченнях не тільки іншомовні слова, а й запозичені значення та 
кальки, тобто всі ті мовні елементи, які так чи інакше сприяють 
розвитку словникового складу мови-реципієнта. 

Інші вчені, як-от Е. Хауген, Ж.О. Назарова, А.С. Зосько, – 
прибічники структурно-семантичної класифікації – також ототожнюють 
поняття “запозичення” та “лексичне запозичення”, включаючи до їхнього 
складу запозичені слова, значення та кальки. Але вони розглядають 
запозичення не як процес перенесення, а як процес відтворення 
фонетичної або морфологічної моделі іншомовного слова засобами 
мови-реципієнта. 

Традиційно виділяють два підходи до визначення терміна 
“лексичне запозичення” – у широкому і вузькому розумінні. У 
широкому розумінні лексичне запозичення тлумачиться як факт 
проникнення іншомовного слова до лексичного складу мови-
реципієнта, тобто його здатність функціонувати у якості одиниці 
лексики у певній сфері людської діяльності на певному етапі розвитку 
мови-реципієнта. У вузькому розумінні лексичним запозиченням 
визнається тільки таке іншомовне слово, яке внаслідок формально-
функціональних трансформацій (асиміляції) відповідно до внутрішніх 
закономірностей мови-реципієнта, входить до складу лексико-
семантичної системи даної мови. Отже згідно з широким тлумаченням 
терміна “лексичне запозичення” основним критерієм визнається його 
комунікативна функціональність у мові-реципієнті, тоді як вузьке 
розуміння передбачає цілу низку умов, при повній відповідності 
яким слово вважається асимільованим, тобто запозиченим. 

Словниковий склад одностайно визнається найбільш проникливою 
ділянкою мови. Так, Уітні14 зазначав, що на першому місці за 
легкістю запозичення знаходяться слова (перш за все іменники), 
потім суфікси, флексії, фонетичні одиниці. Він стверджував, що 
закінчення та окремі звуки запозичуються дуже рідко, тільки у складі 
окремих словарних одиниць, а граматика найбільше протистоїть 
вторгненню завдяки формальності свого механізму. Аналогічної 
точки зору притримувався Л. Теньєр. А. Доза15 розташовував рівні 
мови, враховуючи їх здатність до запозичення, у такому порядку – 
лексичний, фонетичний, синтаксичний, тоді як морфологію вважав 
“цитаделлю мови, яка здається останньою”. Е. Хауген виокремлював 
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категорію іменників серед інших лексичних одиниць, яка значно 
переважає над іншими частинами мови. Невелику кількість запозичених 
службових частин мови він визначає незначними потребами у даній 
категорії одиниць, які виконують суто граматичні функції. Е. Хауген 
зазначав, що відсоток іменників серед запозичень виявився вищим 
ніж взагалі у мові. Він пояснює цей факт екстралінгвістичними 
чинниками, а саме “зміною, що сталася із самими речами”.16 

Отже, найбільше запозичень спостерігається саме в лексиці. Вже 
потім із запозичених слів виділяються нові фонеми, афікси, які 
набувають продуктивності в системі мови-реципієнта. Однак 
запозичення лексичних одиниць не завжди зумовлює інноваційні 
процеси на інших рівнях мови. 

Проведене нами дослідження показало, що саме феномен 
масової культури сприяв інтенсифікації мовної інтеграції, зокрема 
“культурного” запозичення з неспоріднених мов. Термін “культурне” 
запозичення ми тлумачимо як лексичне запозичення в широкому 
розумінні, денотат якого інтегрує надбання матеріальної і духовної 
культури в її соціальній і ціннісно-змістовній сутності та яке має 
щонайменше одну “мистецьку” семему. Так серед 180 досліджених 
“культурних” запозичень з неєвропейських мов переважають (61 %) 
запозичення з азійських мов (52 л.од. = 28,8 %, у тому числі з 
японської 30 л.од. = 16,6 %); арабської (35 л.од. = 19,4 %); 
африканських мов (23 л.од. = 12,7 %). Такий доволі скромний порівняно 
з англіцизмами (1073 л.од.) “інтернаціональний” внесок до лексико-
семантичної системи французької мови пояснюється почасти 
традиційністю та екзотичністю відповідних культурних реалій, що не 
сприяє подальшій семантизації запозичень на французькому ґрунті 
та вирізняє диференційний характер “національної” семи, зумовлюючи 
ксенічний статус відповідних лексем; почасти структурними 
відмінностями мови-реципієнта та мов-донорів, що гальмує процес 
адаптації запозичень зокрема у фонетичній та графічній площинах. 

Слід зазначити, що специфіка денотата у 89 % запозичень з 
арабської, африканських мов, гінді визначається музичною традицією, 
тоді як ксенічний характер запозичень з японської та російської мов 
закріплює здебільшого наявність “образотворчої” семи. Щоправда, 
пошуки нового звучання спонукають сучасних музикантів все частіше 
звертатися до етнічних мотивів, експериментувати з народними 
інструментами, що сприяє виходу відповідних запозичених лексем за 
межі суто традиційної музики та фольклору, поширюючи їх на сферу 
року, попу та джазу. “Національна” сема при цьому повністю не 
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втрачає своєї диференційності, тоді як вона наразі є персистентною в 
лексемах з інтегральною “образотворчою” семою, що почасти 
обумовлено історичним характером позначуваних реалій японської 
та російської культур. 

Аналіз за структурним критерієм виявив перевагу власне 
запозичень (166 л.од. = 92,2 %), зокрема шляхом прямого перенесення 
(141 л.од. = 78,3 %), коли запозичується значення та звукова форма 
слова, що пояснюється чималою кількістю лексем з неіндоєвропейських 
мов – арабської, африканських, азійських. Тоді як серед запозичень із 
споріднених мов дається більше взнаки калькування та субституція, 
що зумовлено як структурним збігом мови-реципієнта і мов-донорів, 
так і більшим засвоєнням денотата, як-от для запозичень з російської, а 
також з огляду на час запозичення, як-от для запозичень з 
нідерландської. 

Високий відсоток прямих запозичень з неіндоєвропейських мов 
пояснюється також екстралінгвістичним чинником – розповсюдженням 
так званої “ворлд м’юзік” (world music) або “трансм’юзік” (transmusic), 
напрямку в сучасній музичній культурі, що сприяє безпосередньому 
контактуванню різних за структурою мов. Отже посередницька місія 
деяких мов, як-от арабської, перської, турецької, знана у Середні віки 
і завдяки якій з’явилося чимало “мандрівних” запозичень, наразі 
зійшла нанівець. 

Така перевага над лексемами, запозиченими зі слов’янських, 
нідерландської, гінді, перської та санскриту, івриту, турецької, 
скандинавських, угорської мов, пояснюється, в першу чергу, 
чинниками екстралінгвістичного характеру – популярністю в останні 
десятиріччя у сфері сучасної музики напрямку вищезгаданої 
“трансмузики”, коріння якої сягає культурних традицій в основному 
Сходу і Африки, що є виявом загальних глобалізаційних процесів. 
Це почасти пояснює і домінування одиниць ЛСО “Музика” (82 л.од.) 
у цілому. 

Проаналізовані запозичення інших ЛСО також здебільшого 
позначають традиційні та екзотичні культурні реалії, що не сприяє їх 
подальшій семантизації на французькому ґрунті та вирізняє 
диференційний характер “національної” семи, що зумовлює ксенічний 
статус відповідних лексем. Так, специфіка денотата лексем японського 
(emaki-mono, kakémono, makémono, torii ) та російського (icône, 
iconostase, peredvijniki) походження закріплює їх ксенічний характер 
не тільки через наявність “національної”, але й “образотворчої” сем. 
У переважній більшості випадків (76,7 %) запозичення залишаються 
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моносемічними; епідигматичний розвиток відбувається в основному 
шляхом метонімії та метафори завдяки обертанню відповідних 
запозичених лексем у сфері року, попу та джазу; “національна” сема 
при цьому повністю не втрачає своєї диференційності, тоді як вона є 
персистентною в лексемах з інтегральною “образотворчою” семою, 
що почасти обумовлено історичним характером позначуваних реалій 
японської та російської культур. 

Перевага власне запозичень (166 л.од. = 92,2 %), зокрема шляхом 
прямого перенесення (141 л.од. = 78,3 %) пояснюється чималою 
кількістю лексем з неіндоєвропейських мов (110 л.од.) – арабської, 
африканських, азійських. Тоді як серед запозичень із споріднених 
мов дається більше взнаки калькування та субституція, що зумовлено як 
структурним збігом мови-реципієнта і мов-донорів, так і більшим 
засвоєнням денотата, як-от для запозичень з російської, а також з 
огляду на час запозичення, як-от для запозичень з нідерландської. 

Структурні відмінності мови-реципієнта та мов-донорів гальмують 
процеси адаптації запозичень також у фонетичній та графічній 
площинах, зокрема з мов, які не використовують латинський алфавіт, 
як-от арабська, японська, китайська, іврит, гінді тощо. До труднощів 
графічного характеру додаються фонетичні, оскільки у багатьох 
випадках у мові-донорі, наприклад, арабській, гінді, турецькій, 
японській існують фонеми, які важко передати засобами французького 
алфавіту. Це породжує варіативність у написанні, спричиняє 
захаращення орфографії французької мови нетиповим сполученням 
графем (як-от араб. qawwal, mouachchah) та надмірне використання 
деяких орфограм і супраграфем, що тільки збільшує фонографічну 
асиметрію та не сприяє адаптації запозичень. 

Так, “культурні” запозичення з арабської значно поповнили 
парадигму орфограми h, що тільки переобтяжує слова даною 
афонограмою. Фонетичний підхід при відтворенні “культурних” 
запозичень з африканських мов зумовив нетипову для французької 
дистрибуцію приголосних орфограм m, b, k, w, (mbaqanga, kwassa 
kwassa). Також поповнилися парадигми орфограм k, kk  /k/ (kwassa 
kwassa, makossa, soukous, brakka, bikutsi); w /w/ (wassoulou, kwassa 
kwassa). Отже вплив даних запозичень відчувається як на 
синтагматичному рівні, так і в парадигматичній площині, зокрема 
слід відзначити розширення поліфонії орфограми y – /e/ (saleguy). 

Поповнення парадигми орфограм â î завдяки запозиченням з 
гінді та санскриту та ô – з японської є виявом етимологізаторської 
тенденції: намагання графічними засобами закріпити іншомовне 
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походження етимона. Отже використання циркумфлекса є лише 
графічним маркером іншомовності. Хоча орфограма ô виступає 
також у якості семограми (nô). 

Слід відзначити також розширення поліфонії орфограми g – /r/  
(гінді: ghazal /rаzal/), що збільшує коливання між фонетикою та 
орфографією французької мови. 

Наявність варіантів, як графічних так і фонетичних, свідчить про 
незавершеність асиміляції запозичень, що зумовлено їх периферійністю 
внаслідок локальності та екзотичності денотата, пов’язаного з 
традиційною культурою країни мови-донора. 

Таким чином, процес лексичного запозичення у французькій 
мові яскраво відображає загальні трансформації мовно-культурної 
епістеми у постмодерному суспільстві, висвітлюючи інтеграційні 
процеси до взаємопроникнення та взаємозбагачення культур у їх 
матеріальному та духовному прояві та антропоцентричному 
філософському осягненні. Протиборство двох тенденцій – до 
універсалізації та самоідентифікації – як у культурі, так і в мові 
наразі залишається очевидним, що зокрема виявляється у 
лінгвістичному плані на семантичному, фонетичному і орфографічному 
рівнях та зумовлює ксенічну маркованість і слабку семантизацію 
запозичених лексем, наявність фонетичних і графічних варіантів з 
огляду на традиційно-етнічний характер позначуваних культурних 
реалій. 
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Savenko R.P. 
 

DIE KULTUR DER ALTGERMANEN 
 

Quellen 
Die antiken Berichte über die Germanen ermöglichen uns, von Kultur 

und Rechtswesen, Glaubenswelt und Sitten, Gesellschaftsstruktur und 
Wirtschaftsformen der Vorfahren der germanischen Völker der Gegenwart 
ein korrektes freies Bild zu gewinnen. Eine der ersten Erwähnungen über 
die alten Germanen ist die Mitteilung des griechischen Kaufmannes 
Pytheas (Пифей), der in 4. Jh. v. u. Z. im Süden Frankreichs lebte.1 Seine 
Eindrücke von den Teutonen, die sich an der Nordsee niederließen, nutzen 
später in ihren Werken der griechische Historiker Plutarch, der römische 
Kaiser Julius Caesar und Schriftsteller Plinius der Ältere, sowie der 
römische Geschichtsschreiber Tacitus. Unter den historischen Werken der 
Antike steht die “Germanen“ des Tacitus aus dem 1. Jh. u. Z. an erster 
Stelle. Sein Werk ist größtenteils eine bewusste Kompilation, da der Autor 
das Land der Germanen nie betrat und seine Kenntnisse nicht aus eigenen 
Erfahrungen, sondern aus den Mitteilungen älterer Autoren schöpfte. 
Außer den griechischen und römischen Quellen sind noch die nordischen 
Quellen, vor allem die altisländischen Sagas. Die nordgermanische Kultur 
setzte nämlich die Kultur der gemeingermanischen Periode fort, wobei sich 
die germanischen Stämme dank ihrer historisch-geographischen Lage für 
lange Zeiten noch viel konservativer als die germanischen Stämme des 
Südens verhielten.2 Die Bekehrung zum Christentum ist im Norden erst 
spät in der Regel auf friedlicher Ausrottung altgermanischer Überlieferungen 
gekoppelt. Unter den spätmittelalterlichen direkten Quellen ist die 
zusammengefassten altnordischen Mythen “Edda“ (12-13 Jh. u. Z.) 
enthält umfangreiche Gesänge, die die Mythen germanischer Götter und 
die Waffentaten mythisch-historischer Helden behandeln. 
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Produktionsweisen: Ackerbau und Viehzucht 
Wie aus den spärlichen historischen Belegen hervorgeht, lernten die 

Germanen zu Beginn unserer Zeitrechnung die Gewinnung und Bearbeitung 
des Eisens kennen. Sie übernahmen diese Kenntnis von den Illyrern durch 
keltische Vermittlung. Aus Eisen konnten sie landwirtschaftliche Geräte 
(Pflungschar, Egge, Sichel, Axt usw.), Waffen herstellen, die besonders 
im Raum zwischen Oder und Rhein an Hand archäologischer Grabungen 
gefunden werden. Dank der Verwendung des Eisens wurde auch der 
Ackerbau intensiver betrieben. Diese Entwicklung hat größere Ernteerträge 
als vom Jagt und Fischfang gesichert. Das beeinflusst auch die 
Ansässigkeit der Altgermanen. Unter den landwirtschaftlichen Kulturen 
waren Roggen, Weizen, Hafer, Erbsen, Rüben, Zwiebeln und Hanf. Trotz 
des zunehmenden Gewichts des Ackerbaus bildete die Viehzucht immer 
noch die entscheidende Grundlage des germanischen Wirtschaftslebens. 
Die Germanen züchteten Rinder, Ziegen, Schafe, Schweine und auch 
Geflügel (bes. Gänse), während die Pferdezucht rückte nur bei einigen 
Stämmen an die erste Stelle. Der Besitz von Vieh war gleichbedeutend 
mit dem Besitz von Vermögen.3 Davon zeugt das Wort Schatz, das 
ursprünglich eben “Vieh“, “ Großvieh“ bedeutete: vgl. got. Skatts, dessen 
primäre Bedeutung im russischen Wort “скот“ erhalten ist ganz ähnlich 
auch in vielen anderen Sprachen, vgl. engl. cattle < lat. Capitale – 
“Kapital“. Für den hohen Wert des Viehs zeugt auch der Umstand, dass es 
allgemein als Wergeld (викуп, гроші за людину) verlangt und 
angenommen wurde. Auch in der Volksnahrung spielten die tierischen 
Produkte (Milch, Butter, Fleisch, Eier usw.) eine große Rolle. Die 
Grundlage der ackerbauenden Lexik ist von indogermanischer Herkunft: 
vgl. idg. *arə, germ., got. arjan, lat. arāre, ukr. орати. Das älteste 
Ackerbaugerät Hackenpflug, “соха“ [ukr., russ.] kommt vom Begriff 
“cyk, гілка“: vgl. ai. s’ākha (гілка), got. Hōha, ahd. huohili (маленька 
соха), lit. šaká (гілка, зубець). Das deutsche Wort säen (сіяти) hat im 
Stamm die indogermanische Wurzel *sē(i) (відпускати, метати, 
кидати): vgl. lat. serere, got. saian, ags. sāwan, ahd. sāwen, lit. séte, 
russ. сеять. 
 

Handwerk und Gewerbe 
Auf dieser Stufe der Entwicklung der Germanen waren Handwerk 

und Gewerbe noch nicht selbständig und wurden als landwirtschaftliche 
Teilarbeit innerhalb der Familie oder der Sippe ausgeübt. Eine Ausnahme 
bildete das Schmiedehandwerk, da es bei der Herstellung der Eisengeräte, 
vor allem der Waffen, unentbehrlich war. Die Töpferei galt als eine 
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Beschäftigung innerhalb der Familie. Die einzelnen Formen von 
Handwerk und Gewerbe wurden in den mehr abgelegenen Gebieten der 
Germanen früher entwickelt als in der unmittelbaren Nachbarschaft der 
Römer, wo der Tauschhandel (im Gegensatz zum Osten und Norden) die 
Entfaltung der eigenen Gewerbezweige der Germanen unterband. Die 
Handwerkstätigkeit der Germanen ist mit vielen sprachlichen Angaben 
veranschaulicht: vgl. aisl. vefa, ags. wefan, ahd. weban (ткати); got. 
spinnan, aisl. spinna (прясти, плести); got. siujan, aisl. syja, ags. 
siowian, ahd. suiwan (шити); got. nēßla, ags. naede, ahd. nādala 
(голка); dt. Dechsel (інструмент для обробки дерева), ahd. dehsala 
(сокира), aisl. Ђexla (теслярська сокира), got. timrjan (теслювати). 

Besonders berühmt war der germanische Schiffbau, der (vor allem in 
Skandinavien) schon in der Bronzezeit einen hohen Stand erreicht hatte. 
An Hand der Grabungen lässt sich auch die weitere Entwicklung des 
Schiffbaus gut verfolgen: das in Schleswig-Holstein gefundene germanische 
Schiff aus Eichenholz (4 Jh. u. Z.) hatte eine moderne Konstruktion. Von 
den Archäologen wurden auch die verschiedensten Gebrauchs – und 
Schmuckgegenstände aus Holz, Knochen und Metall ans Licht gefördert. 
 

Hausbau 
Für ihre Behausung wurden von den Altgermanen entweder Gruben 

ausgehoben und zum Zweck der Erwärmung mit dem Dünger gedeckt 
oder aus hohen Baumstämmen die Blockhäuser mit einer einzigen Halle 
oder zwei kleineren Räumen gebaut. Als Ausgang aus der Grube diente 
die Luke, derer Deckel nach oben geöffnet wurde. Das wird durch die 
Semantik des germanischen Wortes *upana (на гору, що піднімається 
на гору) belegt: vgl. germ. *upana > engl. open, dt. offen, engl. lock 
(замок, засув), dt. Loch (отвір), aisl. loka (засув), got. us-lukan 
(відкрити). 

Die Wände wurden mit Ruten eingeflochten und mit Lehm 
angeworfen. Das Dach hat man mit Rohr, Stroh bedeckt. Für Heizung 
sorgte ein offener Herd in der Mitte des Hauses. Die Häuser waren im 
Durchschnitt 5×3 bzw. 7×5m; sie hatten auch das Vieh aufzunehmen. 
Außerdem sind für gemeingermanische Zeit auch korbförmige, geflochtene 
und geleimte Hütten bezeugt. Größere zusammenhängende Siedlungen 
aus dem 1.-2. Jh. u. Z. wurde 1954 bei Hamburg, im alten Land der 
Angeln und Sachsen (Angeln, Sachsen – sind germanische Stämme) 
ausgegraben. Diese Siedlung besteht aus etwa 12 Häusern, die 
durchschnittlich 12m lang und 7m breit sind. Die Häuser sind drei Räume 
eingeteilt. Jedes Haus hatte 2 Herde, einen im Inneren und einen zweiten 
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außerhalb. Ein einziger Brunnen versah die ganze Siedlung mit Wasser. 
Die nächste Umgebung des Brunnens war mit Stein gepflastert. Ein 
gepflasterter Weg durchzog auch die Siedlung selbst (Abb.1). 

 
 

 

 
 

Kleidung 
Anfangs zogen sich die Germanen das Fell an, allmählich aber wurde 

die Kleidung aus der Wolle und dem Lein hergestellt, manchmal von 
römischen Händlern erworben. Die Männer trugen lange Hosen mit einem 
Leibrock. Im Winter trug man außerdem noch einen Mantel. Das 
Schuhwerk war ein aus einem Stück Leder gemachter Bundschuh 
(селянський черевик), der mit zwei Riemen unter dem Knie befestigt 
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war, ähnlich wie man es an der Tracht der Balkanvölker heute noch 
beobachten kann. Die Frauen trugen lange hemdartige Kleider, deren 
unteren Teil etwas weiter war. Die Germaninnen hatten auch langärmelige 
oder ärmellose Blusen an.4 Der zur Kleidung verwendete Stoff war in der 
Regel Leinwand oder Wolle. Die westgermanischen Sprachen hatten für 
den Begriff “Kleidung“ das Wort *klaiЂ (склеєне): vgl. ags. clliota 
(пластир на рану) oder cliote (реп’ях), ahd. kletta (тканина), engl. 
cloth (тканина), dt. Kleid. Dieser Vergleich zeigt, dass anfangs *klaiЂ – 
“щось склеєне“ bezeichnete, später dank der Verengung der Bedeutung 
“тканина > одяг“ das Wort “Kleidung“ entstand. 

 
Waffen 

Die germanischen Waffen zeigten große Vielfalt. Sie wechselten von 
Stamm zu Stamm und sind in 2.-3. Jh. u. Z. (während der Völkerwanderung) 
in stürmischen Tempo weiterentwickelt worden. Als wichtigste 
Angriffswaffen bei allen germanischen Stämmen waren verschiedene 
Arten der Speere verbreitet, die mit eisernen Spitzen versehen wurden 
sowie die eisernen Schwerter. Seit dem 3. Jh. u. Z. waren die Altgermanen 
mit den Pfeilen und Bogen bewaffnet. Zur Verteidigung bediente man 
sich im Allgemeinen eines geflochtenen hölzernen oder ledernen Schildes, 
dessen Bug häufig mit Eisen beschlagen war. Zur Militärausrüstung 
gehörten auch Helme (infolge des römisch-germanischen Tauschhandels), 
die von germanischen Meistern umgeformt wurden. Einzelne Stämme 
bevorzugten eine besondere Waffenart, so z.B., die Sachen hatten das 
kurze Schwert mit der Inschrift *sahs. 

 
Gemeinschaftsleben und Rechtsverhältnisse 

Die Grundlage der germanischen Gesellschaft bildete die Sippe. Sie 
bestand aus einzelnen Familien, war wirtschaftlich eigenständig und 
stellte eine geschlossene Einheit dar. Die Rahmen der germanischen Sippe 
(des Stammes) wurden durch die aufblühenden wirtschaftlichen Beziehungen 
immer mehr aufgelockert. Dabei war das Verhältnis zu den Kelten, in der 
erste Linie aber zu den Römern, wichtig. Von Kelten und Römern wurde 
z.B. das Eisen eingeführt. Nach dem Bericht des Tacitus hat der 
Tauschhandel mit Pelz uns Salz eine bemerkenswerte Höhe erreicht. Seit 
dem 2. Jh. u. Z. nahm dank dem Ausbau der römischen Grenzlinie 
(Limes) der römisch-germanische Handel besonders rasch zu und die 
römisch-germanischen Beziehungen wurden noch fester. Die Römer 
vermittelten vor allem Hausrat, Schmuck, Textilien, Glas und Wein an 
ihre Nachbarn im Norden. Sie führten aus den nördlichen Küstengebieten 
hauptsächlich Bernstein, Vieh, Leder, Pelz ein. Auch der Sklavenhandel 
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begann zunehmend eine Rolle zu spielen. In den römischen Provinzen und 
ihrer Umgebung hat man neben dem Tauschhandel bereits die Anfänge 
der Geldwirtschaft festzustellen. Dadurch wurde natürlich auch die 
Produktion intensiver. Historische Quellen und archäologische Funde 
beweisen, dass die Germania der Römerzeit aus zwei großen Handelszonen 
bestand: Nahhandel und Fernhandel. Während der Nahhandel der 
Grenzzone allmählich auf den Geldverkehr umgestellt wurde, verharrte 
der Fernhandel noch lange beim direkten Warenaustausch. Germanen 
spielten auch in der Vermittlung römischer Waren eine wichtige Rolle. Sie 
beförderten die Erzeugnisse römischer Werkstätten an die Ostseestämme und 
nach Nordosteuropa. Germanisch vermittelte römische Sachgüter sind 
sogar östlich von Kasan (Russland) gefunden worden. Die Verwendung 
von Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte wurde allgemein und das führte 
bei den Germanen zur Gliederung der Gesellschaft in verschiedene 
Klassen, die alten patriarchalischen Verhältnisse wurden aber beibehalten. 
Die Sklaverei bei den Germanen unterschied sich wesentlich von der in 
Rom. Der Sklave hatte seinen eigenen Haushalt und seine Familie, 
bestellte den Acker, gab dabei dem Herrn einen Teil seiner Ernte, des 
Viehs und der Kleidung zurück. 

Das Land war Gemeinbesitz des Stammes und wurde auf dem Thing 
(germ. *Ђingaz <idg. *tenk – тягти, стягати), d.h. der Volksversammlung, 
unter die einzelnen Sippen entsprechend ihrer Kopfzahl aufgeteilt. Der 
Boden wurde von den einzelnen Familien innerhalb der Sippe bestellt. 
Somit bildete die Sippe eine geschlossene Markgenossenschaft. Gemeinbesitz 
waren auch Wald, Wiese und Wasser, während der Viehbestand in dieser 
Periode Privateigentum war. Es ist also verständlich, dass als Wergeld 
(urverwandt mit lat. Vir = Mann – людина, daher Manngeld, auch 
Blutgeld – гроші за людину, d. h Geldsumme, mit der sich die Sippe des 
Erschlagenen die Blutrache vom Totschläger abkaufen lassen konnte) fast 
immer Vieh verlangt wurde. An der Spitze des Stammes stand der auf 
dem Thing von den freien Germanen gewählte Häuptling, der die Sippe 
zusammen mit dem Stammesrat der Sippenältesten regierte. Jedes 
Unternehmen (Krieg, Friedensschluss, Abwanderung usw.) musste in der 
Volksversammlung besprochen und beschlossen werden.5 Allmählich 
nahm die Macht der Häuptlinge zu und das waren schon die ersten 
Ansätze zum Feudalismus. 

 
Die Religion der Germanen 

Noch im 18. Jh. verstand man unter Religion im Allgemeinen nur 
monotheistische Religion – Glaube an nur einen Gott (z.B. der Islam). 
Alles, was darüber hinaus bekannt war, wurde als Mythologie bezeichnet 
Religion und Mythologie haben die metaphysische Grundlage. Während 
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jedoch die Mythologie den Kreis seelischgeistiger Vorstellungen nicht 
verlässt, ist jede Religion bestrebt, die ihre Basis bildenden Vorstellungen 
auch in der Praxis zu realisieren (Ritus, kultische Handlungen, 
Religionsgeschichte usw.). Es liegt auf der Hand, dass die Mythologie in 
Entstehung und Entwicklung der Religionen eine große Rolle spielt, 
andererseits aber die Religion auch mit den Künsten, vor allen Dingen mit 
der Dichtung, Musik und den bildenden Künsten verbindet.6 Die 
Entwicklung aller uns bekannten Religionen erhärtet die dialektische 
Erkenntnistheorie: die Entwicklung verläuft auch hier von den einfachen 
zu den komplizierten Formen, von der Stufe der sogenannten 
“Augenblickgötter“ über Fetischismus (Glauben an die geheimnisvolle 
Wirkkraft von Gegenständen), Animismus (Vorhandensein der Seele bei 
Menschen, Tier und Ding) und Dämonismus zur Stufe der eigentlichen 
Götterbildung (Polytheismus-Mehrgötterglaube, Monotheismus), der dann 
bei freien historischen Ablauf Deismus (Anerkennung, dass der Gott 
Himmel und Erde geschaffen hat) und Atheismus folgen. 

Die germanische Religion hat zweifelsohne indogermanische 
Grundlagen. Daraus kann man schließen, dass bereits von der Auflösung 
der indogermanischen Einheit Mehrgötterglaube (Polytheismus) geherrscht 
haben dürfte. Der oberste Gott war *Tiw[az]. Das germanische Wort 
* tīwaz ist genetisch mit den Wörtern verbunden: vgl. gr. Zeus (<*∆je-us) = 
“Зевс“, lat. deus = “бог“, ai. dēváh = “бог“, russ. диво, ai. div = “небо“, 
d.h. der oberste Gott der Indogermanen war der Gott des Himmels und der 
Sonne. Bei den Germanen war er auch noch der Gott des Krieges. Alle 
Götter der Germanen lassen sich in zwei Gruppen Asen und Wanen 
teilen.7 Die beiden Gruppen germanischer Götter verkörpern zwei 
verschiedene soziale und kulturelle Grundelemente. Die Asen (Tiw, 
Wōdan, Donar u. a.) vertraten wohl den Glauben eines patriarchalisch 
geordneten, indogermanischen Hirtenvolkes; die Wanen hingegen waren 
matriarchalisch organisiertes Bauernvolk nichtindogermanischer vielleicht 
arktischer Herkunft, dessen Glaubenvorstellungen vor allem um den 
Fruchtbarkeitskult “Mutter Erde“ kreisten. 

Folglich entstand die germanische Religion aus der Verschmelzung 
indogermanischer und nichtindogermanischer Schichten der Religion. 

Germanische Mythen berichten über den langwierigen Kampf der 
Asen und der Wanen, der zuletzt mit einem Ausgleich endete. Die 
germanischen Götter sind menschenähnlich (anthropomorph), sie 
überragen aber die Menschen an Kraft, Verstand und Lebensdauer. Sie 
sind trotzdem sterblich. Der oberste Gott der gemeingermanischen Zeit 
war ursprünglich Tiw (<*Tiwaz), der wohl während der Völkerwanderung 
vom Schirmherrn der kriegischen Männerbünden und Dichtung Wōdan 
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(engl. Oðinn, ahd. Wuotan) verdrängt wurde. In der germanischen 
Mythologie trat Wodan “der Wütende“ als ein einäugiger Alte (ein Auge 
tauschte er gegen die Weisheit) auf. Wodan wurde von zwei Wölfen “Geri 
und Freki“ (жадібний і ненажерливий, лютий) sowie zwei Raben 
“Hugin“ und “Munin“ (Мудрий і Пам’ятаючий) immer begleitet 
(Abb. 2). 

 

 
Рис. 2 

Пояснення до рис. 2: 1 – одноокий Вотан із двома воронами (а) 

і двома вовками (б); 2 – Тор з молотом Мйоллніром (а) і цапами, 

запряженими в колісницю (б); 3 – Тив із щитом і списом; 
4 – Норни Урд, Верданді й Скулд, які прядуть нитки долі (б) і 

священне джерело (в), водою якого Норни поливають 
світовий ясен (а). 

 
Der Gott des Donners und Gewitters war Donar (Top) – aisl. Ђōrr , 

Ђunarr, ags. Ђunar, ahd. Donar, germ.* Ђunraz = “грім“ stammt von 
idg.*(s)ten/ton = “гриміти, гуркотати“. Anderseits war Donar (Top) – 
als Herr der Elemente, auch Beschützer der Bauern. Er trägt immer den 
Hammer (aisl. mjçllnir) <*melñunijaz, russ. молния <*mьldnьji, aber ukr. 
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блискавка. Der Kult der Göttin der Erde, der Ernte und der Fruchtbarkeit 
hatte die Göttin Freyja, aisl. Frig(g) – Wodans Frau, germ. *frijjo  = 
“улюблена“. Die germanischen Götternamen leben heute in den Namen 
unserer Wochentage. Dem Gott Tiw zu Ehren wurde Dienstag genannt: 
vgl. dt. Dienstag, ahd. zīertag, engl. tuesday, ags. tīwes daeg, aisl. tÿrsdagr; 
dem Gott Wodan – Mittag: vgl. engl. wednesdaz, ags. wōdnesdaeg, aisl. 
ōñins dagr; dem Gott Top – Donnerstag: vgl. engl. Thursdaz, ags. ñunres 
daeg, dt. Donnerstag, ahd. Donarestag, schw. Torstag; der Göttin Freyja 
[Frig(g)] – vgl. dt. Freitag, engl. fridaz, ags. frīge-daeg, ahd. Frīatag, aisl. 
frijadagr. 

Das Weltall stellten sich die Germanen als einen Riesenbaum – eine 
“Weltesche“ (світовий ясень) an.8 An diesem Baum befinden sich: die 
Welt des Nebels (der Kälte), die Welt der Riesen, die Welt des Feuers (der 
Wärme), die Welt des Todes, die Welt der guten (oben) und bösen (unten) 
Elfen. Grundidee der germanischen Religion war der Schicksalsglaube 
(доля, фортуна). Nach ihm wird die Geschichte der Welt von dem 
ununterbrochenen Kampf der Götter mit den Dämonen bestimmt. 

Das Christentum hat zuerst bei den Ostgermanen (Goten) Fuß gefasst. 
Sie nahmen schon 4. Jh. u. Z. den Arianismus (Lehre, nach der Christus 
gottähnlich aber nicht gottgleich ist) an. Ein ähnlicher Vorgang lässt sich 
bei den katholisierten Südgermanen (Deutschen) und bei den Angelsachsen 
verfolgen. Elemente des heidnischen Glaubens leben im Volksglauben im 
Sitten und Bräuchen der germanischen Völker vielfach weiter: der 
germanische Weltenbaum erscheint als uraltes Symbol der Fruchtbarkeit 
in unseren Maibäumen, die Sonnwendfeiern besonders in Süddeutschland 
setzen alte Kultbräuche zur Erhaltung der Kraft von Feuer und Sonne fort, 
der Held des Mittwinterfestes, Wodan, erscheint immer noch als 
Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht usw. 

 
Verzeichnis der Abkürzungen 

ags. – altenglisch gr. – griechisch 
ahd. – althochdeutsch idg. – indogermanisch 
ai. – altindisch lat. – lateinisch 
aisl. – altislandisch lit. – litauisch 
dt. – deutsch russ. – russisch 
engl. – englisch ukr. – ukrainisch 
germ. – germanisch schw. – schwedisch 
got. – gotisch 
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Стеванович Р.И. 
 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Прямым результатом научно-технической революции, которая 

характеризуется интенсивностью развития всех областей современного 
научного знания, явилось рождение новых дисциплин на пересечении 
нескольких наук. В ходе научно-технического прогресса ярко 
проявляется тенденция не только к дифференциации знаний, но и к 
их интеграции. Интеграция наук представляет не просто 
механическое их объединение, а сложный диалектический процесс 
взаимопроникновения, сопровождающийся новой дифференциацией. 

Убедительным доказательством этого является рождение 
кибернетики, которая имеет свой собственный предмет исследования 
(управление и связь), использует методы математики, логики, физики, 
биологии и т.д. К такого рода исследованиям относиться и эвристика. 

Эвристика является одной из молодых наук в системе 
современного научного знания, она сформировалась лишь в ХХ веке, 
и, как у каждой новой науки, у нее есть свои сторонники и свои 
противники. Вокруг нее идут жаркие споры, формируется она с 
большими трудностями. Но хотя она возникла недавно, корни ее 
уходят в далекое прошлое. Еще в III веке н.э. греческим математиком 
Паппом была написана книга “Сокровищница анализа, или 
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Искусство решать задачи”. Позднее американским математиком 
Пойа она была переведена как “эвристика”. 

Эвристика сформировалась на основе обобщения результатов 
целого ряда наук, которые изучают поведение различных систем и 
главным образом человека и его творчество. 

Эвристика родилась на перекрестке психологии, социологии, 
физиологии, кибернетики, математики, логики, и, будучи не сводима 
к каждой из них в отдельности, имеет свой предмет, цель. 

Предметом эвристики является процесс научного творчества, 
подразумевающий диалектический синтез логики и интуиции-
догадки. 

Цель эвристики – исследовать правила и методы, ведущие к 
открытиям. 

В задачи эвристики входит не только познание закономерностей 
творческого процесса, но и разработка методов, путей управления 
эвристическими процессами. Основой, ядром эвристики является 
психология творческого мышления, но многие исследователи, не 
будучи психологами, так или иначе выдвигали и решали проблемы 
эвристики. 

Вопросам разработки проблем эвристики посвятили свои работы 
известные английские, американские и французские ученые: 
А. Пуанкаре, А. Осборн, Д. Пойа, Де Боно (practical thinking, lateral 
thinking), Дж. Гилфорд, М. Хант, Миллер и т.д. 

До настоящего времени нет общепринятого определения эвристики 
как науки. Более того, отдельные исследователи считают, что 
эвристика как наука вообще не существует – это просто другое 
название для психологии мышления. В последние годы к эвристике 
относят исследовательскую работу представителей кибернетики, 
которые пытаются формализовать высшие формы проявления 
человеческого интеллекта. В связи с этим эвристику отождествляют 
с кибернетикой. Многие говорят об эвристике как науке той части 
кибернетики, которая изучает способ частичного, сокращенного 
перебора вариантов решения задачи. Такое определение эвристики 
сужает ее предмет. Эвристика изучает познавательный потенциал 
творческой личности, ее психологические параметры. Личность 
ученого-творца стоит в центре проблем эвристики как науки. Но 
эвристика включает и сам процесс творческой деятельности, 
неразрывно связанный с личностью ученого. Эвристика выработала 
алгоритм научного творчества, выражающийся в стадиальности 
творческого процесса. 
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Связь эвристики с творческой деятельностью человека отмечал 
американский математик Пойа. Он указывает, что это не совсем 
четко очерченная область знания, относимая то к логике, то к 
философии, то к психологии. С его точки зрения целью эвристики 
является разработка методов открытий и изобретений. 

Эвристика представляет собой науку, которая включает не 
только прикладные задачи, но и другие вопросы: 
1. Рациональное распределение ролей в научном коллективе. 
2. Материальное обеспечение эксперимента. 
3. Вопросы социальной организации научных коллективов. 
4. Вопросы педагогики (поиск талантов, подготовка талантов). 

На основании обобщения взглядов на эвристику, на ее 
положение среди наук, связанных с деятельностью человека, можно 
считать эвристику особой наукой об оптимальной организации 
творческой деятельности и управление ею. Это подтверждается тем 
фактом, что творческое мышление характерно не только для ученых, 
но и для изобретателей, физиологов, педагогов, администраторов, 
хозяйственников, военных и других специалистов и по мере 
дальнейшего развития творчество становится нормой жизни всех 
людей. Поэтому вопрос воспитания и выявления творчески мыслящих 
людей должен решаться как важнейшая государственная задача. 

Психология научного творчества вычленилась в ранг 
самостоятельной науки на грани ХІХ-ХХ в. Областью исследования 
психологии творчества было сначала художественное творчество. 
Затем появилась психология технического творчества и далее – 
психология научного творчества. Конец ХІХ – начало ХХ в. 
характеризуется специальными исследованиями личности ученого: 
разрабатываются и применяются различные методы тестирования 
ученых. В это время зарождается экспериментальная психология. 
Такие крупные психологи, как Ф. Гальтон, Паккел Кенел, использовали 
тесты, статистические и биографические методы зарождающейся 
экспериментальной психологии. В целом же господствовали метод 
самонаблюдения и сравнительно-биографический. Получает признание 
и распространение теория о наследственной природе таланта и далее 
о психопатологии одаренной личности. В 1910 г. появилась книга 
В. Оствальда, посвященная биографии одаренных людей. В. Оствальд 
говорит о коренной перемене наших взглядов на появление 
выдающихся людей. 

Стадии творческого процесса изучал великий французский 
математик Анри Пуанкаре. Он занимался исследованием механизма 
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интуиции на примере математического творчества. Согласно Пуанкаре, 
“ разум – слуга двоих господ: если логика доказывает, то интуиция 
творит”:  “It is only a hypothesis and yet there is an observation which 
may confirm it: when a sudden illumination seizes upon the mind of the 
mathematician it usually happens that it does not deceive him but it also 
sometimes happens that it does not stand the test of verification”.1 

Доклад о значении интуиции в творчестве был прочитан 
А. Пуанкаре в Париже в 1908 г. на заседании психологического 
общества, где он охарактеризовал стадии творческого процесса 
следующим образом: подготовка, инкубация, вдохновение и проверка. 

В России инициатива разработки проблем научного творчества 
принадлежит выдающемуся лингвисту Потебне. 

В настоящее время развитие эвристики идет в двух направлениях: 
1. Психологическое исследование творческого мышления. 
2. Эвристическое программирование, т.е. поиск адекватного 

моделирования этих процессов с помощью ЭВМ. 
Одно перечисление видов мышления (словесно-логическое, 

наглядно-дейсвенное, теоретическое, практическое, реалистическое, 
продуктивное-непродуктивное, произвольное-непроизвольное) дока-
зывает сложность его организации, ни в коей мере не сводимой к 
организации машинного интеллекта. 

Мысль человека всегда эмоциональна, особенно это относится к 
работе творческих людей. Есть такое выражение: “эмоции – 
закулисный дирижер творчества”. Когда удастся снабдить эмоциями 
машины, они смогут думать творчески. Видимо, именно сложность 
мышления человека явилась первопричиной формирования науки-
эвристики, в сферу которой входит весь комплекс свойств ученого, 
реализующихся в его творческой деятельности. 

Эвристика находит широкое применение в педагогике. 
При обучении основам научно-исследовательской деятельности 
педагогическая практика показывает, что наиболее продуктивным в 
аспекте творческого активного мышления студенческой аудитории 
является (в дополнение к информационному способу сообщения 
учебного материала) объяснительный и проблемный способы. Оба 
названных способа можно охарактеризовать как эвристический 
вследствие того, что они побуждают аудиторию к сотворчеству с 
преподавателем и ориентируют ее на самостоятельное мышление в 
условиях умело созданных проблемных ситуаций. 

Эвристический метод преподавания на занятиях английского 
языка резко понижает монотонность процесса усвоения путем 
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включения в учебное занятие момента игры, интеллектуального 
соперничества участников занятий (каждый с каждым или 
определенных групп внутри учебной группы). 

Одним из широко известных методов группового творческого 
мышления является метод “мозгового штурма”. Американский 
физик А. Осборн в конце 1930-х годов предложил “ мозговой штурм” 
как групповой метод решения проблем, активизирующий творческую 
мысль. 

Его методика исходит из того, что при обычных приемах 
обсуждения и решения проблем возникновению новаторских идей 
препятствуют контрольные механизмы сознания и принципы 
традиционного авторитета.2 Правила этого метода состоят в 
следующем: 
1. Исключается критика во время работы группы. 
2. Приветствуется свободное высказывание. 
3. Самая высокая оценка по баллам дается самой необычной, 

“дикой идее”. 
4. Количество идей должно быть как можно больше. 
5. Поиск комбинаций и улучшений. 

Преподаватель же выполняет функцию арбитра. Этот метод 
сильно интенсифицирует творческий потенциал аудитории, т.к. он 
содержит в себе элемент интеллектуальной игры, что увлекает 
студентов в учебной аудитории. “Мозговой штурм” предполагает 
отсутствие ролевой субординации участников игры. При реализации 
метода “мозгового штурма” создаются условия для проявления 
одаренности, которая скрыта в других условиях творческой 
деятельности. 

Кроме вышеназванного метода существует еще так называемый 
метод “ синектика” . Этот метод был предложен В. Гордоном 45 лет 
назад и широко использовался промышленными и другими 
организациям в США.3 “Сущность синектики состоит в том, 
чтобы сделать незнакомое знакомым, а привычное чуждым”.4 Это 
достигается с помощью аналогии. Приводимый ниже текст раскрывает 
суть этого метода: “Synectics involves the going together of different 
and apparently irrelevant elements by the use of metaphors and 
analogies. An unfamiliar problem may be better understood when it can 
be represented by an analogy with something familiar (“making the 
strange familiar”). Conversely a problem that is overfamiliar and about 
which we have difficulty in generating fresh ideas can be usefully handled 
by means of unusual metaphor “making the familiar strange”.5 Роль 
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аналогии в синектике отмечается в следующем контексте: “The heart 
of Gordon’s creativity – stimulating system which he calls “synectics” – 
is the conscious use of analogy”.6 

Это метод коллективного творчества, когда в процессе поиска 
решения участвуют специалисты различных профилей и резко 
различного интеллектуального склада. Этот метод может быть 
реализован на занятиях английского языка с приглашением 
специалистов, связанных с различными областями инженерной и 
научно-теоретической деятельности. 

И, наконец, существует так называемый “ Дельфийский метод”. 
“ Дельфийский метод” – метод прогнозирования, основанный на 
анализе экспертной информации. Данный метод заключается в 
статистической обработке мнений специалистов относительно 
перспектив данной области и смежных областей. Этот метод был 
разработан в США для решения крупных военных проблем и 
применен сотрудниками научно-исследовательских корпораций 
О. Гордоном и Т. Хелмером в исследовании возможностей 
долгосрочного прогнозирования.7 

Значение “Дельфийского метода” раскрывает следующий контекст: 
“If the judgments are made independently and anonymously, pooled, 

summarized and then fed back to the judges for another round of opinions 
the procedure is called the Delphy technique, widely used in long range 
forecasting”.8 

По своей природе этот метод может быть плодотворно применен 
в ходе организации и руководства научно-исследовательской работы 
студентов. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что перечисленные выше методы коллективного творчества 
могут быть успешно использованы при обучении студентов основам 
научных исследований в различных сферах науки и техники. 
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Shkurat A.S. 
 

INFORMATIVITÉ COMME UNE DES CATÉGORIES 
LINGUISTIQUES 

 
Les scientifiques ont commencé à s’adresser aux problèmes de 

la manifestation de l’information dans la langue et dans le langage 
dans les années 60 du xx siècle quand la linguistique du texte a apparu. 
Les linguistes ont commencé à employer activement dans leurs 
recherches l’appareil de compréhension de la théorie de l’information, à 
l’époque où elle a été la discipline assez jeune. Aujourd’hui la notion 
“ information” est maniée par les domaines de la linguistique, tels que la 
théorie de la communication de langue, la psycholinguistique, la sémantique 
linguistique, la pragmatique linguistique, l’analyse du discours, la 
linguistique du texte, la paralinguistique, sémiotique linguistique etc. 
L’information est devenue le sous-sol des études modernes dans la 
plupart de domaines de la linguistique. Aujourd’hui il existe déjà beaucoup 
de recherches qui sont consacrées à l’étude du fonctionnement de 
l’information dans les textes des différents genres (I.R. Hal’perin, 
M.I. Fedossiuk, E.M. Verechtchahin, A.F. Papina, V. Koukharenko, 
T. Dridze etc.), et la notion de l’information est utilisée avec l’autre 
notion assez répandue – informativité. En même temps les chercheurs 
désignent dans le texte (ou dans la langue) la catégorie de l’information 
et la catégorie de l’informativité. Mais quel est le rapport entre ces 
notions? Est-ce-qu’elles sont identiques ou au contraire elles sont 
apposées l’une à l’autre? Quelle place occupe l’informativité dans cette 
corelation? Le but de cet article est de définir les caractéristiques 
principales des notions précitées et de fixer le rôle de la catégorie 
d’informativité dans le fonctionnement de la langue. 

D’abord il est nécessaire d’éclaircir de quelle façon les notions 
“ information” et “informativité” sont expliqué dans le contexte de langue. 
“Encyclopédie terminologique linguistique moderne” définie de manière 
suivante le terme information: “information est l’ensemble des connaissances, 
des images, des sensations présentes dans la conscience de l’homme ou 



35 

bien dans l’intelligence artificielle, qui, en entrant par les différentes 
chaînes de la transmission, sont traitées et utilisées dans le processus de 
l’activité de l’homme et dans le fonctionnement des systèmes automatiques 
d’ordinateurs”.1 Cette définition assimile l’information à la connaissance 
humaine dans la compréhension large et ne répond pas à la signification 
primaire de ce terme dans la théorie de l’information. D’après cette étude, 
l’information – c’est un message qui enlève l’incertitude. L’information 
n’est pas l’ensemble de toutes les connaissances, ce sont des messages, 
les donnés qui entrent dans un système, par exemple dans la conscience 
humaine, et l’information, qui a été traitée par le cerveau, peut s’appeler 
la connaissance. L’information se transmet de la conscience de l’expéditeur à 
la conscience du récepteur à l’aide de la langue et la connaissance naît 
pendant le processus de son traitement. Evidemment, la connaissance 
et l’information sont liées, elles ne peuvent pas exister isolément, parce 
que l’information c’est une base de la connaissance. On peut définir la 
notion de l’information dans le contexte de la langue comme la forme de 
l’existence de la connaissance qui est perçue par la conscience humaine et 
qui aide à diminuer l’incertitude d’un message. 

La capacité de la langue de transmettre l’information découle de sa 
fonction communicative, qui est une des plus importantes. C’est la langue 
qui est assignée à garantir le processus de la communication entre les 
gens; sans la langue tout le processus d’évolution de l’humanité est 
impossible. C’est l’information et non pas la connaissance que la langue 
transmet, et la possibilité de refaire l’information en connaissance 
depennd de la personne. Les données qui sont mis dans le message à 
l’aide de la langue nécécitent de la suite du décodage par le récepteur. 
Pour prouver que la langue transmet l’information et non pas les 
connaissances on peut voir le texte écrit en langue etrangère. Il est 
évident qu’il contient certaines informations, mais il est impossible les 
refaire en connaissance sans savoir le code de l’autre langue. Dans ce 
cas par le code nous entendons le système des signes qui en se réunissant 
d’après certaines règles forment les unités significatives de la langue. 
Pour transmettre une certaine information l’expéditeur forme le message 
à l’aide des unités de langue, il passe de la langue au langage. C’est 
pourquoi nous pouvons dire, que l’information est une catégorie du 
langage et non pas de la langue. C’est le langage qui a la capacité de 
transmettre l’information, la langue sert de moyen de sa transmission. 
Donc, la langue – c’est un code, qui sert pour la transmission et la 
conservation de l’information, et les textes et les différentes constructions de 
langue c’est-à-dire les unités de langue – ce sont les porteurs de l’information. 
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Il faut noter que pas chaque message même en langue maternelle peut 
porter l’information pour un individu concret. Par exemple, la proposition: 
Microcristals du lithium sont caractérisés par la haute qualité optique. Ce 
message ne porte que l’information pour les scientifiques d’un domaine, 
mais pour simple homme cette phrase reste incompréhensible même s’il 
connaît la langue dont le message est écrit. C’est-à-dire, en ce moment 
nous pouvons ajouter encore une précision à la définition de la notion 
précitée, à savoir: l’information – ce sont certaines connaissances qui sont 
accessibles pour la compréhension par le récepteur. Si le destinataire ne 
comprend pas le sens du message, ce message n’est pas rempli par 
l’information pour lui, autrement dire, le message ne porte aucune 
information. B.I. Norman dans son travail “Théorie de la langue” indique 
que: “information – ce sont les connaissances qui sont accessibles pour la 
compréhension et sont importantes pour la conduite de celui pour qui 
elles sont adressées. Le texte sera informatif pour moi quand je serai prêt 
le percevoir et quand les connaissances qui sont dans ce texte vont agir 
sur mon comportement”.2 Mentionnons que l’information ne disparaît 
nulle part toute seule, elle reste tout simplement codée, elle n’est quе 
invisible pour certains niveaux des gens, qui n’ont pas la possibilité de la 
décoder. Est-ce que l’information dépend de l’individu, qui la perçoit? 
Dans la citation exposée plus haut, l’adjectif informatif qui a rapport au 
texte s’emploie à côté du mot “information”. Quel texte est-il informatif et 
lequel pas? De quoi l’informativité dépend-t-elle? Nous voyons que la 
notion de l’information est liée avec l’informativité. C’est l’informativité 
qui peut avoir les changements quantitatifs à la différence de l’information, 
nous pouvons la définir comme la saturation d’un texte par l’information. 
L’informativité du message peut se changer selon le récepteur et peut être 
absolue ou bien diminuer selon le degré de la compétence de l’individu et 
elle est réduit à zéro. La compréhension de la catégorie de l’informativité 
est étroitement liée avec le problème de la nouveauté de l’information. La 
nouveauté comme l’informativité est une caractéristique relative de 
l’information. I.R. Hal’perin indique dans son travail “Texte comme 
l’objet de l’analyse linguistique” à propos de cela: “Pour un destinataire 
le message sera nouveau et c’est pourquoi il inclura l’information, pour 
l’autre ce même message sera sans information, puisque le contenu du 
message est déjà connu pour l’individu ou bien le contenu sera 
incompréhensible. Ce qui était nouveau pour le temps défini, pour le suivant 
a été déjà connu etc”.3 On estime que la vieille information c’est celle que 
le destinataire possède déjà avant la réception du message, la nouvelle 
information – c’est une partie des connaissances qui se met en usage dans 
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la conscience du destinataire pour la première fois. Plus de nouvelles 
connaissances dans le message, plus grande l’informativité, et au contraire, si 
la nouvelle information est absente dans le message son informativité 
égale zéro. 

Outre la nouveauté, l’information a aussi les caractéristiques de temps 
et de l’espace – elle a les capacités de se transmettre dans l’espace et dans 
le temps à l’aide de la langue.4 Grâce à la langue, on peut répandre 
l’information dans toutes les directions, rapporter dans les différents coins 
du monde, mais aussi on peut tirer l’information des livres ou bien laisser 
le message pour les descendants sous le prétexte des notes ou bien des 
enregistrements vidéos et des enregistrements du son. A notre avis 
l’informativité ne possède pas de telles caractéristiques, elle est étroitement 
liée avec le contenu du message et avec le personnalité du récepteur. Elle 
ne peut pas se répandre dans le temps et l’espace, mais elle est une 
catégorie subjective et statique qui dépend du processus de perception de 
l’information. 

L’une des particularités importantes de l’étude de la manifestation de 
l’information dans la langue dans la linguistique moderne consiste en ce 
que l’information peut être manifestatée non seulement sous la forme des 
signes des langues naturelles, mais aussi à l’aid de la communication 
verbale et paraverbale.5 L’information ne se borne pas seulement à la 
signification linguistique de l’unité de langue, elle contient aussi les 
significations extra linguistiques, elle est un ensemble des significations 
précitées et se manifeste dans un contexte. Et l’informativité est étroitement 
liée avec le contenu du texte à la différence de l’information. L’informativité 
de l’unité de langue ne contient que l’information sémantique, les facteurs 
extra linguistiques ne se prennent pas en considération. 

Chaque unité de la langue a un contenu et porte une certaine quantité 
de l’information potentielle, elle peut se manifester sur les différents niveaux 
de la langue. D’après le grand linguiste russe I.R. Hal’perin, le volume 
d’information de l’unité de langue dépend de sa valeur, du caractère et de 
l’indépendance relative.6 I.R. Hal’perin prête aussi attention à la corrélation de 
telles notions que le contenu, la signification et l’informativité. On estime 
que le contenu est plus vaste notion, il présente l’ensemble des signes de 
la notion qui est exprimée par cette unité. La signification est une 
désignation d’un de signes de cette notion. Le savant définit le terme 
l’informativité comme: “Informativité de l’unité de langue – c’est la 
mesure du contenu de cette unité dans la réalisation concret”.7 Il s’ensuit 
que l’informativité exprime une corrélation entre le contenu et la 
signification et présente la caractéristique de l’unité de langue. Regarderons 
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encore une citation tirée du même travail: “information – c’est la mesure 
de la réalisation du contenu de l’unité de langue”.8 Nous voyons que les 
deux définitions sont identiques, l’auteur met au même niveau les notions 
– information et informativité. Nous pouvons aussi remarquer, que 
I.R. Hal’perin dit, qu’une unité de langue contient et l’information et 
l’informativité (“...l’informativité est renfermée dans cette unité de 
langue”,9 “ la valeur de l’information est renfermée dans l’énonciation” 10). 
A ce propos nous nous posons la question – qu’est-ce-que l’unité de langue 
contient – l’information ou bien l’informativité? A notre avis les notions 
citées ont besoin de la définition précise comme les notions “signification” et 
“contenu”. A notre avis on peut estimer que l’informativité n’est que la 
caractéristique de l’unité de langue, et étudier l’information comme la 
capacité et qualité de l’informativité. L’information est catégorie pus 
universelle, parce qu’elle possède les caractéristiques importantes telles 
que le temps et l’espace, elle a l’aspect linguistique et extra-linguistique. 
L’informativité – c’est un moyen de la mesure de la quantité de 
l’information, qu’une unité de langue contient. 

“Encyclopédie moderne terminologique linguistique” définit 
l’informativité comme “ la catégorie textuelle, qui présente la masse 
d’information du texte, qui se trouvre non seulement dans son organisation 
verbale et résulte de l’interaction avec la conscience de lecteur et d’auteur”.11 
En prenant en considération cette définition, on comprend l’informativité 
du texte comme une des catégories du texte telles que la modalité, la 
cohérence, le continuum, l’intégration, la retrospection et la prospection, 
etc. L’informativité se compose de l’information sémantique d’un message et 
dépend de l’idée de l’auteur et de la perception du message par le récepteur. 
Cette catégorie est définie par la présence de l’information dans le texte, 
mais toute l’information n’entre pas dans lacatégorie de l’informativité. 

Les savants etrangers payent aussi attention à l’étude de cette question. 
Ils considèrent l’informativité comme le signe indispensable d’un texte. 
D’après Wolfgang Dresslereet et Robert-Alain de Beaugrande, on peut 
définir l’informativité (“informativity” ) comme le degré de la nouveauté 
de l’information selon les critères de connu/inconnu et attendu/inattendu. 
Le message qui est plus inattendu, est plus informatif et contien plus 
d’information. Selon le point de vue des chercheurs n’importe quel texte 
est informatif car il ne paut pas contenir l’information qui est connue à 
tout le monde.12 

La notion d’informativité est corrélée par les chercheurs à la notion 
de la saturation informative du texte (T. Dridze, N.S. Valhina). La 
saturation informative – c’est la compacité de l’information, sa quantité 
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totale qui se trouve dans le texte. D’autre côté, d’après T. Dridze, 
l’informativité ne caractérise pas la quantité générale de l’information, 
mais, seulement l’information sémantique que “devient plutôt l’acquisition 
des récepteurs, prenant en considération la corrélation de “acquisition” 
avec l’intention communicative de l’auteur”.13 C’est pourquoi le chercheur 
souligne que l’informativité est une caractéristique relative du texte et la 
saturation informative est une caractéristique absolue. L’informativité 
dépend de l’interprète potentiel du message et la saturation informatiive 
ne reflète que l’information du texte. La mesure de l’interprétation 
adéquate de l’idée de l’auteur par le récepteur peut être l’estimation de 
l’informativité du texte. Le linguiste russe N.S. Valhina cite à propos de 
cela: “...l’informativité du texte – c’est un degré de sa nouveauté de sens 
pour le lecteur, qui est renfermé dans le sujet et dans la conception de 
l’auteur, dans le système des estimations d’auteur de l’objet de la 
pensée”.14 Donc, l’informativité ne peut pas reproduire dans une grande 
mesure toute la quantité d’information du texte, elle (l’informativité) ne 
reflète qu’une certaine couche. En même temps nous ne pouvons pas 
parler de la corrélation de l’information et de l’informativité comme de la 
partie et de l’entier, ce sont des notions toutes différentes qui caractérisent 
la langue à sa manière. Elles on des caractéristiques et des classifications 
différentes. 

Comme on a vu la catégorie de l’informativité est etroitement liée 
avec l’information dont les unités de langue contiennent. C’est pourquoi 
en étudiant la réalisation de la catégorie de l’informativité il faut sans 
doute payer attention aux types de l’information présentés dans le 
message. En même temps cette catégorie possède de ses propres 
caractéristiques et s’est divisé en quelques soustypes. On distingue 
l’informativité primaire et secondaire. L’informativité primaire est liée 
avec l’intention communicative de l’auteur et se manifeste à condition que 
les intentions de l’auteur soient interprétées par le destinataire d’une 
manière adéquate. Si l’intention communicative de l’expéditeur du 
message ne se réalise pas dans le texte,on estime qu’il ne possède pas 
l’information primaire. T. Dridze dit que le destinataire n’a pas toujours la 
possibilité de distinguer les intentions principales de l’expéditeur dans le 
texte. Le chercheur écrit: “Le lecteur (l’auditeur) ne tâche pas toujours 
(ou bien ne sait pas) tirer du texte les intentions communicatives 
principales de son auteur. Le lecteur (l’auditeur) tire souvent du message 
l’énorme quantité d’information qui est utile pour lui et qu’il essayé de 
trouver en regardant et en lisant des textes, en partant de ses propres 
besoins cpmmunicatifs, de cognition, de compréhension”.15 En effet, parfois, 
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le récepteur peut laisser hors de l’attention le motif principal et le but du 
message. En ce cas il s’agit de l’informativité secondaire qui se compose 
de l’espèce de l’information secondaire. Cette information n’est pas 
toujours prévisible par l’intention communicative de l’auteur, mais elle 
compose la saturation informative du message et est sa partie intégrante parce 
que le message à valeur requise contient l’informativité primaire et 
secondaire. Il existe aussi la notion de la mesure de l’informativité. 
Comme il a été déjà mentionné plus haut, elle est changeable et a la 
possibilité de diminuer et de grandir. La mesure de l’informativité est liée 
avec le degré de la nouveauté de l’information, à savoir, si l’information 
se répète quelques fois – l’informativité baisse, si le texte est chargé au 
maximum par de la nouvelle information, l’informativité grandit.16 
I.R. Hal’perin, disant que la catégorie de l’informativité est un des signes 
principaux du texte, croit qu’elle peut se manifester dans les formes 
différentes – “de l’informativité nulle (quand le contenu du texte ne donne 
aucune nouveauté, il répète ce qui est déjà connu) à l’informativité 
conceptuelle (quand il est nécessaire de mettre en analyse scrupuleuse le 
texte pour sa manifestation)”.17 

Donc, nous avons vu de cette façon, qu’il existait les différents point 
de vues sur la notion de l’information et de l’informativité dans la 
linguistique: certains chercheurs sont portés à assimiler l’information à 
l’informativité, les auteurs mettent au même niveau l’information et le 
savoir; et l’informativité est au même niveau avec la saturation informative. 
Nous avons conclu, qu’il ne fallait pas identifier la notiont d’information 
et d’informativité; leurs corrélations entre elles ressemblent à la corrélation du 
contenu et de la signification, l’information est une notion plus large que 
l’informativité, qui est plus étroite et relative. Les chercheurs n’ont pas le 
point de vue commun en ce qui concerne la définition de la notion de 
l’information. A notre avis l’information dans le contexte linguistique – 
c’est une forme de l’existence de la connaissance, c’est un message qui est 
perçu par la conscience humaine, est accessible pour la compréhension 
par le récepteur et en même temps aide à diminuer l’incertitude d’une 
certaine situation de langue. L’information est une catégorie absolue, elle 
a les caractéristiques de temps et d’espace, et a le composant linguistique 
et extra linguistique. L’informativité est définie comme la mesure de la 
saturation d’un message par la nouvelle information qui a la valeur pour le 
recipient. Elle est une caractéristique relative et dépend du processus de la 
perception de l’information. C’est pourquoi elle est différente de la saturation 
informative, qui définit la quantité d’information complète de sens du 
message et est un indice absolu. Il n’est pas difficile de remarquer les 
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différents rôles que ces catégories jouent pendant le processus de l’étude 
des mécanismes de la langue humaine. L’information permet de concevoir 
les lois générales du fonctionnement de la langue comme un code éventuel, 
l’informativité à son tour explique le processus de la réception de 
l’information par l’individu. 

L’information et l’informativité font la paire, bien que l’informativité 
de la langue decoule de sa la capacité à transmettre l’information. Elles 
sont également importantes pour l’étude de la réalisation de la fonction 
communicative de la langue et pour analyse des textes des différents 
genres. Les catégories citées dans leur complexité permettent de comprendre 
plus profondément la nature du fonctionnement et de la destination de la 
langue humaine et d’élargir les connaissances sur les processus 
d’informations qui se passent dans la langue et dans le langage. 
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1.2. АНГЛІСТИКА 
 
 
 
УДК 811.111’42 

Кукушкін В.В. 
 

КОГНІТИВНА СТРУКТУРА ЗНАЧЕННЯ ІМЕНІ КОНЦЕПТУ 
“ ЗНАМЕНИТІСТЬ” 

 
Метою статті є встановлення когнітивної структури значення 

імені концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, номінації celebrity. 
Актуальність дослідження визначена, з одного боку, важливим 

місцем досліджуваного концепту в картині світу представників 
британської лінгвокультури, відображеній у сучасному британському 
газетному дискурсі, а з іншого, – застосуванням новітніх методик 
аналізу в межах когнітивно-комунікативної парадигми. 

Попри значний інтерес до вивчення лінгвокультурних концептів 
у сучасному мовознавстві,1 концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ ще не був 
предметом аналізу, що й визначає наукову новизну роботи. 

З позицій когнітивно-дискурсивного підходу концепт розуміють як 
“аналог поняття у дискурсивному, діяльнісному аспекті, що передбачає 
активізацію суб’єктом висловлення ментального поняттєвого змісту 
при актуалізації відповідного ‘кванта’ знання і свідомості в 
безпосередніх умовах і процесах формування й формулювання смислу 
висловлення”.2 

Виходячи зі семіотичного розуміння слова як знака (насправді 
лише тіла знака, тобто його графічної або фонетичної форми), що 
репрезентує певний концепт або концептуальну структуру, яка стоїть 
за цим словом, розкриття змісту концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ 
передбачає здійснення семантичного й концептуального аналізу 
мовних знаків, що його репрезентують. 

Семантичний аналіз пов’язаний безпосередньо з мовною формою й 
передбачає встановлення семантичної структури імені концепту та 
інших номінативних засобів його вербалізації за даними абстрактних 
типових контекстів, зафіксованих у словниках. На стадії семантичного 
аналізу зміст концепту експлікується буквальними або імплікується 
метафоричними та метонімічними номінативними засобами його 
вербалізації.3 
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За словами О.С. Кубрякової, завдання словника полягає у 
створенні такої дефініції слова, яка б забезпечила його розпізнавання 
у тексті та дискурсі.4 Відтак, концептуальний аналіз пов’язаний з 
конкретним когнітивним контекстом, породжуваним функціонуванням 
знаків, що репрезентують концепт, у дискурсі. Зміст концепту тут 
встановлюється інтерпретатором шляхом інференції у процесі 
когнітивної обробки інформації, яка міститься у контексті дискурсу. 
Концептуальний аналіз має надати більш повний набір інформації 
про об’єкт, до якого відсилає знак (у змістовому відношенні) й 
віддзеркалити знання, необхідні для розуміння об’єкта комунікантами з 
різним рівнем освіти, а також віднайти ту концептуальну структуру, 
яка була об’єктивована у слові й мотивувала необхідність вербалізації.5 
Отже, якщо “семантичний аналіз встановлює смислові ознаки мовних 
елементів, одиниць, їх форм і комбінацій, які свідчать про певний 
когнітивний зміст, оскільки його репрезентують”,6 то концептуальний 
аналіз “спрямований на виявлення когнітивного змісту – того 
знання, яке виокремлюється, усвідомлюється, про яке здогадуються 
при сприйнятті одиниць мови”.7 

Дані семантичного аналізу імені концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, 
субстантивної номінації celebrity, що датується ХIV століттям й 
походить від латинського celebrare – to frequent (часто відвідувати), 
від celebr-, celeber- much frequented (такий, якого часто відвідують)/ 
famous (відомий), виявляють такі її основні значення у сучасній 
англійській мові: 
1. The condition of being widely known or esteemed; fame, renown 

(Широка відомість або вшанування; слава, популярність). 
2. A celebrated person; a (popular) public figure (Знаменита людина; 

популярна публічна особа).8 
Крім словосполучення a celebrated person у лексикографічних 

джерелах фігурують такі вільні атрибутивні сполучення субстантивної 
номінації person з синонімами ад’єктивної номінації celebrated: a 
person of distinction or fame (видатна або відома людина);9 a famous 
person (відома людина).10 

Два основних значення номінації celebrity пов’язані між собою 
метонімічними відношеннями переносу абстрактного стану справ 
соціальної дійсності (відомості/вшановування/слави/популярності) 
на людину, яка є експірієнцером цього стану. Результати аналізу 
семантики ідентифікаторів номінації celebrity дозволяють виокремити 
такі диференційні ознаки поняття “ЗНАМЕНИТІСТЬ”: онтологічну 
(“ стан справ соціальної дійсності”)  та аксіологічну (“ позитивна 
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телеологічна оцінка”). Пресупозиції ідентифікаторів, що містять фонові 
знання і необхідні для розуміння значення номінації, імплікують такі 
ознаки: екзистенційні (“ наявність суб’єкта соціальної дійсності”,  
тобто того, хто є експірієнцером стану й водночас бенефіціантом 
через його позитивну телеологічну оцінку); “наявність суб’єкта 
телеологічної оцінки” (того, хто виносить оцінне судження стосовно 
об’єкта оцінки – бенефіціанта). 

Синонімічний ряд ад’єктивного похідного імені концепту 
ЗНАМЕНИТІСТЬ охоплює famous, famed, renowned, celebrated, 
eminent, illustrious.11 З них сelebrated наголошує, що людина є 
об’єктом інтересу та уваги, іноді захоплення чи ушановування 
масової аудиторії, часто згадується, особливо у пресі; famous/famed 
використовуються по відношенню до людини, про яку багато 
говорять і яка широко відома в певній країні чи культурній традиції в 
певний період часу; renown передбачає більше слави чи почестей та 
більш широке схвалення, сигналізує більшу довговічність слави та 
може вживатися як емфатичний синонім famous; eminent характеризує 
людину, що виділяється серед інших у певній галузі завдяки своїм 
визначним якостям; illustrious за значенням ближче до renown, ніж 
eminent, бо імплікує тріумф та розкішність, що посилюють престиж 
чи вплив людини. Щодо distinguished, то, хоча ця номінація не 
залучена до найближчих синонімів celebrated, як свідчать авторитетні 
англомовні лексикографічні джерела,12 вона семантично доволі близька 
до eminent і вживається стосовно людини, відміченої винятковими 
якостями чи досягненнями. 

Отже, специфіка значення celebrated у порівнянні з іншими 
ад’єктивними номінаціями, що кваліфікують людину, яка привертає 
до себе увагу широкої громадськості, полягає в тому, що увага до 
денотата сelebrated person (денотат розуміємо, за В.М. Телією, як те, 
що означено: проміжну ланку між означеною реалією та смислом, 
що, на відміну від референта знакового відношення, містить інформацію 
не про конкретний об’єкт, а про клас об’єктів, репрезентованих 
відповідною номінацією, тобто як типовий образ, прототип13) не 
обов’язково викликана виключними якостями останнього, на відміну 
від денотата eminent person чи person of distinction/ distinguished 
person; не закорінена у культурній традиції, на відміну від денотата 
famous/famed/renown person; обов’язково передбачає частотні апеляції 
до нього у засобах масової інформації, на відміну від денотата 
illustrous person. 



45 

Встановлення когнітивної структури значення номінації celebrity 
вимагає аналізу її функціонування у дискурсі. Найбільш релевантним 
контекстом дослідження вважаємо дискурс засобів масової інформації, 
зокрема газетних та журнальних видань, оскільки висвітлення життя 
знаменитостей є однією з їх найпопулярніших тематичних царин. 

Результати інтерпретаційного аналізу дискурсивних фрагментів, 
які містять номінацію celebrity, дозволяють дійти висновку, що значно 
частіше у дискурсі реалізується метонімічне значення номінації. Щодо 
когнітивної структури значення імені концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, 
вона значно ускладнюється на підставі інференцій, виведених з 
дискурсивного контексту. 

Розглянуті дискурсивні контексти імплікують таку ознаку денотата 
celebrity, як “незалежність настання позитивно-телеологічного стану 
від волі експірієнцера”. Так, у прикладі (1), наведеному нижче, 
стверджується, що набуття Бластером Бейтсом статусу знаменитості 
було неочікуваним для нього (never expected) й сталося волею долі 
(came to attention of a wider public): 

(1) Blaster Bates never expected to become a celebrity: he was a 
demolition expert, whose stories amused his friends and then in the sixties 
and seventies came to attention of a wider public (The Independent, Sept 
12, 2006, p. 32). 

Вільні словосполучення celebrity snapper (фотограф, що 
спеціалізується на висвітленні життя знаменитостей), celebrity 
fan/celrebrity admirer (фан/“ уболівальник” знаменитості), де денотат 
celebrity є об’єктом дії, імплікують таку ознаку, як “ інтерес до 
телеологічно-позитивного соціального стану експірієнцера з боку 
преси/громадськості”. 

(2) Young, Benett and Peltekian are among Britain’s most prolific 
celebrity snappers – their photographs appear in hundreds (The Guardian, 
Sept 16, 2006, p. 4). 

(3)  Paolo Nutrini has some new celebrity fans (Daily Record, Sept 16, 
2006, p. 18). 

Ця ознака імплікується не лише окремими словосполученнями, а 
й експлікується цілими фрагментами дискурсу: 

(4)  At first glance, the news seemed to reflect the growing popularity 
of gossip magazines, which leave few aspects of celebrity culture – or 
celebrities’ lives – unexamined (Evening Times, Sept 15, 2006, p. 10). 

(5)  The hankering for news of celeb lifestyles also stretches to our 
fondness of such TV shows as Celebrity Big Brother (Evening Times, 
Sept 15, 2006, p. 10). 
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З іншого боку, аналіз дискурсивних фрагментів свідчить, що 
денотати словосполучень, типу celebrity fan/celrebrity admirer, можуть 
виступати суб’єктами дії, імплікуючи ознаку “соціальна активність 
експірієнцера телеологічно-позитивного соціального стану”: 

(6) A Profile of the life and work of the singer, songwriter and 
musician a week after what would have been his 60th birthday. Contributions 
come from celebrity admirers such as Robbie Williams and Mike Myers 
(Liverpool Echo, Sept, 12, 2006, p. 23). 

(7) Gabby Jade Goody has found a celebrity fan in Hollywood 
actress Julianne Moore (The Mirror , Sept. 15, 2006, p. 12). 

Дискурсивні контексти суб’єктних словосполучень з номінацією 
celebrity специфікують сфери соціальної активності знаменитостей: 
благодійсність (приклад 8), участь у показах колекцій відомих 
модельєрів (приклади 9 та 10): 

(8) The Racquet Man partnered himself with the former Wimbledon 
champ at an annual celebrity match to raise cash for Aids charities (The 
Sun, Sept 16, 2006, p. 8). 

(9) New York fashion week is more fascinated by celebrity than any 
other. Marc Jacob’s show is the most celebrity-ridden in the world and, 
as a result, provides a remarkable insight into the pecking order (The 
Guardian, Sept 15, p. 20). 

(10) And this brings us to the celebrity issue. It is now acknowledged, 
at least in New York and increasingly in London, that the most important 
models a designer can get are not the pounds 10,000 a day ones, but 
celebrities (The Guardian, Sept 15, p. 20). 

Аналіз контекстів свідчить, що найбільш поширеною ознакою 
денотата celebrity є “здатність спричиняти вплив на громадськість”. 
Результатом такого впливу є намагання масової аудиторії наслідувати, 
копіювати знаменитість у стилі життя тощо. Ця ознака експлікується 
як окремими номінативними одиницями, зокрема дієслівними 
номінаціями, що позначають найбільш типові спонукальні дії, 
суб’єктом яких є денотат celebrity (наприклад, дієслово to seduce), 
так і цілими фрагментами тексту, порівн.: 

(11) Shed that burden: the dreadful, gnawing sense that things are 
awry is the simple result of living in an anxious age, oppressed by 
Puritans, imprisoned by career, humiliated by bosses, attached by banks, 
seduced by celebrity, bored by TV, forever hoping, fearing or regretting 
(The Guardian, Sept 16, 2004, p. 54). 

(12) Here is an insight into How We Shop Today: a celebrity wears a 
dress. Photos of said celebrity and dress appear in magazines and 
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newspapers around the world. High street stores copy the dress. We buy 
the copies. The end (The Guardian, Sept 16, 2006, p. 4). 

Наявність ознаки “здатність спричиняти вплив на громадськість” 
у когнітивній структурі значення celebrity імплікує також субстантивні 
словосполучення, типу сelebrity bypass (людина, що за будь-яку 
ціну намагається потрапити у місця, де можна зустріти 
знаменитостей); exposure to celebrity lifestyles (пропаганда стилю 
життя знаменитості), наприклад: 

(13) What if you are a celebrity-bypass? What if you are a ticketless 
celebrity-bypass who can’t afford $1, 350 pounds (720), for one of Marc 
Jacob’s Swagger Quilted Totes (with knotted top handles in bark-colored 
leather)? (The Guardian, Sept 13, 2006, p. 19). 

(14) And finding in another survey that three-quarters of girls wanted 
to change something about their appearance, with more than a quarter of 
16-year-old considering plaster surgery, surely has something to do with 
our relentless exposure to celebrity lifestyles (Evening Times, Sept 15, 
2006, p. 10). 

Аналіз дискурсивних фрагментів, що містять номінацію celebrity, 
свідчить, що феномен знаменитості, здатної впливати на формування 
смаків та вподобань масової аудиторії, посідає важливе місце в 
сучасній англомовній культурі і широко використовується для 
маніпуляції масовою свідомістю. Зокрема, одним із аспектів впливу 
знаменитості є використання її авторитету для продажу певного 
продукту. Це значення експлікується текстовими фрагментами, де 
денотат celebrity є суб’єктом дії дієслів та дієслівних словосполучень, 
типу sell, get up hooked and spending, порівн.: 

(15) However, firms still cling to the idea that celebrity sells, even 
when the star, chosen has little or nothing to do with the product (The 
Evening Standard, Sept 15, 2006, p. 31). 

(16) Culture of celebrity that has got up hooked and spending… 
(Evening Times, Sept 15, 2006, p. 10). 

Крім того, воно імплікується низкою субстантивних словосполучень, 
типу the power of the celeb sell (ефективність реклами продукту 
за участі знаменитості), celebrity endorsement (використання 
знаменитості у рекламі продукту); celebrity face (знаменитість як 
обличчя компанії), celebrity diet tip (поради знаменитостей щодо 
дієти), celebrity fit tip (поради знаменитості щодо того, як зберегти 
гарну спортивну форму): 
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(17) Heck, even Brangelina’s baby proved the power of the celeb sell 
when she was photographed at one week old wearing a specific T-shirt 
(The Guardian, Sept 15, 2006, p. 20). 

(18) That is the finding of a major survey into consumers’ attitudes, 
which showed celebrity endorsement was the least important fact in their 
decisions (The Evening Standard, Sept 15, 2006, p. 21). 

(19) Research just out should give Sainsbury’s chief Justin King food 
for thought in his row with chef Jamie Oliver, the supermarkets chain’s 
celebrity face (The Evening Standard, Sept 15, 2006, p. 21). 

Крім кваліфікуючих ознак, наведених вище, аналіз дискурсивних 
контекстів дозволив виявити й таку неочікувану аксіологічну ознаку, 
як “негативна оцінка телеологічно-позитивного соціального стану 
експірієнцера”: 

(20) The word celebrity has been so overworked, it’s almost a 
pejorative term in my books (The Times, Sept 12, 2006, p. 51). 

(21) And if the designer seemed to deviate at the end into showy 
dresses the main part of the collection was a fresh and pretty celerity-free 
zone (International Herald Tribune , Sept 14, 2006, p. 11). 

(22) The Marc Jacob’s fashion show has long since become one of 
the best if most bizarre celebrity circuses one can find this side of the 
Oscars (The Guardian, Sept 13, 2006, p. 5). 

У прикладі (20) ця оцінка експлікована змістом фрагмента, а у 
(21) імплікована словосполученням celerity-free zone (вільна від 
знаменитостей зона), що означене ад’єктивними номінаціями fresh 
and pretty, які позначають такі поняття, як свіжість та красу; зміст 
фрагмента імплікує, що вони є несумісними зі знаменитістю; у (22) 
негативна оцінка імплікована словосполученням one of the best if most 
bizarre celebrity circuses (один з найбільш ексцентричних цирків 
знаменитостей). 

Таким чином, семантичний аналіз імені концепту 
ЗНАМЕНИТІСТЬ виявляє онтологічну (“стан справ соціальної 
дійсності”), аксіологічну (“позитивна телеологічна оцінка”) та 
екзистенційні (“наявність суб’єкта соціальної дійсності, хто є 
експірієнцером/бенефіціантом стану”; “ наявність суб’єкта 
телеологічної оцінки”) ознаки концепту. Концептуальний аналіз 
доповнює когнітивну структуру концепту таким кваліфікуючими 
ознаками, як “незалежність настання позитивно-телеологічного 
стану від волі експірієнцера”, “ інтерес до експірієнцера телеологічно-
позитивного соціального стану з боку преси/громадськості”, “ соціальна 
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активність експірієнцера телеологічно-позитивного соціального 
стану”, “ здатність експірієнцера телеологічно-позитивного соціального 
стану спричиняти вплив на громадськість”, а також аксіологічною 
ознакою “негативна оцінка телеологічно-позитивного соціального 
стану експірієнцера”. 

Перспективу подальших досліджень складе дослідження 
функціонування засобів вербалізації концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ на 
більш репрезентативному матеріалі. 
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Чорновол-Ткаченко О.О. 

 
ОБРАЗНІ МЕТАФОРИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДИ 

 
Метою статті є аналіз образних метафор, що репрезентують 

суб’єктів ВЛАДИ, виражених субстантивними одиницями мови. 
Актуальність роботи визначена її антропоцентричним характером, 

обумовленим як природою об’єкта аналізу, так і когнітивно-
дискурсивним методологічним підґрунтям, що дозволяє встановити 
культурно специфічний інтерпретаційний ряд образних емотивно-
оцінних асоціацій, пов’язаних з уявленням про ВЛАДУ у мовній 
свідомості представників англомовної лінгвокультури, що знаходять 
відображення в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Відсутність у сучасному мовознавстві комплексного дослідження 
образних метафор ВЛАДИ, не обмеженого рамками лексикографічного 
аналізу, визначає новизну роботи. 

Концептуальну метафору розглядаємо як “одну із форм 
концептуалізації, (як) когнітивний процес, який виражає і формує 
нові поняття та без якого неможливо отримати нове знання” ;1 (як) 
“механізм свідомості, що передбачає розуміння і переживання 
сутності одного виду у термінах іншого виду”.2 

На відміну від конвенціональних, у підґрунтя образних (у 
термінології Дж. Лакоффа та М. Джонсона – “нових” 3) метафор 
покладено не абстрактне уявлення про фізичний об’єкт (об’єкт 
володіння/бажання, артефакт, контейнер тощо), а ‘живий’ гештальт 
як синтез чуттєвого сприйняття та раціонального знання про об’єкт. 
Функція образної метафори полягає не стільки у позначенні об’єкта, 
скільки у створенні прагматичного ефекту у вигляді емоційно-
оцінної реакції мовця/інтерпретатора на образ, якому уподібнений 
позначуваний феномен. Стимулом емоційної реакції слугує гештальт. 
Образні метафори переважно концептуалізують ВЛАДУ через її 
суб’єктів, об’єктів, їхні дії/стани та атрибути. Мовними засобами 
репрезентації образних метафор є образні слова та ідіоми. Дієслівні 
метафори ВЛАДИ подані ідіомами, створеними на основі суб’єктного 
або об’єктного дієслова. 

Номінації, що позначають вірогідних суб’єктів влади, як правило, 
належать до субстантивних і охоплюють окремі складні слова, 
фразеологізми із зв’язаним значенням одного з компонентів та ідіоми. 
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Складні слова та фразеологізми із зв’язаним значенням одного з 
компонентів, що позначають суб’єктів влади, переважно спираються 
на денотат представника певної соціальної категорії, а саме: 
соціально-телеологічної (pressure group, overclass) чи гендерної (woman 
behind the great man, man/ woman of substance, man of distinction, man 
of weight, man higher up, man at the wheel, man at the top, Davos man). 

Фразеологізм pressure group та складне слово overclass мають 
соціально-телеологічний денотат, оскільки, відповідно, подають 
суб’єкта влади як впливову соціальну групу (політичну, фінансову 
тощо) чи клас. Параметризатори номінацій (атрибутивний компонент 
словосполучення та перша основа складного слова) додають такі 
метафорично асоційовані з владою атрибути, як тиск (pressure) та 
просторовий орієнтир ‘верх’ (over). 

Оцінка референтів номінацій такого типу залежить від емпатії 
продуцента дискурсу. Об’єктивно суб’єкт влади заслуговує на 
позитивну раціональну телеологічну оцінку ефективно як такий, що 
є успішним, конкурентним, володіє певними ресурсами впливу тощо. 
Проте, ця оцінка може реалізуватися лише за умови, що референт 
номінації знаходиться у комунікативному фокусі висловлювання, 
тобто мета мовця полягає у кваліфікації референта. У протилежному 
випадку позитивна оцінка нейтралізується, як у прикладі (1), де увага 
мовця зосереджена не на референті номінації pressure group, а на 
пов’язаних з ним подіях: 

(1) A regional pressure group today called on Government to carry 
out a balanced long term energy strategy – with all options including 
nuclear to be considered (Birmingham Post, Jan. 23, 2006, p. 36). 

У відповідністю з емпатією мовця, референти таких номінацій 
можуть набувати й негативної етичної оцінки, як у прикладі (2), де 
багатих та ексклюзивних представників владного класу протиставлено 
представникам широкого загалу, які не можуть користуватися 
привілеями перших. За допомогою займенника you до широкого 
загалу віднесено й інтерпретатора дискурсу. Така акцентуація 
соціальної несправедливості не може не викликати негативної оцінки 
референтів overclass як таких, що порушують етичні норми: 

(2) The Overclass: Rich and excluded: It looks like Beverly Hills but 
it’s Gateland, England, and you can’t afford the entrance fee, reports 
Richard Thomas (The Observer, Sep. 20, 1998, p. 11). 

Фразеологічні словосполучення woman behind the great man, 
man/woman of substance, man of distinction, man of weight, man higher 
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up, man at the wheel, man at the top, Davos man тощо побудовані на 
підґрунті гендерного денотата чоловіка або (значно рідше) жінки. 

Словосполучення woman behind the great man акцентує фемінінні 
якості жінки, що дозволяють їй керувати чоловіком, з яким її пов’язують 
певні стосунки, та задіює метонімічну асоціацію положення жінки у 
просторі відносно чоловіка (позаду/за спиною/в тіні) з тіньовим 
впливом поза офіційними лаштунками. 

У досліджуваному дискурсі цей фразеологізм переважно актуалізує 
позитивний телеологічний потенціал ефективно, оскільки підкреслює 
плідність та ефективність фемінінного впливу, що зокрема реалізовано 
атрибутом great (кожен великий чоловік зобов’язаний своєю величчю 
якійсь не менш великій жінці, яка піклується про нього): 

(3) You’d more likely walk past Angie Bowie and Mrs. Marvin Gaye 
in the street without noticing. But the say that behind every great man 
there has to be a great woman (Daily Record, Jan. 7, 2006, p. 18). 

Інші фразеологізми цієї групи містять параметризатори, що 
позначають такі метафорично асоційовані з владою атрибути, як 
фундаментальність (man/woman of substance), вагомість (man of weight), 
просторовий орієнтир ‘верх’ (man higher up, man at the top), а також 
метонімічний перенос місця зустрічі найвпливовіших людей світу на 
власне учасників зустрічі (Davos man). 

У досліджуваному дискурсі, за умови відповідної емпатії мовця, 
ці фразеологізми переважно реалізують телеологічну оцінку ефективно: 

(4) Homer proves he is a man of substance. From Homer Simpson to 
Bob Geldof, ten famous males have been named the Man of the Decade 
(Birmingham Post, Oct. 24, 2005, p. 7). 

(5) Melinda Gates: A woman of substance: Emerging from the shadow 
of the richest man on Earth is not a pampered housewife, but one of the 
most powerful women in the world, steadily working towards solving 
some of the poor’s most threatening problems (The Observer, Nov. 26, 
2006, p. 43). 

Фразеологізм power behind the throne задіює метонімію, яка 
спирається на символ монархічної влади – трон (throne): 

(6) Britain’s most senior official at the UN claimed to be the victim of 
“character assassination” last night after staff urged a boycott of a 
reception celebrating his promotion to number two in the organization. As 
chief of staff to Kofi Annan, the Secretary-General, Mark Malloch Brown 
is now to be considered the power behind the throne (Sunday Times, 
Jul. 17, 2005). 
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Ідіоми, що позначають суб’єктів влади, переважно спираються 
на предметний гештальт, що складає підґрунтя онтологічної метафори. 

Найбільш частотним є предметний гештальт прототипової особи 
певної соціально-cтатусної категорії, порівн.: king (of the castle), grey 
eminence, uncrowned king/queen, merchant prince, press/drug/oil baron, 
captain of industry, power broker, political master. Така особа має 
титул, звання, професію і/чи посаду (короля/королеви, принца/ 
кардинала/барона/капітана/брокера/володаря тощо), що забезпечують їй 
місце на вищих щаблях владної ієрархії. 

Оцінка референтів таких номінацій залежить від емпатії продуцента 
дискурсу, що втілюється у відповідному лінгвальному контексті. 
Об’єктивно людина високого соціального статусу заслуговує на 
позитивну раціональну телеологічну оцінку ефективно. Ця оцінка 
реалізується у тих випадках, коли референт подібних номінацій 
опиняються у комунікативному фокусі висловлювання, тобто, мета 
мовця полягає у позитивній кваліфікації референта, акцентуації 
його/її здобутків: 

(7) Terry’s a true captain of industry. The Chelsea defender is 
absolutely the right man to lead both club and country in the hunt for 
silverware, says Lo Spall. (Evening Standard, Aug. 11, 2006, p. 58). 

(8) Tony Blair’s valedictory speech to the Labour Party conference 
was one of his best, as befits a master political operator who has won a 
hot-trick of general elections (Scotsman, Sep. 27, 2006, p. 29). 

Наявність у структурі образного складника значення таких 
номінацій гештальта дозволяє їм реалізувати свій емотивно-оцінний 
потенціал. Емотивно-оцінний потенціал таких номінацій може 
актуалізуватися в діапазоні нейтральне ставлення – більш/менш 
інтенсивне несхвалення – зневага в залежності від контексту дискурсу. 

Так, суб’єкт дискурсу може подати референта в гумористичному/ 
іронічному світлі, що викликає більшу/меншу ступінь зневаги до 
нього, як у прикладі (9), де референта grey eminence поставлено в 
обставини, несумісні з його високим статусом, або у прикладі (10), 
де референта king of the castle подано як такого, що надто переймається 
своїм зоряним статусом мачо, якого може бути легко позбавленим. 

(9) Weekending in the West Country, I ran into Sir Peter Hall in the 
Arcadian foyer of the Bath Spa hotel. “Why, Peter”, I cried, surprised to 
find the grey eminence of British theatre in so somnolent a watering 
hole (Evening Standard, Sep. 10, 2003, p. 41). 

(10) Like boxers, bullfighters and bad-ass bond dealers, American 
jazz saxophonists tend to be subject to a myth of machismo. As in The 



54 

Golden Bough, the current king of the castle has to be on the lookout for 
any new kid on the block who might be out to usurp the throne (The 
Independent Sunday, Feb. 25, 1996). 

Позитивна/негативна оцінка нейтралізується, якщо у 
комунікативному фокусі висловлювання знаходиться не власне 
референт подібних номінацій, а пов’язані з ним події: 

(11) Oil baron joins the debate over retirement. Two years short of 
his forced departure from the helm of BP, Lord Browne, 58, has called for 
mandatory retirement ages to be scrapped (The Daily Mail , Apr. 7, 2006, 
p. 95). 

(12) As Gordon Stracham staged a midweek summit with Celtic 
power broker Dermot Desmond, the Parkhead doors were being oiled in 
preparation for the January transfer window (The Daily Mail , Dec. 2, 
2006, p. 124). 

(13) A merchant prince with a modern touch. Mark Whitaker, the 
head of long-standing family firm Johnson and Perrot, mixes a contemporary 
outlook with old-fashioned values (Sunday Times, Nov. 28, 2006, p. 9). 

(14) Fallen press baron Lord Black has failed in a bid to hide claims 
of his lavish lifestyle from jurors at his trial on charges of looting 
Hollinger International for millions of dollars (Evening Standard, Nov. 30, 
2006, p. 30). 

(15) When Gertrude Bell died in 1926, thousands of Iraqis lined the 
streets to watch the funeral parade of the woman described in obituaries 
across the world as “ Mesopotamia’s uncrowned queen”(Daily Telegraph, 
Nov. 25, 2005, p. 17). 

Ідіоми fat cat, queen bee та композит king-fish побудовані на 
ґрунті предметного гештальта тварини (кішки, бджілки, риби). 
Параметризатори fat (товстий)/queen/king (королівський) надають 
опорному найменуванню характеристик, що додають його референту 
вагомості. 

У залежності від емпатії суб’єкта дискурсу ці ідіоми переважно 
реалізують нейтральне (16) чи іронічно-зневажливе відношення до 
референта (17): 

(16) Fat cat’s basic salaries rise to pounds 3 m (Birmingham Post, 
Nov. 24, 2006, p. 17). 

(17) Why, I wonder, was Rachel Whetstone, Michael Howard’s chief 
gatekeeper and Queen bee, looking so uncomfortable at the famous 
bookshop in London? (The Sun, Jun. 15, 2005, p. 24). 

Ідіома the upper crust задіює предметний гештальт харчового 
продукту, а саме хлібної скоринки, та параметризатор upper (верхній), 
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пов’язаний з просторовим орієнтиром ‘верх’, що складає підґрунтя 
орієнтаційної метафори: 

(18) Just weeks after the upper crust chart-topper announced he’s 
one-woman we can reveal he had a highland fling with Jenna MacDonald 
after a concert (News of the World, Nov. 12, 2006, p. 8). 

Концептуалізація суб’єкта влади також відбувається на підґрунті 
подієвого гештальта, порівн.: kingmaker, movers and shakers, opinion 
makers, prime mover, main squeeze, office holder, pretender/ hair to the 
throne, usurper of the throne тощо. Метафоризовані номінативні 
одиниці kingmaker, opinion maker, movers and shakers, prime mover, 
office holder, main squeezer, big hitter відсилають до ситуації, актант 
якої виконує певну дію (створює, рухає, струшує, утримує, 
вичавлює, б’є), що метафорично переосмислюється як здійснення 
владного впливу. Параметризатори king (королівський)/opinion 
(такий, що виражає певну думку)/prime (перший)/office (офісний)/ 
main (головний)/power (могутній)/big (великий), що кваліфікують цю 
дію, додають їй значущості. 

Такі метафори трактуємо як структурні, оскільки вони подають 
соціально-телеологічні дії суб’єкта влади в термінах фізичних дій. У 
структурі образного складника перелічених ідіом метафора взаємодіє 
з метонімією, яка концептуалізує суб’єкта влади на підставі його дій. 

У досліджуваному дискурсі референти таких номінацій, як 
правило, реалізують телеологічну оцінку ефективно: 

(19) Dinner in New York, a fashion show in Paris, tickets to the top 
sporting events of 2007, drink with the movers and shakers or your name 
among the VIP’s on that exclusive guest list… (The Times, Dec. 5, 2006, 
p. 28). 

(20) Sir Kerry St Johnston, who died on November 6 aged 75, was a 
leader of the British shipping industry as chairman of Overseas Containers 
Ltd (OCL), and a prime mover in the development of containerisation, 
the most significant change in global shipping patterns in the modern era 
(Daily Telegraph, Nov. 27, 2006). 

(21) May I testify to his huge service to Parliament, as a holder of 
every office on the Parliamentary and Scientific Committee? (The 
Independent, Oct. 10, 2006, p. 34). 

(22) America also considers Murdoch a mighty big hitter, but when 
he gives blood money to OJ Simpson, the great umpire of public opinion 
raises his finger and declares him out of order (The Observer, Nov. 26, 
2006, p. 13). 
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Фразеологізми pretender/ hair to the throne, usurper of the throne 
спираються на такий артефакт-символ, як троп, що перетворює їх на 
‘троп у тропі’. Метафора, що уподібнює суб’єкта влади претенденту/ 
насліднику/захоплювачу королівського трону, взаємодіє з метонімією, у 
підґрунтя якої покладено символ. 

У досліджуваному дискурсі оцінне наповнення такого фразеологізму 
залежить від емпатії мовця, втіленої у лінгвальному контексті. У 
прикладі (23) фразеологізми не набувають явного оцінного значення, 
оскільки мета мовця не передбачає кваліфікації їх референтів. 

(23) Hair to the throne: Adam Jones is hoping to shed his “Hair 
Bear” tag and take centre stage as a true pop idol (News of the World, 
Jan. 29, 2006, p. 78). 

(24) Martin O’Neill hinted yesterday that, if he enjoyed the luxury of 
selection, Rangers would not be his first choice as potential usurpers of 
the throne to which Celtic acceded last May (Scotsman, Feb. 19, 2005, p. 2). 

Зневажливе ставлення суб’єкта дискурсу до референта може 
бути переданим за допомогою таких атрибутів, як so-called у 
прикладі (25), чи shameless у (26): 

(25) Richard Nevill, earl of Warwick, so called kingmaker who was 
the power behind the throne during the wars of the Roses was born in 
1497 (Coventry Evening Telegraph, Nov. 22, 2005, p. 9). 

(26) And now there is a new pretender to the throne of one of the 
most iconic women in English history – shameless star Anne Marie Duff 
(The Mirror , Jan. 21, 2006, p. 25). 

Метафоризоване фразеологічне сполучення force to be reckoned 
with та образні номінації Mr Big, biggie сформовані на підставі 
абстрактного гештальта, що складає підґрунтя структурної метафори, 
репрезентуючи феномен соціокультурної реальності у термінах 
фізично сприйманої реальності. 

Метафоризоване фразеологічне сполучення force to be reckoned 
with уподібнює суб’єкта влади силі як абстрактному поняттю: 

(27) Demolition crews yesterday moved in on the site that once made 
Lianelli an industrial force to be reckoned with, and took down the 
buildings that had helped give the town its “Sospan” nickname (Western 
Mail , Jan. 21, 2006, p. 6). 

Образні номінації Mr Big та biggie також структуровані на ґрунті 
абстрактного гештальта, а саме, – уявлення про великий розмір, 
уподібненого соціальній вазі. Зменшувальний суфікс суб’єктивної 
оцінки biggie може виражати певну фамільярність мовця по 
відношенню до референта: 
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(28) Any new project with Prince Charles’s name attached to it is 
bound to stir comment. And this one is a biggie: an entirely new town to 
be built over the green fields of the Sherford Valley outside Plymouth in 
Devon (Sumday Times, May, 7, 2006, p. 15). 

Значення групи фразеосемантичних варіантів, що позначають 
важливу, впливову персону, типу big boy/daddy/pot/gun/noise/shot; 
bigwig; big bug/cheese/dog/fish/number/wheel (амер.), структуроване на 
ґрунті різних типів гештальтів. Проте, чільну роль тут відіграє не 
субстантивний компонент, вибір якого до певної міри можна вважати 
випадковим, а саме атрибут-параметризатор. Атрибут big (великий) 
метафорично уподібнює таку фізичну характеристику об’єкту, як 
великий розмір, такій соціальній характеристиці, як соціальна вагомість/ 
значущість. Об’єкт подано предметним гештальтом тварини, порівн.: 
fish (риба)/dog (собака)/bug (жук); артефакту, порівн.: pot (горщик)/ 
gun (гвинтівка)/wheel (колесо)/wig (перука); харчового продукту, 
порівн. cheese (сир); особи певної антропометричної, порівн. boy 
(хлопчик), чи реляційної, порівн. daddy (татко), категорії; подієвим 
гештальтом, порівн. shot (стріляти – постріл); абстрактним гештальтом, 
порівн. number (кількість)/noise (шум). 

У досліджуваному дискурсі перелічені ідіоми переважно не 
набувають явно вираженої негативної чи позитивної оцінки: 

(29) Evolving from Canon agency to big gun of office supplies 
(Sunday Times, Oct. 8, 2006, p. 10). 

(30) Everyone knows that Google is a big noise, but Mr Duncan’s 
comments that the internet company would pocket PS 900 m in revenues 
in this country this year, really highlighted just how powerful the unstoppable 
search engine has become (The Independent Sunday, Nov. 5, 2006, p. 2). 

(31) Business big shot Lord Rothermere. Jonathan Hampsworth. 
Otherwise known as Viscount Rothermere, has been diversifying away 
from his family legacy in newspapers since taking over as chairman of the 
Daily Mail and General trust in 1998 (The Times, Nov. 24, 2006, p. 62). 

Інша група фразеосемантичних варіантів, що позначають впливову 
особу, типу top banana/brass/dog сформована за участі атрибута-
параметризатора top (найвищий), що уподібнює більш високе 
місцеположення об’єкта у просторі відносно інших об’єктів високому 
положенню суб’єкта влади на соціальній драбині, складаючи підґрунтя 
орієнтаційної метафори. Субстантивні компоненти уподібнюють 
суб’єкта влади об’єкту природи (банану/banana), тварині (собаці/dog) 
артефакту (грошам/brass) на підґрунті предметного гештальта як 
джерела онтологічної метафори: 
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(32) Top brass at the Donny brook station decided on the move in a 
bid to boost public relations in the Mid West (Sunday Mirror, Dec. 3, 
2006, p. 27). 

(33) Jon top banana at pudding firm. Redditch-based pudding 
creator Jon George Ltd has completed a management buyout that will see 
director Jon George take over the helm of the company (Birmingham 
Post, Oct. 19, 2006, p. 23). 

(34) But status matters to the British because we still have a residued 
feeling we should be top dog (Sunday Times, Dec. 3, 2006, p. 19). 

Крім метафори, у структурі образного складника досліджуваних 
ідіом задіяна також метонімія. Так, ідіоми hidden hand, hand that 
rocks the cradle, the hand that holds the money, сформовані за участі 
метонімії, що концептуалізує суб’єкта влади на підставі такої частини 
його тіла, як рука, та параметризатора, що кваліфікує означуване 
опорного найменування. 

Ідіома hidden hand завдяки наданому епітетом атрибуту, що 
акцентує прихованість намірів суб’єкта влади, може набувати 
негативної етичної оцінки неприпустимо: 

(35) The KGB’s hidden hand in terrorism: Nigel West looks at the 
continuing impact of the notebooks kept by a major in the KGB. A second 
volume shows Russian’s influence overseas (Financial Times, Dec. 23, 
2005, p. 4). 

Ідіоми the hand that rocks the cradle та the hand that holds the 
money, сформовані за взаємодії метафор колисати колиску/володіти 
грошима → впливати на людську долю та метонімії рука, що колише 
колиску/рука, що тримає гроші = рука володаря долі → суб’єкт 
влади. 

У дискурсі вони переважно набувають телеологічної оцінки 
ефективно: 

(36) The hand that rocks the cradle may rule the world, but in 
Washington the hand that holds the money rules the roost (Knight 
Ridder, Aug. 5, 2004, p. ITEM 04218000). 

Таким чином, метафоризовані номінації, що позначають 
вірогідних суб’єктів влади, залучають окремі слова й фразеологізми 
із зв’язаним значенням одного з компонентів, що спираються на 
предметний денотат (соціально-телеологічний або гендерний), та 
образні слова й ідіоми, що переважно структуровані на підґрунті 
предметного гештальта (артефакту, харчового продукту, об’єкту 
природи, тварини, особи певної антропометричної, реляційної чи 
соціально-статусної категорії). Предметний гештальт складає підґрунтя 
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онтологічної метафори. Крім предметного гештальта у структурі 
значення ідіом задіяні також подієвий та абстрактний гештальти, 
що становлять джерело структурної метафори, репрезентуючи 
суб’єкта соціально-культурної реальності у термінах фізичної 
реальності (фізичних дій або абстрактних уявлень про такі фізичні 
властивості, як сила, великий розмір та вага). Крім структурної 
метафори у структурі значення ідіом задіяна також орієнтаційна 
метафора, закорінена у просторовому орієнтирі верх. У переважно 
полімотиваційному образному складнику аналізованих метафоризованих 
номінацій метафора взаємодіє з метонімією. Метонімія, як правило, 
спирається на предметний гештальт, що відіграє у структурі значення 
номінацій роль (квазі)символа влади. Найбільш поширеним джерелом 
метонімії є артефакти-символи корона і трон, а також частина тіла 
людини рука. 

Оцінка референтів аналізованих метафоризованих номінацій 
залежить від емпатії суб’єкта дискурсу. Об’єктивно суб’єкт влади 
заслуговує на позитивну раціональну телеологічну оцінку ефективно 
як такий, що є успішним, конкурентним, володіє певними ресурсами 
впливу тощо. Проте, ця оцінка реалізується за умови, що референт 
номінації знаходиться у комунікативному фокусі висловлювання, 
тобто мета мовця полягає у кваліфікації референта. У відповідністю з 
емпатією мовця, референти таких номінацій можуть набувати й 
негативної етичної оцінки неприпустимо як такі, що порушують 
етичні норми. Наявність у структурі образного складника значення 
таких номінацій гештальта дозволяє їм реалізувати свій емотивно-
оцінний потенціал, що може актуалізуватися в діапазоні нейтральне 
ставлення – більш/менш інтенсивне несхвалення – зневага до 
референта в залежності від емпатії мовця, що втілюється у контексті 
дискурсу. 

Перспективи дослідження вбачаємо у порівнянні образних 
метафор ВЛАДИ, що функціонують у британському та американському 
публіцистичному дискурсі. 
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Чорновол-Ткаченко Р.С. 
 

КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ 
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ТЕКСТУ 

ДИЛОГІЇ Л. КЕРРОЛА “ALICE IN WONDERLAND” 
 

Метою статті є встановлення когнітивної структури концепту 
дилогії Л. Керрола “Al іce іn Wonderland”. 

Актуальність роботи зумовлена особливим статусом прецедентного 
тексту як складової лінгвокультурної компетентності мовця, основної 
передумови й учасника реалізації інтертекстуальності, що є 
фундаментальним принципом сучасної культури постмодернізму. 

Новизна положень дослідження полягає у виокремленні й 
систематизації засобів мовного втілення прецедентності, що 
вербалізують концепт дилогії Л. Керрола “Al іce іn Wonderland”, 
встановленні їх структурно-семантичних і стилістичних характеристик. 

Концепт прецедентного тексту дилогії Л. Керрола розуміємо як 
стереотипне уявлення про цей текст, сформоване у представників 
англомовної спільноти не лише власне текстом, але й також його 
численними вербальними й невербальними версіями. 

Оскільки дилогія Л. Керрола існує вже більше 140 років, концепт 
цього тексту давно увійшов до концептосфери англомовної лінгво-
культурної спільноти. Базовий шар концепту представляє стереотипні 
ознаки дилогії у свідомості носіїв англомовної культури. Разом з 
тим, засобами передачі цього концепту новим членам співтовариства 
є не тільки власне текст дилогії в його канонічній зафіксованій 
письмовій формі, але й усе численніші його вербальні й невербальні 
версії, включаючи адаптації, перекази, ілюстрації, комікси, екранізації, 
комп’ютерні ігри тощо. Найчастіше такі варіанти формують периферію 
концепту прецедентного тексту дилогії, який є частиною індивідуального 
когнітивного простору. При створенні таких варіантів концепт 
прецедентного тексту дилогії, який лежить в їхній основі, піддається 
численним трансформаціям, що підвищує нестабільність не тільки 
його периферії, але й базового шару, що проявляється, зокрема, у 
варіативності імені даного концепту. 

Частотний аналіз показує, що ім’ям концепту дилогії Л. Керрола 
слід вважати словосполучення “Alіce іn Wonderland” (55 %), яке 
може також бути розширене лексемою “adventure”. Серед інших 
імен концепту – скорочена назва другої частини дилогії “Through 
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the Lookіng Glass” (28 %) і скорочена до імені головної героїні назва 
першої частини (“Al іce”, 15 %). Периферійним варіантом імені 
концепту є лексема “Wonderland” (2 %), яка свідчить про те, що 
дилогію Л. Керрола можна розглядати також як оповідання про 
світоустрій винайденої ним країни, і яка наближає цей твір до у 
традиції літератури фентезі. Така варіативність імені концепту 
свідчить про асиметричну значущість частин дилогії – соціально 
задане очевидне домінування першої частини трохи ослаблено 
популярністю другої частини у дорослої авдиторії, яка і складається 
з основних творців соціально значущих текстів, а отже – ініціаторів 
інтертекстуальних відносин. У будь-якому разі, ім’я концепту вказує 
на головну героїню (“Alіce”) і місце подій (“Wonderland”), що 
свідчить про важливість цих параметрів для структури концепту. 

Розглядаючи концепт “Alіce іn Wonderland” у вигляді міжфреймової 
мережі, що складається з предметно-центричного, посесивного, 
таксономічного, акціонального та компаративного фреймів (модель 
С.А. Жаботинської1), можна виділити його наступні центральні та 
периферійні параметри. У предметно-центричному фреймі закономірно 
центральним є слот, котрий організовує інформацію щодо основної 
якості сутності, що розглядається (ДЕЩО є ТАКИЙ [якість]) – її 
популярності (17 %, наповнення “classіc”, “ masterpіece”, “successful”). 
Серед периферійних якісних параметрів концепту дилогії – її розмір 
(2 %, наповнення “ lіttle” ). Цікаво також індивідуальне наповнення 
параметру зовнішньої оцінки “ultіmately elusіve” (1 %); таким чином, 
будучи найвідомішим добутком англомовної дитячої літератури, 
дилогія Л. Керрола зберігає свою загадку. Кількісні параметри є для 
концепту дилогії периферійними (ДЕЩО є СТІЛЬКИ [кількість]): 
4 %, наповнення “two/both”. Втім, незважаючи на свою периферійність, 
даний параметр свідчить про те, що в читацькому сприйнятті обидві 
повісті організовані як єдиний концепт. 

Буттєві параметри дилогії (ДЕЩО існує ТАК [спосіб буття]) 
дозволяють визначити її як твір (9 %, наповнення “manuscrіpt” ), при 
цьому конкретне наповнення даного параметра можна пояснити 
важливістю для англомовної лінгвокультурної спільноти першого 
рукописного варіанту повісті, проілюстрованої Л. Керролом самостійно. 
Про важливість цього рукопису для Великої Британії свідчить, 
зокрема, факт її передачі американськими книголюбами Британському 
музею як знак подяки за героїзм англійських військ у Другій світовій 
війні2. При цьому периферійні варіанти наповнення параметра “твір” 
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(“ballet productіon” (3 %) і “vіdeo game” (1 %)) свідчать про набуття 
адаптаціями цього прецедентного тексту власної цінності. 

Як вже зазначалося вище, для концепту дилогії базовими є 
локативні параметри (ДЕЩО існує ТАМ [місце буття]), включаючи 
макролокалізацію (35 %, наповнення “Wonderland”, “strange world 
through the lookіng glass”) і мікролокалізацію (15 %, наповнення 
“ іn/down the Rabbіt Hole”, “ by the (Oxford) rіverbank”). Про важливість 
цих слотів свідчить й ім’я концепту, яке передає відповідну локативну 
інформацію, а також наявність периферійного варіанту імені концепту 
“Wonderland” (2 %). Слот локативних параметрів концепту дилогії 
може мати також індивідуальне наповнення, яке формує периферійний 
шар концепту (ДЕЩО існує ТАМ [місце буття]) і наповнюватися 
також обставиною “ іn the golden dream” (1 %), що підтверджує 
жанрову приналежність тексту до оповідань про сновидіння. 

Досить важливими для концепту дилогії є темпоральні параметри 
(ДЕЩО існує ТОДІ (час буття)), включаючи макролокалізацію (20 %, 
наповнення “1865”) і мікролокалізацію (7 %, наповнення “sunlіt June 
afternoon”). При цьому, темпоральна макролокалізація свідчить про 
існування даного концепту як одиниці наукової картини світу й 
реалізується переважно в довідкових виданнях, у той час як 
мікролокалізація є результатом формування концепту “Alice in 
Wonderland” у рамках наївної картини світу, що зайвий раз підтверджує 
його онтологічний дуалізм. Крім того, макролокалізація “1865” (рік 
створення першої частини дилогії, повісті “Al іce’s Adventures іn 
Wonderland”) ще раз підкреслює асиметрію у відносинах між 
частинами, у той час як мікролокалізація свідчить про владу тексту 
над сприйняттям і про міфологізацію історії твору в читацькій 
свідомості, оскільки насправді день створення повісті про пригоди 
Аліси видалася дощовим і став сприйматися сонячним тільки 
завдяки віршованій присвяті Л. Керрола. При цьому периферійне 
наповнення параметрів макролокалізації, що стосуються другої 
частини дилогії, свідчить про несподівану непевність при її датуванні 
(наповнення “1871”, “ 1872”), підтверджуючи її другорядний статус. Для 
периферійної мікролокалізації дилогії також характерна закономірна 
оцінність: “ іn a moment of pure magіc” (1 %). 

У рамках таксономічного фрейму дилогія Л. Керрола 
категоризується як книга/оповідання (ДЕЩО-вид є рід): 43 %, 
наповнення “book(s)”, “ tale”, “ storіes”) для дітей (ДЕЩО-вид є роль): 
9 %, наповнення (“books/storіes for chіldren”). Надзвичайно цікавим 
тут є периферійне заповнення цього слоту, що знову дозволяє 
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розглядати дилогію як оповідання про сновидіння (2 %, наповнення 
“half dream”), а не чарівну казку (2 %, наповнення “not a faіry story”). 
Таким чином, імпліцитний досвід носіїв наївної картини світу 
дозволяє їм дійти такого ж висновку, що робиться унаслідок 
наукового аналізу: цей твір не є архетипічною казкою. Досить 
закономірним є в даному зв’язку також периферійне визначення 
дилогії як “somethіng about beіng late” (1 %), яке акцентує увагу на 
першій сюжетній дії одного з персонажів, Білого Кролика, і 
підкреслює концептоутворююче значення сюжету. Втім, дилогія 
може також розглядатися окремими авторами наступних текстів як 
“ the answer to murder and conspіracy” (1 %), що свідчить про її участь 
у процесах фаміліаризації. 

Наступним конституентом міжфреймової мережі як форми 
зберігання концепту “Alіce іn Wonderland” у пам’яті реципієнта є 
посесивний фрейм (ДЕЩО-власник [Al іce іn Wonderland] має 
ДЕЩО-власність). У рамках субфрейму “власник має власність” 
даний фрейм організовує інформацію насамперед щодо характерних 
для дилогії предметів (props, 16 %), до яких можна віднести, у першу 
чергу, дзеркало (7 %, наповнення “(old oval cracked) mіrror ”), 
предмет-символ, який займає сильну позицію в другій частині 
дилогії і входить до одного з варіантів імені концепту цього 
прецедентного тексту. Цікаві також периферійні варіанти актуалізації 
цього параметру: “bottle” (1 %) – пляшка, уміст якої міняє ріст Аліси, 
та “mushroom” (3 %) – гриб Синьої Гусені, що виконує аналогічні 
функції. Саме два останні варіанти формують місця контакту 
концепту прецедентного тексту дилогії з іншими концептами, що 
належать, зокрема сфері рок-культури. Для останньої гриб та пляшка 
є варіантами заповнення слотів центрального концепту “ trip”, тобто 
зміни психічного стану шляхом вживання психотропних речовин 
(див., зокрема, композицію “White Rabbit” групи “Jefferson Airplane”), 
тому унаслідок такого контакту, конотація прецедентного тексту 
дилогії піддається пейоризації. Втім особливу увагу насамперед 
варто приділити характеристикам тексту, організованим у рамках 
цього ж фрейму (13 %), центральним з яких закономірно є “nonsense” 
(5 %). 

Незважаючи на важливість інших його складових, основна 
інформація концепту “Alіce іn Wonderland” організована в рамках 
субфрейму “ціле має частину”, що підтверджує сегментність цього 
концепту. Саме ця складова організовує слоти “глави”, “ персонажі”, 
“пародії/вірші”, “ ілюстрації” та “продовження”, що забезпечують 
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основне інформаційне наповнення концепту і його розгорнення в 
процесі аналітичної актуалізації. Аналіз показує, що центральними 
для концепту “Alіce іn Wonderland” є наступні глави першої частини 
дилогії: глава 1 “Down the Rabbіt Hole” (22 %, сюжетні дії “просторове 
переміщення”: “ plunges іnto the rabbіt hole”, 10 %, “follows the Whіte 
Rabbіt”, 9 %, та “трансфігурація”: “ grows too large/too small”, 3 %), 
глава 7 “A Mad Tea Party” (15 %, сюжетні дії “бенкетування”: 
“attends a tea party”, 10 %; “вирішування загадок”: “ dіscusses rіddles 
of tіme”, 5 %), глава 5 “Advіce from a Caterpіllar ” (11 %, сюжетні дії 
“трансфігурація”: “ talks about іdentіty”, 11 %) і глава 12 “Al іce’s 
Evіdence” (9 %, сюжетні дії “бій”: “ loses her temper”, 3 %, і 
“повернення додому”: “ wakes up”, 3  %). 

Результати аналізу ще раз підтверджують, що перша частина 
дилогії має більший концептоутворюючий потенціал, оскільки всі 
базові глави належать саме першій частині. При цьому, пояснити 
саме таку номенклатуру глав можна з точки зору теорії виділеності: 
найбільш центральними для утворення концепту дилогії (а отже, – 
тими, що краще запам’ятовуються) є глави, що перебувають у 
сильних позиціях початку та кінця тексту (1 і 12). Важливість 
концептуального образу глави 7 для концепту дилогії обумовлена, 
насамперед, класичною ілюстрацією божевільного чаювання, яка 
виконана Дж. Тенієлом, і що формує конкретно-почуттєвий образ 
даного прецедентного тексту, а також філософською темою часу, 
цікавої для дорослого читача-генератора наступних текстів. Останнє 
також справедливо і для глави 5, у якій Аліса обговорює із Синьою 
Гусінню проблему “Я”, центральну для філософського світопізнання. 
Найважливішими для концепту “Alіce іn Wonderland” із глав другої 
частини дилогії є глава 6 “Humpty-Dumpty ” (7 %, сюжетні дії 
“вирішування загадок”: “ has a [strange/clever] conversatіon”, 4 %), 
завдяки знаменитому діалогу про природу слів-гібридів з вірша 
“Jabberwocky”, неологізмів, деякі з яких увійшли в нормативну 
англійську мову, і глава 1 “Lookіng-Glass House” (6 %, сюжетна дія 
“просторове переміщення”: “ passes through the mіrror ”, 6 %), завдяки 
знаменитому використанню дзеркала як символічного предмету. 
Периферійні значення цього слоту представлені главою “The Wasp 
іn a Wіg” (2 %), цікавої тим, що вона не увійшла в остаточний 
варіант тексту дилогії, і главами 10 і 11 “Shakіng” та “Wakіng” 
(2 %), що знову зачіпають філософські питання, цього разу – 
об’єктивності реальності. 
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Субфрейм “ціле має частину” організовує також у рамках 
посесивного фрейму інформацію щодо персонажів дилогії Л. Керрола. 
Центральними характеристиками персонажів дилогії є “memorable/ 
strange/assorted (creatures)” (3 %), а їхня номенклатура включає, в 
порядку базовості: 

1) образ центральної героїні – Аліси (31 %); 
2) образ Білого Кролика (“Whіte Rabbіt” , 7 %); 
3) образ Л. Керрола (“Lewіs Carroll” , 7 %); 
4) образ Чеширського Кота (“Cheshіre Cat”, 6 %); 
5) образ Синьої Гусені (“Blue Caterpіllar” , 6 %); 
6) образ Божевільного Капелюшника (“Mad Hatter”, 3 %); 
7) образ Шалама-Балама (“Humpty Dumpty”, 3 %); 
8) образ Білого Лицаря (“Whіte Knіght”, 3 %); 
9) парний образ Крутя і Вертя (“Tweedledum and Tweedledee”, 3 %). 
Інші образи персонажів дилогії є периферійними. 
Невід’ємною складовою концепту “Alіce іn Wonderland”, що 

формує її конкретно-почуттєвий образ та концептуальні образи її 
персонажів, є ілюстрації (27 %) унаслідок категоризації дилогії 
Л. Керрола як твору дитячої літератури, яку неможливо уявити без 
ілюстрацій. Основним ілюстратором дилогії в читацькому сприйнятті 
залишається Дж. Тенієл (12 %), автор найбільш базових ілюстрацій – 
Білого Кролика з годинником (5 %) і божевільного чаювання (4 %), 
на якому представлена також найбільш базова для концепту 
ілюстративна деталь – цінник на циліндрі Божевільного 
Капелюшника (4 %). Про центральний статус цієї деталі свідчить 
також її використання в роботах інших ілюстраторів (див., наприклад, 
ілюстрацію А. Рекхема, відповідний епізод з кінофільмів “Al іce’s 
Adventures іn Wonderland” тощо). 

Субфрейм “ціле має частину” також організовує інформацію 
щодо віршів і пародій, які є невід’ємною частиною концепту “Alіce іn 
Wonderland”. Віршована частина дилогії сприймається переважно як 
“classіcal examples of nonsense verse” (4 %) і представлена, насамперед 
концептом вірша “Jabberwocky” (20 %), “famous/nonsense/sіnіster 
poem” (14 %) про битву із чудовиськом, який реалізується насамперед 
його першою строфою, а також гібридними лексемами “chortle” 
(3 %) “galumph” (2 %), що увійшли до нормативної англійської. 
Іншими центральними для концепту дилогії образами віршів є “The 
Walrus and the Carpenter” (8 %) про те, як Морж і Тесля заманили та 
з’ їли кілька юних устриць, що найчастіше вербалізується цитатою 
“of cabbages and kіngs” (3 %). Периферійними є концепти віршів 
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“The Whіte Knіght’s Song” (3 %) та “The Mouse’s Tale” (3 %). У 
цілому, вірші дилогії Л. Керрола є найважливішою частиною концепту 
“Alіce іn Wonderland” саме для англомовного читача, про що свідчать 
їхні численні перевидання в антологіях та у вигляді окремих збірок, 
у той час як для російськомовного читача дилогія – це насамперед 
прозаїчний текст. Наявність продовжень, концепти яких також 
організовуються у рамках цього субфрейму, є периферійною ознакою 
концепту дилогії (3 %), також як і виражена відсутність моралі (2 %, 
“ціле не має частини”). 

Важливою складовою концепту прецедентного тексту, є також 
інформація щодо його приналежності авторові. Організувати таку 
інформацію можна у вигляді субфрейму “власник належить іншому 
власникові”, що дозволяє ввести до структури концепту “Alіce іn 
Wonderland” образ автора. Так, даний параметр є базовим для концепту 
дилогії, який визначається як той, що належить його авторові, 
Л. Керролу (24 %). 

Акціональний фрейм організовує інформацію щодо базових та 
периферійних дій, у які залучена сутність, що розглядається. Серед 
центральних дій виділяються висміювання дидактизму (10 %, 
наповнення “makes fun of dіdactіcіsm”); серед периферійних дій – 
“просторові переміщення” (2 %, наповнення “ transcends (tіme and 
place)”). 

Компаративний фрейм організовує інформацію, встановлюючи 
стосунки тотожності (ДЕЩО є НІБИТО [корелят]). Втім, cпецифіка 
концепту цього прецедентного тексту вимагає аналізу не кореляту, а 
скоріше інтерпретанти, тобто третього тексту, який забезпечує 
адекватну інтерпретацію такого прецедентного тексту в рамках 
тексту-приймача. Аналіз показав, що для тексту дилогії Л. Керрола 
інтерпретантою може служити, зокрема, твір А. Теннісона “The 
Lady of Shalott”, який контактує з концептом “Alіce іn Wonderland” 
через концептуальний образ дзеркала, реалізований рядком “Sometіmes 
thro’ the mіrror blue”. Така інтерпретанта моделює концепт “Alіce іn 
Wonderland” у його параметрах “dream” та “Wonderland”, завдяки 
чому його інтерпретації набувають трагічності. 

Втім, у відсутність корелятів цього концепту, складові концепту 
“Alіce іn Wonderland” стають корелятом для опису найрізноманітніших 
явищ, які сприймаються як такі, що виходять за межі звичайного та 
буденного: життя дочки Дж. Селінджера (“Alіce-lіke іnversіons/mіrror 
іmage/admіxture of what’s normal can be pretty wonderful”, 3 %), 
ситуації в Іраку (“ the Wonderland of Іraq” , 1 %), ролі митця у 
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культурі своєї країни (“Mad Hatter of Australіan іndіgenous arts”, 
1 %), біологічних експериментів (див. “Resіdent Evіl” ) тощо. 

Незважаючи на те, що такий концепт прецедентного тексту 
зберігається в пам’яті як переважно невербальне утворення, найчастіше 
він актуалізується клішованими десемантизованими структурами, які 
можна розглядати як звукову ілюстрацію концепту, що формує 
звукову форму його конкретно-почуттєвого образу. Запам’ятовуванню 
таких структур звичайно сприяє їх аграматичність і стилістична 
маркованість. Для концепту “Alіce іn Wonderland” базовими є перша 
строфа вірша “Jabberwocky” (7 %), а також його лексеми “chortle” 
(3 %), “galumph” (2 %) “frabjous” (1 %) і парне словосполучення, 
використане Алісою, “curіouser and curіouser” (4 %). Крім створення 
звукового конкретно-почуттєвого образа концепту “Alіce іn Wonderland”, 
такі стилістично марковані аграматичні структури можуть також 
виступати в ролі його імені. 

Однак, не всі вербальні структури, що асоціюються з концептом 
прецедентного тексту, є маркованими. Так, поряд з вищевказаними 
аграматичними структурами, концепт “Alіce іn Wonderland” можна 
представити цитатами “And what іs the use of a book wіthout pіctures or 
conversatіons?” (3 %); “no tіme, no tіme!” (2 %); “Off wіth her head!” 
(2 %); “Everythіng’s got a moral, іf only you can fіnd іt” (1 %); “Sentence 
fіrst – verdіct afterwards” (1 %); “You’re nothіng but a pack of cards!” 
(1 %). Ці клішовані структури можна розглядати як частину мовної 
картини світу представника англомовної лінгвокультурної спільноти, 
засіб актуалізації концепту “Alіce іn Wonderland” у мові. Ці структури 
здатні виконувати зазначену функцію за рахунок своєї лексичної і 
синтаксичної стабільності і тому реалізуються в тексті-приймачі як 
цитати. Разом з тим, найбільш частотною вербальною структурою, 
пов’язаною з концептом “Alіce іn Wonderland”, є імперативна структура 
“ read me”, утворена за моделлю написів “drіnk me”, “ eat me” і 
яка використовується у всіх комп’ютерних програмах для 
позначення файлу з інформацією для користувачів. Втім, лексична 
трансформованість, сфера використання, частотність і зміна 
функціональної навантаженості цієї структури робить її неявною 
алюзією, із дуже низьким індексальним потенціалом, і – зазвичай – 
вона не здійснює посилання на концепт “Alіce іn Wonderland” за 
принципом метонімії, що знижує її рейтинг серед інших 
вербалізаторів цього концепту. 

Наведені вище результати аналізу структури і інформаційного 
наповнення концепту “Alіce іn Wonderland” можна унаочнити, якщо 
скористатися моделлю концептуальної міжфреймової мережі,3 яка 
представляє можливу структуру концепту: 
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Концептуальна міжфреймова мережа, що представляє структуру 
концепту “Al іce іn Wonderland” 

 
  ДЕЩО 

Корелят: 
A. Tennyson 

“The Lady of Shalott” 

  

 СТІЛЬКИ 
Кількість: 
two 
both 
 
 

є 

 
 
 

є нібито 
 
 

є 

ТАКЕ 
Якість: 
classic 
masterpiece 
successful 
(ultimately 
elusive) 

 

ДЕЩО 
Пацієнс/Об’єкт: 
makes fun of didacticism 
transcends time & place 
 

 існує 

 
 

діє на 
 
 
 
 

існує 

 
ДЕЩО 

Alice in Wonderland 
 
 
 
 

існує 

 
 
є 
 
 

має 
 

ДЕЩО 
Рід/Роль: 
book(s) 
stories for children 
tale 
(not a fairy tale) 
(something about 
being late) 

ТАМ 
Місце: 
Wonderland 
strange world 
through the looking glass 
down the Rabbit Hole 
(in the golden dream) 

ТОДІ 
Час: 
1865 
(in a moment 
of pure magic) 

 
 

має 
 
 
 

ДЕЩО 
Власність: 

ТАК 
Спосіб: 
manuscript 
 

ДЕХТО 
Власник: 
Lewis Carroll 

     
Props: 
mirror 
nonsense 
mushroom 
bottle 

Глави: 
Сh.1 “Down the Rabbit Hole” 
Ch.7 “A Mad Tea Party” 
Ch.5 “Advice from a 
Caterpillar” 
Ch.12 “Alice’s Evidence” 
Ch.6 “Humpty-Dumpty” 
Ch.1 “Looking-Glass House” 
(“The Wasp in a Wig”) 
(Ch.10, 11 “Shaking” & 
“Waking”) 
(сюжетні дії): 
plunges (into the rabbit hole) 
follows (the White Rabbit) 
grows too large/too small 
attends (a tea party) 
discusses (riddles of time) 
talks (about identity) 
loses her temper 
wakes up 
(has a (strange/clever 
conversation)) 
(passes (through the mirror)) 

Персонажі: 
(memorable/strange/assorted 
creatures) 
Alice 
White Rabbit 
Cheshire Cat 
Blue Caterpillar 
Mad Hatter 
Humpty Dumpty 
White Knight 
Tweedledum and 
Tweedledee 

Вірші: 
(classical 
examples of 
nonsense verse) 
“Jabberwocky” 
“The Walrus 
and the 
Carpenter” 
(“The White 
Knight’s Song”)  
(“The Mouse’s 
Tale”) 

Ілюстрації: 
“Білий Кролик з 
годинником” 
“ Божевільне 
чаювання” 

 

Перспективи дослідження пов’язуємо з вивченням когнітивних 
механізмів взаємодій прецедентних текстів у рамках інтертекстуальних 
відношень, а також умов інтеграції інтертексту до текстів-приймачів. 
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3. Там само. 

 
 
 

1.3. ГЕРМАНІСТИКА 

 
 
 
УДК 811.112.2’1 

Гончаренко Л.О. 
 

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ЗАПОЗИЧЕНЬ 
У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ 

 
Виникнувши у ході пізнання та освоєння людиною оточуючого 

світу, мова стала засобом об’єктивації та словесного оформлення 
людського мислення як здатності до виділення та закріплення в 
свідомісті різних фрагментів об’єктивної реальності у вигляді понять – 
ідеальних сутностей узагальнюючого характеру. Своє матеріальне 
втілення останні знайшли в одиницях мови, які в особливій формі 
фіксують набуті людиною знання про все розмаїття властивостей, 
якостей та взаємозв’язків оточуючої її дійсності. 

Мова та суспільство утворюють єдність особливого роду: мова є 
постійною умовою, знаряддям і результатом взаємовідносин людини 
з оточуючим світом, через що реалізуються дві основні функції мови – 
номінативна та комунікативна. В актах комунікації за допомогою мови 
відбувається відображення об’єктивної реальності, яка перебуває в стані 
постійного руху та розвитку, що зумовлює таким чином постійні 
зміни і в самій мові, адже, як вдало відмітив Серебренніков Б.А., “мови 
не можуть не змінюватися перш за все з тієї простої причини, що в 
основі актів комунікації, засобом практичного здійснення яких і є 
мова, лежить відображення людиною оточуючої її дійсності, яка 
сама знаходиться в постійному русі та розвитку”.1 
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Відображення в мові знаходить також розвиток суспільної 
свідомості та мислення, що є результатом розвитку суспільства. Сама 
мова є вторинною, матеріальною формою існування мислення, тому 
твердження про те, що всі явища об’єктивної реальності підлягають 
постійним змінам, що рух є “найважливішим атрибутом, способом 
існування матерії”,2 як це подається у філософському словнику, 
відноситься також і до мови. Підпорядковуючись у своєму розвитку 
загальним законам діалектики, “мова в цілому є динамічною 
системою, оскільки вона пов’язана з діяльністю людини, що сприяє її 
розвитку, збагаченню та вдосконаленню”.3 

Динаміка розвитку мовних норм та характеру мовних уподобань 
визначається сьогодні сферою засобів масової інформації. Це 
пояснюється тим, що завдяки широкому інформаційному простору 
саме тут відображаються живомовні процеси, виразно простежуються 
тенденції розвитку мови. Головним завданням засобів масової 
інформації є вплив на громадську думку шляхом викладу фактів 
політичного, економічного, культурного та іншого життя суспільства. 
Саме вони служать зразком для наслідування та визначають здатність 
мови впливати на формування масової культури і масової свідомості.4 

Звісно, що у лексиці постійно накопичується інформація про 
історію й культуру народу, який взаємодіє з іншими народами. Але в 
наш час виникають зовсім нові інформації, пов’язані з прогресом 
суспільства на всіх рівнях його розвитку, зі знову виниклими 
реаліями існуючого світу. Справедливо стверджує Степанова М.Д., 
що ці “ інформації містяться в семантиці слова, його значеннєвих 
нашаруваннях. Минуле й сьогодення злиті в слові воєдино, більш 
того, основним шляхом поповнення лексики є переосмислення слів, 
давно відомих у мові”.5 Акумуляція (накопичення) лексикона стає 
більш очевидною при спостереженні, при послідовному вивченні 
переосмислення слова. 

Таким чином, лексичні запозичення є важливим індикатором 
культурно-цивілізованого впливу. Найважливішим мотивом для 
запозичення є усвідомлення того, що інша мова може стати джерелом 
для придбання цінностей, досягнень або стилю життя. 

Предметом запозичень є вербальні знаки для позначення речей, 
зображень, “культурні слова”, “ інтернаціоналізми”, лексеми “люкс”, 
придбані за мотивами престижу.6 

Розповсюдження іншомовних слів розглядається в мові з різних 
позицій і визначається в основному негативно: 
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1. З боку психології: вживання запозичень вважається снобізмом, 
елітарним вживанням. 

2. З боку філології: запозичення являються непотрібними для 
німецької мови словами і таким чином ведуть до появи дублетов. 

3. З боку політики: вживання запозичень порушує національну 
ідентичність. 

4. З соціального боку: ці лексичні одиниці ведуть до приниження 
людей, котрі не знають тієї мови, з якої прийшло запозичення.7 
Ці заперечні характеристики призводять до численних дискусій. 

Більшість запозичуваної лексики у сучасній німецькій мові асимілюється 
і при вживанні відповідає правилам німецької граматики, але буває і 
навпаки. Запозичення проникали і раніше в мову, у такі класичні 
галузі, як спорт, дозвілля, одяг, реклама, і не вживались в таких 
сферах, як сім’я, погода. 

Суспільно-політична лексика є частиною словникового складу, 
яка виявляє найбільшу залежність від дії зовнішніх по відношенню 
до мовної системи чинників, тому соціальні чинники справляють 
значний вплив на її формування, функціонування та основні 
властивості. Необхідно підкреслити специфіку складу цього шару 
лексики. Про своєрідність лексики суспільно-політичного змісту 
Є.В. Розен писав: “З одного боку, її тематичний діапазон дуже 
широкий і межі його дифузні: це терміни політики, економіки, 
торгівлі, юриспруденції, військової справи – прямі найменування та 
перифрази, повні назви та абревіатури тощо; з іншого, – за багатьма, 
здавалось би, більш чи менш повсякденними найменуваннями, 
метафорами та навіть власними назвами може стояти певний 
комплекс політичних уявлень та понять. Вони й складають те 
додаткове значення, якого слово – іноді тільки на деякий час – 
набуває в політичному контексті”.8 

Сучасна німецька лексика суспільно-політичного змісту являє 
собою, таким чином, особливу за своїм складом та функціями групу 
лексичних одиниць. Р. Гроссе пише з цього приводу про те, що 
німецька історія в останні десятиліття яскраво продемонструвала 
таку особливість: мова політики та економіки є не лише суто 
професійною мовою. При політико-соціальному розвитку також 
виникає потреба у запозичених словах для позначення нових предметів, 
нового стану речей та нових результатів пізнання, які є потрібними 
для досягнення певних цілей у суспільній комунікації. Більше, ніж в 
інших сферах, у політиці, особливо в економічній та соціальній, 
потрібен вплив на широкі верстви населення, який досягається 
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насамперед завдяки мовній комунікації. У словах, які при цьому 
використовуються, номінативна функція порівняно з ідеологічною 
оцінкою нерідко відступає на задній план, а частотність та винятковість 
певних слів і зворотів слугують для переконання, а також маніпулювання 
з метою впливу на свідомість і поведінку певних верств населення. 

Вихідним моментом у підході до питання про виявлення причин 
мовних змін, як стверджує Розен Є.В., є положення про двобічну – 
екстралінгвістичну та мовну – детермінацію розвитку словникового 
складу мови.9 

Значну роль в історичному розвитку мови відіграють процеси 
мовних контактів, які сучасна лінгвістика визнає одним із 
найважливіших зовнішніх чинників мовної еволюції. Дія цього 
чинника тісно пов’язана з процесами суспільного розвитку, тому 
мовні контакти, як правило, передбачають також наявність інших 
видів контактів – культурних, економічних, політичних, етнічних 
тощо.10 

Дослідники визнають також, що “мовні контакти мають 
розглядатися як один з аспектів творчості в мові”,11 адже мовець 
може не лише спиратися на можливості власної мови, але й 
знаходити стимули та зразки для створення нових знаків за межами 
власної мови, в іншій мові. 

Процес запозичення іншомовної лексики детермінується, 
насамперед, дією екстралінгвістичних чинників, до найголовніших з 
яких на сьогоднішній день належать процеси широкої політичної та 
економічної інтеграції країн європейського та світового співтовариства, 
бурхливий розвиток науки та техніки, застосування досягнень 
науково-технічного прогресу в різноманітних сферах практичної 
діяльності людей, широке міжнародне співробітництво в галузях 
культури, освіти, спорту тощо. Академічні обміни на науковому 
рівні також сприяють привнесенню в чужу культуру звичаїв, 
традицій, вірувань, стилів життя, характерних для іншої культури. 
Зазвичай це відбувається через вербальне спілкування, соціокультурну 
комунікацію, встановлення дружніх зв’язків з представниками інших 
культур, носіями іноземної мови. Лексика, запозичена в ході цих 
контактів, є важливим джерелом кількісного збагачення фонду 
номінативних одиниць мови як у сфері загальнолітературної лексики, 
так і у сфері термінології різних галузей знань. 

До чинників внутрішньосистемного характеру, які є релевантними 
для процесу запозичення, потрібно віднести такі: 
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1) тенденція до економії мовних засобів, яка є особливо актуальною за 
умов загального прискорення ритму життя в період науково-
технічної революції та постійної інтенсифікації всіх життєвих 
процесів сучасного суспільства. Перевага віддається більш 
раціональній – з цієї точки зору – іншомовній лексемі, зокрема, 
англійській. Пор.: der Check – die Überprüfung – перевірка, 
контроль. Такі запозичення є вторинними назвами денотатів, а 
отже є проявом не лише мовної економії, а й, одночасно, її 
протилежності – явища надмірності в мові; 

2) тенденція до диференціації, уточнення в межах більш загального 
поняття, тобто іншомовні лексеми є гіпонімами. Пор.: jobben – 
“zum Zweck des Geldverdienens vorübergehend eine Arbeit verrichten” 
– працювати, підробляти – в межах більш загального поняття 
“arbeiten”; 

3) прагнення до створення більшої емоційності та експресивності 
мовних висловлювань. Пор.: der Horror – жах; Super-/super-; 
Mega-/ mega- – супер-, мега- (використовуються з метою підсилення 
значення) тощо, а також утворення евфемізмів, напр.: das 
Seniorenheim/die Seniorenresidenz – замість das Altenheim/das 
Altersheim – будинок для престарілих та ін. 
Як видно з цих прикладів, запозичення, зумовлені внутрішніми 

чинниками мовного розвитку, не є назвами для нових предметів та 
понять, які з’являються в суспільній практиці мовців, а лише слугують 
для вдосконалення існуючої системи номінації вже відомих денотатів. 
Тобто фрагмент картини світу при цьому не змінюється, як це буває 
при запозиченні слова разом з поняттям, а лише, внаслідок взаємодії 
мов, змінюється спосіб його відображення в мові.12 

Мова, як відомо, є складноструктурованою, поліфункціональною 
системою, яка постійно еволюціонує під впливом цілої низки зовнішніх 
та внутрішніх чинників. Дія цих чинників або, як їх називає 
Б.М. Головін, умов, завжди здійснюється комплексно, оскільки будь-
які зміни в мові відбуваються за певних внутрішніх та зовнішніх 
умов одночасно. Він вказує також на те, що “внутрішні умови мовних 
змін визначаються системними зв’язками та відношеннями, що 
діють у самій мові, а також знаковим матеріалом, що є в її 
розпорядженні. Зовнішні умови залежать від зв’язку та взаємовідносин 
мови з суспільством, свідомістю людини, природою тощо, тобто 
від соціальних детермінантів, які є складною та взаємокорелюючою 
системою, між складниками якої існують ієрархічні стосунки. Певні 
зрушення в цих структурах змінюють їх зв’язки з системою мови, на 
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що мова реагує змінами у своїй структурній організації та її 
функціях”,13 проявляючи внаслідок цього подвійну залежність своєї 
еволюції – від середовища, в якому вона функціонує, з одного боку, 
та її внутрішнього механізму та будови, з іншого. Відомо також, що 
в кінцевому результаті мова змінюється з метою максимально 
відповідати своєму призначенню в людському суспільстві – бути 
засобом спілкування та пізнання, а протиріччя між зміненими 
комунікативними та когнітивними потребами мовців та засобами 
даної мови, що знаходяться в їх розпорядженні, стають головними 
стимулами всебічних перетворень. 

Результати відображувальної розумової діяльності людини 
закріплюються безпосередньо в одиницях лексики, зокрема, в словах, 
якими можна оперувати в процесі спілкування, а також закріплювати 
їх як певний етап пізнання.14 У зв’язку з цим, а також з тим, що 
лексична система є відкритою системою для будь-яких входжень, 
лексичний рівень є тим складником мовної системи, який найшвидше 
зазнає змін внаслідок появи нового в позамовній реальності. 

Отже, вивчення лексики як компонента, що формує мовну 
модель світу, передбачає її розгляд у тісному взаємозв’язку з 
умовами життя мовців, з ідеологією відповідного мовного колективу, 
історичною та соціальною формами існування мови. 

Врахування широкого соціального контексту визнається сьогодні 
основним принципом вивчення суспільно-політичної лексики в 
соціолінгвістичному аспекті, адже динамічні тенденції мови взагалі, 
а особливо – її лексико-семантичної системи, найбільш чітко 
виявляються в різноманітних специфічних обставинах взаємодії мови 
з життям суспільства. Такий підхід дозволяє виявити та описати 
механізм взаємовідношення соціального та мовного, відображення 
першого в другому, кореляції змін, які відбуваються в цих сферах 
людської діяльності. 

Розвиток досліджуваної частини словникового складу 
детермінувався на даному етапі новітньої мовної історії впливом 
таких зовнішніх щодо мовної системи та специфічних для 
німецькомовного соціуму чинників, як усунення дії комуністичної 
ідеології в державному масштабі, зміною існуючого суспільного 
ладу, державним об’єднанням Німеччини, а також загальними 
особливостями розвитку сучасного суспільства. Ці чинники викликали 
активізацію варіативності одиниць лексико-семантичної системи 
мови, інтенсифікацію номінативних процесів, ріст числа іншомовних 
запозичень тощо. 
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Мовні наслідки радикальних суспільно-політичних перетворень 
у житті східнонімецького мовного соціуму характеризують, таким 
чином, словниковий склад як адаптивну систему, здатну до саморегуляції 
та пристосування до змінених умов функціонування, що є можливим 
завдяки таким сутнісним характеристикам лексичного складу, як його 
рухомість та відкритість, екстралінгвістична детермінованість значення 
лексичних одиниць, історична рухомість та мінливість лексичних 
угрупувань. 

Відомо, що лексика не лише відображає “картину світу” та є 
вираженням суспільної свідомості, але й, маючи відносну самостійність, 
здатна впливати на виникнення суспільних уявлень та поглядів 
людини і формувати її суспільну свідомість. Значною мірою це 
стосується суспільно-політичної лексики, сфера функціонування якої 
охоплює різні галузі життя та діяльності мовців, зокрема: політика, 
економіка, екологічні проблеми тощо. 

Своєрідність реалій, відображуваних фактичним матеріалом, 
виявляється в їх безпосередній віднесеності до конкретного 
екстралінгвістичного фрагмента дійсності, який у геополітичному 
плані обмежується територією сучасної Німеччини та в хронологічному 
– останнім десятиліттям новітньої німецької історії, що в більшості 
випадків зумовлює необхідність наявності фонових соціокультурних 
знань для адекватного сприйняття досліджуваних мовних знаків. 

Пізнання людиною навколишнього світу та вдосконалення 
суспільства є безперервним процесом, у ході якого зазнають постійної 
трансформації зв’язки мовної системи з позамовною реальністю. 
Постійним є і вдосконалення відображення зовнішнього світу в 
словах, уточнення мовної картини світу. В сучасну епоху бурхливого 
суспільного розвитку постійно виникають нові зовнішні імпульси, 
що стимулюють розвиток лексико-семантичної системи мови та 
диктують необхідність звернення лінгвістів до лексичних процесів, 
насамперед, у таких неогенних сферах, як суспільно-політичне життя 
мовців, реєстрації словникових змін та моделювання розвитку 
словникового складу мови. В цьому взаємозв’язку не позбавленими 
теоретичного та практичного інтересу могли б стати подальші 
спостереження за розвитком словникового складу, за процесом 
поповнення різних підрозділів вокабуляра інноваціями всіх типів, що 
сприяло б більш глибокому проникненню в механізм функціонування 
сучасної німецької мови. Значний інтерес являє, на наш погляд, 
також процедура кодифікації сучасних вокабулярних інновацій 
словниками різних типів. 
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УДК 811.112.2’37 

Лысейко Л.В. 
 

РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМЫ SUNNE MANE, STERN 
В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Средневерхненемецкий период в истории немецкого языка 

совпадает с бурным развитием феодальных отношений в Германии, с 
крестовыми походами и возникновением рыцарской культуры, которая 
пребывала под значительным влиянием французской литературы и 
искусства. В исследуемый период происходит развитие рыцарской 
литературы, церковной прозы, значительно расширяется использование 
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немецкого языка в деловой сфере, а именно в канцелярских документах, 
грамотах, торговых и юридических текстах.1 

Лексемы, относящиеся к астральной семантике (sunne – ‘солнце’, 
mane – ‘луна’, stern – ‘звезда’), представлены в средненемецких текстах 
и словарях следующим образом. 

В свн. языке лексема sunne обозначала Солнце как небесное 
светило, которое дает свет и тепло.2 Семантическое значение sunne в 
синтагматическом аспекте в свн. языке представлено следующим 
образом: 
1) do der luft mit sunnen viure wart getempert und gemischet, dar gap 

wazzer sine stiwe, da wart erde ir lîp erfrischet – ‘воздух был обожжен 
и смешан огненным Солнцем, тогда свою поддержку оказывала 
вода и освежалось тело Земли’; 3 

2) man hat da, swaz man wolte, daz der meie bringen solte: den schate 
bi der sunnen, die linden bi dem brunnen, die senften linden winde, 
die Markes ingesinde macheten’ – ‘имеешь то, что хочешь, что 
должен был май принести: тень от Солнца, липы у колодца, 
нежное веяние лип, которое создавали слуги Марка’; 4 

3) so die bluomen ûz dem grase dringent, same si lachen gegen der 
spunden sunnen, in einem meien an dem morgen fruo, und diu 
kleinen vogellin wol singent in ir besten wise die si hinnen, es ist wol 
halb ein himelriche – ‘так пробиваются цветы из травы, вместе 
они смеются играющему Солнцу ранним майским утром и 
маленькие птички в своей наилучшей манере, это почти царство 
небесное’.5 
Сочетания mit sunnen viure wart getempert (‘огненным Солнцем 

был обожжен’, 27 СУ), den schate bi den sunnen (‘тень от Солнца’, 20 
СУ) образуют лексические и системные контексты, слова viure и der 
schate определяют лексическое и семантическое значение исследуемой 
лексемы. Так имя прилагательное ‘огненный’ указывает на наличие 
семы ‘тепло’, а имя существительное ‘тень’ – на наличие семы 
‘свет’. Контекст gegen der spunden sunnen lachen (‘смеяться напротив 
играющего Солнца’, 19 СУ) является грамматическим и несистемным, 
значение в данной ситуации не обусловлено семантикой sunne. Речь 
идет о персонифицированном представлении о Солнце. Что касается 
грамматического рода исследуемого слова, то в свн. языке преобладает 
мужской род, особенно в персонифицированном употреблении во 
второй половине XI века, большей частью при сопоставлении с 
Луной: der mane ist eraltet, so erblindet er in beiden ougen, daz er den 
sunne nieht gesehen hat (‘Луна состарилась, ослепла на оба глаза, так 
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что не видела она Солнце’, 18 СУ); в данном сочетании описываются 
изменения фаз Луны, доминирующей семой является ‘изменение’; 
des manen und des sunnen eclipsis und ir wandel art (‘затмение Луны и 
Солнца и способ их изменения’, 6 СУ): в этой ситуации речь идет об 
астрономических процессах, которые свойственны таким небесным 
светилам, как Солнце и Луна.6 Однако следует отметить, что в 
средние века тексты на астрономическую тематику практически 
отсутствовали. Со стороны анализа синтагматических связей 
лексемы sunne вышеприведенные контексты являются лексическими 
и системными, значение слова обусловлено его семантикой. 

Наравне с мужским родом употреблялся также вариант женского 
рода: die sonne dar als e erschein – ‘когда появляется ясное Солнце’ 
(24 СУ). Наряду с формой sunne в свн. языке начинают употребляться 
формы sonne и zonne.7 

В свн. языке sunne относится к слабому типу склонения, однако 
в конце XI века встречаются формы сильного склонения: er gebot der 
sunne, das ist war, daz si lieht habet – ‘он дал Солнцу то, что оно имеет 
свет, это правда’ (26 СУ). 

В двн. языке речь шла о тройственном союзе небесных тел, а 
именно Солнца, Луны и Звезд (или звезды). Это тройственное 
употребление сохраняется также в свн. языке: moehte ich ir die 
sternen gar, manen unde sunnen, zeigene in wunne – ‘в блаженстве я 
хотел бы показать ей все звезды, Луну и Солнце’ (27 СУ). В свн. 
языке sunne употребляется для обозначения небесного светила, 
сопоставляется с тапе и stern. 

В свн. языке Солнцу приписывались человеческие ощущения: die 
sunne freut sich (‘Солнце радуется’); so ir die sunnen vro sehet, schoenes 
tage ir jehet (‘так посмотрит на нее Солнце радостно и пройдет день 
красиво у нее’); die sunne, die erd, all was betruebt war zuvor, daz frewt 
sich heut an diesem tag (‘Солнце, Земля, все, что прежде было 
печальным, радуется сегодня в этот день’).8 Также sunne употреблялось 
в следующих высказываниях: sunne, schein, schein, treib die wolken 
vor dein ‘свети, свети Солнце, прогони тучи от себя’); ich klage dir, 
Sunne, daz mir diu liebe tuot so we (‘я жалуюсь тебе, Солнце, что 
любовь доставляет мне такую боль’): в первом контексте проявляется 
семантика sunne – ‘свет’, Солнце светит, и таким образом разгоняет 
тучи; а во втором – персонифицированное значение исследуемой 
лексемы.9 Персонификация sunne была свойственна для двн. языка, 
это явление сохраняется и в свн. языке: к Солнцу обращались как к 
божеству. Частотными синтагматическими партнерами sunne являлись 
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следующие группы слов: глаголы tempern, liehten, scheinen, erscheinen, 
treiben, которые указывают на свойства объекта, номинируемого 
исследуемой лексемой, обусловленные ее семантикой; к этой группе 
относится также глагол treiben, потому что, когда появляется Солнце, 
оно ‘разгоняет’ тучи; sich freuen, geben, haben, lachen – в 
персонифицированном употреблении; имена существительные mane, 
stern, lieht, viure, eclipsis, schate, которые указывают на связь с 
другими словами астральной символики, на свойство Солнца давать 
свет, тепло, а также затмение Солнца. Для описания характеристик 
частотными синтагматическими членами выступали такие имена 
прилагательные: schoen, vro, spilnd, betruebet. Еще с древних времен 
ассоциация Солнца с его качествами давать тепло и свет вызывала у 
людей положительные эмоции и настроения, а словоформа betruebet 
употребляется для описания состояния, которое было до появления 
Солнца. 

Выделенные в результате нашего анализа лексико-семантические 
варианты sunna представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Лексико-семантические варианты лексемы sunna в cвн. текстах 

и частота их употребления 
 

№ 
з/п 

Лексико-семантические 
варианты 

Частота употребления 
Формы, 

встретившиеся в 
текстах 

абсолютная 
(СУ) 

относительная 
(%) 

1 Небесное тело, дающее свет 
и тепло 

167 100 sunne, 
sunnen, 
sonne 

 Всего 167 100,00  

 
В парадигматическом аспекте sunne выступает, как и в двн. 

языке, семантическим синонимом по отношению к тапе и stern в 
значении ‘свет’ и образовывает контрадикторную оппозицию по 
отношению к своим качествам: sunne schein – sunne niht schein, sunne 
tempert – sunne niht tempert. В свн. языке исследуемая лексема 
обозначала конкретное понятие: ‘небесное тело, которое дает свет и 
тепло’, поэтому не являлась родовым понятием по отношению к 
другим словам ЛСГ астральной семантики.10 

На протяжении периода функционирования свн. языка с 
исследуемой лексемой не произошли изменения на уровне сем, 
семем, однако расширилась сфера употребления слова: с помощью 
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основы sunne образовывались новые оттенки значения – suennen 
(‘греться на Солнце’), suennelîn (‘солнышко’), halbsunne (‘полусолнце’), 
vollsunne (‘полное солнце’). Данные композиты употреблялись, когда 
Солнце опускалось за крыши домов или, наоборот, находилось 
высоко над крышами домов; nebensunne (‘неподвижная звезда’). В этих 
сложных словах sunne имеет определяемое значение, а в композите 
sunnenbild (‘отражение’ в зеркале) – определяющее значение. 

Таким образом, семантический анализ лексемы sunne позволяет 
сделать вывод о том, что:  
1) в свн. языке sunne обозначало небесное тело, которое давало 

тепло и свет, что и выражено в его семантике; 
2) sunne сопоставлялось с тапе и stern в значении ‘свет’, являлось 

одной из составляющих воображаемого триединого союза; 
3) наиболее частотными синтагматическими партнерами выступали 

глаголы, имена существительные и прилагательные, с помощью 
которых уточнялась семантика sunne. 
Основным сопоставлением sunne в значении ‘свет’ в свн. языке 

являлась лексема тапе. Синтагматические отношения этой лексемы 
представлены следующим образом: 
1) ze saelden schine im itslich stern, diu mane unde ouch der sunne – 

‘благословенное сияние на женской звезде, Луне и также на 
Солнце’; 

2) nicht ensalb din gebain so die топ treitt wasser – ‘ноги твои не 
намазаны, так Луна входит в воду’; 

3) erdtbidumb und krieg-werden wir habn, wil zeichen sehen in sunn 
und топ – ‘мы будем иметь землетрясение и войну, поэтому 
хочу увидеть знаки на Солнце и на Луне’ ; 

4) ir  liuhtendazwas so getan, als man zwen volle maene saeh an dem 
himel stan – ‘ee сияние, свет сделали так, что человек увидел две 
полные Луны, которые стояли на Небе’.11 
В приведенных ситуациях тапе сочетается с такими группами 

слов: schine im stern, diu mane unde der sunne ‘сияние на звезде, Луне 
и Солнце’ (23 СУ) – данный контекст является системным и 
лексическим, значение обусловливается семантикой слова, тапе 
имеет семантику ‘свет’, также как stern и sunne; в свн. языке, как и в 
двн. языке, наблюдается троичное употребление названия этих 
небесных тел на основе одинакового семантического признака: 
данные лексемы обозначают небесные тела, которые дают свет – die 
топ treitt wasser (‘Луна входит в воду’, 12 СУ) – это сочетание 
образует системный и лексический контексты, значение также 
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обусловливается семантикой слова. Луна не может ‘ходить’, но здесь 
идет речь об отражении света Луны в воде (семантика ‘свет’). 
Сочетание zeichen in sunn und топ sehen (‘видеть знаки на Солнце и 
Луне’, 23 СУ) образует лексический и системный контекст, который 
связан еще с представлением древних о том, что на Луне находятся 
богатыри, всадники или драконы. В данном случае также наблюдается 
семантика ‘свет’, так как Луна отражает свет и поэтому на ней 
можно рассмотреть какие-то знаки; в приведенных ситуациях тaпе 
относится к женскому грамматическому роду, употребление которого 
длится до XIV века; параллельно с формой тапе развивается форма 
тоn в контексте zwen volle maene an dem himel stan (‘две полные 
Луны стояли на Небе’, 16 СУ) исследуемое слово употреблено во 
множественном числе, образует несистемный контекст с точки зрения 
современного языка и системный для свн. языка. 

С XIV века появляется mond – современная форма исследуемой 
лексемы; слово в этом формальном выражении склонялось по 
сильному и по слабому типам. Новая форма находилась под влиянием 
значения monat, свн. manot, rnanet (‘месяц’).12 В значении топ или 
топа (‘измерение’) были отмечены следующие ситуации: einen 
monden lang (‘продолжительностью в один месяц’, 18 СУ), lies sie 
zween monden gehen (‘пускай ходит два месяца’, 19 СУ), ob irin man 
hab gehabit sebin mondin (‘было ли у ее мужа семь месяцев’, 5 СУ), an 
dem zehenden tage des suebenden monen (‘десятого дня, седьмого 
месяца’, 20 СУ), in dem топп, der november haizt (‘в месяц, который 
называется ноябрь’, 14 СУ). Общее количество словоупотреблений 
лексемы топ (топd) составило в свн. языке 150. Синтагматическими 
партнерами в данном значении выступали следующие слова: 
числительные zween, sebin, suebend, zehend, acht und zwenzic; имена 
существительные, которые обозначали названия месяцев november, 
теiе: swenne der тапе ringet daz er heizet meie, so ist diu zîtvol wunne 
(‘когда кружит месяц, который зовется май – это время полного 
блаженства’). 

Приведенные контексты являются лексическими и системными, 
в лексеме топ (топd) в этом значении доминирует сема ‘измерение’, 
которая этимологически была присуща этому слову. В свн. Языке 
с топ (топd) произошла семантическая деривация, вследствие 
перенесения семы и образования на этой основе вторичного значения.13 

Семантическая деривация может рассматриваться в парадигматическом 
ракурсе, так как производное значение за набором своих компонентов 
отображает структуру первичного значения. С данным словом 
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произошли семантические изменения в сторону полисемизации. 
Основным признаком топd было ‘свет’, но в свн. языке 
доминирующей также становится сема ‘измерение’, которая не была 
отмечена в двн. языке. Выделенные семантические варианты топd 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Лексико-семантические варианты лексемы топd в свн. текстах и 

их частота употребления 
 

№ 
з/п  

Лексико-
семантические 
варианты 

Частота употребления 
Формы, 

встретившиеся в 
текстах 

абсолютная 
(СУ) 

относительная 
(%) 

1  Небесное тело, дающее 
свет в темное время суток 
(Луна) 

74 49,33 mane, mon, 
maenе 

2  Месяц  76 50,67 monden, monn, 
monen, mane 

 Всего  150 100,00  

 
Парадигматические отношения представлены следующим образом: 

слово топd являлось идеографическим синонимом по отношению к 
словам астральной семантики sunne и stern в значении ‘свет’, а в 
значении ‘измерение’ – семантическим синонимом по отношению к 
лексеме mensis (‘месяц’). 

В свн. языке исследуемая лексема обозначала конкретные понятия 
‘Луна’ и ‘месяц’, поэтому не являлась родовой по отношению к 
другим словам ЛСГ астральной семантики. Мапе в значении ‘Луна’ 
является менее частотным словом в свн. языке (всего 74 СУ) по 
сравнению с тапе, топ, топd в значении ‘месяц’ (76 СУ). 

В деривационном аспекте в значении ‘свет’ тапе представлено 
следующим образом: исследуемое слово выступало в качестве 
определяющей основы manwolke (‘лунное облако’), manlieht (‘лунный 
свет’), mondritter (‘лунный рыцарь’), manschîn (‘лунный свет’); в 
значении ‘месяц’; mantac (‘понедельник’), mania (‘мания’), maenic 
(‘лунатик’). 

Таким образом, проанализировав лексико-семантические значения 
топd в свн. языке, можно сделать следующие выводы: 
1) лексема тane обозначала ‘небесное тело, дающее свет в темное 

время суток (Луна)’, имела конкретное значение, сопоставлялась 
с лексемами sunne и stern; 
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2) с XIV века данная лексема употребляется в значении ‘месяц’, 
имела сему ‘измерение’; происходит семантическое изменение в 
сторону полисемизации; 

3) в свн. текстах сохраняется троичное употребление тane, sunne, 
stern. 
В свн. языке для обозначения Звезды употреблялось слово stern, 

которое относилось к сильному типу склонения. В свн. языке в 
литературных произведениях встречается также форма sterne, которая 
склонялась как по сильному, так и по слабому типу склонения. Stern 
как небесное тело сопоставлялось с Луной и Солнцем, протипоставлялось 
им в свн. период развития немецкого языка и как понятие имело 
большую значимость, чем Луна и Солнце.14 

Рассмотрим семантику stern в синтагматическом аспекте: 
1) zeimal ein stern ûftrat geh wie eine swerte – ‘покажу, как всходит 

звезда, желтая, как меч’; 
2) man siht an der zît einen sternen bi der stunde, sam einen 

pfawenzagel wit –’в это время, в этот час видят звезду, похожую 
на хвост павлина’; 

3) der tag ist nun vergangen, die guldnen sternen prangen am blawem 
himels saal – ‘день прошел, золотые звезды блестят (красуются) 
на голубом своде Неба’; 

4) vor sam der liehte mane der sternen stat, der schin so luterliche ab 
den-wolken gat, – ‘связан свет Луны и звезд, от туч исходит 
отчетливый свет’.15 
В приведенных сочетаниях stern образует контексты с такими 

группами слов: ein stern ûftrat (‘звезда всходит’, 18 СУ), man sieht 
einen sternen (‘видят звезду’, 18 СУ), die guldnen sternen prangen 
(‘золотые звезды блестят’, 13 СУ), sam der liehte mane der sternen stat 
(‘связан свет Луны и звезд’, 19 СУ). Перечисленные контексты 
являются лексическими и системными, в них описывается семантика 
stern – ‘свет’: Звезды находятся на Небе, они становятся видимыми с 
наступлением темноты, сами отражают свет подобно Луне, поэтому 
исследуемое слово сочетается с лексемой астральной семантики 
тапе. Stern употреблялось также в сравнениях: gelo wie eine swerte 
(‘желтая, как меч’), wie einen pfawenzagel (‘как хвост павлина’). Звезды 
находились далеко на Небе, освещали оттуда Землю, ассоциировались 
с чем-то величественным, поэтому они сравнивались с хвостом 
павлина, их цвет был желтым (желтый цвет сопоставлялся с 
золотом). В указанных сочетаниях употребляются формы сильного и 
слабого склонений: der sternen, einen sternen, der stern. Частотными 
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синтагматическими партнерами, с помощью которых определялась 
семантика stern, являлись следующие слова: глаголы ûftreten, sehen, 
prangen, liehten; имя существительное тапе; имена прилагательные 
gelo, guldnen. 

Слово Stern в свн. языке ассоциировалось с неисчисляемым 
количеством, что обусловлено семантикой этой лексемы (stern имело 
семантику большого количества). Наличие семы большого количества 
было отмечено в таких ситуациях: alsust wirt dein same als die stern 
des himels und als der sand des meres ‘итак, будет твое семя как звезды 
на Небе, как песок на море’ (10 СУ); wenn so viel cardinel und bischof 
wem als die stern am himel und bletter im wald (‘если было бы так много 
кардиналов и епископов, как звезд на Небе и листьев в лесу’, 14 СУ).16 
Синтагматическим партнером в данном случае выступало слово viel, 
а большинство священнослужителей сравнивается с количеством 
морского песка и листьев в лесу. 

Выше было сказано, что stern ассоциировалось с чем-то 
величественным, прекрасным, в связи с этим в свн. языке встречались 
такие выражения: si sî wîb der wîber, die goetliche frau, schoen unde hel 
unde heiter wie der stern der Venus (‘она – женщина из женщин, 
божественная госпожа, красивая и светлая и веселая, как звезда 
Венера’, 7 СУ), ir schonhait war als ein stern (‘красота ее была, как 
звезда’, 9 СУ).17 В средневековой литературе stern употреблялось в 
качестве образца радости и надежности: die in suenden sint, den bis tu 
ein stern (‘для тех, кто в грехах, ты являешься звездой’, 12 СУ), do ste 
ich armer ackermann allein; verswand mein lichter sterne an dem himel, 
zu ente ist mein heiler sunne (‘вот стою я, бедный земледелец; исчезла 
моя светлая звезда на Небе, закончилось мое благополучное Солнце’, 
15 СУ),18 Солнце ассоциируется в этой ситуации со временем. Здесь 
доминирует сема ‘свет’, все, что светлое, отождествляется с добром, 
с надеждой. В этическом смысле употреблялись также сочетания 
stern со словом tugent (‘добродетель, добродетельный’): der tugente 
sterne und aller vrouwen sunnenschîn (‘добродетельная звезда и всех 
женщин солнечный свет’), ein leitesteme der tugent (‘ведущая звезда 
добродетели’), togintlich leben in dutschin landen alse ein richtic sterre 
(‘добродетельная жизнь в немецких землях – как настоящая звезда’, 
17 СУ).19 

В свн. языке с исследуемыми словами астральной семантики 
werlt, erde, тaпе произошли семантические изменения. Значения 
Вселенной, планеты Земля отсутствовали в этом периоде развития 
языка, тaпе (‘Луна’) оставалось основным в XIII в., а с XIV в. 
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доминирует значение ‘месяц’. Астрономия как наука преследовалась 
церковью, однако в этот период развивается астрология. Астрологи 
утверждали, что по Звездам можно определять будущее. Короли, 
полководцы и путешественники советовались с астрологами, прежде 
чем что-либо предпринять.20 В то время были распространенными 
выражения im gestirne lesen (‘читать по звездам, в звездах’), das steht 
in sternen geschrieben, dagegen vermoegen sie nihts (‘это написано на 
звездах, в звездах), против этого они не в состоянии ничего сделать’, 
20 СУ).21 Такого типа сочетания связаны с тем, что еще в древности 
понятие ‘звезда’ ассоциировалось с понятием ‘судьба’. В звездах 
двух людей находилась тайна их судьбоносной связи: der sun 
Riwalines, der sorgeriche Tristan, der mochte ouch einen stern hân und 
mit der kuenigin gemein erscheinen (‘сын Ривалина, заботливый 
Тристан, который также хотел бы иметь звезду и появится вместе с 
королевой’, 15 СУ). В свн. языке stern воспринималась как счастье: 
im uebrigem hatte ich wenig stern (‘впрочем, у меня было мало звезд 
счастья’, 22 СУ), dieser zît haben die Roemer nit vil sterns gehabt (‘в это 
время у Римлян было не много звезд, счастья, удачи’, 19 СУ).22 

Выделенные лексико-семантические варианты stern представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Лексико-семантические варианты лексемы stern в свн. текстах и 

частота их употребления 
 

№ 
з/п 

Лексико-
семантические 
варианты 

Частота употребления 
Формы, 

встретившиеся в 
текстах 

абсолютная 
(СУ) 

относительная 
(%) 

1 Небесное тело  68  29,80 stern, sternen  

2 Большое количество  24  10,55 stern, sternen  

3 Добродетельность  60  26,32 stern, sternen  

4 Судьба  76  33,33 stern, sternen  

 Всего  172  100,00  

 
Родственными слову stern в значении ‘свет’ в свн. языке 

являлись семантические синонимы sunne и тапе; а в значении 
‘судьба’ – schicksal и glueck. 

Stern образует контрадикторную оппозицию по отношению к своим 
свойствам vil stern haben – niht vil stern haben (значение ‘судьба’); 
scheinen – niht scheinen (значение ‘свет’). 
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В родо-видовых отношениях stern как sunne и тaпе является 
гипонимом по отношению к himel. Исследуемое слово обозначало 
конкретное понятие в свн. языке, в связи с этим не выступало 
гиперонимом по отношению к другим лексемам ЛСГ астральной 
семантики. По сравнению с werlt, erde и himel, stern было менее 
частотным словом в значении ‘Звезда’  в свн. языке. 

Таким образом, проанализировав лексико-семантические варианты 
лексемы stern, можно сделать следующие выводы: 
1) в свн. языке лексема stern имела четыре ЛСВ: ‘небесное тело’, 

‘большое количество’, ‘ добродетельность’, ‘ судьба’ и 
относилась к астральной семантике; 

2) stern соотносилось со словами Луна и Солнце в связи с наличием 
общего признака ‘свет’, а также со словами судьба и счастье, 
имевшими общую сему ‘судьба’; 

3) в свн. языке с лексемой stern происходит семантический сдвиг в 
соотношении между оттенками значений – вариант значения 
‘судьба’ становится более распространенным в исследуемом 
периоде. Значительно расширилась сфера употребления данной 
лексемы в свн. языке. 
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УДК 811.112.2’37 

Лысейко Л.В. 
 

СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЫ SUNNE, MOND, STERN В 
РАННЕНОВОВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Важным критерием отделения нововерхненемецкого периода от 

средневерхненемецкого периода является возникновение в середине 
XVI ст. предпосылок для создания наддиалектного делового 
(канцелярского) языка. В XVII веке становится все более заметным 
стремление немецкой общественности к созданию единого немецкого 
языка. Именно в этот период появляются произведения Опица и 
Шоттелиуса, в которых высказываются мысли о необходимости 
создания единого немецкого языка и его совершенствования.1 

В рнвн. языке исследуемая лексема sunne, sonne со значением 
астральной семантики обозначала небесное тело Солнце, которое 
дает свет и тепло.2 

Cинтагматические связи лексемы sunne (sonne) в рнвн. языке 
представлены следующим образом: 
1) davon liehtes schin als wenic gebrast als bider sunne glat – ‘оттуда 

исходил немного приподнятый свет, яркий, как от солнца’;3 
2) sonne, mond und sterne, diedoch sonst am himmel stehn, lasset heut 

sich und immer sehn – ‘солнце, луну и звезды, те, которые стоят 
на небе, можно увидеть сегодня и всегда’; 4 

3) durch die himmel jüngst mit fluegelschnelle stieg ich, suchend nach 
des lichtes quelle, bei dem dem monde fragt’ich, und er sagte, von 
der sonne fliesz ihm zu die welle, zu der sonne kam ich, forscht und 
hoerte, dasz ihr licht aus hoeh’rer sonne quelle – ‘молодым, через 
небеса с быстротой крыльев поднялся я, ища источник света, у 
луны спросил я, и она ответила, что от солнца течет ей свет к 
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волне, к солнцу пришел я, исследовал и услышал, что его свет из 
источника высшего солнца’.5 
В рнвн. языке sonne сочетается с такими группами слов: schin als 

bider sunne glat (‘яркий свет, как от солнца’, 23 СУ), sonne, mond und 
sterne, die am himmel stehn (‘солнце, луна, звезды, которые стоят на 
небе’, 19 СУ), sonne – lichtes quelle (‘солнце – источник света’, 24 СУ), 
aus hoeh’rer sonne qulle (‘из высшего источника солнца’, 24 СУ), zu 
der sonne kam ich und hoerte (‘к солнцу пришел я и слушал’, 15 СУ) и 
образует с ними лексический и системный контексты с многократной 
сочетаемостью; значение слова обусловлено в данных ситуациях его 
семантикой ‘давать свет и тепло’: darum hat gott die sonne erschaffen, 
dasz sie die welt waermen sol – ‘поэтому Бог создал солнце, чтобы оно 
мир согревало’ (34 СУ).6 В рнвн. языке исследуемое слово 
употреблялось в двух формах sunne и sonne, которые зависели не от 
контекста, а от автора; что касается типа склонения, то sonne 
склонялось по слабому. 

Солнце как небесное тело, его величина и форма представляли 
интерес для исследователей, писателей, поэтов во все периоды 
существования немецкого языка. В связи с этим были отмечены 
такие сочетания: sie (sonne) ist nicht platt, sondern kugelnfoermig (‘оно – 
не плоское, а шарообразное’, 15 СУ); sonne ist eine kugel oder eine 
scheibe (‘солнце – это шар или диск’, 14 СУ); sonne, welche zwischen 
dem firmament und der erden in der mitten schwebet (‘солнце, которое 
парит в центре между небосводом и землей’, 10 СУ); ...in ihrem wesen 
ein feuer hat (‘в сущности своей имеет огонь’, 8 СУ).7 

В приведенных ситуациях sonne отображает семантику ‘свет’ и 
‘тепло’. Солнце как небесное тело было предметом исследований 
астрономов и физиков на протяжении многих веков. В рнвн. 
языке также встречались случаи употребления данной лексемы в 
астрономическом контексте: der tägliche umlauf der sonne in 24 stunden 
mit gestirnen, von osten nach westen (‘ежедневное обращение солнца за 
24 часа с созвездиями с востока на запад’); sonne ist nach der alten 
einer von den sieben planeten wie Saturnus, Jupiter, Mars, Mercurius, 
Venus und der mond unter ihnen (‘по старому учению, солнце является 
одной из семи планет, таких как Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий, 
Венера и Луна среди них’, 25 СУ).8 Эта ситуация интересна тем, что 
она практически повторяет по содержанию астрономические древние 
тексты, в которых шла речь о строении солнечной системы. Разница 
заключается только в персонифицированном употреблении названий 
планет в двн. период развития немецкого языка. В данном случае 
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следует говорить об увеличении частоты словоупотребления при 
сохранившейся семантике. В астрономическом контексте sonne также 
сочеталось с mond по общему семантическому признаку ‘давать 
свет’: mond und sonne mit dem heftigen licht (‘луна и солнце с сильным 
светом’). 

Предположения о наличии нескольких “солнц”, которые имели 
место в рнвн. языке, оставались на уровне гипотез и распространялись 
на художественные и поэтические произведения: des edlen Friedrichs 
name als astronomisches sternbild in ewigen sonnen brennt (‘в вечных 
солнцах горит имя благородного Фридриха, как астрономическое 
созвездие’); auf jeder sonne wuerden wir einen tiefen sternenhimmel sich 
entfernt sehen (‘на каждом солнце видели ли бы мы отдаленно глубокое 
звездное небо’).9 Образ Бога сравнивали с центральным Солнцем: um 
erde wandeln monde, erden um sonnen, aller sonnenheere wandeln um 
eine grosze sonne: ‘vater unser, der du bist im himmel’ (‘ вокруг земли 
движется луна, земля – вокруг солнца, армия всех солнц движется 
вокруг большого солнца: ‘отец наш, ты, который на небе’).10 

Образ Солнца всегда отождествлялся с чем-то чистым и 
светлым, в связи с этим семантическим признаком были отмечены 
такие словосочетания: sonne des gluecks (‘солнце счастья’), sonne der 
freude (‘солнце радости’). Выделенные семантические варианты sunne 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Лексико-семантические варианты лексемы sunne в рнвн. 

текстах и частота их употребления 
 

№ 
з/п 

Лексико-семантические 
варианты 

Частота употребления 
Формы, 

встретившиеся в 
текстах 

абсолютная 
(СУ) 

относительная 
(%) 

1 небесное тело, дающее свет 211 100 sunne, sonne 

 Всего  211 100,00  

 
Частотными синтагматическими партнерами лексемы sonne 

выступали такие группы слов: имена существительные gestirn, mond, 
sterne, sternbild, himmel, planet, quelle, welt, gott, scheibe, kugel, 
firmament, feuer, osten, westen, umlauf, sternbild, freude, glueck; 
глаголы brennen, sehen, scheinen, schweben, austrucknen, wandeln; 
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имена прилагательные glat, hoeher, platt, kugelnfoermig, heftig, hell, 
astronomisch. 

Лексема sonne в рнвн. языке обозначала конкретное небесное 
тело, имела видовое значение. Поэтому в родо-видовых отношениях 
она выступала гипонимом по отношению к welt и himmel, эквонимом 
по отношению к erde при общем гиперониме welt и являлась 
идеографическим синонимом mond и stern по семантическому 
признаку “ свет”.  

Оппозитивные отношения sonne основывались на 
противоположности признаков sonne – mond: in der nacht ist sonne 
kalt, am tag – heisz (‘ночью солнце холодное, а днем – жаркое’) . 
Данное сочетание интересно тем, что в нем одновременно заключено 
единство и противоположность Солнца и Луны: единство 
заключается в том, что для обозначения освещения, исходящего от 
небесного тела ночью, была употреблена лексема sonne, а 
противоположность – в описании признаков: kalt – heisz. 

Что касается деривационных отношений, то исследуемая лексема 
выступала в качестве как первых, так и вторых компонентов-основ: 
sonnenaufgang (‘восход солнца’), sonnenuntergang (‘закат солнца’), 
sonnenglanz (‘блеск солнца’), sonnenbegrueszt (‘приветствуемый 
солнцем’), sonnenbestrahlt (‘озаренный солнцем’); abendsonne (‘вечернее 
солнце’), morgensonne (‘утреннее солнце’), heizsonne (‘жаркое солнце’), 
nordsonne (‘северное солнце’), hoehensonne (‘высота солнца’).11 В 
рнвн. языке употреблялась также деминутивная форма sonne – 
sönnelein, а также образованный от sonne глагол sönnen ‘загорать’. 
Образование глаголов от имен существительных показывает, что 
суффиксация – это наиболее распространенный способ глагольной 
деривации от имен существительных.12 

Таким образом, проанализировав лексико-семантическое значение 
лексемы sonne в рнвн. языке, можно сделать следующие выводы: 
1) лексема sonne обозначала небесное тело, относилась к астральной 

семантике, сочеталась с такими словами изучаемой ЛСГ: welt, 
planet, erde, mond, stern, gestirn, sternbild; 

2) в рнвн. языке исследуемое слово имело семантическую нагрузку 
‘свет’, ‘ тепло’, в переносном значении отождествлялось со 
счастьем, с радостью (все светлое, как и свет вообще, всегда 
ассоциировались с положительными переживаниями). 
Лексема mond – Луна, обозначала небесное тело, употреблялась 

в формах mon, mond, mane, сопоставлялась и противопоставлялась 
Солнцу, в рнвн. языке имела следующие синтагматические связи: 
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1) der schatten hatt das licht hinweggetrieben schon, ein wenig leuchte 
noch ungewisse mon – ‘тень уже прогнала свет, светила неизвестная 
луна’;13 

2) und waers der mann im mon der ihn gestolen, ich will ihn wieder 
hohlen; es ist ihr habt ihr schon! – ‘на луне был человек, который 
ее украл, я хочу принести ее снова, чтобы она у вас была’; 14 

3) der volle mond ist schoen und klar, da, durch dunkle tannen baeume, 
stieg der volle mond herauf – ‘полный месяц – красивый и ясный, 
вот сквозь темные ели поднялась наверх луна’.15 

Лексема mond сочеталась с такими группами слов: ein wenig 
leuchte noch ungewisse mon (‘немного светила неизвестная луна’, 19 СУ), 
der mann war im mon (‘человек был на луне’, 15 СУ), der volle mond 
ist schoen und klar (‘полный месяц ясный и красивый’, 25 СУ), а 
также сравнение schoen wie der mond (‘красивый, как луна’, 17 СУ); 
der volle mond stieg herauf (‘наверх поднялась полная луна’, 22 СУ) и 
образует с ними лексические и системные контексты с многократной 
сочетаемостью, кроме контекста der mann war im mond, который 
является несистемным для современного языка, так как на Луне не 
может быть людей. Но в сочетаниях такого рода сохранилось древнее 
представление об этом небесном теле, когда люди видели на Луне 
разные пятна и принимали их за живые существа. В XVI веке 
отмечено было сочетание mond с другими словами астральной 
символики himmel, erde, sonn, mon und sternen: wir werden sie 
zerstrewen unter der sonne, mond und allem vor heer des himmels (‘мы 
разбросаем их среди солнца, луны и прежде всего перед господином 
неба’, 22 СУ); der himmel, der die sonne dem tage zum liecht gibt, und 
der nacht den mond und sternen (‘небо, которое дает дню солнце, а 
ночи луну и звезды’, 20 СУ).16 

Лексема mond обозначала в рнвн. языке соседнюю по отношении 
к Земле планету или спутник другой планеты: die monde des Jupiter, 
des Saturn, des Uranus (‘спутник Юпитера, Сатурна, Урана’), также 
характерным было для этого периода развития немецкого языка, как 
и для других периодов, тройственное употребление mond, sonne, 
sterne по семантическому признаку ‘светить’: das du deine augen 
aufhebest gen himmel, und sehest die sonne und den mond, und die sterne 
(‘что поднимешь ты свои глаза к небу и увидишь солнце и луну, и 
звезды’; в данном случае отмечено также не только тройственное 
единство этих небесных тел, но и их расположение: они находятся 
наверху, на небе, на большом расстоянии от Земли, семантика 
himmel – ‘наивысшая точка’, 18 СУ);17 bald aber nach dem truebsal 



92 

der selbigen zeit, werden sonn und mond den schein verlieren, und die 
sternen werden vom himmel fallen (‘cкоро, после печали того самого 
времени, потеряют солнце и луна свой свет, и звезды упадут с неба’, 
26 СУ).18 

Сочетание unterm monde означало ‘на земле’ в значении 
“среда обитания людей”. Частотными синтагматическими партнерами 
лексемы mond в рнвн. языке выступали такие группы слов: имена 
существительные mann, sonne, himmel, stern, nacht, Jupiter, Saturn, 
Uranus, schimmer, schein; имена прилагательные klein, ungewiss, voll, 
schön, traut, blass, silbern, neu, finster; глаголы leuchten, ab/zunehmen, 
heraufsteigen, sehen, sein, verlieren, verbirgen sich, wenden sich, wachsen. 
Нечастотными синтагматическими партнерами являлись следующие 
слова: tag (сочетание с этим словом характерно больше для sonne), 
zerstrewen (c этим глаголом системный контекст образовывала лексема 
stern). 

В рнвн. языке были отмечены случаи употребления mond в 
значении ‘месяц’; данное словоупотребление было характерным для 
свн. языка, в рнвн. языке этот вариант значения составил 16 СУ: der 
mensch waere ueber vier monden zum tanzmeister gegangen (‘больше 
четырех месяцев человек ходил к мастеру по танцам’); in diesem 
monden bin ich daheim gewesen (‘в этом месяце я был дома’).19 

Полученные семантические варианты mond представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Лексико-семантические варианты лексемы mond в рнвн. текстах 

и частота их употребления 
 

№ 
з/п 

Лексико-семантические 
варианты 

Частота употребления Формы, 
встретившиеся 

в текстах 
абсолютная 

(СУ) 
относительная 

(%) 

1 Луна (спутник других 
планет) 

184 81,6 mon, mond, mane 

2 Месяц 16 18,4 monden 

 Всего 200 100,00  

 
В парадигматическом аспекте mond является эквонимом по 

отношению к sonne и stern, так как общим гиперонимом выступает 
welt, и синонимом по отношению к этим словам по семантическому 
признаку ‘светить’. По признаку ‘светить’ лексемы sonne (tag) – mond 
(nacht) противопоставляются друг другу. Однако если различие в 
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семантике двух слов исчерпывается противоположными признаками, 
но эти признаки составляют лишь часть гипосем (еще Солнце имеет 
семантический признак “давать тепло”, а семантический признак 
Луны – “измерять”), то такие слова не составляют семантической 
противоположности друг другу. Различие в семантике этих слов 
несводимо к противоположным семантическим признакам, они 
выступают как конкретно-символическое представление пары таких 
признаков.20 

Все виды отношений между семемами и в лексике, и в структуре 
семантической группы объединены в одно целое – значение слова, 
как только мы переходим от анализа семантической структуры слова 
к его употреблению, функционированию.21 

Исследуемая единица участвовала также в словопроизводстве и 
в виде корневой морфемы называла родовое, определяющее, и видовое, 
определяемое, понятие: mondabend (‘вечер, освещенный луной’), 
mondachse (‘ось луны’), mondbewohner (‘житель луны’), mondenjahr 
(‘лунный год’), mondenkreis (‘круг луны’); halbmond (‘полумесяц’), 
vollmond (‘полный месяц’), Christmond (‘месяц Христа’), ostermond 
(‘луна на Пасху’), herbstmond (‘осенняя луна’).22 

Таким образом, рассмотрев лексико-семантическое значение 
лексемы mond в рнвн. языке, можно сделать следующие выводы: 
1) лексема mond в рнвн. языке имела значение ‘спутника Земли’, а 

также ‘спутника других планет’, например, таких как Юпитер, 
Сатурн и Уран; 

2) значение ‘месяц’ в плане отсчета времени в рнвн. языке становится 
периферийным, ядерное значение вновь приобретает сема ‘свет’; 

3) лексема mond имела конкретное, дифференциальное значение, 
являлась нечастотным словом по сравнению с такими 
рассмотренными выше словами, как welt, erde, himmel. 
Следующей лексемой триединого союза выступала лексема stern. 

В рнвн. языке слово stern (‘звезда’) относилось к астральной семантике, 
обозначало небесное тело. Рассмотрим семантику данного слова в 
синтагматическом плане: 
1) demnach ich wolt Compastel suchen und daselb sant Jacobs zell, 

darzu wolt ich von hertzen gern hinein bisz zu dem finstern stern – 
‘после этого я хотел найти Компастеля и тем самым палаты святого 
Якова, к тому же от всего сердца я хотел внутрь к мрачной 
звезде’; 23 

2) ir schwartze äuglin die wie der schoen funkel brennen und wie zwen 
liechter sternen klar – ‘ее черные глазки горели, как красивые 
искры, и были ясные, как два огонька звезды’; 24 
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3) er liesz herrn Goldmar laden, der ritter blum und stern – ‘он позволил 
пригласить господина Голдмара, рыцаря цветка и звезды’.25 
Stern cочетается с такими группами слов: hinein bisz zu dem 

finstern stern (‘внутрь к мрачной звезде’, 21 СУ), wie zwen liechter 
sternen klar (‘ясные, как два огонька звезды’, 20 СУ), der ritter blum 
und stern (‘рыцарь цветка и звезды’, 7 СУ) и образует с ними 
синтаксический и несистемный контексты; исследуемая лексема 
употреблена в данных ситуациях в переносном значении; второй 
контекст является лексическим и системным, значение слова 
обусловлено его семантикой ‘светить’. Синтагматическими партнерами 
выступали такие слова: finster, klar, liechter, blume. Кроме приведенных 
ситуаций, stern употреблялось в таких контекстах: die sonne ist das 
helleste liecht unter den anderen planeten und sternen (‘солнце является 
ярчайшим светилом среди других планет и звезд’, 22 СУ), wie weit 
sonne und mond andere sterne uebertreffen (‘насколько превосходят 
солнце и луна другие звезды’, 19 СУ); und in der nacht anschauen der 
sterne und der planeten am himmel in eine grube fiel (‘а ночью – 
рассматривание звезд и планет на небе, которые падают в яму’, 
20 СУ). Из указанных контекстов следует, что Звезда (звезды), как 
Солнце и Луна, относится к планетам, но отличается от них своей 
значимостью. 

Stern употреблялось также в переносном значении, в выражениях и 
поговорках: stern an himmel setzen, holtz in wald tragen und das wasser 
in Rhein (‘садить звезды на небо, носить дерево в лес и воду в Рейн’) – 
обозначало давать то, что и так было в большом количестве 
(семантика stern – ‘большое количество’); mit solchen schmertzen, 
dasz er die stern im himmel sehen kunnte auch bei dem tag (‘с такими 
болями, что он мог увидеть днем звезды на небе’) – это выражение 
имело гиперболическое значение; sorgen und arbeiten von einem stern 
zum andern (‘хлопотать и работать от одной звезды к другой’) – 
означало “работать с раннего утра до позднего вечера”.26 

Для обозначения небесных явлений и разновидностей звезд-
комет употреблялось сочетание die sterne schieszen (‘звезды стреляют’ 
или ‘звезды бросаются’): wenn ein stern schieszt und im luft daher fahrt 
(‘когда звезда стреляет и едет после этого в воздухе’, 17 СУ). В связи 
с этим были отмечены следующие композиты: sterngeschosz, 
sternschieszen, sternschosz, sternschusz, которые имели значение ‘выстрел 
звезды’. Такое явление, как падение звезды, трактовалось как 
очищение горящих созвездий, падающие метеориты сопоставлялись с 
падающими звездами. Для разновидностей звезд употреблялись 
иностранные названия planeta, cometa, немецкие эквиваленты при 
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этом упускались. В рнвн. языке появляется новый оттенок значения 
stern, который обозначал земную славу и человеческое признание, 
возвышение кого-либо до звезд или до неба; в этой связи отмечены 
следующие ситуации: und will dein hohes lob bisz an die sternen tragen 
(‘и хочу донести твою высокую похвалу до звезд’); man wird dich 
heben hoch ueber alle sternen (‘тебя возвысят высоко над всеми 
звездами’, 24 СУ).27 

Лексема stern имела семантику ‘высокий’, которая свойственна 
himmel, а так как звезды находятся на Небе, то этот семантический 
признак присваивался также и исследуемому слову. По этому 
семантическому признаку слово stern употреблялось для описания 
чего-то возвышенного, духовного, необычайно красивого: die 
schönheit ist ein berg, welcher mit seiner höhe bis an die sterne reichet 
(‘красота – это гора, высота которой достигает звезд’, 12 СУ).28 В 
религиозном плане stern употреблялось для определения места 
пребывания умерших: wir müssen denken, dasz sie auf einem schönerem 
stern jetzt wiedergeboren ist (‘мы должны думать, что она сейчас 
вновь родилась на более красивой звезде’, 10 СУ).29 

Понятие звезды отождествлялось с судьбой человека, поэтому 
родиться на красивой звезде могло означать рождение с более 
счастливой судьбой: jetzt sah ich deinen stern (‘сейчас видел я твою 
звезду’, 15 СУ, т.е. твою судьбу). Частотными синтагматическими 
партнерами лексемы stern являлись такие группы слов: имена 
существительные liecht, höhe, lob, himmel, sonne, mond, planet, 
schönheit; имена прилагательные schön, schöner, hoch, hell, finster; 
глаголы heben, wiedergebären, sehen, reichen, tragen, schieszen, 
übertreffen; местоимения dein, sein, alle; предлоги an, über, unter. 
Полученные семантические варианты stern представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Лексико-семантические варианты лексемы stern в рнвн. текстах 
и частота их употребления 

 

№ 
з/п 

Лексико-семантические 
варианты 

Частота употребления Формы, 
встретившиеся в 

текстах 
абсолютная 

(СУ) 
oтносительная 

(%) 
1 Небесное тело 126 67,38 stern, sternen 
2 Слава, признание 24 12,83 stern, sternen 
3 Возвышенное, красивое 12 6,42 stern, sternen 
4 Пристанище душ умерших 10 5,35 stern, sternen 
5 Судьба 15 8,02 stern, sternen 
 Всего 187 100,00  
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Следующим этапом в определении семантического значения 
выступает парадигматический аспект. Выделенные объединения 
значений слов в своей совокупности образуют смысловую парадигму. В 
парадигме, в объединении значений слов есть указание на то, какие 
именно отношения между значениями лежат в основе лексико-
семантической системы языка.30 Лексема stern имела в рнвн. языке 
конкретное, видовое значение, являлась идеографическим синонимом 
по отношению к sonne и mond в значении ‘светить’, а по отношению 
к himmel – по семантическому признаку ‘высота’, которое выступает 
в качестве гиперонима к словам stern, sonne, mond. 

Таким образом, проанализировав лексико-семантическое значение 
лексемы stern в рнвн. языке, можно сделать следующие выводы: 
1) лексема stern в рнвн. языке имела пять ЛСВ: ‘небесное тело’; 

‘слава, признание’; ‘ возвышенное, красивое’; ‘ пристанище 
душ умерших’; ‘ судьба’, относилась к астральной семантике, 
образовывала ЛСК со словами исследуемой ЛСГ; 

2) в рнвн. языке на словоупотребление stern оказывали влияние такие 
семантические признаки, как ‘свет’, ‘большое количество’, ‘ высота’; 

3) при сохранившейся семантике (кроме появления в рнвн. языке 
семантики ‘высота’) расширяется сфера употребления данного 
слова, что объясняется развитием общества, науки и просвещения в 
целом. 
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УДК: 811.112.2’38 

Муратова В.Ф 
 

ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ МОВИ У ТВОРІ-ЕСЕ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА 
“ПРО ЛЮБОВ ТА СМЕРТЬ” (“ÜBER LIEBE UND TOD”) 

 
Дослідження ідіолекту окремого автора – цікава і актуальна 

проблема лінгвостилістики. Про це свідчить, зокрема, велика кількість 
публікацій і наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників (Р. Будагов, В. Кухаренко, Т. Баталова, О. Мороховський, 
О. Воробйова, І. Колегаєва, Р. Ліверські, Б. Шпіллнер та інші). При 
цьому праці з цієї тематики відрізняються не тільки напрямком – 
літературознавчий аналіз, лінгвістичний підхід, психологічний та 
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інші, але й тими аспектами, які беруться до уваги дослідниками. Слід 
зазначити, що подальший розвиток лінгвостилістики показує зміну 
парадигми дослідження самого поняття індивідуального стилю. Від 
об’єктноцентричного підходу науковці переходять до аналізу 
антропоцентричних аспектів, що спостерігається у працях сучасних 
лінгвістів. 

У зв’язку з цим не можна не привернути увагу до того, як 
тлумачиться поняття “індивідуального стилю” сучасними дослідниками: 
“Індивідуальний стиль – (…) структурно єдина і внутрішньо зв’язана 
система засобів і форм словесного вираження”; 1 цілісна система, яка 
“виникає як наслідок використання своєрідних засобів відбору, 
комбінування і мотивованого вживання елементів мови”.2 Незважаючи 
на різноманітні підходи, ще й досі немає єдиної позиції як у 
визначенні характерних рис категорії ідіолекту, так і у вживанні 
самого терміну (ідіолект, ідіостиль, стиль, індивідуальний стиль, 
стильова манера). У даному дослідженні ми дотримуємося думки 
про синонімічність цих понять. Тому, поряд з терміном “індивідуальний 
стиль”, вживаємо також поняття “ ідіолект”, “ ідіостиль”. 

У сучасних лінгвостилістичних дослідженнях помітна чітка 
тенденція до виділення проблеми індивідуально-авторської картини 
світу. Реалізацією індивідуально-авторської картини світу, на 
думку багатьох лінгвістів, є саме індивідуально-авторський стиль. 
Матеріальними складниками ідіостилю виступають мовні засоби різних 
рівнів: фонетичного, лексичного, граматичного тощо. “Особливості 
окремих авторських ідіолектів визначаються переважанням тих чи 
інших тропів, фігур; тенденцією відбору стилістично забарвленої 
лексики, головна роль якої постає у створенні емоційно-естетичного 
ефекту; використанням оказіоналізмів тощо” .3 

У даній статті зроблено спробу проаналізувати саме мовний 
аспект ідіолекту окремого автора (в нашому випадку – ідіолект 
Патріка Зюскінда) на рівні лексико-граматичних категорій. Чому 
саме цей автор привернув нашу увагу? По-перше, П. Зюскінд є 
представником сучасної німецькомовної літератури, який вдало 
комбінує постмодерністські прийоми з власним оригінальним способом 
мовного вираження. Якщо постмодерніст (в нашому випадку це 
Патрік Зюскінд) рішуче виділяється серед інших, то це є своєрідним 
сполученням, комбінуванням загальних для всіх принципів і ще 
ступенем їх гіпертрофії. Достатньо проаналізувати синтаксис 
письменника та лексичний склад речень у його творах, щоб 
переконатися в цьому. По-друге, ідіолект П. Зюскінда ще недостатньо 
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досліджений, тому цілком вмотивованим є наше звернення саме до 
творчості цього автора. 

Відомо, що для кожного стилю існує своя міра, свій критерій, 
який визначає співвідношення індивідуального, творчого і стандартного. 
Художня мова передбачає використання й нетрадиційних засобів. 
Оскільки зрозуміло, що те, що ми багато разів бачили, чи те, про що 
постійно чуємо, не викликає у нас якогось особливого інтересу. Саме 
тому роль своєрідного, індивідуального в художньому тексті є особливо 
вагомою, визначальною. Слідом за французьким мислителем 
Бюффоном, можемо стверджувати, що “стиль – це людина”. Саме 
той, хто створює будь-який текст, сам визначає його стилістику. 
Визначити особливості індивідуального стилю – значить виділити, 
описати їх, відштовхуючись від загальноприйнятого, поширеного. 
При цьому необхідно брати до уваги особливості світобачення 
самого письменника та його художньої манери. 

Основні труднощі, які виникають при аналізі ідіолекту Патріка 
Зюскінда, пов’язані насамперед з проблемою однобічного тлумачення 
його творчості у рамках поетики постмодерну. Чернорицька О., яка 
досліджувала твори П. Зюскінда, слідом за Херцманном Х., вважає, 
що найкращий спосіб уникнути цього є відмова від спроб поставити 
творчість письменника у рамки визначення постмодерну.4 Однак не 
можна залишати поза увагою той факт, що специфіка постмодерну 
так чи інакше втілювалася у творах Зюскінда: в самій мовній 
тканині, у побудові синтаксичних конструкцій. Такі властивості 
постмодернізму, як прагнення поєднати полярно протилежні істини 
(у досліджуваному творі Зюскінда – це “Любов” та “Смерть”), 
використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати 
ненормальність, протиприродність панівного в реальності способу 
життя, іронічність та пародійність – все це можна побачити у 
творчості митця. 

Есе “Про Любов та Смерть” (“Über Liebe und Tod”) побачило 
світ у 2005 році й одразу привернуло увагу критиків та кінорежисерів. 
Це й не дивно, оскільки автор у своєму творі намагається 
показати взаємозв’язок між такими, здавалося б на перший погляд, 
протилежними поняттями, як “Любов” та “Смерть”. П. Зюскінд 
пише про “Любов” так: “Ein Blick auf den Blick eines die Geliebte 
anblickende Liebenden genügt, um festzustellen: Dieser Blick ist leer; er 
ist, wie man zu Recht sagt, hingegeben”.5 І вже в цьому уривку 
проступає особливий стиль, який реалізується через повторення та 
перерахування, а також за допомогою лексичних одиниць. Крім того, 
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у наведеній цитаті простежується вплив постмодернізму, який 
виявляється у таких елементах, як випадковість, мовна гра, тяжіння до 
показу “змінених” станів свідомості людини. Наведене речення 
представляє собою постійне повторення однокореневих слів, що 
певною мірою допомагає автору досягнути ефекту “надмірності”: 
“Ein Blick auf den Blick eines die Geliebte anblickende Liebenden 
genügt, um festzustellen: Dieser Blick ist leer; er ist, wie man zu Recht 
sagt, hingegeben”. Або інший приклад з твору, але вже у роздумах 
про “Смерть”: “ Der Tod ist schweigsam geworden, und er gebietet 
Schweigen, und wir tun ihm gerne den Gefallen zu schweigen, ja, wir 
schweigen ihn tot”.6 Постмодернізм створює нову, експериментальну 
мову, спираючись на концепцію “мовних ігр” Людвіга Вітгенштейна. 
Не менше, ніж зміст говоріння, важливим є і стиль говоріння. 
Постмодернізм – вчення не стільки про світ, скільки про способи 
спілкування з ним. І це можна побачити на прикладі наведених вище 
цитат, де любов стає “пустою”, а смерть – “мовчазною”. 

Словесне повторення є одним з тих засобів, що відзначає стиль 
письменника і сприяє створенню ефекту “перебільшення”. Цей засіб 
представляє собою феномен переплетення думки та тексту і відіграє 
важливу роль у всіх функціональних стилях. Однак, говорячи про 
індивідуальний стиль окремого письменника, потрібно відзначити 
свідомий вибір такого мовного засобу для створення особливого 
впливу на читача. Ідеї та думки автор викладає за допомогою 
аналогій, а не логічних міркувань. Типовим прикладом можуть 
слугувати наступні цитати з тексту: “(…) sein ganzes Leben lang, vom 
Selbstmord, vom gemeinsamen Selbstmord (…) fasziniert”.7 У цитованому 
реченні засіб повторення сприяє підсиленню та градації емоційної 
значущості думки. Крім того, у Патріка Зюскінда засіб повторення 
зустрічається не тільки на рівні лексеми, але й у морфологічному 
складі слів. Переконливим прикладом може бути наступний уривок: 
“Unentwegt steckte es die Köpfe zusammen, um eins das andere mit 
hingerissenem Lächeln zu beglotzen, zu beplappern, zu befingern, zu 
beküssen und zu belecken”.8 У даному уривку наявні однорідні 
присудки, при чому вони підібрані таким чином, що у кожному 
наступному повторюється префікс be-. Це яскравий приклад того, що 
Зюскінд є будівником власного Всесвіту, в його творі панує 
загальний мікс і насмішкуватість над усім, і це також може слугувати 
доказом постмодерністських впливів. 
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Наступний приклад ілюструє повторення частки zu разом з 
однорідними присудками у безсполучниковому складному реченні: 
“Ein paar Tage zuvor wurde sein Geburtstag mit großem Pomp und 
öffentlicher Anteilnahme gefeiert; er hat Reden zu halten, Aufsätze zu 
verfassen, eine ernorme Korrespondenz zu bewältigen, einen Roman zu 
beenden, Gäste zu empfangen, Interviews zu geben”. 9 Засіб повторення 
письменник використовує також у реченнях зі зміною порядку слів: 
“Den ganzen Abend über ließen sie sich nicht nur nicht aus den Augen, 
sie ließen sie sich auch nicht aus dem Griff”.10 

Серед найчастотніших випадків повторення вагоме місце займають 
також такі форми, де повторюються цілі граматичні конструкції, 
додаткові речення та звороти: “Wir finden es ebenso häufig bei der 
hündischen Liebe von Eltern zu ihren missratenen Kindern, bei der 
spirituellen Liebe der Nonnen zu ihrem himmlischen Gemahl – von der 
kultischen Liebe des Untertanen zum Vaterland oder zum geliebten Führer 
ganz zu schweigen”. Або – “Von der Schlagerschnulze bis zum Fidelio 
und zur Zauberflöte, vom Groschenroman bis zu Kleists Amphytrion 
versucht alles, was da schreibt und singt…”;11“Trotz seiner Exaltiertheit 
und späteren Schrulligkeit, wegen seines unfanatischen Mutes, wegen 
seiner Zivilisiertheit, seiner ganz unapodiktischen Gewitztheit und Klugheit 
und trotz und wegen seines Scheiterns”.12 

Наведені вище приклади свідчать про підкреслену схильність 
П. Зюскінда до прийому повторення у різних його видах і формах і 
насамперед для гіперболізації мови, для прийому накопичення та 
перебільшення. Письменник відмовляється від бажання досягти 
однієї-єдиної істини. Він проголошує фінал утопічної епохи, яка була 
орієнтована на одну істину, один образ світу, один художній метод 
або одну наукову методологію. У нього немає ні категорії істини, ні 
категорії ідеалу. 

Індивідуальний стиль П. Зюскінда, поряд з іншими особливостями, 
характеризується також значним використанням гіперболи як одного 
із способів підсилення виразності та підкреслення висловленої думки. 
Гіпербола часто поєднується з іншими стилістичними прийомами, 
додаючи їм відповідне забарвлення: гіперболічні порівняння, метафори 
та ін. В її основі лежить зазвичай художнє перебільшення. 

Існують різні підходи до вивчення гіперболи: деякі дослідники 
вважають її тропом, інші розглядають як поетичну фігуру. В даній 
публікації ми оцінюємо гіперболу як стилістичний прийом. Крім 
того, слід зазначити, що у порівнянні з такими прийомами, як 
метафора, порівняння, епітет, гіпербола найменш досліджена. І хоча 
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багато дослідників говорять про те, що явище гіперболи притаманне 
здебільшого поезії, існує багато прозових творів як доказ 
помилковості такого твердження. Твір П. Зюскінда “Про Любов та 
Смерть”  – яскравий доказ останнього. Ушкова Л.Н. дотримується 
думки, що гіпербола є одним з найяскравіших стилістичних прийомів у 
мові.13 І з цим важко не погодитися. У тексті есе зустрічається багато 
прикладів вживання гіперболи, наведемо найяскравіші з них: 
– “stürmt wie ein Berserker”;14 
– “der Tod sei wie ein schwarzes Loch im Sternbild Pegasus”;15 

– “die Liebe – ein göttlicher Wahnsinn”.16 

У розглянутих прикладах гіпербола поєднується з порівнянням, 
метафорою, що є характерною ознакою стилю П. Зюскінда. Таким 
чином автор створює особливе мереживо слів, образів, відтінків 
кольорів та цілий спектр емоцій і відчуттів. Однак гіперболізація 
мови досягається також за рахунок постійних перерахувань з 
різними видами повторень. Найтиповіші для Зюскінда види 
повторення було розглянуто вище, отож зупинимось детально на 
прийомі перерахування. Для цього необхідно проаналізувати хоча б 
декілька основних варіантів вживання цього засобу: “Und dieses 
Zeugen und Gebären, wohl auch das physisch-animalische, mehr aber 
noch das geistige, pädagogische, künstlerische, politische, philosophische, 
kurz das, was wir das Schöpferische nennen, mache des Menschen 
Teilhabe an der Unsterblichkeit aus…”17 

У даному випадку наявний ефект градації з поступовим 
накопиченням (клімаксом) емоційної значущості. Перерахування 
також представлено у вигляді цілої низки порівнянь: “Nur für 
Augenblicke wandten sie sich voneinander ab, wie erschreckt, richteten 
den plötzlich sinnentleerten Blick aus der jeweiligen Seitenfenstern, um 
nach zwei Sekunden, als hätten sie sich monatelang nicht gesehen, mit 
ruckartiger Bewegung aufeinander zuzufahren und sich erneut wie ein 
Wunder anzustarren und zu küssen”.8 Або додаткових зворотів: “Man 
hatte schon das eine oder andere über die beiden in den Klatschspalten 
der Zeitungen gelesen, wo hauptsächlich von ihrem Geld und seiner 
Karriere, von ihren ehemaligen Ehemännern (5) und seinen ehemaligen 
Ehefrauen (3), vom Altersunterschied, der sie trennte (17 Jahre) etc. in 
mokantem Ton die Rede war”.18 

Зюскінд (як і інші постмодерністи, на думку В.А. Канке) 
намагається зруйнувати усе те, що тримає людей у тісних рамках, а 
саме: жорсткі логічні схеми, остаточні висновки, будь-який пошук 
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стабільності, насадження невизначених цінностей, культивування 
застарілих естетичних та моральних ідеалів. 

У творі Зюскінда можна знайти також інші приклади 
перерахування, найчастіше в описах зовнішності або характеру 
персонажів: “Eine grässliche Erscheinung, ungeschlacht in jeder 
Bewegung, mit festem Nacken, rasiertem Schädel, Silberring im linken 
Ohr, pickliger Haut, stumpfer Nase und immer halboffenem Mund, aus 
dem er nicht einmal zum Küssen den Kaugummi entfernte”.19 Або: “(…) 
wird er bedient von einem neunzehnjährigen Hilfskellner mit braun 
gewelltem Haar, braunen Augen, feinen Händen, plumpen Nacken und 
einem Gesicht”.20 Такі повторення формують детальну картину 
вигляду самого персонажу, а також його оточення. Мову автор 
використовує як будівельний матеріал для створення відповідного 
впливу на читача. 

Ще один з характерних для стилю Зюскінда засіб – це 
використання однорідних членів. По-перше, необхідно зазначити, що 
однорідність – категорія синтаксична. Вона є одним із типів 
ускладнення (поряд з відокремленням, звертанням, вставними й 
вставленими конструкціями). А ускладнення – дуже важливий 
чинник семантики й синтаксичної будови речення, що дає можливість 
використовувати його як стилістичний засіб. 

Однорідними називаються такі члени речення, які перебувають в 
однакових синтаксичних відношеннях з одним членом речення, 
виконують однакову синтаксичну функцію і поєднуються між собою 
сурядним зв’язком. 

Однорідними бувають всі без винятку члени речення: від головних 
до другорядних. Їх спосіб однорідності при вираженні різноманітних 
ознак, дій, станів, указівок на предмети надають мовленню виразності, 
підкреслюють динамічність, жвавість дії, ознаки.21 

Однорідні присудки створюють враження динамічності й напруги, 
надають оповіді яскравої емоційності. У прозі Патріка Зюскінда 
можна відчути особливу виразність авторської мови. За своєю суттю 
саме дієслово є одним з основних засобів відтворення динаміки. 
Накопичення однорідних присудків й несе в собі цю стрімкість та 
обов’язково емоційність дії. Це можна побачити у наведених нижче 
прикладах: “Dann hatte sie wieder allein Augen für ihn, begann das 
Spiel von Taube und Täuberich von neuem, rückte an ihn heran…”;22 
“Zum Aperitif auf der Veranda saßen sie gemeinsam in einem Korbsessel, 
tranken Orangensaft (…) und knabberten an ein und derselben 
Salzstange”;23 “Noch vor dem Dessert baten sie um ein Taxi, erhoben 
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sich alsbald, nickten flüchtig zum kollektiven Gruß in die Runde und 
schwebten verschmolzen davon”.24 

Однорідні підмети роз’яснюють, уточнюють, розширюють, 
надають емоційно-експресивної забарвленості предмету: “(…) ein 
ewiger Verneiner ist, ein Spielverderber, ein richtiger Miesmacher”.25 

Так, однорідні додатки розпалюють фантазію читача, подаючи 
йому все нові й нові образи та відтінки почуттів. Прагнення 
якнайширне охопити дійсність і при цьому використати невелику 
кількість речень призводить автора до активного вживання конструкцій 
з однорідними іменниками: “Die Schamröte wird einen überfliegen 
angesichts des dokumentierten Wustes von Torheit, Hochmut, Präpotenz 
und Verblendung.” ;26 “Alles, was einmal an Witz, an Intelligenz, an 
Wachheit, an Neugier und Vorsicht in ihm war, ist verschwunden”.27 

Слід відзначити також ще один засіб градації мови Зюскінда та 
досягнення ефекту “надмірності”, а саме – вживання найвищого 
ступеня прикметників (зуперлативу). Найвищий ступінь прикметників 
використовують в мові, коли намагаються підкреслити значення 
найвищого ступеня якості одного предмета або явища порівняно з 
іншими. Він теж характеризується “гіперболізованою мірою якості 
по відношенню до норми прояву цієї якості в об’єкта порівняння”.28 
На думку Клемперера В., використання найвищого ступеня (або 
зуперлативу) можна розбити на три категорії: звичайні зуперлативи 
прикметників, окремі вирази, які мають або їм надається значення 
найвищого ступеня та гіперболізовані звороти.29 Однак, що стосується 
більшості творів Зюскінда, то автор використовує лише зуперлативи 
прикметників, причому майже у кожному другому реченні. При 
цьому поряд зі звичайними зуперлативами автор у таких конструкціях 
часто густо використовує неологізми, слова, які він сам утворює: 
– “existentiell allerwichtigste Angelegenheit”;30 

– “eine der wichtigsten, gelegentlich drängendsten, ja lebensnotwendigsten 
Tätigkeiten”;31 

– “der einfältigste Redner”;32 

– “die weiseste der Frauen”;33 
– “mit dümmlichsten Inhalts”;34 

–  “die obszönste Geste der Welt”.35 

На думку дослідниці Богатирьової Н.А., вживання прикметників 
у тексті свідчить про домінування номінального стилю в творі.36 З 
цим можна погодитися, додавши при цьому, що прикметники в 
тексті Зюскінда часто використовуються для опису унікальних або 
незвичних якостей та особливостей персонажів та їх властивостей. В 
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силу їх особливостей прикметникам належить велика роль у передачі 
предметно-логічного змісту оціночно-експресивної, афективної та й 
емоційної оцінки. 

Отже, на підставі наведених прикладів можна дійти висновку, 
що ідіолект Патріка Зюскінда відрізняється особливою гіперболізацією 
мови, що втілюється за допомогою таких засобів, як повторення, 
перерахування, використання однорідних членів речення, вживання 
найвищого ступеня прикметників. Усі ці засоби сприяють досягненню 
ефекту “надмірності” та “перебільшення”, роблять мову П. Зюскінда 
більш виразною, а також допомагають краще зрозуміти індивідуальну 
мовну картину світу німецького майстра слова. Що стосується саме 
постмодерністського аспекту, то Зюскінду притаманне глибинне 
розуміння реальності через нетрадиційне осмислення традиційних 
естетичних цінностей та постійні коливання і переходи між реальним 
і неможливим. 
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COMMUNICATION DE SPECIALITE:  
NOUVELLE PRATIQUE PEDAGOGIQUE 

 
Chaque année les conférences estudiantines ont lieu à l’Université 

nationale d’Odessa I.I. Metchnikov traditionnellement au mois d’avril. 
Dans leurs cadres les étudiants présentent leurs exposés qui se basent sur 
leur travail scientifique qui est notamment orienté professionnellement. 
L’axe moteur de la conférence est le travail en autonomie qui se compose 
de quatre étapes: la préparation, la mise en œuvre, la restitution des 
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travaux réalisés et l’évaluation.1 Pour les étudiants non-spécialistes en 
langues étrangères en général et en français en particulier la présentation 
des résultats de leurs recherches scientifiques en français est le processus 
assez difficile, qui comprend quelques étapes intimement liés: la sélection 
des idées, la définition de thème de l’exposée, l’rédaction de plan de 
l’exposé etc. 

Ce travail se fait dans le cadre de l’approche communicative (1975), 
associée à un renouvellement des contenus et des procédures d’enseignement, 
qui entretient des liens étroits avec l’enseignement fonctionnel d’une 
langue étrangère pour des apprenants ayant des objectifs spécifiques. 
L’approche communicative s’inscrit dans un mouvement de réaction par 
rapport aux méthodes audio-orales et audiovisuelles, même si elles ont 
constitué une avancée non négligeable par rapport aux méthodes 
traditionnelles et ont permis d’apprendre efficacement une langue 
étrangère. 

Dans la phase de présentations des rapports des étudiants se voit clair 
la priorité à l’oral, comme objectif d’apprentissage et comme support 
d’acquisition, en retardant l’apprentissage de l’écrit conçut comme un 
prolongement de l’oral. Les présentations des rapports se terminent par la 
discussion. Dans cette étape on voit l’association entre le son et l’image 
qui permet de présenter des dialogues dans des situations, de donner des 
informations situationnistes et de faire accéder l’étudiant au sens des 
énoncés d’une manière naturelle. 

Les caractéristiques de la langue parlée, en particulier, les phénomènes 
intonatifs, sont présents dans les réponses aux questions concernent les 
contenus des exposés, dans des dialogues de la communication. La présence 
des enregistrements garantit à l’enseignant un modèle qu’il peut 
reproduire autant de fois qu’il est nécessaire. 

On peut observer la réalisation des principes du travail autonome dont 
les objectifs visés sont très généralement cognitifs et méthodologiques 
(capacités et compétences à atteindre) mais aussi socio-affectifs 
(comportements).2 Il s’agit de la situation (c’est-à-dire la participation à la 
conférence) qui permet de: créer la motivation, inciter; donner confiance; 
recourir à la créativité; favoriser l’esprit d’initiative; utiliser la liberté 
d’action; donner à tous la possibilité de s’exprimer; encourager la 
tenacité; développer le sens critique; développer la capacité d’écoute et le 
respect des autres au sein d’une équipe; reconnaître et accepter le droit à 
l’erreur et aux tâtonnements; accepter les chemins “non académiques” et 
admettre aussi les propres centres d’intérêt des élèves; pratiquer la 
pluridisciplinarité; développer les échanges et/ou faire travailler en 
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groupe; créer un environnement adapté; mettre du matériel pédagogique à 
disposition; susciter le goût et le plaisir de la recherche; faire agir 
effectivement (réfléchir, mettre en œuvre, observer, conclure).3 

“L’autonomie est une finalité de système éducatif qui consiste à créer 
les conditions qui permettent à l’élève de construire son savoir”.4 

Par leur caractère systématique les méthodes communicatives présentent 
une garantie de succès pour l’acquisition d’une langue étrangère. D’autre 
part, le fait que la langue soit présentée à l’étudiant en situation de la 
préparation pour la conférence scientifique lui permet de l’apprendre 
comme outil de communication, d’apprendre à exprimer, exposer des 
idées en public car des étudiants présentent de brefs exposés après leurs 
recherches scientifiques. Ce phénomène un peu nouveau mérite une 
attention à part. 

D’une manière générale, les choix opérés laissent assez peu de place 
sur l’initiative de l’étudiant; on lui demande surtout d’acquérir les 
comportements adéquats à ce type d’exercices: “La préparation relève de 
l’enseignant qui a l’initiative des situations dans lesquelles les élèves 
auront une tâche à réaliser”.5 

Un des postulats de départ implique que ce qui est enseigné soit appris 
par l’étudiant et qu’il puisse produire sans erreur les énoncés compris. La 
prise en compte de l’erreur dans l’apprentissage sera reconsidérée après 
un temps assez long de pratiques de méthodes audiovisuelles. 

La progression (du simple au complexe) – consiste à proposer une 
difficulté après l’autre en atomisant la langue. Elle pose problème lorsque 
l’étudiant se trouve dans une situation réelle qui lui impose de mobiliser 
plusieurs savoir-faire en même temps et d’effectuer lui-même la relation 
entre tous les éléments appris, pour accomplir une tâche réelle dans la 
langue étrangère. Par conséquent les étudiants doivent: réfléchir; prendre 
conscience; comprendre pour apprendre; mettre en œuvre; apprendre à 
organiser, à s’organiser; observer; conclure; apprendre à acquérir des 
savoirs, savoir-faire et savoir-être; apprendre à comprendre (comprendre 
pour apprendre); maîtriser l’oral et l’écrit; verbaliser, formaliser; trouver 
le mot juste et utiliser le vocabulaire approprié; exploiter des ressources; 
prendre des notes; rendre compte; communiquer (organiser, intéresser, 
écouter, analyser, synthétiser, réagir); synthétiser les connaissances 
(participer à la synthèse).6 L’exposition à la langue étrangère doit 
permettre de produire des énoncés corrects mais également de se 
construire seul un système qui n’est pas explicité. 

C’est l’organisation même du contenu à enseigner, la rigueur de la 
progression et les activités destinées à fixer des structures qui font 
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appréhender le fonctionnement de français. Par conséquent, certaines 
habitudes de l’étudiant non spécialiste en français dans sa langue 
maternelle, par exemple l’utilisation de règles grammaticales, ne sont pas 
réinvesties dans le contenu socioculturel et reflète peu la diversité des 
groupes sociaux. 

Car la langue étrangère est l’instrument de communication le savoir 
d’utiliser des phrases dans des unités plus vastes (texte, dialogue); 
d’utiliser les énoncés appropriés à certaines situations de communications; 
de maîtriser les fonctions du langage (Jakobson);7 de comprendre et, si 
possible, d’utiliser les différentes variétés de langue, en tentant de ne pas 
séparer langue et civilisation, est très important dans Le Cadre Européen 
commun de référence pour les langues de Conseil de l’Europe, qui offre 
une base commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes, de 
référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe.8 

Le processus de Bologne que l’Ukraine a rejointe suppose l’activité 
des étudiants destinée à la promotion de leurs progrès et des leurs idées, 
c’est-à-dire la présentation des exposés, préparations des exposés sur les 
sujets tirés des leurs disciplines de base. Dans le cadre du processus de 
Bologne les étudiants doivent maîtriser les divers aspects de l’utilisation 
de la langue.9 

La préparation d’un exposé est un procédé bilatéral car il est basé sur 
les discussions fréquentes du professeur avec l’étudiant. Les élèves 
apprennent alors à conduire leur travail en favorisant la recherche. 

Donc, on peut parler de l’éducation à l’autonomie qui “se réalise (...) 
par des situations offrant aux élèves la possibilité de développer leurs 
capacités d’initiative et de responsabilité”.10 

Les difficultés sont réparties au fil de préparation vers la conférence. 
L’exposé est centré sur un nombre limité de structures. L’organisation de 
la préparation pour la conférence a un caractère systématique: les 
différentes phases se succèdent selon le même ordre: 

– présentation de rapport; 
– explication de rapport par séquences; 
– mémorisation; 
– exploitation; 
– transposition, phase qui permet à l’étudiant d’utiliser les éléments 

linguistiques acquis dans les phases précédentes. 
Pendant la préparation de son rapport l’étudiant doit appliquer toutes 

ses connaissances qu’il a obtenues. Il doit relier en une seule unité les 
niveaux morphologique, lexical, syntaxique du français et en même temps 
il fait connaissance aux tournures syntaxiques qui sont moins utilisées 
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dans la langue courante ou sont étudiées au cours des études de troisième 
année, si l’étudiant est en première (seconde) année. Il s’ensuit que 
l’étudiant “entre dans le processus d’auto-évaluation”.11 

Parmi ces formes figure l’intervention pendant des conférences, des 
colloques, des tables rondes, ce qui représente un type de l’activité 
langagière où l’étudiant doit montrer ses capacités de parler au public. 

L’organisation des conférences scientifiques estudiantines en français 
pour les non-spécialistes représente un procédé qui se compose de 
quelques étapes purement linguistiques et méthodologiques. D’abord, il 
s’agit de l’activité des étudiants liée à la composition de leurs mémoires 
de cours en ukrainien (russe). Cette activité – la préparation d’un rapport 
d’après le sujet que l’étudiant à pour écrire le mémoire de cours – sert de 
base pour “comprendre le fonctionnement cognitif de l’élève face à la 
tâche proposée”.12 

Ensuite, la préparation de l’exposé suppose le travail avec des 
dictionnaires, au cours duquel les étudiants cherchent le lexique nécessaire, 
apprennent à trouver des significations convenables, à composer les 
propositions d’une manière correcte (en français non russe).13 La préparation 
d’un exposé exige aux étudiants d’employer le lexique de spécialité 
concernant leur sujet ce qui permet de maîtriser la communication 
spécialisée.14 

Avant d’écrire son exposé en français chaque étudiant le présente en 
russe ou en ukrainien pour que le professeur puisse évaluer son volume, le 
respect des exigences de Commission Supérieure d’Attestation (CSA), 
présence des faits peu connus. 

La participation des étudiants aux conférences pareilles poursuit des 
buts suivants: faire apprendre les étudiants à parler français sur objectifs 
spécifiques; aider les étudiants à composer leurs exposés en prenant en 
considération les exigences formulées par CSA pour les travaux scientifiques 
(objectifs, buts, actualité, recherches déjà réalisées, contribution personnelle); 
présenter les exposés dans les conditions où personne ne parle que 
français quelques cas à part étant une exception; participer à la discussion 
en répondant aux questions des professeurs et des étudiants; faire 
connaissance aux sujets des sciences différentes; présenter l’exposé qui 
prenne l’heure strictement déterminée par les organisateurs. 

L’audition des exposés en français représente une méthode simplifiée 
de maîtriser la langue: les étudiants parlent avec un accent, lentement, 
parfois d’après les sujets connus aux écouteurs. L’audition des exposés 
permet aux étudiants de faire connaissance aux domaines qui ne sont pas 
les leurs: les étudiants en lettres écoutent leurs collègues en sciences 



111 

politiques etc. Le décodage du français en russe qui vient après permet de 
s’enrichir des connaissances. Le rôle du professeur est primordial. 

On peut souligner que la pratique de l’organisation des conférences 
scientifiques estudiantines en français pour les non-spécialistes conduit 
professeurs et élèves à réaliser, ensemble et de façon complémentaire, un 
équilibre dynamique entre “directivité” et “non-directivité”.15 

La participation dans la conférence a pour suite la recompensation 
des étudiants par les attestations signées par le doyen de la faculté où fait 
ses études le participant, et par le professeur, responsable du côté 
linguistique. Le sujet de l’exposé est placé dans l’édition spécialisée 
consacrée juste à la conférence. La participation aux conférence des 
étudiants donne aux ceux-ci le point supplémentaire lors du dépôts des 
candidature aux études de master. 

A part cela, il y a déjà quelques années que la section de français de 
la chaire de langues étrangères pour facultés des sciences humaines de 
l’Université Nationale d’Odessa I.I. Metchnikov fait paraître des 
programmes de conférence de la section de français ce qui nous a donné la 
possibilité de représenter la diversité thématique et les relevés statistiques 
des années 2001-2008 afin de mesurer l’écart entre les objectifs visés et 
les objectifs atteints.16 

Les exposés qui sont élaborés: 

1. à l’Institut des sciences sociales: Evolution des conceptions 
sociales du phénomène de la mode (fin du XIX – moitié du XX s.) // étud. 
en 2 année О. Bortniak; Lobbisme comme institution démocratique // 
аspirant І. Kraïsvitny; Régime politique actuel en Ukraine // étud. en 
2 année D. Маrinova; Typologie des éévaluations de la mort // étud. en 
2 année E. Gordienko; Сommerce des gens comme un fait social de 
l’époque et le phénomène social // étud. en 2 année T. Soloveinko; Les 
jeunes et l’inégalité sociale // étud. en 2 année M. Babayan; Temps 
extrascolaire des adolescents // étud. en 2 année М. Pantcheva; Commerce 
des femmes comme phénomène social // étud. en 3 année T. Soloveinko; 

Criminalité comme phénomène social stable // étud. en 2 année 
V. Klopote; Enfants sans famille sous la tutelle des organisations sociales 
et publiques // étud. en 3 année М. Pantcheva; Méthodologie et méthodes 
de l’étude du lecteur et de sa conduite à partir de la recherche des lecteurs 
du roman féminin d’amour // étud. en 3 année А. Gouzheva; 

Responsabitité sociale des mass-médias dans l’Ukraine d’aujourd’hui // 
étud. en 3 année V. Klopote; Natalité hors mariage comme facteur de la 
reproduction de la population de l’Ukraine // étud. en 3 année 
V. Tachetimirova; 
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Culture politique des jeunes // étud. en 3 année І. Tchobanou; La 
théorie de la stabilitéé politique // étud. en 2 année О. Chirtoute. 

2. à la faculté de droit et d’économie: Management d’innovation en 
Ukraine // étud. en 3 année А. Gouzaïeva; Théorie du management 
stratégique // étud. en 5 année V. Moguilevsky; 

Justice comme une des formes de l’activité de l’Etat // étud. en 
2 année D. Кniazeva; Théorie et pratique du management de projets // 
étud. en 5 année A. Semeintsov; Notions et types de communication // 
étud. en 3 année E. Khamad; Gestion des ressources humaines et conditions 
du travail // étud. en 3 année J. Gouzaïeva; Réglementation juridique de 
protection du travail en Ukraine // étud. en 3 année D. Кniazeva; 

3. à la faculté des sciences biologiques: 
La cytogénétique et les aberrations des chromosomes // étud. en 

3 année L. Protassova; 
Rétrotranposons comme outils pour l’étiquetage des gènes // étud. en 

5 année J. Sedletska; 
Généralités des ancêtres des eucaryotes // étud. en 3 année 

M. Voronova; Description comparative des oiseaux des mers et des rivières // 
étud. en 3 année Т. Missergi; Sang et Diabète sucré // étud. en 3 année 
N. Prozorova; Classement des flamants // étud. en 3 année Т. Feindik; 

Facteur d’influence de la pollution de l’environnement sur la santé 
de l’homme // étud. en 1 année О. Zaïtseva; Trichogramme dans le jardin 
de pomme // étud. en 3 année A. Lechichak; Arachnéfaune des alentours 
de village Dolinka de district de Sarata, de région d’Odessa // étud. en 
1 année V. Portianko; Faune arachnéenne des alentours de village 
Dolinka de région d’Odessa (deuxième étape de recherche) // étud. en 
2 année V. Portianko; Analyse comparative de la faune arachnéenne des 
alentours des villages de Dolinka et de Mayaki de région d’Odessa 
(troisième étape de recherche) // étud. en 3 année V. Portianko 

4. à la faculté des lettres: Tendances de l’utilisation du phénomene 
d’intéressant dans la presse écrite // étud. en 2 année J. Slavinska; 

Œuvre du poète bulgare A. Guermanov // étud. en 2 année 
E. Polovnuk; 

Biographie de M. Zhuk // étud. en 2 année A. Beliayeva; 
Histoire du соmonyme Криничне // étud. en 2 année Т. Dimova; 
Problèmes de narratologie de nouvelle de M. Hvyliovyy “Moi (Le 

romanesque)” // étud. en 2 année М. Konstantinova; Patois du village 
Krynitchnoye // étud. en 3 année Т. Dimova; Sémiotique de la nourriture 
dans le film “L’ironie du sort ou Vive les bains!” // étud. en 3 année 
А. Kisseliova; Formes de présence du narrateur et du lecteur dans la 
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nouvelle de M. Кhvyliovyy “Moi (Le romanesque)” // étud. en 3 année 
М. Konstantinova; 

Les expressions phraséologiques aux titres des journaux // étud. en 
2 année E. Tshouvalska; 

Système des cosmonymes bulgares et philosophie populaire // étud. 
en 2 année L. Кіrova; Analyse comparative de la sémiotique de la 
nourriture dans les films ukrainien, français et russe // étud. en 4 année 
А. Kisseliova; Sémiotique de couleur et psychographie de publicité 
d’imprimés // étud. en 2 année N. Кlevak; 

Facteur éthnoculturel de la perception des symboles: recherches 
expérimentales en ukrainien, russe, moldave et bulgare // étud. en 2 année 
О. Kretsou; 

Phytonymes bulgares // étud. en 3 année L. Кіrova; Discours de 
publicité d’imprimés: ressources suggestives // étud. en 3 année N. Кlevak; 
Scénario de communication: espace culturel et linguistique en moldave // 
étud. en 3 année О. Kretsou; Biographie de Lina Kosteinko // étud. en 
2 année Т. Tchorna; 

5. à la faculté des sciences géologiques et géographiques: 
Alpins de tous les pays – unissez-vous! // étud. en 2 année 

А. Babeinko; Qui étaient les premiers Européens? Les peuples et les 
migrations // étud. en 2 année D. Bradarsky; De Nuremberg à Venise, 
dans les pas de Durer // étud. en 2 année К. Goute; Du mythe à la réalité, 
la naissance de l’Europe // étud. en 2 année М. Konstantinova; Crimée: 
Les Tatars retournent chez eux // étud. en 3 année G. Kretsou; Portugal // 
étud. en 2 année V. Кoulaksiz; 

6. à la faculté d’histoire: 
Recherches des historiens d’Odessa sur les pages de Revue 

d’Histoire ukrainienne (1965-1972) // étud. en 2 année І. Vrantchanou; 
B.N. Tchitcherine: portrait politique // étud. en 2 année А. Moldavsky; 
Kyiv – la naissance de la nouvelle capitale. La division administrative de 
Kyiv en V-VII siècles après Jésus Christ // étud. en 3 année V. Тropanets; 
L’instruction universitaire à l’Empire Russe au début de XXe siècle // 
étud. en 3 année E. Volkova; La personnalité de Jésus Christ à 
l’archéologie // étud. en 3 année О. Petrika; Le portrait historique de 
Phéophane Procopovitch // étud. en 3 année І. Gavrilenko; Chtchepkine 
E.N. – professeur de l’université Novorossiisky // étud. en 3 année 
К. Tichtchenko; L’éthique de Napoléon III en rétablissement de IIe 
Empire. “L’Empire – c’est la paix!” // étud. en 4 année К. Yudenkov; La 
conquête de la Russie de Nord-Est par les Tataro-mongols (sur l’exemple 
de la principauté de Riazan) // étud. en 4 année М. Guetmanenko; Bilan 
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de la signature de l’Accord de Péréjaslavle de 1654 // étud. en 4 année 
О. Tsyganenko; Les causes de la guerre russe-turque de 1877-1878 // 
étud. en 4 année S. Тropanets; Le génocide du peuple arménien // étud. en 
4 année D. Davtian; Les images des dieux suprêmes de panthéon grec aux 
terres cuites à côte de la territoire de la mer Noire de Nord // étud. en 
4 année E. Меlnikova; Droit de tous les jours des kozaques // étud. en 
4 année E. Grozov; Ekatérina Dachkova. L’activité sociale et scientifique 
// étud. en 4 année І. Diatcheinko; Danses populaires ukrainiennes // étud. 
en 2 année E. Zybina; Musée historique et ethnographique du village 
Zaria de région d’Odessa “Goulama Kychta” // étud. en 4 année 
V. Zlatov; Essais biographiques de G.K. Joukov // étud. en 4 année 
S. Mangoul; Holocauste des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale // 
étud. en 4 année G. Stargevska; Scythes de la région de la mer Noire du 
Nord // étud. en 4 année А. Tchekal; Gouvernement de Charles ІІ en 
Roumanie en 1932-1939 // étud. en 3 année А. Boliak; Midi de l’Ukraine 
sur les pages de Revue d’Histoire ukrainienne (195-2007): problème de 
développement historique, historiographie, vie scientifique // étud. en 4 
année І. Vrantchanou; Odessa théâtrale // étud. en 4 année К. Dotseinko; 
“Jour de Trifon” dans le cycle hivernal-vernal des rites de calendrier des 
bulgares de sud de l’Ukraine // étud. en 3 année P. Doudouche; Danses en 
rond rituelles des Ukrainiens // étud. en 3 année E. Zybina; 

Migration des Bulgares dans la Bessarabie de sud au début du ХIХ 
siècle // étud. en 4 année І. Konstantinov; 

Diplomatie soviètique 1918-1930: G.V. Tchitcherine // étud. en 
4 année А. Moldavsky; 

Viticulture des Bulgares de la Bessarabie de sud en ХIХ siècle // étud. 
en 3 année V. Peltek; Deuxième guerre mondiale: bilan court // étud. en 
4 année L. Stoyanova. 

 
Le document suivant donne les informations sur les relevés statistiques 

 
années facultés nomdre d’éxposés 

20
01

-2
00

2 faculté des lettres 1 
Institut des sciences sociales 3 
faculté de droit et d’économie 3 
faculté des sciences biologiques 3 

au total 10 

20
02

-2
00

3 faculté des lettres 1 
Institut des sciences sociales 3 
faculté de droit et d’économie 2 
faculté des sciences biologiques 2 

au total 8 
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20
03

-
20

04
 

faculté des lettres 1 
Institut des sciences sociales 2 
faculté des sciences biologiques 4 

au total 7 

20
04

-
20

05
 

faculté des lettres 3 
Institut des sciences sociales 3 
faculté des sciences géologiques et géographiques 6 

au total 12 

20
05

-2
00

6 

faculté des lettres 4 
Institut des sciences sociales 2 
faculté de droit et d’économie 1 
faculté des sciences biologiques 3 
faculté d’histoire 13 

au total 23 

20
06

-2
00

7 

faculté des lettres 4 
Institut des sciences sociales 3 
faculté de droit et d’économie 4 
faculté des sciences biologiques 1 
faculté d’histoire 7 

au total 19 

20
07

-2
00

8 faculté des lettres 4 
Institut des sciences sociales 3 
faculté d’histoire 8 
faculté des sciences biologiques 1 

au total 16 
 

Les diagrammes construits démontrent d’une manière évidente les 
données citées dans la table 
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Diagramme 1 montre le total des exposés 
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Diagramme 2 montre le total des exposés prenant en considération les facultés 

 
La mise en place des conférences montre qu’elles attirent l’intérêt des 

étudiants et qu’un étudiant ayant présenté son rapport pour la première 
fois, intervient l’année suivante; un étudiant qui ne se présente pas, par 
exemple, en deuxième année, peut se présenter en troisième année. 
L’abstention d’un étudiant pendant le colloque de l’année qui suit sa 
première intervention, est une rare exception. Voilà pourquoi on souligne 
l’efficacité de cette pratique pédagogique. 

Quant aux professeurs de français, en favorisant le bon déroulement 
du travail on essaye d’encourager ses élèves pour qu’ils se sentent plus 
sûrs d’eux-mêmes car ils présentent le groupe pour lequel les études du 
français représentent certaines difficultés du point de vue de nombre 
d’heure (de deux au cinq par semaine). L’organisation des conférences 
scientifiques estudiantines en français pour les non-spécialistes donne une 
dimension nouvelle à la vie pédagogique: celle-ci devient une construction 
commune qui valorise l’élève par la vigueur de sa participation et le 
professeur par la qualité de son enseignement.17 
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Cette étude bilan nous a permis de systématiser nos connaissances sur 
la mise en pratique des conférences scientifiques estudiantines en français 
pour les non-spécialistes. Elle nous fournit de l’information sur les aspects 
du travail autonome, sur les données notamment le profil des étudiants, les 
tendances et les raisons de la croissance, la qualité et la quantité des 
participants, les déterminants du succès, les répercussions et les leçons à tirer. 

Le Cadre Européen décrit aussi complètement que possible ce que les 
apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but de 
communiquer; il énumère également les connaissances et les habiletés 
qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un comportement langagier efficace.18 
La description englobe aussi le contexte culturel qui soutient la langue. 
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ESSENCE PEDAGOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DE LA 
COMPETENCE 

COMMUNICATIVE DES FUTURS ENSEIGNANTS 
 

L’objet de notre étude est issu de la nécessité de préciser les 
mécanismes de formation de la compétence communicative des futurs 
enseignants des langues étrangères en nous appuyant sur les notions 
pédagogiques et psychologiques. 

L’analyse des positions scientifiques (H. Biguitch, H. Ovtcharouk, 
A. Savtchenko) nous permet de proposer la structure de la compétence 
communicative: connaissances; savoir-faire intellectuels; savoir-faire 
pratiques; normes éthiques.1 

La première composante est présentée par les connaissances 
académiques, culturologiques, linguistiques, sociolinguistiques, rhétoriques, 
psychologiques et didactiques. 

Les savoir-faire intellectuels prévoient l’organisation de la lecture 
professionnelle, l’analyse comparative de la langue maternelle avec une 
langue étrangère. 

Les savoir-faire pratiques exigent qu’on organise un énoncé 
conformément aux normes orthographiques, lexicales, stylistiques. Le 
futur professeur doit démontrer la clarté, la pureté, l’expressivité, la 
précision, la logique de l’énoncé. 

Il faut accentuer l’importance de la disposition positive des étudiants 
à l’interaction communicative, à la participation aux projets internationaux. 

Les normes éthiques sont: la tolérance, l’estime mutuelle, l’aspiration 
à l’harmonisation de la collaboration internationale. 

Parmi les facteurs importants de la formation de la compétence 
communicative des futurs enseignants des langues étrangères, il est à 
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noter le diagnostic du niveau du développement des savoir-faire de base, 
fait bien à temps, c’est-à-dire en étape de leurs études professionnelles. 
L’analyse minutieux de l’ensemble des acquis et les mesures visées à leur 
correction et amélioration selon les résultats obtenus, sont destinés au 
surcroît des compétences communicatives conformément aux exigences 
de la spécialisation pédagogique.2 

Faisant sa 4ième année, le futur professeur est considéré suffisamment 
préparé pour subir son premier expérience d’enseignement dans une 
école, en autres termes pour mettre au jour ses connaissances linguistiques 
et extralinguistiques, son empressement de prouver l’habilité d’associer 
les notions en matière de langue étrangère, pédagogie, didactique de 
l’enseignement, psychologie et ainsi de suite. Le niveau assez élevé des 
acquis des étudiants des Grandes Ecoles de notre pays n’est pas à en 
douter, cependant dans notre recherche ils ne sont envisagées que comme 
une condition du développement hypothétique du futur enseignant.3 
Désormais, la base théorique est à appliquer, ce qui pose un problème très 
sérieux puisqu’il ne s’agit plus d’analyse des donnés, mais d’un processus 
plus compliqué, celui du synthèse de l’information très diversifiée. 

Nous insistons sur l’importance de cet étape ou il faut “tester” la 
profession et recevoir une confirmation ou infirmation de sa vocation 
initiale; s’entraîner à enseigner; commencer à constituer ses supports de 
cours; découvrir les aléas de l’enseignement (programmes de séance non 
tenus, questions insolubles…). L’initiation des étudiants à la formation de 
leur propre expérience pédagogique fait l’objet de multiples recherches 
pédagogiques et interdisciplinaires. 

L’assistance formelle du formateur responsable de la passation du 
stage pratique pédagogique doit être transformée en collaboration fructueuse 
avec l’étudiant. Le traitement des résultats de diagnostic du développement 
des savoir-faire communicatifs peut même influencer l’avenir professionnel 
de l’étudiant.4 Dans la plupart des cas, ce sont les dirigeants de stage, qui 
endoctrinent la perception, parfois négative, de la profession d’enseignant. 
Il est par conséquent nécessaire de remettre en question cette manière de 
corriger qui se limite généralement à des phénomènes de surface ou à des 
remarques “verdictives” avec la composition conséquente de la liste des 
erreurs commises par les professeurs-néophytes. En plus, la façon d’indiquer 
les embarras, n’est pas toujours celle qui prend en considération les 
particularités psychologiques (âge, sexe, statut social) et cette situation 
d’une médiation avisée entre des savoirs et des instruments, des éléments 
théoriques et des modalités pratiques peu familière aux enseignants en 
formation. Bien sûr, nous n’avons pas l’intention de contester le nombre 
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de conseils donnés aux étudiants en tutelle par leurs précepteurs, mais la 
majorité de recommandations aborde la didactique et la méthodologie de 
l’enseignement. En ce qui concerne la compétence communicative des 
professeurs en herbe, l’approche orientée plutôt vers son amélioration, son 
amplification, au besoin, serait dite plus efficace. On cherche à faire 
acquérir non seulement une compétence linguistique, mais aussi une 
compétence communicative, d’où le travail complémentaire sur les 
savoirs, et aussi sur les savoir-faire. 

Les problèmes de communication que les étudiants éprouvent souvent 
au cours de leur premier expérience du travail à l’école, peuvent être de 
nature différente: ceux-ci dus à la complexité de la situation d’application 
pratique des connaissances théoriques, et ceux-là, causés par les lacunes 
dans leur assimilation du matériel des cours universitaires. Donc, il s’agit 
des méthodes individualisées. 

La création du Portfolio du Stagiaire (fait à la base du Portfolio 
européen des langues créé sous l’égide du Conseil de l’Europe) pourrait 
bien optimiser ce processus de révélation et écartement des difficultés 
communicatives des futurs enseignants. Le Cadre européen prend son 
plein sens et tout son intérêt dans la mesure où il est adopté comme 
commun, comme référence (et non pas comme norme) commune, ce qui 
permet de situer les uns par rapport aux autres les choix contextuels, y 
compris dans le recours aux niveaux et dans la mise en œuvre des 
échelles.5 La possibilité de nous servir de la grille des compétences, 
élaboré grâce à une recherche scientifique et une large consultation par les 
spécialistes reconnus de l’Union européenne, simplifie considérablement 
notre tâche. La collaboration éventuelle avec d’autres organismes qui 
essaient d’intégrer des projets pareils dans la formation des enseignants, 
nous permettrait d’obtenir les meilleurs résultats. 

Les documents qui reflètent la passation du stage pratique 
pédagogique sont largement présentés en Ukraine,6 cependant ils sont 
proposés aux étudiants par les Chaires de Pédagogie, par conséquent, ils 
examinent l’“ingénierie” d’enseignement et de formation. 

La nouveauté du journal proposé consiste en possibilité d’évaluation 
synchronique et diachronique des compétences communicatives, 
particulièrement linguistiques des stagiaires. La description détaillée des 
composants linguistique, sociolinguistique et pragmatique permet de 
caractériser de la manière cohérente et minutieuse les savoir-faire de tout 
étudiant. La synchronie de ce document comprend la détermination 
simultanée du niveau des compétences par le stagiaire, lui-même, qui peut 
ainsi consigner ses connaissances linguistiques et ses expériences 
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culturelles en fonction de sa future profession et par son formateur 
précepteur.7 La diachronie inclut la double (ou triple) réalisation de cette 
évaluation: au début, à la fin de la période stagiaire et, en cas de nécessité, 
après la révision des sujets qui fournissaient des complications et 
l’autocontrôle convenable. 

Si le niveau des compétences langagières explicites, est facile à 
discerner, ceux des acquis sociolinguistiques et pragmatiques (qui vont 
décréter au futur une phase pré-pédagogique) ne sont pas si transparents 
pour le dirigeant de stage pratique dans le cadre des démarches 
traditionnelles ponctuelles comme la progression thématique, qui occulte 
l’enseignement/apprentissage d’une langue dans sa dimension fonctionnelle. 
Ce qui paraît bien logique des positions d’expertise des méthodes appliquées, 
ne prouve pas la solidité des connaissances dites extralinguistiques. 
Uniquement le contact avec le public hétérogène d’après l’âge et le degré 
d’une maîtrise de la langue étrangère dévoilerait vraiment les compétences 
communicatives des futurs enseignants. 

Une phase d’analyse prend en charge l’étude détaillée des résultats 
(l’auto-évaluation) et la compréhension du mécanisme d’évaluation 
appropriée.8 Une phase de synthèse ou des commentaires écrits, moment 
de réinvestissement contribue à l’apparition des habilités de faire la 
synthèse des points de vue différents, dans le but d’obtenir les conclusions 
dont l’examen scrupuleux par le formateur responsable de stage précède 
l’élaboration des mesures à entreprendre pour élever le niveau des 
compétences. Les habilités à acquérir en fonction de ces besoins sont 
répertoriées puis travaillées “en situation”, en prenant en compte tous les 
aspects qui y sont liées: linguistique, extra-linguistique, contextuel. Des 
notions linguistiques mal employées par un stagiaire doivent entraîner la 
mise en place d’une variété d’activités destinées à en améliorer la 
compréhension et l’application, dérivant d’un équilibre entre les dimensions 
formelle et communicative du langage. 

L’étude rationnelle des caractéristiques des compétences communicatives 
des étudiants pourrait également refléter les inconvénients de certains 
cours universitaires. 

Donc, l’étude détaillée de la base théorique concernant les compétences 
communicatives, la révélation des conformités de leur développement et 
fonctionnement sont des facteurs qui permettent d’élaborer de nouveaux 
documents dont la valeur pratique n’est pas à contester. 
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ELEMENTOS NO INDOEUROPEOS EN LA HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA: EL VASCO 

 
El País Vasco es un cruce de caminos desde época muy antigua. Hoy 

está claro que parte del actual País Vasco forma parte de la cuna del 
español o castellano, originado en el condado de Castilla, en las actuales 
provincias de Burgos, Vizcaya y Alava. 

La lengua vasca es la más antigua de las lenguas peninsulares. Es una 
lengua preindoeuropea y prerromana. Hablar del influjo de la lengua 
vasca, equivale a hablar de la supervivencia de la Hispania prerromana 
hasta el momento actual, pues la lengua vasca es la única lengua 
paleohispánica superviviente a la romanización. Con la llegada de la 
lengua latina a Hispania, los hablantes de las diferentes lenguas hispánicas 
prerromanas cambiaron su “código lingüístico” en favor del latín, a 
excepción del espacio vasco que adoptó el latín parcialmente y no llegó a 
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perder la lengua orginaria conocida por los nombres de vascuence, euskera o 
euskara (según la variante dialectal vasca), vasco, lengua vasca o lengua 
vascongada. 

Con gran probabilidad esta lengua vasca es prolongación en el tiempo 
de la antigua lengua prerromana que conocemos con el nombre de ibérica. 
Pues la tesis vascoiberista comprende la supervivencia en el vasco actual 
de la única lengua prerromana hispánica. También resulta claro el 
parenesco vasco-aquitano.1 

Resulta bastante enigmática la cuestión de cómo ha podido conservarse a 
lo largo de tanto tiempo la lengua vasca. La conservación del euskera es 
más significativa si tenemos en cuenta que Vasconia es una tierra de paso, 
sometida a influencias exteriores, si bien presenta algunas zonas 
montañosas de difícil acceso. 

El término vasco ha sido explicado recientemente como una 
denominación indoeuropea que significaría o bien “los de las alturas”, o 
bien, en sentido figurado “los orgullosos, los altivos“. 

 
El origen de la lengua vasca sigue siendo un gran enigma. El 

parentesco del euskera con otros idiomas siguen siendo cuestiones 
bastante oscuras. La hipótesis según la cual el euskera deriva de las 
lenguas camíticas (bereber, copto, sudanés, etc.), defendida principalmente 
por Schuchardt, cuenta ya con muy pocos partidarios. En el momento 
actual, las tesis vascocaucásicas son las más difundidas, pues tienen a su 
favor una verosimilitud general, las coincidencias en las palabras propias 
de la ganadería y de la agricultura, etc. Michelena considera probable que 
existiese en épocas protohistóricas una tremenda complejidad lingüística 
en toda la cuenca mediterránea.2 Y en el Cáucaso parecen haberse 
conservado restos de una antigua gran familia lingüística cuya 
representación occidental quizás ha quedado reducida al euskera. 

El contacto de lenguas comporta una influencia mutua de los sistemas 
que partipipan en él, lo importante en una situación de contacto lingüístico 
es el conjunto de relaciones que se establecen entre las lenguas que 
comparten un espacio histórico. 

Hoy se acepta que no hay lenguas puras, no existe ninguna lengua 
que no tenga un grado, por pequeño que sea, de mezcla con otra u otras 
lenguas. 

El romance pirenaico recibió el influjo vasco desde sus orígenes. 
Algunas de las famosas glosas emilianenses del monasterio riojano de San 
Millán de la Cogolla están escritas en euskera, lo que demuestra la intensa 
conexión que existía entre el castellano primitivo y el vasco. Es notorio el 
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número de términos vascos en la poesía de Gonzalo de Berceo, el poeta 
introdujo en sus escritos castellanos algunos términos vascos cuyo 
significado conocía perfectamente. Está documentada la presencia vasca 
en textos castellanos medievales. En el  “Cantar de Mio Çid”: “ Minaya 
Álvar Fáñez”, donde Minaya está por “mi hermano” de euskera anaia 
(“hermano”); o “Miecha don Ordonio” por “mi padre don Ordonio” de 
aita (“padre”). 

La acción sobre el castellano fue más general dado su nacimiento en 
zona de estrecho contacto con la lengua vasca. La influencia ejercida en 
época medieval debió afectar también a los romances catalán, aragonés y, 
parcialmente, gascón-occitano.3 

La lengua vasca no ha contado nunca con un sistema de escritura 
propio, cuando comienza a ser escrita ya con regularidad se utiliza para 
ello la “scripta románica”. La literatura popular vasca, esencialmente 
oral, es probablemente tan rica y variada como la de cualquier otro 
pueblo. Por el contrario, la literatura culta es de aparición muy tardía, sus 
testimonios escritos no se constituyan en tradición sistemática hasta el 
siglo XVI. Estos textos han dejado magníficos testimonios de sus 
diferentes y variados dialectos. Pues no ha existido una lengua unificada 
en lo escrito hasta fines del siglo XIX. La primera gramática del 
vascuence será escrita en el siglo XVIII – “El imposible vencido” de 
Manuel de Larramendi – una gramática unificada válida para los 
hablantes de todos los dialectos (cosa que para aquel entonces parecía 
imposible). El primer texto totalmente escrito en euskera es “Linguae 
Vasconum Primitiae” de Bernart Dechepare. 

De más probable influencia vasca en castellano son: 
• Aportaciones en el plano fonético. 

Estructura vocálica con sólo cinco vocales, (no distingue como el 
catalán o el gallego entre e/o breve y larga). El sistema vocálico español 
es de los rasgos en los que se ve sin duda la influencia vasca. En la obra 
de Lapesa: “... se observan significativas semenjanzas entre la fonología 
vasca y la castellana. En ambas, el sistema vocálico consta de sólo cinco 
fonemas, repartidos en tres grados de abertura; dentro de los límites de 
estos grados, cada una de las vocales, firmes y claras, admite variedades de 
timbre según condiciones iguales en las dos lenguas”.4 El rasgo de las 
cinco vocales, opuesto a las diez latinas, es de capital importancia. “Sin 
duda – expresaba Menéndez Pidal – que unidad fundamental del español, 
mayor por ejemplo que la de las otras dos grandes lenguas europeas 
extendidas por América, se debe en gran parte a la sencillez, claridad y 
firmeza de nuestro sistema vocálico”.5 
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La /s/ española y su oposición al fonema /θ/ (“zeta”) también 
podríamos vincular al vascuence. Igual que en euskera, el fonema /s/ del 
español suele ser articulado con la punta de la lengua hacia los alvéolos. 
Este tipo de /s/ és único en las lenguas europeas románicas . 

Del substrato vasco proceden dos fenómenos fonéticos que serán 
característicos del castellanoLa introducción del fonema ajeno al latín del 
vibrante múltiple /r:/ -rro: arroyo, carro, cerro, guitarra, pizarra, etc., los 
sufijos éuscaros como -berri (nuevo), -gorri (rojo) y -erri (quemado). 
Aparición de una vocal protética delante de /r/ inicial: “arredondo” por 
“ redondo”; “ arrepentirse” (lat. “repaenitere”); “arruga” (lat. “ruga”). El 
reforzamiento de la r- en posición inicial. 
• Aportaciones léxicas. 

Algunos préstamos vascos al castellano son: agur: término vasco de 
despedida; chabola: eusk. txabola; izquierda: eusk. ezkerr (“ izquierdo”); 
mochila: eusk. mutil (“muchacho”) y mothil (“criado”) ← mochil (joven 
que ayudaba y llevaba los recados a los campesinos; guitarra : la 
adaptación de la palabra latina “cithara” (del griego “kithara”), cachorro, 
etc. 

La más exitosa aportación del euskera a la antroponimia mundial es 
el nombre Javier. García es el apellido de probable origen vasco más 
extendido. Otros conocidos apellidos de origen vasco son: Mendoza, 
Aznar, Cortázar, Chaves, aunque no todos expertos consideran segura esta 
relación.6 

Queda aún un largo camino por recorrer y sería muy deseable realizar 
en un futuro una investigación interdisciplinar en el estudio de los 
diferentes estratos lingüísticos prerromanos, de vasco en particular, que 
condujera a establecer mejor el conocimiento del continuum histórico que 
llevó al latín de Hispania a convertirse con posterioridad en el comlejo 
dialectal románico peninsular. 
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1.5. СЛАВІСТИКА 
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МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ 
НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНИ 

 
Назва моєї статті є невиразною, сухою та змістовно майже 

безмежною, отже не науковою, а публіцистичною або, скоріш, 
дипломатичною. Саме тому я хотів визначити її трохи поетично, хоча 
і занадто довго, а саме так: «“Дайте мені спочатку першу наваристу 
українську страву з пампушками, а вже потім вимагайте від 
мене, щоб я називав її ‘борщем’!”, або До проблеми мовно-
культурного геноциду українськими націоналістами сьогодення». 
Але потім я зрозумів, що наукова стилістика, її логіка та етика не 
дозволять мені залишитися при такому лексично перевантаженому 
формулюванні, і тому я вибрав другу, хоча і програшну в ефектності 
назву: “Мовно-культурна політика сучасної націоналістичної 
України”. Але її неефектність не повинна затьмарювати в очах 
читача і глибинний науковий зміст моєї розвідки, бо в ній насправді 
йдеться про історію, мову, переклад та діалог культур з погляду 
сучасного українського націоналізму, і її не менш вагомий політичний 
сенс, бо соціальною основою мого повідомлення є теза про те, що 
сьогоденні українські націоналісти заради прославлення тільки 
галичанської меншини, тобто крихти українського суспільства, яку 
вони звеличують як істинно справжній український народ, проводять 
войовничо, невтомно, невідступно й підступно політику мовно-
культурного геноциду кількісно і якісно великої української громади, 
тобто тьми народів, які мешкають на терéні географічно сучасної 
України, заради історично фальшивого возвеличення, як я вже 
сказав, галичанської крихти над великою українською громадою. 

Скажу відразу: річ зовсім не в тім, щоб з’ясувати, хто має більше 
історичних та інших переваг, щоб зватися символом, тобто взірцем 
української ментальності: наприклад, стародавні мешканці Львова чи 
Донецька, Харкова чи Сімферополя тощо. Справа в тому, щоб 
вирішити головне політичне питання: чи є велика громада на 
території сучасної України єдиним національним етносом (тобто 
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носієм однієї мови, однієї культури, однієї системи звичаїв та 
традицій тощо), чи вона завжди була, є сьогодні і, скоріш за все, 
залишиться ще на багато десятків, а може й сотень років лише 
сумарною соціальною масою на державно обмеженому географічному 
просторі України (тобто без єдиної мови, без єдиної культури, без 
єдиної системи звичаїв та традицій тощо)? 

Вирішення цього питання занадто складне й об’ємне, не для 
одного короткого повідомлення, та й не для одного повідомлювача. 
Тому я зосереджусь лише на парі стрижневих аспектів. І перший з 
них – це співвідношення мови і громади. Зрозуміло, що для успішного й 
легкого адміністративного спілкування в одній громаді буде 
краще, якщо всі її члени будуть знати єдину мову (назвемо її 
адміністративною). Але державна практика багатьох сучасних країн 
світу (Канада, Швейцарія, Індія та ін.), не кажучи вже про історію 
цього питання, знає зовсім іншу мовно-керівну систему: там офіційні 
чиновники обов’язково повинні знати декілька провідних мов своєї 
країни, а не примушувати її різноплемінних мешканців вивчати 
єдину адміністративну мову. До речі: так повелося ще з часів великої 
Римської імперії, де мовна політика упродовж багатьох сотень років 
вирішувалась доволі просто і – головне! – мирно: бажаєш бути 
адміністративною служкою імперії – будь ласка, вивчай латинську 
мову, не бажаєш – до твоїх послуг чиновники адміністрації, які 
знають твою власну мову! Нагадаю, що наша буцімто самостійна 
Україна існує лише 17 років, але 16 з них політично й фізично воює 
зі своїм народом щодо мовного питання, тоді як Римська імперія всі 
7 століть свого існування мирно розв’язувала це питання, бо не мала 
мовних націоналістів. 

І ще одне “до речі”: звісно, що іврит (тобто давньогебрейська мова, 
якою написано багато книг Старого Заповіту Біблії) вже у ІV ст. н.е. 
був незрозумілим навіть для іудейських жерців-рабинів, тобто 
зберігачів Тори, перших п’яти книжок цього самого Старого 
Заповіту, і такою мертвою мовою він залишався до кінця ХІХ ст. 
(навіть майже до середини ХХ-го), поки сіонізм не відродив його як 
живу державну мову Ізраїлю. Отже, виходить, що впродовж півтори 
тисячоліття іудейська громада не мала не тільки єдиної території, але 
й єдиної мови, але ніхто не примушував її використовувати єдину 
давньогебрейську мову. Виникає запитання: “А чи існував протягом 
цих півтори тисячі років іудейський етнос?” Відповідь зрозуміла: не 
тільки існував, але ще й активно завойовував найкращі місця під 
сонцем для багатьох своїх одновірців! Бо в іудеїв була сила, більш 
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вагома, ніж мова, і ця силa, яка півтори тисячі років цементувала і 
підбадьорювала всю чужомовну і полігеографічну іудейську громаду, 
звалась і зветься “єдина культура”, бо всі іудеї у будь-якому куточку 
світу, якою б мовою вони не розмовляли, в один і той же час, з 
одним і тим же натхненням, в одному і тому ж сенсі, в одній і той же 
формі, з одним і тим же прагненням виконували ритуали та звичаї, 
що їм приписав іврит до свого півторитисячного “засинання” у 
далекому ІV ст. н.е. 

Отже українська мова й українська культура – це далеко не 
змістовні синоніми і тим більше не необхідні політичні важелі для 
соціальної перебудови сучасної України, яка є географічно, тобто 
територіально, але не етнічно цілісною. Нема потреби аргументувати 
той факт, що сучасна людина приходить у світ як у культурну 
ситуацію, що створена до та для неї й формує її (людину). Більш 
того: людина народжується вже з цією ситуацією, бо генна пам’ять 
не дозволяє людині бути Іваном, що забуває свою спорідненість з 
одноплемінниками, навіть якщо він і бажає цього, як це сьогодні 
активно роблять вчорашні слов’янські брати й побратими. І на 
логічну, етичну та соціальну авансцену тут висовується не традиційний 
випереджаючий вплив мови на формування уявлень індивіду про 
буття і, отже, на породження культури людиною, а зовсім навпаки: 
випереджаючий вплив уже існуючої культури на світосприймання 
індивіду. Все останнє (наприклад, гасло сьогоднішніх українських 
націоналістів про відродження української культури через насильне 
поширення та впровадження української мови), щоб там вони та їх 
наукові опричники не казали, – це ті самі добрі наміри, якими, як 
звісно, вибрукувано шлях до пекла, або ж це буцімто медоточиві 
поради власника цього пекла. 

Отже, дайте людині на терéні України спочатку наваристу 
українську страву з пампушками (тобто культуру), а вже потім 
вимагайте від неї (людини), щоб вoнa називала її “борщем” (тобто 
користувалася українською мовою). При цьому, однак, не можна не 
сказати про те, що в нашій державі сьогодні ще не існує єдиної 
загальнонаціональної української мови, бо на її географічному (а ще 
більш: політичному) просторі функціонують чотири її варіанти, так 
звані регіональні діалекти: східноукраїнський (перенасичений 
русизмами), західноукраїнський (заполонений полонізмами, 
австріїзмами, романізмами тощо), центральноукраїнський (яким 
можна писати тільки щирі та поетичні вірші, а не користуватися 
науково і буденно, бо йому бракує термінології та ситуаційних 
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кліше) і, врешті, діаспорний (яким користуються проамериканські та 
проканадські засоби масової інформації і який відкидає українську 
мову майже на півтори-два сторіччя назад у добу її створення з її 
застарілістю й зашкарублістю). 

Саме через цей чинник у багатьох сучасних географічних українців 
вже давно не викликає сумніву думка про те, що псевдопроблему 
української мови як синоніму самостійної української культури 
накинула нам англомовна (та частково німецькомовна) українська 
діаспора не без матеріальної та ідейної підтримки могутніх 
всесвітніх антисоціалістичних, антислов’янських і антиправославних 
сил. Треба ще раз підкреслити, що саме українська діаспора, 
яку давно вже світоглядно перевиховано іншим мовним та 
культурним середовищем, у котрого мало точок зіткнення з нашою 
східнослов’янською культурою, спробує своєю англізованою, 
онімеченою та іншою псевдослов’янською свідомістю, а також своєю 
україноподібною мовою вкинути нас у катастрофічні лінгвістичні та 
політичні полеміки щодо того, як нам, географічним, тобто 
справжнім, щирим українцям, повернути їй, псевдоукраїномовній 
діаспорі, той “український рай”, де “садок вишневий коло хати, хрущі 
над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи ідуть 
дівчата, а матері вечерять ждуть”; той рай, який вона сама собі 
нафантазувала в своїй прекрасній (для неї!) американській та канадській 
далечині.1 

Крім накидування нам неплідних, але нас знесилюючих та 
роз’єднуючих полемік, щоб ми таскали для діаспори поза Україною 
та її холуїв в самій Україні політичні (та й матеріальні) каштани з 
полум’я власного націоналізму, войовничу поведінку української 
діаспори не можна не знайти і в загрозливому засміченні української 
мови. Декілька років тому в газеті “Слово” було надруковано статтю 
молодого харківського історика І. Бондаря під крикливою назвою 
“Дух понови” про потребу повернення до справжньої, на думку 
Бондаря, української ментальності. При цьому автору статті важливо 
було ввести в усі мовленнєві сфери його тексту (орфографію, 
пунктуацію, лексику, граматику) будь-яку зміну, “понову”, за його 
термінологією, щоб усе в статті писалось, лунало й значило не “по-
московитському”. Така бондарська “понова”, тобто псевдоукраїнська 
мова, призвела до того, що навіть доктор філологічних наук не зможе 
прочитати цю статтю без словника іноземних слів, та й з ним – 
навряд чи.2 

На жаль, – це не єдиний та й не найбільш гіркий приклад. Так, 
націоналістично налаштовані теологи України та їх однодумці за її 
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межами войовничо доводять прямо-таки доленосну необхідність 
тяжіння України до католицизму, або до греко-римської церкви, або 
до уніатської, але чомусь не до для українського народу традиційного і 
дійсно життєдайного православ’я. Так, наприклад, в українському 
уряді є департамент з євроінтеграції України і чомусь немає 
департаментів із самостійності української політики або ж з її 
плюралістичності. Так, вчорашній український президент (Кучма Л.Д.) 
назвав свої книжкові політичні одкровення “Україна не Росія”, хоча 
за логікою наукової політичної думки та східнослов’янської історії 
повинен був би назвати їх “Україна і Росія” (на жаль, так сьогодні 
думає не тільки він один, а і вся ющенківська рать “любих друзів” – 
“Наша Україна”). 

І ще один вагомий аспект досліджуваної мною теми: походження 
українців та їх мови. 

Всі ми, автохтонні (тобто хронологічно давні географічні) 
мешканці України, є вихованцями великої, цілісної та неподільної 
культури східних слов’ян, яка дозріла ще в далекі ранньосередньовічні 
часи красою думки й діяння Київської Руси; тієї культури, яку 
сучасні українські націоналісти-самостійники, войовничо розвиваючи 
помилкову тезу М.С. Грушевського кінця ХІХ ст.,3 вважають лише 
українською,4 але котра насправді була синкретичною цілісністю, до 
якої українська, білоруська та руська обрядовість (тобто домострой, 
домоведення; до речі: які красиві та ємні, образні слова, оббрехані за 
останні два сторіччя!) входили не підсумовуючими, а синтезуючими 
компонентами; тобто не існували окремо, у самодостатній автономній 
чистоті і водночас в абстрактному алогічному злитті (як, наприклад, 
Бог-Дух, Бог-Отець та Бог-Син у православному понятті “Господь”), 
а проявляли себе лише у взаємодії, взаємовпливі, взаємопроникненні, бо 
мали спільне світосприйняття через загальну праслов’янську мову. 
Духовною ж основою цієї цілісної, триєдиної культури стало 
православ’я (а не католицизм і не уніатська церков, котрі зараз 
насильно поширюються в Україні), а засобом і джерелом самовідбиття 
стала російська мова.5 

До речі: про тільки що мною названу помилкову тезу Грушевського 
детальніше. Всі націоналістично налаштовані політики сьогоденної 
України важають його першим великим президентом України, хоча 
за об’єктивним змістом своєї політичної діяльності він є другим 
після Мазепи великим зрадником українського населення. Це він, 
ставший першим керівником тільки що указом австрійського 
імператора створеної у Львівському університеті кафедри історії 
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Південної Руси (11.04.1894), зробив усім сенсом свого наукового, 
політичного та буденного життя реалізацію власного зрадницького 
бажання відірвати духовно Україну від Росії і всебічно підпорядкувати 
її австрійському впливу. Для цього він на базі галицького говору 
придумав так звану “західноукраїнську мову”, просякнувши її настільки 
угорськими, австрійськими та польськими лексемами і граматичними 
конструкціями, що вона стала радикально відрізнятися від тієї 
справжньої солов’ їної української мови, якою співав Шевченко, 
писала Марко Вовчок, розмовляли Полтавщина, Черкащина та 
Таврія. Цей штучний суржик став потім зашкарублою мовою 
сучасної української діаспори. Це він, Грушевський, вирішив свою 
фальшиву “ Історію України-Руси”  видати не українською, а 
німецькою мовою, щоб зробити приємне австрійським спонсорам. Це 
він, Грушевський, написав у цій псевдоісторії, що нащадками 
Київської Руси стали Галич, Волинь та Литва, а не Московська Русь, 
бо вона, на його думку, – це зовсім інше, та й ще варварське явище.6 

Все це – усталені і навіть банальні істини, і якщо я наголошу на 
них, то лише для того, щоб ще раз підкреслити: нерозумно й 
помилково, як це зараз робиться в Україні, глобальні, суттєві, 
філософські проблеми мови й культури підмінювати лінгвістичними 
дискусіями (та ще й поверховими) щодо термінів. Для істинного 
філолога немає наукової, тобто об’єктивної ваги полеміка щодо того, 
називати яку-небудь мову самостійною чи національним варіантом 
або ж одним з говорів іншої. Немає тут об’єктивного сенсу тому, що 
на лінгвістичному рівні подібні спори вже давно вирішені: говір чи 
діалект стають національною мовою не тоді, коли починають 
обслуговувати державно-територіальне утворення, а тоді, коли у них 
з’явиться своя цілісна система із 6-ти компонентів (фонетика, 
орфографія, лексика, морфологія, синтаксис, стилістика, тобто стильове 
забарвлення лінгвістичної одиниці), отже система із 6 щойно 
названих компонентів, злита в лінгвістичну єдність, яка буде забарвлена 
етнографічно (власною національною картиною світу) і через це 
відрізняти себе від інших говорів та діалектів. 

Ще раз треба акцентувати той факт, що всі ці 6 компонентів 
зможуть виникнути лише тоді, коли у носіїв говору чи діалекту 
визріє особливе, окреме від інших соціальних спільностей 
світосприйняття. Саме воно і тільки воно, нове світосприйняття (або 
як влучно сказав російський літературознавець Добролюбов “миросо-
зерцание” 7), породжує нову національну мову. Отже, скільки б 
завзяті українські націоналісти-самостійники не кричали “Москалі-
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окупанти, геть з рідної неньки-України!”, до того часу, поки сама 
практика, а потім і філологи, філософи, культурологи та інші вчені 
не доведуть, що є єдине українське світосприйняття, яке суттєво 
відрізняється від російського (або білоруського), всі розмови про 
єдину українську мову як джерело єдиної української культури 
будуть пустим, але політично страхітливим міфом. 

Для справжніх вчених давно вже перестав бути парадоксом 
зовнішнє парадоксальний факт, коли одна мова “раптом” (звичайно, 
не в хронологічному розумінні, а в психологічному сприйнятті) 
перетворювалась на декілька різних національних мов: англійська в 
Англії, США, Австралії та інших країнах – це одна мова за 
принциповими параметрами її як системи, хоча відзнаки, іноді 
значні, мають місце у вище названих 6-ти мовних сферах. Але 
водночас – це різні національні мови зі своїми картинами світу; на 
Заході навіть віддають перевагу не термінам “англійська мова в 
такій-то країні”, як це робиться у нас, а термінам “англійська мова”, 
“американська”, “ австралійська” тощо, тому що у носіїв цих 
мовленнєвих варіантів колишньої єдиної англійської мови під 
багаточасовим тиском національно забарвленої соціальної практики 
сьогодні вже відзначаються різні типи світосприйняття. 

Аналогічна ситуація і з німецькою мовою як системою: вже на 
початку ХХ ст. австрійці, які ще “вчора” розмовляли літературною 
мовою, єдиною з німцями, почали вимагати називати свою мову вже 
не “німецькою”, а “австрійською”, бо виявилось “несподівано”, що 
австрійський склад розуму й душі, побудований на віросповіданні 
католицизму та синтезі багатьох культур від германської через 
романську до тюркської та слов’янської, гостро протистоїть менталітету 
німецьких розуму й душі, який випестувано противником католицизму 
лютеранством та однією германською культурою. Друга світова 
війна породила ще більш парадоксальну ситуацію: розподіл Німеччини 
на Східну та Західну потягнув за собою виникнення двох різних 
світосприймань, а разом з ними і двох різних національних варіантів 
німецької мови (в НДР та ФРН). 

Об’єднання двох Німеччин у 1990 році поки що не усунуло цієї 
світоглядної і, отже, лінгвістичної проблеми, а лише поглибило її, бо 
німецькі сьогоднішні політики використовують мову в цьому випадку 
не як джерело та засіб пізнання світу, а як прийом присилування, 
нав’язування буцімто єдиної німецької культури. 

Теж саме роблять політики і в сучасній Україні. 
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Нещодавно я з превеликим задоволенням і з неменшою науковою 
турботою прочитав монографію одеського професора Валентина 
Григоровича Таранця “Арії. Слов’яни. Руси”,8 яка присвячена 
порівнянню російської та української мов і має безпосереднє 
відношення до тематики й проблематики мого повідомлення. І хоч я, 
на превеликий жаль, завжди зовсім далеко відстояв і відстою зараз 
від порівняльно-історичного мовознавства, через що я біло заздрю 
авторам розвідок, у яких десятки і сотні прикладів щодо переходів та 
порівнянь праслів і прамов витанцьовують складний, стрункий, 
таємний, езотеричний танок, котрий є для мене чистою китайською 
грамотою, я все ж таки, читаючи цю книгу, зміг відчути, а місцями 
навіть побачити величезні енерговитрати її автора на кількісну 
аргументацію своєї концепції і на глибину, панорамність, але й, на 
мій жаль, на дискусійність висловлених ним думок. 

Вважаю, що В.Г. Таранець є одним з тих значних за якістю, але 
малих за рідкістю сучасних українських філологів (таких, як 
О.Б. Ткаченко, Г.П. Півторак та ін.), які об’єктивно доводять давнє 
твердження росіянина О.О. Шахматова (котре, до речі, згадує і сам 
В.Г. Таранець), що росіяни та українці “в доісторичну епоху” 
походили від різних племінних джерел. Але В.Г. Таранець йде ще 
далі: слідом за М.С. Грушевським з його фальшивою “Історією 
України-Руси” кінця ХІХ ст. він відправляє недовговічних українців 
до праслов’ян і аж до аріїв, щоб зробити цих історичних немовлят 
старими батьками європейської цивілізації. Щоправда, він надає ту ж 
саму породжувальну місію і немовлятам-росіянам, хоч і гадає разом 
з другим великим у світі мовознавцем Л.Д. Кучмою, що Україна – не 
Росія (другим – після Сталіна, цим недовченим священиком, який 
написав для академіків-філологів програму їх наукової діяльності під 
назвою “Питання мовознавства”). Таранець і його соподільники 
сприймають логічну і матеріальну схожість культур ранніх земних 
цивілізацій (наприклад, поклоніння сонцю та домашнім тваринам, 
зокрема корові та бику як символам життєдайності, або ж славлення 
весни як символу воскресіння чи вислободження з полону смерті) як 
запозичення іншими цивілізаціями в українців, і тоді всі етноси, які 
мешкали на території сучасної України і які не мали ніякого 
відношення до галичанського племені, обов’язково називаються 
“українцями” у сучасному політичному розумінні цього слова і 
визначаються прабатьками майже всіх земних цивілізацій та мов 
(див., наприклад, інтерв’ю українського академіка С. Наливайка у 
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2007-ому році про те, що українці, коли ще були мавпами і сиділи на 
деревах, вже породили триповерхові будинки Індії).9 

І вже починають у всьому сучасному світі поширюватися думки 
про доленосну роль так званих українців. Так, у Польщі національно 
осяяні дослідники висовують тезу про те, що українці, білоруси та, 
зрозуміло, поляки є єдиним етносом, єдиною складовою імперії “Реч 
Посполіта”, а росіяни – це дика суміш фіно-угорських та іранських 
племен (нагадаю, що Реч Посполіта як незрозумілий етнос і 
безбатьківщинська країна – вишкребок Астраханського іудейського 
ханства? – виникла тільки у ХVІ ст.: Люблинська унія 1569 року, 
тоді як російсько-слов’янська держава на терені України вже 
нараховувала півтисячоліття свого існування). 

Я не можу погодитись з такими кінцевими висновками про 
постійну минулу і навіть сучасну різність українців і росіян як етносів, 
бо логіка наукової думки та історичної фактографії примушує мене 
стати на позицію того ж О.О. Шахматова у другій половині його 
твердження: хоч племінне джерело українців та росіян у доісторичну 
добу і може бути різним, та починаючи з Київської Руси вони стали 
одним етносом. Звичайно, якщо культуру Галичини оцінити як символ 
всеукраїнської, то дійсно можна побачити між галичанами та росіянами 
етнічні розбіжності. Але якщо згадати про ті ж українські Полтавщину 
та Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донецьк, Харків та Луганськ, то 
вийде зовсім інша картина. 

Вибачаючись перед В.Г. Таранцем за те, що я зі своїм, мовлячи 
народною мудрістю, “свинячим рилом вліз до калачного ряду” його 
наукової єпархії, я все ж хочу щиро привітати його з талановитою 
науковою розвідкою, хоч її висновки здаються мені більш політичними, 
ніж науковими. 

А може, на превеликий жаль, тільки такою і може бути сучасна 
українська філологія? 

 
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ 

 
1. Руйнуючу політику української діаспори усвідомлювали справжні щирі українці 

завжди: так, київська газета “Всеукраинские ведомости” з гнівом писала ще у 
1995 році, що діаспора видає за українську літературу лише твори представників 
діаспори (Поэзия, рассеченная пополам // Всеукраинские ведомости. – 3.1.1995. – 
С. 11). 

2. Детальніше щодо засмічення сучасної української мови дивись статті саме її 
“засмічників”, які використовують лексеми “фундація” замість “фонд”, “ імпреза” 
замість “зустріч”, “ аналіза” замість “аналіз”, “ опінія” замість “громадська 
думка”, неукраїнське новомодне середньоязикове дзвінке “ґ” замість чудового 
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давньоукраїнського задньоязикового “г”, англійський звук “оу” (воук) замість 
українського “в” (вовк) тощо (Рудницький Я. Цінна праця доктора Петра 
Цимбалістого // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – 
Мюнхен, 1992. – С. 335; Кабайда А. Чи буде Чечня незалежною республікою // 
Українське слово. – 15.12.1994. – С. 10; Шаян В. Віра забутих предків // 
Український світ. – 1994. – № 3-4. – С. 1; Фоменко Б. Реабілітуємо повністю 
літеру “ґ” // Березіль. – 1994. – № 3-6. – С. 168-170). 

3. Цю тепер вже войовничу сьогоденну моду на пошук української країни там, де 
вона не могла принципово виникнути навіть як ідея, бо не було для неї ані 
матеріальних підстав (тобто українського народу), ані політичних (тобто 
української економіки та дипломатії), ані культурних (тобто поширеного 
продукування українського етносу), М.С. Грушевський ввів у першому томі своєї 
“Історії України-Руси” (1898), коли, ведучи мову про виникнення людських 
поселень на території України, він, алогічно змішуючи два зовсім різних поняття 
“народ України” і “народ на терені України”, заявив, що саме український етнос 
жив на території України “з таких часів, в які ніяка історія не сягає” 
(Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. 1. – К.: Перша спілка, 1913. – 
С. 81). Правда, наукове чуття та академічна сумлінність тоді ще не дозволили 
М.С. Грушевському безапеляційно стверджувати, що так і тільки так воно і було. 
Він висловився поки що занадто дипломатично: “можемо з найбільшою 
правдоподібністю вказати, що…” (там само). 

4. Иванов Я. Будьмо, потомки атлантов // Истеблишмент. – № 39. – 20.09.2005. – 
С. 22: “И может статься, что Россия так и останется праматерью слонов, а 
мы будем вести счет своей державы Украины от Атлантиды”, которая 
“располагалась на землях Запорожской области 11500 лет назад”. 

5. Прихильники іншого підходу до виникнення української мови не бажають 
бачити в ній наслідок складного процесу новітньої історії 19-20 ст., а відносять її 
початки у далеке, майже доісторичне минуле. Так, Ю. Шилов заявляє, що 
українська мова є найстародавнішою мовою світу, бо нараховує 6 тисячоліть 
(Ш.Ю. Валентин Даниленко – дослідник писемної традиції в Україні // 
Український світ. – 1994. – № 3-4. – С. 30); Так, автори колективної монографії 
про початки української культури, стверджують, що перші українські колядки 
про світобудову (тобто про розумові складні філософські проблеми!) виникли ще 
14 000 років тому (Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – 
С. 10), хоча, за найоб’єктивнішими даними українських геологів, людина 
розумна (поки що не щирий колядковий українець, а лише вчорашня мавпа!) 
виникла на терені України тільки з 8-го тисячоліття до нашої ери (Мороз С.А. 
Геологічні передумови виникнення українського етносу // Український світ. – 
1994. – № 3-4. – С. 7). 

6. Детальніше дивись: Иванов Я. Империя и поляки // Настоящая газета. – 29.07-
5.08.2004. – С. 5. 

7. Добролюбов Н.А. Темное царство // Добролюбов Н.А. Собрание сочинений. – Т. 
5. – М, 1962. 

8. Таранець В.Г. Арії. Слов’яни. Руси: Походження назв Україна і Русь. – Одеса: 
ОРІДУ НАДУ, 2004. – 296 с. 

9. Цитується за: Конторських, Ірина. Українці – найближчі родичі … індійців? // 
Експрес. – 16-23 серпня 2007. – С. 13. 
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2. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 

 
 
 
УДК 82’41 

Булаховская Ю.Л. 
 

НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ ОБ “ЭПИСТОЛЯРИИ” И ЕГО 
РОЛИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

 
Само понятие “эпистолярий” достаточно растяжимо. Под ним 

нередко имеют в виду просто переписку знакомых и друзей, весьма 
распространенную в XIX веке, чрезвычайно распространненую в 
веке XX и, увы, сходящую на нет в нашу эпоху в связи с Интернетом, 
электронной почтой и т.д., когда переписка дружеская и деловая 
сводится, чаще всего, к простому фактическому сообщению, из 
которого нельзя узнать почти ничего о внутреннем мире пишущего 
и, тем более, о его внешних впечатлениях от мира окружающего (о 
путешествиях, пейзажах, облике чужих, видимых им чудес и о 
влиянии их на его психику и восприятие природы родной). 

Эпистолярием, интересным для общества и даже широкого круга 
читателей, является переписка выдающихся людей (чаще всего 
писателей по своему основному роду деятельности) с другими 
писателями или же нередко деятелями политическими, даже нередко 
своими оппонентами в главных жизненных вопросах, ну, конечно, и 
литературных. Приведу два разных факта (в данном случае 
косвенных), касающихся блестящего и сложного облика Вольтера. 
Очевидно, совершенно не случайна его переписка с российской 
Императрицей Екатериной II (этой “ханжой в юбке”), корчившей из 
себя “великую Просветительницу”, а на самом деле бывшей 
жесточайшим деспотом крайне монархического толка в плане 
государственном. Это описывается в сатирической поэме Алексея 
Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых “История 
Государства Российского от Осмомысла до наших дней”. В этой 
остроумной сатире на “Историю Государства Российского” 
Н.М. Карамазина, где речь идет об отсутствии порядка в государстве, 
который кто-то разрушает, а кто-то из правителей должен же, 
наконец, и навести, так вот там есть такие строки о Екатерине ІІ: 
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“При Вас в стране порядок раскошно расцветёт”, – 
писали Катерине Вольтер и Дидерот. 
Царица отвечала: “Monsiers, vous me comblez” ... 
и тут же прикрепила украинцев к земле”. 
 
Значит, русская императрица вела большую переписку с 

французскими Просветителями своей эпохи о прогрессивных 
преобразованиях в стране (в том числе и с Вольтером), что не 
помешало ей, однако, ввести крепостное право и в “автономной” тогда 
Украине. 

О Вольтере как личности, а не только как писателе оставил 
интересные заметки один из самых выдающихся украинских 
оригинальных поэтов и переводчиков первой половины ХХ века 
Максим Рыльский. Писал он о нем в своих развернутых комментариях к 
украинскому своему переводу “Орлеанской девы” – что собой 
представляет именно это произведение Вольтера, что собой представлял 
сам Вольтер и т.д. В частности, Рыльский отмечал в своем развернутом 
предисловии “Від перекладача”: “ Вольтер славився своєю уїдливою 
дотепністю, своєю іронією, що раз у раз переходила в гострий 
сарказм. Риси ці виявилися не тільки в його літературних творах, а і 
в усних розмовах, на які він був незрівнянний майстер, і в дуже 
численних листах до друзів та ворогів. Це був природжений 
сатирик”.1 

Интересно, что переписка двух выдающихся писателей, длившаяся 
годами (в основном на темы литературные: о назначении литературы 
в плане общественном, о роли литературы в жизни народов польского и 
украинского, о степени реализма и вымысла в художественном 
прозаическом произведении, о значении переводов, о достижениях и 
неудачах в художественном творчестве с точки зрения самого этого 
писателя или же его “писательского адресата”) – переписка, не 
предназначавшаяся для публикации (речь идет об Иване Франко и 
выдающейся польской писательнице Элизе Ожешко, 1841-1910), 
была потом издана как очень важная часть литературного наследия 
обоих авторов (украинского и польского) в полном собрании их 
сочинений под названием “двухголосие”: письма И. Франко, написанные 
на украинском языке; письма Э. Ожешко, написанные на польском. 
Оба адресата свободно владели двумя языками: во всяком случае 
И. Франко даже некоторые свои произведения писал по-польски, а 
Э. Ожешко, несомненно, читавшая по-украински, так как сделала и 
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несколько личных переводов из прозы украинской, за что ее остро 
осуждали прямыми оскорблениями в “хлопоманстве”. 

Важной частью литературы художественной является 
“эпистолярий” как часть самого художественного произведения. Тут 
следует вспомнить А.С. Пушкина, где даже в произведении 
поэтическом (“Евгений Онегин”) фигурируют письма Татьяны и 
Онегина, написанные в разное время; прощальное письмо Ленского 
(“Куда, куда вы удалились...”), уже предчувстовавшего свою 
раннюю и бессмысленную гибель на дуэли. Фигурирует у Пушкина 
(тут как бы между прочим) и “политическое письмо – обращение” к 
Петру I В.Л. Кочубея в поэме “Полтава” (“Царю Петру от 
Кочубея”), где главный казначей Украины предупреждал Русское 
правительство и лично Русского царя о готовившейся измене 
гетмана Мазепы на стороне завоевателя – шведского короля Карла XII, 
одного из лучших европейских военачальников. Это письмо, то ли не 
дошедшее лично до Петра I, то ли им проигнорированное, имело 
роковые последствия для Кочубея, а затем и для Украины и России: 
в виде грозного боя под Полтавой 1709 года – не менее грозного, чем 
Бородинское сражение 1812 года против войска Наполеона 
Бонапарта. 

Эпистолярий – в различной форме был использован и в прозе 
Пушкина (на это почему-то мало обращали внимание исследователи-
пушкинисты). Можно, например, назвать два совершенно различных 
письма, фигурирующих в “Дубровском” и в “издательском 
предисловии” к “Повестям Белкина”. Что касается “Дубровского”, 
то это – письмо старшего Дубровского к Троекурову, великолепно 
характеризующее его как человека независимого характера, а по 
стилю – человека образованного. Другое письмо (в том же 
“Дубровском”) – продиктованное писарю няней молодого Дубровского 
с целью предупредить его и о болезни отца, и об угрозе их имению 
со стороны Троекурова. Оба письма, естественно, составлены 
в разном стиле, но очень четко для читателя характеризуют 
действующих лиц повести: и в плане социальном, и, главное, в плане 
психологическом. 

В “Евгении Онегине” и в “Дубровском” есть в авторской 
русской речи определённый “налёт” языка французского (ведь 
Пушкин прямо говорил о том, что Татьяна плохо знала русский язык, 
следовательно, свое письмо к Онегину писала по-французски, а он, 
Пушкин, только “переводит” его на русский язык для читателя его 
поэмы). Надо полагать, что и дальнейшие беседы Татьяны с Онегиным 
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велись на французском языке, хотя и двумя вполне русскими 
людьми. 

В “Дубровском” французский язык используется молодым героем 
повести с целью обмануть провинциальных соседей-дворян и предстать 
перед ними и Троекуровым в облике учителя – Дефоржа. 

Эпистолярий играет немаловажную роль и в авторском 
предисловии ко всем “Повестям Белкина”. Здесь он использован в 
размере чисто сатирическом: желание в официальных письмах 
некого издателя к родственнице, унаследовавшей имение покойного 
Белкина, и к его другу – соседу-помещику узнать нечто для 
издательской же характеристики про покойного Белкина. Но и 
пушкинский “запрос”, и ответы (оформленные в виде ответных 
писем названных адресатов) являются по сути образцом пушкинской 
сатиры, вернее, пародией на подобную переписку, ибо выясняется, 
что никто ничего об авторе не знает: ни родственница, унаследовавшая 
его имение, ни друг покойного Белкина, ни не удосуживившийся 
прочитать что-либо из его рукописей и отдавший их в руки 
экономики, решившей оклеить ими прохудившуюся веранду дома. 

В какой-то мере известны сатирическим приемом являются и 
письма к своей московской приятельнице молодой героини повести 
“Монастырка” (дворянской сироты Маши, владелицы довольно 
большого имения на Украине), которая на смеси русского и 
французского языков наивно излагает свои “украинские” впечатления, 
не понимая того, что у нее “много каких-то душ” и что “эти души 
находятся в каких-то бегах: неизвестно кто и куда бежит?”. 
Повесть принадлежит почти сейчас забытому, но очень талантливому 
русскоязычному писателю, старшему современнику А.С. Пушкина и 
очень образованному литератору (даже академику Российской 
Академии наук), дяде и воспитателю Алексея Константиновича 
Толстого – Антонию Погорельскому (Алексею Алексеевичу 
Перовскому: 1787-1836). Среди других произведений Погорельского 
известна сказка для детей “Чёрная курица, или Подземные 
жители”, рассказ “Лафертовская маковница” в книге рассказов 
“Двойник, или мои вечера в Малороссии” и незаконченная 
повесть “Магнетизёр”. 

В современном, очень содержательном предисловии (вернее, 
литературном очерке) З.В. Кирилюк “Проза Антония Погорельского”2 
справедливо утверждается в виде выводов, что роман “Монастырка”, в 
котором были затронуты важные для того времени вопросы 
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общественного и литературного развития, сыграл значительную роль 
и стал сразу же после его публикации предметом оживленного 
обсуждения. Во многих отзывах и рецензиях роман приветствовали 
за изображение в нем украинского быта, противоставляли его в 
положительном смысле романам В. Нарежного. “Монастырка” 
использовалась и в борьбе против “охранительных” нравоописательных 
романов Ф. Булгарина. 

Важным отдельным вопросом является издание писем выдающихся 
писателей в полном или избранном издании их сочинений. Мне 
приходилось издавать письма Ивана Франко в его 20-томнике, затем 
принимать участие в подготовке к печати его произведений в 50-
томном издании, куда тоже вошли (из разных соображений) далеко 
не все его поэтические, прозаические произведения, статьи и письма. 
Тот, кто не знаком с таким изданием или же знает его в уже готовом, 
окончательном и “категорическом” виде, даже не представляет себе, 
насколько труден отбор писем. Много есть писем официальных, где 
автор “извиняется” перед издателем и просит помощи финансовой в 
виде кредита, а, нередко, и срочной, “снисходительной” финансовой 
помощи. Есть и резкие письма-протесты против самовольного издания 
того, что автор хотел бы оставить в рукописи. Есть письма к друзьям, 
где изображаются проблемы семейные, и публикация таких писем не 
этична теперь: зачем нынешнему читателю об этом знать? Эти 
письма предназначались для друзей, они являются своеобразным 
конфиденциальным дневником и ни в коей мере не были 
“ориентированы” на печать! 

Нередко И. Франко несправедливо критиковал кого-то из своих 
украинских, а иногда и иностранных коллег-писателей, а потом это 
мнение принципиально менял. Многие же письма Франко – не 
только талантливого писателя, но и вдумчивого литератора-критика, 
журналиста и литературоведа – как раз помогали понять сущность 
как его собственных произведений, так и других: украинских, 
русских, польских, немецких авторов. Составитель (отборщик, 
издатель и комментатор писем И. Франко) должен в своей работе 
быть очень знающим, ответственным и принципиальным человеком. 
Это касается не только творчества и биографии И. Франко, но и 
многих других “первостепенных” и даже “второстепенных” писателей, 
чьи письма решено издать – т.е. сделать достоянием публики. 

Хотелось бы мне издать и многие интересные письма, получаемые 
моим отцом (известным филологом) да и мною. Вспоминаю, какими 
содержательными в описании природы были письма, посланные 
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моему отцу в Уфу (столицу Башкирии), где находилась в эвакуации в 
1941-1942 году наша семья, его друзьями, находившимися в то время 
в Томске, – известных литературоведов: академика Александра 
Ивановича Белецкого и профессора Романа Михайловича Самарина. 
Эти письма и тогда, и потом можно было бы читать как документальную 
литературу высокого ранга, художественно окрашенную. 

Так же интересны, например и “развернутые” письма, которые я 
регулярно получала в Киев в 50-е годы от моего приятеля Юрия 
Борисовича Вольского – военврача, служившего на Чукотке (в 
Анадыре): характеристика местности, характеристика эпохи. 

Несомненно “эпистолярий” является не менее важной частью 
культурной жизни, чем, например, публицистика, чем иногда сами 
художественные произведения, задуманные и выполненные именно 
так. При этом “эпистолярий” неизменно эмоционально и 
психологически окрашен, несмотря на свою, может быть, разную 
внешне форму. 
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МІСЦЕ Й РОЛЬ ПСАЛМОДИКИ В КУЛЬТУРНОМУ 

ДИСКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУР 
 

Загальновідомо, що Псалтир є інваріантом величезної кількості 
поетичних контекстів авторів багатьох національних літератур. До 
аналізу псалмодики різних митців зверталося вельми широке коло 
дослідників (В. Антофійчук, В. Домашовець, Ірина Бетко, В. Живов, 
В. Жила, Людмила Луцевич, Т. Пасічник, М. Павлюк, Віра Сулима, 
О. Хоменко, М. Лесюк тощо), однак лише одиниці змогли вийти за 
межі аналізу переспіву окремого псалма (В. Живов1) або псаломної 
поезії певного періоду (І. Бетко,2 Л. Луцевич3), визначаючи основні 
риси поетики та функцій цього виду поезій загалом. Щодо пропонованої 



142 

статті, то її мета – через встановлення характеру інтертекстуальних 
зв’язків європейської поезії Нового часу із Псалтирем як одним з 
найвідоміших сакральних прототекстів та виявлення базових моделей 
псаломних обробок – з’ясувати місце й роль культового, зокрема, 
псаломно-молитовного, дискурсу в розвитку світської поезії, 
насамперед вітчизняної. 

Інтерес європейських поетів до Псалтиря можна осягнути лише 
виходячи із загальнозначущого факту – зв’язку культури з культом, а 
нової європейської поезії з Псалтирем як одним з найпопулярніших 
сакрально-культових текстів. До юдейського канону Старого Завіту 
(“П’ятикнижжя Мойсея”) ця збірка зі 150 псалмів увійшла в 
середині ІІ ст. до н.е. під назвою Тегілім (Хваління) або Сефер Тегілім 
(Книга Хвалінь). У ІІІ ст. до н.е. був здійснений грецький переклад 
Біблії (Септуаґінта), в якому до Книги Хвалінь увійшло 151 текст 
псалмів (з-поміж них 151-й вважається неканонічним), а сама Книга 
отримала назву Ψαλτηριον – за назвою струнного інструменту 
(псалтир), схожого на арфу, яким супроводжували спів більшої 
частини старозавітних пісень. Цей новий термін запровадив Філон 
Александрійський після перекладу Біблії грецькою мовою. До 
Псалтиря входять різножанрові тексти, які задовольняють різні 
потреби: гімни, що славлять Боже царювання або святе місто; 
індивідуальні та всенародні моління, які є зверненнями до Бога в 
біді; піснеспіви про милосердя, плачі чи довірливі молитви. За 
тематикою псалми традиційно поділяють на історичні, месіанські, 
повчальні й похвальні. Псалтир − збірник релігійних піснеспівів 
Ізраїлю, пов’язаний із богослужінням у Храмі, а пізніше з молитвою 
в синагозі. Вже за доби царювання Давида (правив Ізраїлем з 1055 по 
1015 до Р.Х.) Псалтир використовувався як богослужебна книга. 
Згодом псалми стали обов’язковою щоденною молитвою християн, 
посівши почесне місце в літургії християнської Церкви, яка надала 
їм своєрідності, додаючи наприкінці кожного псаломного тексту 
фразу “ Слава Отцю і Сину і Святому Духу” . 

Усі пісні Псалтиря мають цифрову позначку, а над багатьма з 
них зустрічаються і згадки імен конкретних осіб − царя Давида, синів 
Кораха, Соломона, Асафа, Етана, Гемана, Мойсея, – які, поряд з 
анонімними авторами вважаються реальними творцями Книги 
Хвалінь. Процес творення Псалтиря тривав від часів Давида до 
Маккавейської ери, себто від Х до ІІ ст. до Р.Х. Однак, попри ці 
відомі нам факти, традиційно весь Псалтир називають Давидовим. 
Найбільш усталеним поясненням цього є те, що, по-перше, більшість 
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псалмів належить саме Давиду. Принаймні, саме його іменем у 
традиційному “масоретському”, себто юдейському варіанті Псалтиря 
надписано 73 псалма (3-31, 33-40, 50-64, 67-70, 85, 100, 102, 107-109, 
121, 123, 130, 132, 138-144), а походження ще п’яти не надписаних у 
Книзі Псалмів пісень (1, 2, 32, 103, 137-го) дослідники вважають за 
можливе зв’язати з ім’ям Давида.4 По-друге, панівну роль Давида у 
Псалтирі убачають в тому, що він своїм талантом псалмоспівця 
значно вплинув на творчість своїх послідовників, у псалмах яких він 
непрямо присутній.5 Менш популярною в науці, натомість більш 
містичною, а отже, відповідною духу Святого Письма, є думка, що 
весь Псалтир написаний Давидом; псалми ж, зміст яких вказує на 
часи після Давидового життя, вважаються свідоцтвом провідницького 
дарування царя Ізраїльського. Щодо “ іменних” надписів над певними 
псалмами, то вони, на думку прихильників “містичної” концепції 
походження Псалтиря (св. Григорій Нісський, св. Амвросій 
Медіоланський, бл. Ієронім, св. Іоанн Златоуст та ін.), свідчать не про 
авторство, а про виконавців, які на той час призначалися Давидом.6 

У літературознавстві стосовно проблеми авторства Псалтиря 
існує особлива точка зору. Зокрема, С.С. Аверінцев зауважує, що 
ближнє-східним літературам взагалі невідоме поняття індивідуального 
“авторства”, яке функціонально заміщується поняттям особистого 
“авторитету”. Приміром, авторитет особистості Ісаї скріплюють труди 
“Девтероісаї” і “Тритоісаї”. Те саме стосується й шанованих імен 
Імхотепа, Давида чи Соломона. Їхні імена – це кожного разу 
позначка, яка вказує на особливе значення збірки, котрій надано це 
ім’я. В усіх цих випадках, за Аверінцевим, не можна казати про 
містифікацію, про літературний підлог тощо, адже поняття 
літературного підлогу передбачає поняття літературного авторства; 
особисте ім’я тут – лише символ, і використання таких символів по-
своєму логічне. Так, образ і авторитет Давида пов’язані з великою 
подією в юдейській культурі – заснуванням єрусалимського культу 
Ягве; тому пов’язані з цим культом піснеспіви, що виникли в різні часи, 
створенні “в ім’я” Давида або “від” його імені, а тому суть “Давидові 
псалми”.7 Влада царя, яку мав Давид, додатково посилила його 
духовний авторитет. У цьому сенсі Давид, який своєю царською 
владою заснував співтовариства співаків та доручив їм турботу про 
благоліпність богослужіння (пор. І Хр. 25: 1-31), – не стільки автор, 
скільки поручитель за Книгу Псалмів, ім’я, що є гарантом 
“богоугодності” Псалтиря. 
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З часів перекладу Святого Письма національними мовами 
Псалтир постає предметом художніх обробок у європейській поезії. 
Існує два головні різновиди псаломних обробок: 1) переспіви 
(парафрази), що орієновані на меншу (точні переспіви) або більшу 
(вільні переспіви) актуалізацію тексту першоджерела новими засобами 
художнього мовлення зі збереженням основних формально-змістових 
елементів; 2) стилізації: а) наскрізні, в яких лише окремі, незначні 
композиційно-змістові елементи сакрального тексту відтворюються, 
щоб постати поштовхом для подальшої авторської імпровізації, по 
суті, незалежної від першоджерела; б) часткові (псевдо-стилізації) – 
вірші, що при зовнішній подібності до певного канонічного 
звернення, або при відповідній самоназві об’єктивно не виявляють 
внутрішніх змістових зв’язків з сакральним першоджерелом, тобто, по 
суті, є імпровізацією, яка наслідує лише жанрові ознаки оригінального 
тексту. 

Особливу роль віршована псалтирна поезія набула у своєму 
провідному жанрі – псаломному переспіві (парафразі). Одним із 
перших європейських поетів, який здійснив повний віршовий 
переклад-переспів Псалтиря, очевидно, був грецький єпископ 
Аполлінарій Лаодикійський,8 котрий у ІV ст. переспівує біблійні 
псалми гекзаметром – за типом гомерівських поем. У добу перелому 
від античності до Середньовіччя особливу роль відігравали 
експерименти, засновані на застосуванні до біблійного матеріалу 
античних форм: перекладання Старого і Нового Завітів мовою і 
розміром Гомера на Сході та мовою і розміром Вергілія на Заході. 
При цьому, за спостереженнями Аверінцева, форма обиралася не 
відповідно до теми, а всупереч їй, себто за принципом парадоксу.9 
Виявляючи зв’язок між “ парадоксом”  як “ фундаментальним 
світоглядним принципом”  і “ парафразою” як “фундаментальним 
поетичним принципом” , що панують над раннєвізантійською 
літературою (і ширше – над літературою раннього Середньовіччя), 
вчений зазначає, що “ τò παραδοξον (“ неймовірне”) – одне з найбільш 
характерних слів у лексиконі раннєвізантійської сакральної і мирської 
риторики” .10 Популярність цього слова Аверінцев пояснює тим, що 
світ християнина, до того ж побачений крізь призму грецького 
риторичного темпераменту, наповнюється виключно “ чужими” й 
“ новими”, “ неймовірними”, “ дивними” та “ несповідимими”  речами; 
при цьому, за словами вченого, “ так само можна сказати і про світ 
ритора” .11 
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Повертаючись до Аполлінарія, слід визнати, що і в нього 
християнський “зміст” і еллінська “форма” не просто поєднані, а 
знаходяться у взаємному протиборстві, котре, до речі, не залишилося 
поза увагою науковців. Так, приміром, Анатолій Спасський, віддаючи 
шану Аполлінарієвому рідкому хистові легко і вільно відтворювати 
зовнішні особливості грецької поезії, його глибоким знанням з 
античної писемності (див. численні ремінісценції із грецьких поетів), 
разом з тим зауважує, що Давидові псалми в переробці Аполлінарія 
втратили свій особливий характер та властиву їм глибину і силу 
релігійного почуття, перетворившись на риторичну декламацію.12 
Зважаючи на це, слушним здається зауваження Аверінцева і стосовно 
того, що сучасному читачеві подібні перетворення легше оцінити 
чисто негативно: біблійні реалії стають загадкою у присутності 
гомерівських мовних зворотів і навпаки – гомерівські звороти мовлення 
стають загадкою у присутності біблійних реалій; одне “ одивнюється”  
іншим.13 Утім, на прикладі переспіву Нонна Панополітанського 
(Нонна зі Хміма) Св. Євангелія від Іоанна вчений доводить, що 
шлях парафраза зовсім не обов’язково призводить до невиразної 
еклектики, до примирення непримиренного: “ Радше поет (тут Нонн – 
І.Д.) грає на непримиренності непримиримого, що призводить до 
деякого вибуху й трансформації. Полюси ніби міняються місцями. 
Еллінська “форма” стає містично безплотною. Євангельський “ зміст” 
стає містично матеріальним” .14 Своєю чергою, Д.А. Поспєлов у 
вступній статті до сучасного видання парафразу Нонна зауважує, що 
його автор, а з ним і вся древність, примирює те, що не може 
примирити постмодерністське мислення – поетичну і логічну форми 
існування тексту, – демонструючи читачеві дивовижну гармонію 
смислів.15 Ці спостереження підтверджують нашу думку стосовно того, 
що саме напруга, яка кожного разу закладається новою “ формою”  у 
текст, що наслідує сакральне першоджерело, і є головною рушійною 
силою актуалізації архетипних сюжетів та мотивів у процесі 
трансформації сакрального тексту в художній, гарантом хай, мабуть, 
і несподіваної, але плідної взаємодії-взаємопроникнення сакрального й 
профанного, релігійного й естетичного начал у новому художньому 
цілому. 

З часів Середньовіччя звернення поетів до Псалтиря здебільшого 
актуалізується у тих країнах, де національна мова, словесність 
(насамперед лірична поезія), літературний вірш перебувають у стадії 
пошуку, формування, як це, зокрема, відбувалось у різних європейських 
літературах: французькій, німецькій, англійській, польській, угорській, 
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румунській, молдавській, російській, українській та ін. Так, приміром, 
у XVI-XVII ст. до віршованих переспівів та інтерпретацій псалмів, 
зверталися такі: Андерс Арребо, Томас Кінго (Данія), Мікаель 
Агрікола (Фінляндія), Франсуа Депорт, Луіс де Леон, Фернандо де 
Еррера, Клеман Маро, Франсуа де Малерб, Онора де Ракан, П’єр 
Корнель, Жан Жак Руссо (Франція); Георг Буханан (Джордж 
Б’юкенен) (Шотландія), Джордж Мільтон (Англія); Мартін Лютер, 
Пауль Герхардт, Мартін Опітц, Пауль Флемінг, Андреас Гріфіус, 
Іоганн Кристіан Гюнтер, Квірін Кульман (Німеччина); Ян Кохановський, 
Ян Любельчик, Миколай Семп Шажинський, Миколай Рей (Польща); 
Балінт Балашші (Угорщина), митрополит Молдавський Досифій 
(Доsoftei; Димитріє Барила), Симеон Полоцький (Росія) тощо. При 
цьому і в протестантській, і в католицькій поезії виразно простежується 
тенденція відступу від оригіналу, проявлення індивідуально-авторського 
начала, що обумовлено рухами Реформації та Контрреформації, які 
вельми змінили ставлення до особистості. Псалтир, з його проблемно-
тематичним розвоєм відтворення людських переживань, проникливим 
ліризмом, гостротою й напругою почуттів, глибиною ідей, 
провіденціальною міццю, точністю та геніальною простотою в 
поетичному вираженні релігійного почуття, постав у цих випадках 
універсальним зразковим прототекстом, який надихнув поетів на 
його подальшу актуалізацію, попри те, що багатьом це було не до 
вподоби й на Заході. Навіть такий видатний гуманіст епохи, як 
Мішель де Монтень стурбовано писав, що Церква діяла абсолютно 
слушно, коли “забороняла занадто вільно, сміливо і необачно 
користуватися тими священними і божественними піснеспівами, які 
дух святий вклав в уста царя Давида”. На думку Монтеня, викладення 
Священної історії народними мовами не робить її більш доступною, 
а можливість вільно розповсюджувати “ слово Божіє усілякими 
національними мовами”  містить у собі “ набагато більше небезпеки, 
ніж користі” .16 Утім, зупинити процес художнього засвоєння 
старозавітної поетичної культури європейською, звичайно, було 
неможливо. 

Рішучим кроком на шляху секуляризації східнослов’янської 
поезії, але кроком, що враховував специфіку тодішнього культурного 
життя, постав перший повний віршований переспів Псалтиря, 
зроблений у 1860 р. вихованцем Києво-Могилянської академії, першим 
професійним поетом Російської імперії Симеоном Полоцьким (1629-
1680). Завдяки його “Псалтирю римотвірному” (“Псалтирь 
рифмотворная”) перехід давньоруської книжності до власне літератури 
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був дуже органічним. Любов до книги у східних слов’ян від начала 
асоціювалася з любов’ю до Божої істини, яка в них викладена, а 
власне Псалтир був книгою, що супроводжувала їх протягом усього 
життя. Він не лише щоденно використовувався під час служби в 
храмі, а й міцно ввійшов у домашній побут східних православних, 
поставши для них і першою навчальною книжкою, і предметом 
дидактичного читання, і навіть книгою, яка вважалася рятівною в 
окремих життєвих випадках, набувши значення вищого божественного 
одкровення (див. народний вірш про “Голубину книгу” ), через що 
для марновірних постав чимось на зразок ворожильної книги. З 
Псалтирем не розлучалися навіть у дорозі, тому, вважають, у 
виданні Скорини 1525 року він отримав назву “ подорожньої 
книги” .17 Нарешті, Псалтир суттєво вплинув на оригінальну 
молитвослівну творчість православних авторів, яка здійснювалася в 
руслі християнського переосмислювання Книги Хвалінь. Доречним 
буде також згадати, що саме Псалтир став першою книгою, яку 
Кирило та Мефодій свого часу переклали старослов’янською 
мовою. Зважаючи на все це, недивно, що й в давньоруській/ 
давньоукраїнській культурі Давидові псалми постали об’єктом 
різнобічного вивчення, включаючи й мистецькі засоби їх пізнання. 

Симеонів досвід креативної обробки Псалтиря у складній 
сукупності інших чинників (увага до біблійних книг, західно-
європейська поетична традиція тощо) великою мірою сприяв 
становленню книжного східнослов’янського, зокрема російського, 
віршотворства. Завдяки цьому в наступному столітті псаломний 
парафраз (“парафразис”, “переложение”, “подражание”) став 
магістральним жанром у літературі Російської імперії. Звертаючись до 
нього, поети прагнули співвіднести свою віршову інтерпретацію 
псалма з постановкою та рішенням низки принципових філософських, 
естетичних та етичних питань. Так, у першій половині ХVIII ст. 
псалми використовувалися з конфесіональною метою (Іоганн-Ернст 
Глюк, Іоганн Вернер Паузе) для утвердження лютеранського вчення 
у середовищі обрусілих німців, а також служили матеріалом для 
ритмічного, строфічного експерименту російською мовою. За 
допомогою переспівів псалмів відбувався алюзійний поетичний 
діалог між однодумцями (Феофан Прокопович, Антіох Кантемир), 
осягалися проблеми релігійно-філософського характеру (А. Кантемир). 
У 40-70-х роль віршованого переспіву значно зросла: 1743 р. 
паралельний віршовий переспів 143-го псалма (Василь Тредіаковський, 
Михайло Ломоносов, Олександр Сумароков) став приводом для 
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знаменної літературної дискусії століття про основи нового 
російського віршування (“Три оды парафрастические псалма 143” 
В. Тредіаковського), 1751 р. − для обґрунтування необхідності мовної 
реформи; у 50-ті рр. − для створення історичних екскурсів та 
пояснення суті православної віри тощо; у середині XVIII ст., коли 
псаломний переспів постає вже провідним жанром російської поезії, 
затвердилася одна зі значущих функцій поета – пророка, провидця.18 
У 80-90-х рр. звернення до псалтирних віршів стало повсюдним. 
Російські розенкрейцери використовували псалми для розповсюдження 
масонських морально-ціннісних уявлень. О. Сумароков спирався на 
Псалтир для усвідомлення природи поетичного натхнення, при описі 
характеру генія; для втілення форми індивідуального “ поетичного 
богопізнання”  та в інших випадках .19 

Власне українською мовою поетична рецепція Псалтиря 
розпочинається з ХІХ ст., і перший відомий випадок художнього 
освоєння жанру сакральних пісень вітчизняним митцем – “Псалми 
Русланові” (1830-ті) Маркіяна Шашкевича,20 що становлять собою 
цикл із трьох поезій у прозі, стилізованих під біблійні тексти 
псалмів. Креативна сміливість та розкутість автора цього твору 
позначилася на несподіваному використанні регіонально-просторічного 
типу мовлення, об’єднанні (поки що стихійному) на змістовому та 
мовностилістичному рівнях двох начал – біблійного та національно-
українського (“(…) гордишся і кажеш: ніт Бога! – то й тебе ніт, 
сон єсь мара, а твоє імя вітер на степах України”; “ Сполошиш ми 
долю і проженеш щастє (…), а не видреш любові і віри не видреш, бо 
руське ми серце тай віра руська” 21 (виділено нами. − І.Д.). 

Перша віршова інновація Псалтиря належить Тарасу Шевченкові. 
Його “Давидові псалми”  (1845) стали визначним кроком у 
затвердженні вітчизняної поетичної традиції в контексті решти 
європейських національних літератур, що мають спільну загально-
християнську пам’ять поетичного засвоєння та актуалізації 
старозавітного минулого. Завдяки Шевченкові в український 
літературний дискурс вперше був введений “високий” жанр 
парафристичної псаломної лірики (“подражаніє”), який митець 
зробив глибоко органічним для національної поезії, до того ж, у 
період, коли Святе Письмо ще не було перекладено. У світлі всього 
вищесказаного, можна впевнено стверджувати, що його “Давидові 
псалми” стали визначним кроком у затвердженні вітчизняної 
поетичної традиції в контексті решти європейських національних 
літератур, що мають спільну загальнохристиянську пам’ять поетичного 
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засвоєння та актуалізації старозавітного минулого. До того ж 
Шевченкові “Псалми” заклали основу для вільної інтерпретації 
біблійних псалмів у морально-патріотичному та національно-
визвольному ключі. 

Про продуктивність та актуальність цього напряму віршової 
обробки текстів Псалтиря в українському дискурсі, вважаємо, 
найбільш промовисто свідчать “Давидові псалми” Ліни Костенко 
(1989). Сучасна поетеса, підхоплюючи Шевченкову “псаломну” 
традицію, але керуючись дещо новими (христоцентричними) ідеями, 
складає власний канон поетичного “Псалтиря” , згідно з яким 
основний ворог її народу – духовна недбалість, що дозволяє новим 
фарисеям та ідолопоклонникам уже вкотре розпинати Христа. Водночас 
Шевченкові “Псалми”  сприяли виникненню іншого напряму в 
художній обробці біблійної поезії − з орієнтацією на якомога повніше 
відтворення морально-духовного змісту сакрального оригіналу 
художньо-поетичними засобами новочасної української мови (переспіви 
Петра Гулака-Артемовського, Михайла Максимовича, Володимира 
Александрова, Пантелеймона Куліша). 

Назагал, віршові псаломні обробки, становлячи собою помітне 
крос-культурне літературне явище, яке стоїть біля джерел виникнення 
багатьох національних літератур, зокрема поезії, репрезентують різні 
типи художньої свідомості, демонструють багатовекторність естетичних 
пошуків митців у динаміці еволюції художньої літератури, 
обумовлюючи необхідність уважного та серйозного наукового 
підходу до вивчення цього літературно-художнього феномену. 
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Dundarenko, Oksana 
 

THE RHETORIC OF BRITISH INDIA 
 
“This was how it happened; and the truth is also an allegory of 

Empire”, claims Kipling’s narrator, as he opens with grim brevity the 
quasi tale of 1886, “Naboth”. Like much of the early writing that Kipling 
published in the Civil and Military Gazette of Lahore, the story itself 
represents a dangerously simple moment of cultural collision: situated on 
the cusp between the languages of journalism and fiction, its three pages 
record an occasion of colonial complicity that bears testimony to the 
dynamic of powerlessness underlying the telling of colonial stories. The 
colonialist as narrator carelessly throws a coin to the “native beggar” in 
his garden, “as kings of the East have helped alien adventurers to the loss 
of their Kingdoms”. Naboth to the narrator’s Ahab, the beggar initiates an 
act of counter-colonialism, setting up a confectionery stall in the 
colonizer’s garden that profits with a surreal speed, growing from a 
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trading post to a set of shops, and finally, into a brothel. When the narrator 
puts a violent end to this invasion of his role as invader, he offers the 
following commentary on colonialism’s ambivalent relation to the anxiety 
of empire: “Naboth is gone now, and his hut is ploughed into its native 
mud with sweetmeats instead of salt for a sign that the place is accursed. I 
have built a summer-house to overlook the end of the garden, and it is as 
a fort on my frontier from whence I guard my Empire. I know exactly how 
Ahab felt. He has been shamefully misrepresented in the Scriptures”.1 

The aim of our investigation is to show on the basis of R. Kipling’s 
fiction that the limits of cultural knowledge dictate the curious geneology 
of English India, that its chronology is intimately linked with a failure of 
ignorance to comprehend itself, or to articulate why the boundary of 
culture must generate such intransigent fears. The scientific novelty and 
theoretical importance of our investigation is in expanding the notion 
of the term “English India”  which demands an explication that would 
render it both literal and figurative at the same time: English India is not 
synonymous with the history of British rule in the subcontinent, even 
while it is suborned to the strictures of such a history. At the same time, 
English India is not solely a linguistic concept, a spillage from history into 
language, one that made difficult oppositions between the rhetorical and 
the actual. For the first time in the history of the post-colonial critics , 
we’d try to prove that the idiom of English India expresses a disinterest in 
the continuity of tense, so that the distinction between colonial and 
postcolonial histories becomes less radical, less historically “new”. In the 
context of colonialism, English India represents an ambivalence that 
addresses the turning point of such necessary imbrications as those 
between the languages of history and culture; of difference and fear. As a 
consequence, its trajectory is extensive enough to include both imperial 
and subaltern materials and in the process demonstrates their radical 
inseparability based on the literary works of R. Kipling and creating the 
image of British India. 

If English India represents a discursive field that includes both 
colonial and postcolonial narratives, it further represents an alternative to 
the troubled chronology of nationalism in the Indian subcontinent. As a 
logical correlative, the narrative of English India poses the following 
question to the concept of nation: what rhetoric is required to embody, and 
then to disembody, the communities of faithlessness that colonialism implies? 

In historiographic terms, colonial trauma can be read only in the 
context of an apocalyptic end or beginning of empire, even though a 
merely cursory knowledge of the trials of English India makes evident the 
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obsession of that idiom’s, and that era’s, engagement with the transfer of 
power. This transference constitutes an immigrant idiom alternative to an 
apocalypse that cannot see beyond its own vision of localized terror. Such 
revision, however, is the task of colonial studies today, which must pause 
to make an obvious point: in the context of Anglo-India, the key term of 
transaction imposed by the language of colonialism is transfer rather than 
power. There are too many Naboths with which Ahab must deal; each 
moment of appropriation is, as Kipling suggests, a bitter reminder of how 
precarious is the imperial system of control. 

The narratives of anxiety that emerge from such a system are 
consequently colonial testimonials in which aggression functions as a 
symptom of terror rather than of possession. Most typically, such terror 
translates into the ostensible unreadability of the colonized subcontinent: 
from the early travelogues in the seventeenth century to the proliferation 
of Anglo-Indian fiction in the nineteenth, the dominant Western metaphor 
for India suggests a spatial intransigence, or a geography so figural that – 
like the Marabar Caves – it can be read by Western eyes only after its 
transmutation into a threadbare and dangerous literalism. This unreadability is 
of course simply one instance of a discursive transfer of power, which 
fetishizes a colonial fear of its own cultural ignorance into the potential 
threats posed by an Indian alterity. Thus, writing in the twilight of the 
Raj, Edward Thompson offers a summation of a long-standing colonial 
tradition of discursive fear when he articulates a crucial figure for his 
reading of “Indian intransigence”: “Many Englishmen in India must 
have had my experience. They have been puzzling over the problem, 
honestly anxious to find out where the point of exasperation – no, more 
than exasperation, of severance – came, and to see if anything could be 
done. Then they have thought that they have found it – yes, it was here, 
see! They have pushed hard, only to find that they have gone through a 
curtain painted like a wall, to find the real wall, granite and immovable, 
behind “.2 

Thompson’s figure supplies a useful encapsulation of the discursive 
equation between “Indian intransigence” and colonial terror, in that his 
claim depends curiously on the structure of tautology. His conflation of 
the wall and the veil suggests less a discovery of the unreadable granite at 
the heart of Indian intransigence than a replication of interpretive terms 
that implicates both the colonizer and its other in the construction of a 
novel narrative. In this new story, the unreadability of India functions as a 
rhetorical device to stave off those peculiarities of cultural reformulations 
that render both self and other into immigrant configurations. Where 
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empire takes, it equally must lose, causing its migration to generate the 
culturally tautological idiom of English India. Unlike territory, stories 
cannot be so easily stolen: their guilt is too declarative of itself to be 
subsumed into easy categories of imperial binarism. To deploy Gayatri 
Spivak’s casual aphorism in the service of such muddied narration, the 
genealogy of English India pro-vides a resonant exemplification of her 
claim that imperialism requires rereading “not because Empire, like 
Capital, is abstract, but because Empire messes with identity”. 

The narratives of empire do not merely “mess” with the colonial 
subject, but are in themselves encoded with a dubiety that re- quires the 
fiction of intransigence to protect the myth of colonial authority. This 
absence of authority is most readily discernible in the colonial will to 
cultural description, which demonstrates an anxious impulse to insist that 
colonized peoples can indeed be rendered interpretable within the 
language of the colonizer. On such descriptive terrain, the cultural 
landscape of the subcontinent inevitably represents all that the colonizing 
subject does not wish to see about itself: 

Thompson’s “curtain”  does not give way to the “granite” of 
unreadability but instead opens onto what Edmund Burke terms as 
colonialism’s “great theatre of abuse”, or a historical space upon which, 
with great visibility, the drama of colonial complicity is enacted. On such 
a stage, vested interests are too great to allow for any unambiguous ethical 
or political judgments, raising instead the issue of the audience’s implication 
in the successive scenes of disempowerment that it must witness. Here the 
narratives of colonialism proleptically provide space for the implicatedness 
that will later supply postcolonial discourse with its most productive 
complication. For if English India can serve as a discursive model of any 
interpretive resonance, then it must illustrate a disbanding of the most 
enduring binarism – that perplexes colonial cultural studies: it must 
provide an alternative to the assignation of “cultures” to colonialism; of 
“nation” to postcolonialism. It is only in the sorry contiguities of the two 
terms that the idiom of English India can be located. 

As Edward Said warns in his essay “Orientalism Reconsidered”, 
the proliferation of critiques on the permutations of imperialism both has 
opened cultural studies to a productive alienation effect in the context of 
its potential Eurocentrism, and has further led to a danger of developing a 
critical colonialism within the field itself: A double kind of exclusivism 
could set in: the sense of being an excluding insider by virtue of 
experience (only women can write for and about women, and only 
literature that treats women or Orientals well is good literature), and 
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second, being an excluding insider by virtue of method, only Marxists, 
anti-Orientalists, feminists, can write about economics, Orientalism, 
women’s literature. If cultural criticism is to address the uses to which it 
puts the agency of alterity, then it must further face the theoretical 
question that S.P. Mohanty succinctly formulates: “Just how other, we 
need to force ourselves to indicate, is the Other?” Gauri Viswanathan 
cogently suggests the political ramifications of romance when she argues 
for the muddied chronology between British empire and British nation: 
“The importance of the colonies for diffusing, maintaining, and redefining 
[British class conflicts] makes it all the more urgent to consider English 
culture first and foremost in its imperial aspect and then to examine that 
aspect as itself constitutive of ‘national’ culture. Such a project 
challenges the assumption that what makes an imperial culture possible is 
a fully formed national culture shaped by internal social developments; it 
also provokes one to search for ways to reinsert ‘imperial’ into ‘national’ 
without reducing the two terms to a single category”. 3 

The colonial and postcolonial narrative takes shape on precisely such 
a critical terrain. In negotiating between the idioms of empire and of 
nation, the fiction of nineteenth-century Anglo-India seeks to decode the 
colonized territory through the conventions of romance, reorganizing the 
materiality of colonialism into a narrative of perpetual longing and 
perpetual loss. Viswanathan makes a claim for the antecedent of 
imperialism in the construction of British national identity; 1 make a 
parallel claim for the autonomy of a similar Indian establishment of 
nation, but further wish to suggest that both modes of cultural arrival are 
implicated in the structure of romance, causing their stories to achieve an 
idea of nation only after dislocation and disbandment have demanded a 
requisite cost. Such a precarious economy allows Robert Sencourt to 
conclude his study India in English Literature the paradigmatic claim that 
without hunger for the rich and strange, it is impossible for the West to 
assimilate India. She reserves her value and her fascinations to those who 
never weary in their attentive study of subtle lineaments, because their 
love for her is that restless adventure of nation, that active longing for 
what is rare and intangible in its rich lie, which has made deeds, and made 
the most absorbing prose. Its name echoes the name, as it suggests the 
power, of Earth’s Eternal City.  We know it as Romance. 

While the work of such critics as the Subaltern Studies collective 
attempts to rectify this compulsion toward romanticism, its anguish over 
its own theoretical elitism comes perilously close to a political 
allegorization of romance. An awareness of this danger is clearly at work 
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when Gayatri Spivak claims that “the position that only the subaltern 
can know the subaltern, only woman can know women ... cannot be held 
as a theoretical presupposition ... for it predicates the possibility of 
knowledge on identity. Whatever the political necessity for holding the 
position, and whatever the advisability of attempting to ‘identify’ with the 
other in order to know her knowledge is made possible and sustained by 
irreducible difference, not identity. What is known is always in excess of 
knowledge”.4 Spivak’s assertion that identity is beside the conceptual 
point is certainly a critical commonplace in colonial cultural studies; her 
emphasis on the irreducibility of an abstract difference threatens a 
formalism all too reminiscent of the pervasiveness of romance in the 
structure of imperialist narratives. Here, we must recognize the rhetorical 
echoes at play between a title such as “Can the Subaltern Speak?” and the 
cultural question that obsesses Kipling’s marvelous boy, “Who is Kim?” 

The loneliness of Kim’s adolescent question “Who is Kim?” is thus 
transferred to the reader, who must now picture the marvelous boy as an 
analogy for colonial casualty. Whatever may be the journalistic 
enthusiasm for the present tense of colonialism, “ Kim” darkly illustrates 
its epistemological ill-proportion. Nothing indicates its astonishing 
obfuscation more than the conclusion of the text, where an Anglicist 
narrative and an Orientalist lama collide in vying for the affections of the 
protagonist. The surprise of Kim inheres in such a battle, which the text 
conducts for the fealty of its protagonist: is Kim loved more by the lama 
or the narrator, or who more totally frames him in colonial imprisonment? 
As an allegory of colonial education, the conclusion of “Kim”  extracts 
significance at the very point where it appears to confer imperial 
meaning. 

The narrator knows that Kim must be killed. He hands the deed over 
to the otherworldly lama, however, with whom he remains in perpetual 
contestation for Kim’s  love. In the chilling conclusion of the book, 
Kim’s recuperation is necessarily followed by the lama’s claim that he 
alone constitutes the salvation of the boy: “I meditated a thousand things, 
passionless, well aware of the Causes of all Things. Then a voice cried: 
‘What shall become of the boy if thou art dead?’ and I was shaken back 
and forth in myself with pity for thee; and I said: ‘I will return to my 
chela, lest he miss the). Such intervention, however, is hardly passionless. 
Neither is the concluding sentence of the text, which once again images 
Kim in a magnificent moment of uncontrol” .The lama crossed his hands 
on his lap and smiled, as a man may who has won Salvation for himself 
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and his beloved”. Here, Kim  is envisioned as the absent other that 
indicates the silence of classical Urdu  poetry, in which the beloved has no 
voice at all. But it is colonial education that has silenced his voice, and 
demonstrated that in its adolescence is its end. 

This confrontation is still more starkly represented in the paradigmatic 
exchange between Fredric Jameson and Aijaz Ahmad, in which 
Jameson seeks to read postcolonial nationalism as a historical allegory, 
drawing from Ahmad an eloquent defence of the specific historicity of 
such nationalities: 

“All third-world texts”, claims Jameson, “are to be read ... as 
national al-legories. ... The story of the private individual destiny is 
always an allegory of the embattled situation of the public third-world 
culture and society”.5 Jameson’s intuitive apprehension of the blurred 
lines of cultural demarcation between the idioms of postcolonial public 
and private discourse notwithstanding, his recourse to a rhetoric of “third-
worldism” bespeaks a theoretical fear that has still to reconcile the uneasy 
distance between alterity and the problematic of national specificities. 
Aijaz Ahmad’s very considered response to Jameson’s reliance on a first- 
and third-world binarism, on the other hand, is perhaps too heavily 
invested in a reading of the “real” to pro-vide an adequate theoretical 
alternative to the potentially alteritist allegory of Jameson’s argument. 
According to Ahmad, “If one believes in the Three Worlds Theory, 
hence in a ‘third world’ defined exclusively in terms of ‘the experience of 
colonialism and imperialism, then the primary ideological formation shall 
be that of nationalism; it will then be possible to assert . that all third 
world tests are necessarily ... national allegories.’ Such an eventuality 
Ahmad deplores as a mere rehearsal of the Prospero paradigm: 
“Politically, we are Calibans, all. Formally, we are fated to be in the 
poststructuralist world of repetition with difference: the same allegory, 
the nationalist one, re-written, over and over again, until the end of time”.6 

The face of culture, in other words, is in excess of the veiled caste 
that it is purported to represent; instead, the involutions engendered by its 
image cause the colonial gaze implicitly to acknowledge a distraught 
sense that the eye of the beholder is implicated in the manifold cultural 
“ impurities” that it must observe and record. 

That such an idiom presents the pure and the sensual as mutually 
interchangeable terms reiterates what the trope of caste signifies to the 
colonial imagination, which is an instantiation of the impurity of gender to 
the cultural readings necessitated by the historical encounter of colonialism. 
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The conceptual blockage signified by such terms requires attention in its 
own right, in order that the psychic predicament of the colonizer can in 
effect be disaligned from the monolithic power accorded to him. What 
face can Naboth turn to the terrified and terrorizing gaze of an Ahab? Let 
us turn to a subcontinental gaze on such a text as the people of India, 
which causes the nineteenth-century Muslim educationist Sayyid Ahmad 
Khan to pose an obvious but central question: 

In the India Office is a book in which the races of all India are 
depicted both in pictures and in letterpress, giving the manners and 
customs of each race. Their photographs show that the pictures of the 
different manners and customs were taken on the spot, and the sight of 
them shows how savage they are – the equal of animals. The young 
Englishmen who, after passing the preliminary Civil Service examination, 
have to pass examinations on special subjects for two years afterwards, 
come to the India Office preparatory to starting for India, and, desirous of 
knowing something of the land to which they are going, also look over 
this book. What can they think, after perusing this book and looking at its 
pictures, of the power and honour of the natives of India. The specificity 
of Sayyid Ahmad Khan’s question “What can they think?” reformulates 
the terrors induced by a reading of culture in which both colonizer and 
colonized are equally implicated. Since it would not be sufficient merely 
to catalog the mutual fear attendant on acts of colonial self-definition, 
colonial cultural studies must seek to read more closely the structure of 
psychic subordination implicit in the history of colonial domination. 

So, to conlude our investigation, we’d like to note that if the 
paradigm of master and victim is to be read in terms of its availability to 
the histories of colonialism and their concomitant narratives, then its 
rereading as a figure of colonial intimacy – as an interruption in 
traditional interpretations of imperial power – must necessarily generate a 
discursive guilt at the heart of the idiom of English India in R. Kipling’s  
literary heritage. Its troubled confluence of colony, culture, and nation 
lends a retroactive migrancy to the fact of imperialism itself, causing a 
figure like Kipling’s Ahab  to recognize that narration occurs to confirm 
the precariousness of power. Certainly India played no central part in 
fashioning the distinctive qualities of English civilization. In many 
ways it acted as a disturbing force, a magnetic power placed at the 
periphery tending to distort the natural development of Britain’s 
character. 
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АЛЬМАНАХ “МЕТРОПОЛЬ” 
И РОЛЬ В. АКСЕНОВА В ЕГО СОЗДАНИИ 

 
Время середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века было для 

СССР и России “ двадцатилетием упущенных возможностей” .¹ На 
глазах шли разложение власти, коррупция, повсеместное падение 
нравов. Но движение литературы не останавливалось даже в этих 
неблагоприятных условиях. Одним из громких дел, расшатавших 
насильственное единомыслие советской литературы, стала история 
альманаха “Метрополь”. Его, так и не дошедшего до советского 
читателя, называют “главной книгой”² конца 70-х годов прошлого 
столетия. 

Об этом литературном факте написаны многочисленные статьи и 
воспоминания. История альманаха послужила основой авантюрно-
сатирического романа В. Аксенова “Скажи изюм!”, одного из 
лучших произведений автора. Альманах усугубил и без того 
непростые отношения В. Аксенова с советской литературой, явившись 
по сути поворотной точкой в жизни писателя. 

В данной статье предпринята попытка проанализировать 
предпосылки создания и причины разгрома альманаха “Метрополь”, 
акцентируя при этом роль В. Аксенова в его истории и значение 
альманаха в последующей литературной жизни России второй 
половины ХХ века, а также в творческой судьбе самого В. Аксенова. 
Базой исследования служат свидетельства очевидцев события, 
критиков и воспоминания самого В. Аксенова. 
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У каждого времени был свой альманах, в котором, как свет в 
призме, преломлялись литературные судьбы целых десятилетий. 
Послевоенная советская интеллигенция завоевывала пространство 
свободы, продвигала либерализацию, неся потери, но так или иначе 
способствуя модернизации культурного и общественного пространства: 
“Среди бунтарей был поразителен плюрализм мнений, эстетических 
программ, а сходились они только в одном: так или иначе выпадали 
из тоталитарной мифологии, то есть выходили из игры, навязанной 
нашему обществу. В сущности, в своем творчестве они занимались 
тем, что стремились ‘расколдовать’ нашу мифологизированную 
действительность и потому сталкивались с бешеной яростью 
идеологических мифотворцев всех мастей, органов и чинов”.³ 

Первой попыткой было создание группы писателей вокруг 
альманаха “Литературная Москва” (1956 г.), позже возникла группа 
“Тарусские страницы” (1961 г): “Выделение этих групп противоречило 
самой сути сталинского монолита СП СССР, и поэтому партия 
постоянно призывала к так называемой ‘консолидации’, что и было 
достигнуто к началу глухого брежневского пятнадцатилетия”.4 Вот 
что пишет Е. Лобков в своей статье “Литпамятник времен застоя”: 
“Нетерпима до абсурда литературная ситуация. Официальная 
идеология уж добрый десяток лет как мертва. Мертвая идеология и 
мертворожденная литература. Годы наивысшего расцвета 
секретарской литературы и ее наибольшей популярности в народе. 
Абсолютное большинство читателей и писателей в принципе 
удовлетворены существующим положением”.5 

Но есть и недовольные, о чем свидетельствует альманах 
“Метрополь” (1979 г.). 

Социокультурная ситуация, сложившаяся в 1960-70-х годах 
в СССР, предопределила появление литературного альманаха 
“Метрополь”, ставшего серьезной вехой для всех его участников. 
История альманаха является отражением изменений, происходивших 
в механизме функционирования института советской цензуры эпохи 
застоя. В истории с “Метрополем” власть впервые в послевоенный 
период столкнулась с открытой оппозицией со стороны группы 
литераторов – членов СП. Той группы, которая не только 
подготовила сборник, объединивший писателей, отмежевавшихся от 
социалистического реализма; т.е. сборник, принципиально новый по 
используемому языку, но которая была готова к открытой 
конфронтации с курируемым ЦК литературным генералитетом. 
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Первоначальный замысел литературного альманаха относится к 
1978 году и принадлежит В. Аксенову и В. Ерофееву; позже эти два 
писателя пригласили к совместной работе сначала Е. Попова, а затем 
А. Битова и Ф. Искандера. Если полагаться на слова В. Ерофеева, то 
это была идея В. Аксенова – назвать альманах “Метрополь”: 
“Альманах мы фактически с Василием Павловичем вместе сделали. 
Я его придумал, а Василий Павлович воплотил это в жизнь. Много 
его идей вошло в альманах, начиная с названия”.6 Следует справедливо 
заметить, что немалая заслуга в достижении поставленных альманахом 
целей принадлежит именно В. Аксенову: “Один из самых свободных 
писателей своего поколения, Аксенов по праву считается лидером 
альманаха ‘Метрополь’”.7 По словам В. Ерофеева, В. Аксенов – “борец, 
революционер, смелый человек, который не боялся писать то, что 
хотел”: 8 “Он придумал ‘Метрополь’, он придумал целую жизнь…” 9 

Целью проекта было издание сборника, в который должны были 
войти тексты, никогда ранее не публиковавшиеся в силу того, что 
были “непроходимы” в советскую печать по эстетическим и 
тематическим критериям. Издание этих произведений, как утверждали 
авторы альманаха в своих письмах в официальные инстанции, могло 
бы расширить картину советской литературы того времени. Как 
позже скажет В. Аксенов, это была “попытка настоять на праве 
автора публиковать то, что он сочинил, а не то, что ему разрешат. 
Попытка избежать прямого насилия над текстом. Попытка 
приобщить к литературе бездомный пласт, который в течение 
многих лет не имел ни малейшей возможности выйти на 
поверхность”.10 

Через четверть века в одном из интервью Е. Попов скажет, что 
издание альманаха “Метрополь” было осознанной необходимостью: 
“Больше ничего не оставалось делать: или идти в диссиденты, или 
уезжать на Запад. Мы решили объединить вокруг самодельного 
альманаха и признанных и молодых литераторов. Тексты отбирались 
по двум критериям: талант и внутренняя свобода автора”.¹¹ 
Составители альманаха сделали попытку продемонстрировать 
альтернативные направления в русской словесности, вытесненные из 
печати доминирующей официальной культурой. Альманах, 
составленный без разрешения цензуры, вызвал гнев властей, 
усмотревших в нем попытку вывести литературу из-под контроля 
государственной идеологии. По свидетельству Н. Климонтовича, 
“альманах был абсолютно невинен по содержанию, и раздражение 
властей вызвали не столько тексты как таковые, сколько сам 
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прецедент коллективного выступления писателей либеральной 
ориентации без начальственной директивы”.¹² 

Это был настоящий вызов советской идеологической машине. 
Руководство КПСС и СП считали себя обязанными максимально 
жестко реагировать на эти действия, свидетельствовавшие о том, что 
авторы “Метрополя” отказались от привычных для литераторов правил 
игры. В отличие от многих других авторов неофициальной культуры 
участники “Метрополя” действовали открыто и призывали к участию в 
проекте своих коллег. Альманах немедленно был подвергнут критике, 
некоторые его авторы были исключены из Союза писателей. Позже 
В. Аксенов вспомнит, что “нормальной дискуссии вокруг этого 
альманаха не было. Отзывы о нем превратились в злобный хор 
хулителей, а процедура ознакомления членов Союза писателей с 
альманахом могла бы стать предметом сатиры на литературные 
нравы”.¹³ 

Им “конфиденциально давали понять, что дело очень-очень 
непростое, инспирированное из-за рубежа, чуть ли не ЦРУ, создана 
‘большая троянская лошадь для взятия советской литературы 
изнутри, а во главе стоит ‘хитрый сильный опасный враг’ Аксенов, 
который собрался на Запад и этим делом обеспечивает себе 
мировую известность и миллионные гонорары”.14 

Сигналом для “кампании” против “Метрополя” стал секретариат 
Московской организации Союза писателей. 22 января 1979 он 
постановил: “Считать альманах делом недопустимым, безыдейным, 
низкохудожественным, противоречащим практике советской 
литературы по характеру подготовки, ультимативному характеру”.15 
Альманах был признан политической провокацией, направленной на 
поддержку антисоветской деятельности на Западе, а также попыткой 
узаконить самиздат. Пятерых составителей убеждали отказаться от 
задуманного. В отношении же В. Аксенова первый секретарь МО СП 
был более категоричен: “Аксенов вел себя и ведет не как литератор, 
а как политический лидер”.16 

Вот что писала газета “Московский литератор” (1979 год, 23 
февраля), цитируя слова Ф. Кузнецова: “Все писатели сошлись в 
одном: крайне низкий художественный уровень большинства 
материалов сборника с полной очевидностью убеждает, что его 
организаторы, по-видимому, и не помышляли о литературных целях. 
Они ставили перед собой совершенно иные, далекие от литературы, 
искусства и нравственности задачи”.17 Далее Ф. Кузнецов высказался 
более категорично: “Эстетизация уголовщины, вульгарной, ‘блатной’ 
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лексики, этот снобизм наизнанку, да и по сути дела все содержание 
альманаха ‘Метрополь’ в принципе противоречит корневой 
гуманистической традиции русской советской литературы”.18 

В. Аксенов вспоминает: “Из полусотни членов правления 
Московского отделения союза нашелся только один, предложивший 
не быть очень уж поспешными в объявлении В. Аксенова шпионом, а 
всего дела – акцией иностранной разведки. Зато на последовавших 
за заседанием правления партсобраниях таких смельчаков не нашлось 
совсем, и на общем собрании организации было проявлено 
сталинистское единодушие в осуждении ‘Метрополя’ как 
‘порнографии духа’ ”.19 

Последующий разгром “Метрополя” шел втихую. Публикаций о 
беседе с составителями альманаха не было: их приглашали для 
проработки каждого в отдельности: “Каждого увещевали выйти из 
группы, ‘найти в себе мужество’ отказаться от западной провокации, 
сохранить себя для советской литературы”.20 Начались репрессии, 
бившие почти по всем метропольцам: запрещали книги, уже вышедшие 
не выдавали в библиотеках, закрывали спектакли, выгоняли с 
работы: “ Перед тем, как некоторые из них оказались во внешней 
эмиграции, большинство прошло через внутреннюю” .²¹ 

Более или менее либеральная литературная публика в бывшем 
СССР на все происходящее реагировала вяло. Н. Климонтович 
пишет: “Было бы преувеличением сказать, что вся эта история с 
‘Метрополем’ произвела в стране фурор и потрясения. (…) Что-то 
неуловимо суетное и лицедейское чудилось в этом несколько 
травестийном приключении в общем-то благополучных по советским 
меркам персон”;²² “Вся акция виделась со стороны выгодным 
приватным предприятием с заранее поделенными между десятком 
пайщиков дивидендами: советский либеральный менталитет такого не 
мог переварить”.²³ 

Многие писатели-современники “Метрополя” отнеслись к его 
появлению настороженно, реакционно, о чем свидетельствуют слова 
В. Аксенова: “Вот Дмитрий Бобышев (…) размышляет об альманахе 
‘Метрополь’: ‘ Целый ряд советских литературных баловней, которым 
можно было то, чего нельзя другим, дали этому рукописному изданию 
свои громкие имена. Видимо, официальный успех перестал их 
вдохновлять’. Из размышлений Бобышева следует, что неизвестные, 
подпольные авторы ‘Метрополя’ хлебнули лиха, а ‘баловни’ и любимцы 
были ограничены лишь устными взысканиями, оставшись в результате 
при всех своих привилегиях”24 (к “устным взысканиям” трудно отнести 
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указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении В. Аксенова 
советского гражданства “за систематический ущерб престижу 
Советского Союза” 25). 

К 1978 году положение В. Аксенова в советской литературе, по 
его словам, “было более чем двусмысленным”.26 В то время, как 
власти были чрезвычайно озабочены его романом “Ожог”, писатель 
уже полным ходом работал над созданием “Острова Крым”. 
Некоторые его произведения уже появились на Западе без ведома 
властей. В писательских кругах время от времени возникали слухи о 
том, что В. Аксенов собрался выехать за границу на постоянное 
место жительства. В соответствующих ведомствах из этих слухов 
делались соответствующие выводы. Поэтому к моменту возникновения 
идеи “Метрополя” В. Аксенов уже был “чемпионом двусмысленности в 
рядах СП СССР: автором как бы опасных романов, неуехавшим 
эмигрантом, нищим владельцем мифического ‘миллиона в швейцарском 
банке’ и т.п.”.27 

Писателя называли псевдомучеником и провокатором, агентом 
ЦРУ, лжецом и клеветником, для которого теперь самое главное – 
“как поязвительнее и позабористее расквитаться с родиной, как 
повыгоднее продать свои ‘откровения’ тем, кто знает, за что 
он платит и что он покупает. (…) Круглые сутки нон-стоп 
он отрабатывает свою американскую визу, гарантированную 
‘Метрополем’, то есть задуманным им сборником, изначально 
рассчитанным на скандал, с помощью которого он, Аксенов, 
надеялся приобрести капитал в глазах весьма определенных служб 
Запада”.28 

После того, как альманах “Метрополь” был издан в США в 
1979 году, В. Аксенов вместе с И. Лиснянской и С. Липкиным 
добровольно покинул Союз писателей СССР. 

В течение последующих нескольких лет история с “Метрополем” 
получает международный резонанс: около пятидесяти статей появляется 
в Германии, США, Великобритании и Франции. Журналисты считали, 
что “Метрополь” не находится в сфере политического протеста: “К 
политике его можно отнести только постольку, поскольку любое 
неподчинение в СССР автоматически выбрасывается в область 
политики. Такое уникальное явление в советском обществе, как 
возникновение альманаха ‘Метрополь’, позволяет лучше понять, 
что политическое диссидентство является лишь одним аспектом 
общественного недовольства и жажды, а на самом деле недовольство 
и жажда охватывают все слои советского общества. (...) Да и сама 
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история возникновения этой художественной группы (…) исполнена 
все той же национальной жажды. Именно желанием утолить ее 
хотя бы одним коротким глотком вызвано появление этого 
сборника на свет Божий”.29 

По прошествии десяти лет в одном из интервью В. Аксенов 
объясняет причину разгрома “Метрополя” властями. С его точки 
зрения, это “просто невозможность найти способ общения с 
новыми явлениями, возникающими в литературе, полное отсутствие 
кругозора”; 30 “Это была чисто литературная, но в тех условиях 
абсолютно политическая акция”.³¹ 

Авторы альманаха показали: той власти можно было 
сопротивляться, следовало сопротивляться и как сопротивляться. 
В. Аксенов писал: “Известно, что слово ‘застой’ по отношению к 
брежневскому стилю жизни впервые появилось в авторском 
предисловии к нашему альманаху. ‘Состояние застойного тихого 
омута’ – так там было сказано. ‘Метрополь’ вылетел из трясины, 
как шутиха, вызвал в СП СССР состояние уже не застойного, а 
лихорадочного перепуга”.³² 

Альманах, объединивший и признанных и молодых литераторов, 
оказался рентгеном, просветившим все общество: “‘Метрополь’ как 
общественный феномен оказался лакмусовой бумажкой для многих”.³³ 
Альманах был пронизан духом свободы от догм “социалистического 
реализма” и “партийности”. Исследователь В.С. Баевский справедливо 
замечает: “Пусть пока на одном небольшом участке, но фронт цензуры 
был прорван целой группой авторов”.34 В беседе с Дж. Глэдом, 
говоря о значении альманаха, В. Аксенов задает вопрос и сам на него 
отвечает: “Ну и что же, кто от этого выиграл, кроме русской 
литературы? Выиграла только литература. (…) Альманах был создан, 
произошло художественное событие, событие литературной жизни, 
на поверхность вышло несколько интереснейших авторов – и молодое 
поколение, и старики, то есть произошло событие, прозвучавшее на 
весь мир”.35 

В. Аксенов вспоминает: “‘Метропольские’ дни были для нас 
временем какого-то странного возрождения посреди брежневского 
окостеневающего царства. На фоне развала нашей привычной 
литературной и артистической среды возникло новое ощущение 
дружбы, игры, праздника”; 36 “Альманах своим появлением не 
призывал к здравому смыслу, он просто отшвыривал цензуру как 
таковую. Для меня это было волнующее время, альманах стал для 
нас глотком свободы”; 37 “Это был клуб литературного маскарада, 
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озорства, вдохновения. И главное – ощущение единства вопреки 
всему”.38 

По горячим следам “метропольской” войны В. Аксенов написал 
“роман с ключом” “Скажи изюм!”. Это озорная, с блеском написанная 
хроника вымышленного фотоальбома. В романе рассказывается о 
группе советских фотографов “Новый фокус”, которые задумали 
немыслимое для советской действительности – собрать свои работы 
в одном альманахе и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи 
партийной идеологии и “органы” (в романе – “железы”) начинают 
преследовать “идеологических диверсантов”. За увлекательно 
придуманной историей неподцензурного альбома “Скажи изюм!” 
угадывается вполне реальная история литературного альманаха 
“Метрополь”, а за мастерами объектива, за героями книги – 
“метропольцы”, известные писатели и поэты, в том числе и сам 
автор романа. Все подобные “книги с ключом” предлагают своего 
рода игру – отгадать, кто из реальных лиц скрывается за персонажами 
или, наоборот, высовывается из-за них. Однако в данном случае 
писатель не ставил целью создание хроники “Метрополя”. 

В романе, по словам автора, “конспирация полностью уступила 
место метафоре. Это история из жизни не только ‘Метрополя’, но 
и всего нашего художественного поколения, оспорившего наглую 
власть идеологии над искусством”.39 Не устаревший за 20 лет роман 
говорит о том, что свобода не утрачивается в один день, и, стало 
быть, борьба за нее не должна прекращаться никогда. Независимо от 
того, зовется ли человек писателем или фотографом. 

Хотя альманаху “Метрополь” уже более четверти века, список 
его участников впечатляет и по сей день. В нем значатся все или 
почти все заметные фигуры литературной жизни. Их сборник прозы, 
стихов и статей – прежде всего явление повседневности. Что станет 
эстетическим откровением, что войдет в историю культуры – не дано 
предугадать. Но написанная книга должна быть издана, прочитана и 
понята. Именно в этом, если смотреть из сегодняшнего дня, и 
заключается идеология “Метрополя”, тихого и непритязательного 
сборника, вызвавшего общественную бурю. Заслуга авторов – попытка 
создания атмосферы свободы, которая вовсе не обязательно 
обусловлена свободой политической. Авторы “Метрополя” и его 
составители стремились именно к своей собственной внутренней 
свободе, что и предопределило как успех сборника, так и скандал, 
который он вызвал. 
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Kairova Т.S. 
 

L’ENVOL DE LA PENSÉE VOLTAIRIENNE 
 

“La Raison est la fille du Temps, et elle attend tout de son père” 
Voltaire, L’Homme aux quarante écus, XIV [1768] 

 
Quand on parle d’un nouvel esprit de l’époque des Lumières, il faut 

bien comprendre sa philosophie et les mécanismes de sa réalisation. 
Claude Michaud remarque que l’aire européenne, c’est celle des 
Lumières, un espace de culture, de rayonnement et de communication 
intellectuelle, et “C’est dans ce monde de l’élite politique et savante que 
l’Européen commence à exister”.1 Le nouvel européen, qui apparaît, 
possède la faculté pensante qui, dans son fonctionnement, lui permet de 
connaître, de juger et d’agir conformément aux principes soufflés par 
l’Époque. Dans le même espace se trouvent les notions telles que la 
compréhension, la connaissance, l’entendement, l’esprit, l’ intelligence, la 
pensée.2 Les doctrines, les attitudes philosophiques de l’Européen du 
nouveau type sont fondées sur la raison: sa pensée, sa parole et son action 
sont claires et rationnelles; et la Raison devient la notion-clé du siècle. 

La pensée en tant qu’activité psychique, comme le phénomène 
psychique conscient, comme la faculté ayant pour objet la connaissance3 
affecte la conscience européenne. La fonction d’expression de la pensée et 
de communication entre les hommes, mise en œuvre au moyen d’un 
système de signes vocaux (parole) et éventuellement de signes graphiques 
(écriture) qui constitue une langue,4 est réalisée par le langage, et c’est le 
français qui joue le rôle de langue prioritaire de l’époque: “La francisation 
de l’Europe par la langue, par le modèle politique de l’absolutisme 
versaillais, par les artistes parisiens, par les philosophes (les Lumières en 
Russie ne sont-elles pas désignées par le mot de voltairianstvo) aurait 
créé un espace uniforme où tout individu cultivé aurait aisément trouvé 
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ses marques”.5 Toute représentation élaborée de la pensée (qu’il existe ou 
non un objet qui lui corresponde)6 passe par le biais d’une idée. 

Les idées vivent, bougent sur tout l’espace européen en dépassant la 
base matérielle qui est d’ailleurs différente dans les pays qui forment 
l’Europe des Lumières: “Comme les gens, à travers l’Europe, les formes 
et les idées circulent (…) l’impulsion créatrice part d’une ville ou d’une 
autre, mais les ondes, à chaque fois, se propagent de pays en pays”.7 
Ainsi est formée l’opinion publique d’envergure européenne à laquelle 
recourt souvent Voltaire (par exemple, dans l’affaire Calas). 

Le but de l’article est de montrer par l’analyse de la manière dont 
Voltaire voit l’état de l’économie dans sa lettre Sur le commerce tirée des 
Lettres philosophiques8 le rôle du texte épistolaire dans la transmission de 
la pensée scientifique et de la propagation du nouvel esprit dans le siècle 
des Lumières. Les tâches, posées par l’auteur, consistent en: 
1) une analyse du mouvement de la pensée voltairienne dans un espace 

spatio-temporel fermé, en concentrant l’attention sur l’influence des 
idées nouvelles et des structures mentales stables sur l’activité du 
philosophe; 

2) une étude des voies de la transmission de l’information de l’auteur au 
lecteur et son actualité dans le temps. 
Partisan de la Raison, Voltaire est un des plus typiques européens de 

l’esprit des Lumières. Si la Raison était la notion-clé dans la France de 
l’époque, pour Voltaire elle s’élevait jusqu’à l’ordre du sublime. C’est 
justement cette idée qui est exprimée dans le titre de la biographie de 
Voltaire écrite par Jean Orieux,9 et il mérite la peine d’évoquer le 
mécanisme de ce phénomène. 

Voltaire lui-même a lié la Raison à l’idée du Temps. Le docteur ès 
sciences psychologiques, collaborateur scientifique en chef du laboratoire 
de psychologie de l’Institut psychologique de l’Académie des sciences de 
la Russie M.A. Kholodnaïa a écrit que la base psychologique du bien-
fondé est l’intellect dont la destination du point de vue psychologique 
consiste à créer l’ordre à partir du chaos en vue de la mise en conformité 
des besoins individuels avec les exigences objectives de la réalité.10 
D’autres scientifiques voient la même situation de manière différente. 
Selon Dunker, les divergences profondes entre individus dans ce que nous 
appelons les facultés intellectuelles sont fondées sur la plus ou moins 
grande facilité à restructurer la matière mantale,11 c’est-à-dire leur capacité 
d’incitation à transformer rapidement le contenu de l’image de cognition 
pour une mise en évidence de la contradiction problématique principale de 
la situation. 
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Jean-Michel Raynaud analyse les mimésis et la philosophie dans 
l’approche du récit philosophique voltairien à l’exemple de l’Ingénu.12 Il 
émet l’hypothèse qu’il est possible de décrire l’acte de lecture comme une 
quête du sens du texte qui peut être transcrite sous forme de récit avec son 
avant, sa transformation, son après et qui a des traits particuliers en ceci 
que, premièrement, même si le texte en porte quelques traces, l’acquisition du 
sens n’est pas écrite, elle naît de chaque lecture; deuxièmement, cette 
histoire est enchassante car elle subsume toutes les autres histoires du 
textes.13 Raynaud montre comment le lecteur passe de sa volonté de savoir 
le sens du texte au savoir le sens, il relève deux points de la pseudo-
définition qui expliqueraient la forme du texte narratif philosophique: 
1) une constatation du moment où l’homme transforme la vérité en fable 

et se nourrit de cette fable et non pas de la vérité; 
2) la fable qui est le chemin obligé pour faire comprendre la vérité. 

Notre attention est attirée par la présentation du rôle de l’auteur dans 
le travail du lecteur. Le chercheur montre que ce n’est pas pour rien que 
Voltaire se borne à écrire des romans; ce n’est pas pour rien qu’il inscrit 
d’emblée ses textes dans la forme traditionnelle, canonique et figée du 
conte: “Le conte philosophique mime donc une pratique de la fausseté de 
la représentation et affirme aussi que, par l’usage de l’emblème, cette 
pratique peut servir la philosophie; cette philosophie pour ses défenseurs 
au XVIIIème siècle est toujours définie par son étymologie: “l’amour de la 
sagesse“, c’est-à-dire de la vérité”.14 Persuadé que dans toute lecture la 
fonction de l’adjuvant-texte est de placer le sujet lisant dans un certain rapport 
à l’objet-sens qui va lui permettre d’être dans une position favorable pour 
le saisir, J.-M. Raynaud constate également le dynamisme de l’adjuvant 
du texte voltairien qui, parmi d’autres effets, affirme le pouvoir idéologique 
du lecteur de faire émerger le sens. 

Prenons en considération un autre cas de texte philosophique du 
même auteur, les Lettres philosophiques15 écrites sous forme épistolaire. 
Créées à la suite de circonstances désagréables dans la vie de l’auteur, 
remarque René Pomeau, montrant qu’en France des Lumières un grand 
seigneur pouvait punir un homme de lettres dont il avait à se plaindre, les 
Lettres philosophiques sont devenues le maître-livre du siècle philosophique. 
Contraint à s’exiler à cinquante lieues de Paris, Voltaire s’embarque pour 
l’Angleterre. Il y mène une vie intellectuelle active, apprend l’anglais et 
étudie ce pays voisin et rival de la France depuis toujours qui en un tiers 
de siècle, a pris une avance sensible.16 Selon R. Pomeau, la révolution de 
1688, l’établissement d’une monarchie constitutionnelle assortie de tolérance 
religieuse et d’une certaine liberté de pensée, le progrès technique et le 
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succès du commerce en avaient fait un pays prospère où la philosophie et 
la science figuraient à l’avant-garde du mouvement intellectuel. 

Ce n’est pas celui qui sait qui est intelligent, mais celui dont les 
mécanismes de l’acquisition, de l’organisation et de l’utilisation des savoirs 
sont bien formés.17 Il existe une diversité d’approches quant à l’analyse 
des mécanismes de l’activité intellectuelle, parmi lesquelles nous pouvons 
citer l’approche de l’information. Les psychologues (E. Hunt) distinguent 
deux formes de la représentation de la situation du problème envisagé et 
du processus même consistant à coder l’information: la verbalisation 
(description mentale à l’aide du jugement linguistique) et la visualisation 
(création mentale de l’image de la phrase donnée) et leur comparaison 
entre les deux.18 

Si dans les contes voltairiens le lecteur doit faire de certains efforts 
pour comprendre l’information codée par l’auteur, l’information dont les 
trois types selon I.R. Galperin (information factuelle de fond, information 
non-dit de fond, information conceptuelle de fond)19 agissent activement 
et exigent également un effort mental de la part du lecteur, les intentions 
de l’auteur des Lettres apparaissent immédiatement. 

En apprenant l’économie, son importance et les perspectives de son 
évolution dans le contexte de la civilisation anglaise, Voltaire définit le 
rôle du commerce ce qui est décrit dans la dixième lettre des Lettres 
philosophiques: “Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, 
a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son 
tour; de là s’est formée la grandeur de l’Etat”.20 Ainsi, la puissance de 
l’Angleterre, selon Voltaire, est manifeste en ce qu’en 1723 la petite île, 
qui ne possède comme ressources propres qu’un peu de plomb, d’étain, de 
la terre à foulon et de la laine grossière, est devenue par son commerce 
assez puissante pour envoyer trois flottes à la fois en trois points différents 
du globe. Voltaire nous montre les lois du fonctionnement du mécanisme 
de la chaîne commerce-citoyen-Etat-monde, dont il résulte que le commerce 
assure la richesse et la liberté des citoyens; les gens libres et bien-aisés 
poussent au développement continu du commerce encore plus grand, ce 
qui, à son tour, contribue à la puissance de l’Etat; les Etats prospères 
contribuent au bonheur du monde. 

Voltaire décrit l’attitude face à son métier du négociant dans plusieurs 
pays européens de sorte que nous percevons son appréciation quant à leur 
condition et leur niveau du développement: l’Angleterre semble à 
l’avantgarde. Si en Angleterre, remarque-t-il, le négociant éprouve un 
juste orgueil qui lui permet de se comparer à un citoyen romain, si le cadet 
d’un pair du royaume anglais ne dédaigne point le négoce, les Allemands, 
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par contre, “ne sauraient concevoir que le fils d’un pair d’Angleterre ne 
soit qu’un riche et puissant bourgeois, au lieu qu’en Allemagne tout est 
prince”, tandis qu’en France “est marquis qui veut; et quiconque arrive à 
Paris du fond d’une province avec de l’argent à dépenser et un nom en Ac 
ou en Ille, peut (…) mépriser souverainement un négociant”, le pire étant 
que le négociant qui entend lui-même parler si souvent avec mépris de sa 
profession, est assez sot pour en rougir. Et Voltaire se pose la question 
rhétorique: “Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un Etat, ou un 
seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le Roi se lève, à 
quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant 
le rôle d’esclave dans l’antichambre d’un ministre, ou un négociant qui 
enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et 
contribue au bonheur du monde”.21 

La sympathie de Voltaire pour le métier de négociant découle de 
l’histoire de sa famille: la lignée de son père, les Arouet, est issue de 
tanneurs et de drapiers. La lignée de sa mère, Domart de Mauléon, 
appartenait à la moyenne noblesse, à la noblesse de petite robe,22 acquise 
par le service civil. L’alliance du sang noble et “laborieux” avec le talant 
et de l’intellect puissant a défini le milieu de l’activité du célèbre philosophe. 
Voltaire est plutôt un aristocrate de l’esprit, passionné et énergique. 

Dans la réalisation de l’activité intellectuelle lа notion d’espace mental 
est importante. L’espace mental est une forme dynamique de l’expérience 
mentale qui actualise dans les conditions de l’interaction cognitive du 
sujet (de l’individu) avec le monde. Dans les cadres de l’espace mentale 
les mouvements et les transitions de toutes sortes sont possibles. L’espace 
où se meut la pensée voltairienne englobe non seulement l’Europe, mais le 
monde entier: Voltaire parle de différents continents, de différents pays, 
de différentes nations, de différentes activités humaines. Ses conclusions 
sont portées au niveau mondial. 

M.A. Kholodnaïa suppose que les gens avec l’intellect très développé 
doivent posséder plutôt que les mécanismes du traitement de l’information 
mieux formés les mécanismes du réglage des ressources intellectuelles 
disponibles plus accomplis.23 C’est justement le cas de Voltaire qui savait 
parfaitement se concentrer aux problèmes qui surgissaient afin de les 
résoudre: sa création littéraire, sa lutte idéologique, son influence intellectuelle 
à son époque et à la postérité. On peut s’en persuader même en se 
souvenant de la vie du patriarche dans son domaine de Ferney, transformé 
par Voltaire à un centre publique et visité de bonne grâce des représentants de 
toutes les nations, toutes les couches sociales et de tous les âges. 
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Il est intéressant d’étudier le choix des terres acquises par Voltaire. Il 
en possédait quatre. Un des domaines du philosophe porte son nom 
(Ferney-Voltaire), dans un autre, que la dynamique urbaine rapide a mis 
au cœur même de Genève (Délice), abrite le Musée Voltaire, où sont 
conservés ses documents et ses archives. Mais la partie la plus précieuse 
de la bibliothèque de Voltaire, rachetée à sa nièce, madame Denis, par 
Fréderic Mélchior Grimme à la demande de Catherine II qui a entretenu 
une correspondance avec Voltaire durant seize ans,24 se trouve à Saint-
Petersbourg. L’histoire du troisième, de Tournay, due à ses penchants 
aristocratiques, est connue par ses procès infinis avec le président de 
Brosses. 

Il semble même, que de tous les quatre domaines achetés sagement 
par Voltaire,et ce fait illustre bien sa conception économique exprimée 
dans les Lettres philosophiques, Ferney est le plus attrayant. Installé 
dans ce coin pittoresque de France en bordure du lac de Genève 
(actuellement le lac Léman) et du lac miniature d’Annecy à la beauté 
extraordinaire qui baigne au milieu de ses fleurs odoriférantes une charmante 
ville homonyme, Voltaire évoque plus de trois siècles. 

La correspondance de Voltaire datant de la période de la vie à Ferney 
le montre non seulement comme un personnage public d’envergure 
européenne, mais aussi comme un patriarche, un bon propriétaire foncier 
et un économiste. N’est-ce pas ainsi que voulait se réaliser Voltaire – unir 
la théorie, créée par son intellect, et la pratique de la vie: si l’on apprend 
quelque chose, c’est à partir du réel, de ce que l’on a expérimenté et 
réalisé avec succès. Dans ses Lettres il a posé le problème, il a attiré 
l’attention à la nécessité des changements, à l’importance du commerce. 
Dans la réalité de sa vie, il a créé l’économie avancée qui pourrait pousser 
le développement économique du pays. 

Au cours de son expérience scientifique personnelle à Fernay le talent 
de Voltaire-propriétaire foncier est nourri par celui d’écrivain. Voltaire se 
montre un maître de la publicité. Voltaire a organisé l’exploitation de son 
domaine suivant les méthodes les plus avancées, et parmi les différentes 
activités économiques, une place essentielle est dévolue à la fabrication de 
bas de soie dont il fait la promotion avec habileté et persuasion auprès de 
ses connaissances. Citons des fragments de sa lettre à la duchesse de 
Choiseul du 4 septembre [1769].25 Sachant que l’époux de la duchesse met en 
valeur des terres dans une localité enneigée des environs, il compare leur 
climat à celui de la Sibérie sur un semestre et conclut à la nécessité de 
porter des effets chauds, mentionnant aussitôt les vers à soie qui lui ont 
permis de produire pour la première fois dans cette localité des bas 
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dépassant en excellence même ceux de Provence et d’Italie. Connaissant 
la psychologie féminine, il propose à la duchesse de les mettre (“Daignez 
les mettre, madame, une seule fois; montrer ensuite vos jambes à qui vous 
voudrez”) et de se laisser convaincre de leur exceptionnelle solidité 
(“donnezles ensuite à une de vos femmes, ils lui dureront un an”). Les 
descriptions sont données non seulement en prose mais en vers: 

Je me mets à vos pieds, j’ai sur eux des desseins; 
Je les prie humblement de m’accorder la joie 
De les avoir logés dans ces mailles de soie 
Qu’au milieu des frimas je formai mes mains. 
 
Voltaire avait bien préparé la vente de sa marchandise, disposant déjà 

de la pointure de la duchesse et par le détail de la présentation de l’article, 
la destinataire apprendra aussi que le papier qui l’enveloppe est fait du blé 
que Voltaire sème dans ses champs, etc. Sur un mode amical facétieux il 
traîte de “Gargantua” cette femme délicate et menue. Sa formule de 
politesse finale révèle également différents aspects de son activité 
économique (“Agréez, madame, le profond respect de votre ancien 
colporteur, laboureur et manufacturier”), et sa signature (“Guillemet”) 
n’en est pas moins facétieuse. Tout cela donne à sa lettre un caractère 
aimable et un ton désinvolte à la promotion de sa marchandise. 

Par ailleurs, Voltaire a déployé autant d’habileté à vanter les mérites 
des montres mécaniques suisses, contribuant ainsi au développement de 
l’industrie horlogère: cette région conserve encore de nos jours la 
renommée du plus célèbre fabriquant. Cependant, un autre fait mérite 
l’attention: “ces bas; ce sont mes mains qui ont travaillé à les fabriquer 
chez moi, avec le fils de Calas”. Voltaire travaille à la fabrication des bas 
avec le fils de Calas. Dans un combat d’une audace étonnante pour la 
réhabilitation de Calas exécuté à tort, combat dans lequel il s’exposait à 
un risque terrible et essayait d’entraîner ses puissants correspondants, 
mais combat qu’il a gagné, Voltaire a non seulement rétabli l’honneur de 
la famille Calas, mais il a aussi donné du travail et une impulsion à 
l’activité de ses descendants. 

Pour conclure rappelons-nous le fait paradoxal qui s’en suit des 
mœurs du siècle – le destin des éditions anglaise et française des Lettres 
philosophique n’est pas identique. La publication des Lettres à Londres a 
eu lieu en août 1733. En avril 1734 les Lettres philosophiques ont été 
simultanément publiées à Londres et à Paris. Le 10 juin 1734, déféré par 
“ les gens du roi” à la justice du parlement, l’ouvrage a été lacéré et brûlé 
comme “contraire à la Religion, aux bonnes mœurs et au respect dû aux 
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Puissances”,26 l’imprimeur jeté en prison, Voltaire réfugié en Lorraine et 
les fameuses Lettres ne restant lisibles qu’en une de trois traductions 
anglaises dont plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires ont été 
imprimés entre 1734 et 1778. 

En formant le nouvel esprit des Lumières, Voltaire a agi avec 
conséquence: en faisant la propagande du pays avancé à la France, il a 
réuni successivement les composants de la chaîne pensée – parole – 
action. Son attitude a été définie par l’ensemble des représentations et des 
apprécions, des idées de Voltaire concernant l’état des choses, par 
l’objectif qui se reflète dans les structures sémantique et pragmatique de 
ses expressions linguistiques. Par son attitude il a prouvé la longévité de 
ses idées et la réalité de son image du monde qui ont abouti plus tard à la 
Grande Révolution bourgeoise française et au développement capitaliste 
de la France. Trois siècle après, à l’aube du troisième millénaire, les 
lycéens ukrainiens de la ville de Mykolaïv ont découvert Voltaire avec ses 
théories économiques comme quelqu’un des très de nos jours, très proche 
à leurs intérêts et à la vie du pays. 
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ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА П’ЄСИ ЮРИ ЗОЙФЕРА 
“ЕДІ ЛЕХНЕР ЗАГЛЯДАЄ В РАЙ” 

 
Однією з актуальних проблем нашого літературознавства є 

вивчення художньої спадщини письменників, яким доводилося 
працювати у складних політичних, соціально-економічних умовах 
30-х років ХХ ст. насамперед у тих країнах, що опинилися в полоні 
фашистської ідеології. Нині потребує перегляду цілий ряд стереотипних 
вузькосоціологічних визначень, які заважають об’єктивному висвітленню 
проблематики та поетики, взаємозв’язку літератури соціалістичного 
спрямування з традиціями національних літератур, з пошуками інших, 
нереалістичних напрямків, зокрема, авангардистських. 

Малодослідженою проблемою залишається вивчення драматургічної 
спадщини Юри Зойфера, дитячі роки якого пройшли у дореволюційному 
Харкові, письменника, який прожив коротке, але дуже яскраве життя, 
творчість якого стала унікальним явищем в історії австрійської 
літератури. 

Дана стаття присвячена аналізу п’єси “Еді Лехнер заглядає в 
рай”, написаної в другий період творчості і яка засвідчує освоєння 
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Зойфером нового драматургічного формату, нові якісні зміни в його 
ідейно-естетичних поглядах. 

Події 1934 року в Австрії, спад політичної активності в соціал-
демократичному русі позначилися, зокрема, і на творчій діяльності 
Юри Зойфера, в якій настає дворічна пауза. Однак це не була цілковита 
мовчанка, то був період осмислення нових реалій та інтенсивних 
пошуків нових театральних форм. Створені у 1936-1937 рр. так звані 
“середні п’єси” (Mittelstucke), які ставилися у невеличких віденських 
театрах, вже виходили за рамки малих театральних форм і кабаре.1 
Поза сумнівом, вони можуть розглядатися як великі драматургічні 
проекти вже хоча б на підставі наявності у них більшої кількості 
персонажів та використанні більш складних й різноманітних сценічних 
засобів. 

Перша з “ середніх”  п’єс мала спочатку назву “Між небом і 
землею” (нині вона більш відома як “Кінець світу”) і вперше була 
поставлена на сцені театру-кав’ярні “АВС”. За своєю структурою й 
драматургічним вирішенням ця п’єса все ще зберігала риси політичного 
рев’ю. Наступні драми такого формату, хіба що за вийнятком сценічної 
переробки п’єси Газенклевера і Тухольського про Христофора Колумба 
“Бродвей 1492 року”, мають вже іншу, більш складну композицію. 

П’єса “Кінець світу” була побудована у формі послідовного 
нанизування окремих сценічних картин і, по суті справи, дія в ній 
трималася на постаті головного персонажа-інтелектуала, професора 
Глюка. З інших персонажів п’єси ніхто не переймався думкою про 
кінець світу, сприймаючи її швидше як якесь гіпотетичне припущення. 
У своїй реакції персонажі “Кінця світу” виходять з того, що подібного 
розвитку подій можна якимось чином уникнути. Майже так, як у 
тому анекдоті – “давайте трошки пограємося в кінець світу”. 

З іншого боку, тут є сцени, в яких дипломати, політики, журналісти, 
пересічні громадяни висловлюють думки про наближення катастрофи, 
що суголосні ідеям популярної в той період трагедії Карла Крауса 
“Останні дні людства”, яка пройнята есхатологічними настроями, 
що переважали у суспільстві напередодні Першої світової війни. 
Зараз, однак, не місце для аналізу розбіжностей в політичних 
поглядах двох драматургів, зазначимо тільки те, що публічні виступи 
Крауса та його твори мали велику привабливу силу для багатьох 
соціал-демократів у тодішньому Відні і, зокрема, для Зойфера. 

Крім того, активне використання музичних номерів, пісень, що 
складають основу рефлективних або конрастивних діалогів, пов’язувало 
Зойфера з традиціями драматургії старого віденського народного 
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театру, так званого фольксштюку. Власне, один із варіантів назви 
п’єси Зойфера – “Світ у жодному випадку вже довго не проіснує”, – 
запозичено з фарсу Йоганна Непомука Нестроя “Злий дух 
Лумпацівагабундус, або Співуча конюшина”, і вона так само, як у 
Зойфера, виступає облямівкою сцени подій на небесах. 

Комета Конрад у п’єсі Зойфера “Кінець світу”, де зірки, що 
розмовляють віденським діалектом, віддають наказ знищити грішну 
землю, в кінці твору несподівано закохується в голубу планету і на 
цій підставі в останню мить відвертає катастрофу земного світу. В 
заключній пісні, яку співає комета Конрад, йдеться про майбутню 
долю Землі. Попри оптимістичний лад ця пісня пройнята тривожними 
настроями. Таким же діалектичним поглядом на місію людства 
відзначалася й популярна “Пісня простої людини” з п’єси “Пінгвіни. 
Полярна казка”, рукопис якої, на жаль, не зберігся.2 

“Ми стоїмо набагато ближче до сучасного життя, ніж 
традиційний театр” – пояснював Зойфер привабливість малих 
театральних форм.3 І все ж попри рядa позитивних моментів у 
поетиці малих жанрів були й такі моменти, що не виходили за межі 
звичного розігрування публіки; навіть на реномованих сценах 
сатиричність часто підмінювалася комічними ефектами. Як 
показовий приклад такого гатунку можна назвати п’єсу Рудольфа 
Вайса “Казки Пратера”, інсценовану в театрі “Література на 
Нашмаркті”. У ній йшлося, зокрема, і про тогочасні актуальні 
проблеми. Та чи була казковість відповідним прийомом для іронії 
над ідилією примирення, яке драматург пропонує у заключній сцені? 
Любовна історія кишенькового крадія Франца і продавщиці повітряних 
кульок Бетті хоча й подавалася як соціальна балада, все ж залишилася 
зворушливою, але не хвилюючою розповіддю, і не змогла піднятися 
до рівня викривального твору. 

Натомість п’єса Зойфера “Еді Лехнер заглядає в рай”, з якою 
він дебютував у кав’ярні “Добнер”, у цьому “Бургтеатрі малих 
театральних форм”,4 була позначена більш чіткою політичною 
спрямованістю. П’єса увійшла до репертуару популярного серед 
віденської соціал-демократичної публіки театру “Література на 
Нашмаркті”, де вона йшла з 6 січня 1936 по 6 січня 1937 року 
(довше, ніж будь-які інші п’єси Зойфера). Але не тільки ця обставина 
вирізняє постановку п’єси. Справа в тому, що театр “Література на 
Нашмаркті” був єдиним театром-кафе, де кількість глядачів на 
підставі спеціального розпорядження віденської поліції не була 
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обумовлена 49 місцями, нерідко число глядачів сягало вдвічі більшої 
цифри. 

Політична інтенція, яка відрізняла п’єсу Зойфера “Еді Лехнер 
заглядає в рай” від п’єси Вайса “Казки Пратера”, написаної в 
традиціях фольксштюку, суперечила уявленням чиновників від 
культури австрійської станової держави про народний театр. Річ у 
тім, що 1936 року у Відні йшла п’єса Йозефа Марія Лутца “Каспар 
Бранднер заглядає в рай”. Власне, це була серія сценічних картин 
про літнього кмітливого селянина, який зумів перехитрити саму 
“небесну канцелярію” і продовжити собі земне життя. Після того, як 
святий Петро пояснив Каспару, що рай має такий самий вигляд, як і 
його будиночок, тоді той погоджується відійти у “кращий із світів”. 

Проповідь самозаспокоєння, рабської покори легко вписувалися 
в програму “нового життя”, спрямовану на піднесення патріотизму, 
що її проводила тодішня австрійська влада. Про це свідчить, зокрема, 
такий красномовний факт: на прогоні п’єси 28 вересня 1936 року, 
який відбувся у театрі замку Шенбрунн, безпосередньо напередодні 
турне трупи по провінції, були присутні високопосадовці на чолі з 
федеральним канцлером Шушнігом.5 Зойфер бачив цю виставу, про 
що згадує режисер театру Вальтер Енгель, однак сам зміст п’єси його 
не дуже зацікавив. Він запозичив з неї тільки назву, освячену 
офіційною владою, щоб надати їй пародійного звучання у своїй 
сатиричній соціальній п’єсі. 

Щодо інших можливих імпульсів, які сприяли появі задуму 
написання п’єси “Лехнер Еді” Юри Зойфера, то тут слід згадати 
насамперед популярний роман Г. Вельса “Машина часу”, який 
вийшов друком 1895 року і з якого Зойфер запозичив мотив машини, 
здатної вільно пересуватися у часі. Як перший крок до осмислення 
ідеї “машини часу” слід розглядати раннє рев’ю Зойфера, яке він, ще 
будучи гімназистом, ставив у літньому таборі молодих соціал-
демократів.6 

Контекст задуму п’єси, однак, значно ширший, особливо, що 
стосується її зв’язку з актуальною проблематикою тогочасного періоду. 
С.Н. Джонс говорить про наближеність драматургії Зойфера до 
поетики авангардизму.7 Дослідник наводить здебільшого певні 
перегуки з “епічним театром” Брехта та політичним авангардизмом, 
але не згадує жодним словом ні Прістлі, ні Вальдера, ні французьких 
авангардистів, зокрема, Салакруа, (на постановку п’єси Салакруа 
“Невідома з Арасу” Зойфер відгукнувся розлогою рецензією). Інший 
дослідник революційного театру 20-30-х років ХХ ст. Юрген Долл 
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наводить лист Геллі Ультмана, в якому той інформує Зойфера про 
німецькомовний текст п’єси Ж. Ануя “Мандрівник без валізи”, 
головний герой якої страждав амнезією.8 Дуже важливим у плані 
контексту п’єси Зойфера є також той факт, що 1935 року німецькою 
мовою були опубліковані три “п’єси часу” Прістлі. В цьому ж році у 
театрі “Література на Нашмаркті” відбулася прем’єра п’єси 
Торнтона Уальдера “Довга різдв’яна вечеря”. Тут також провідною 
темою є вільне оперування часом, але на цей раз вже за допомогою 
прийому, запозиченому з кінематографа. 

І все ж інтерес до вільного поводження з часом був спричинений 
не стільки авангардизмом, як скоріше віденським народним театром, 
фольксштюком.9 І тут спадає на думку п’єса Й.Н. Нестроя “Дивовижна 
подорож у лицарську добу” та феєрія його попередника Майсла 
“Погляд у майбутнє”, де гра з часом поєднується з драматургією 
казкового дива і так званої “виправної п’єси”.10 На думку цього 
дослідника, у драматургії даного типу можна виділити дві лінії 
розвитку. Представники першої (Майсл, Гульден, Нестрой) перенесення 
у майбутнє або у минуле використовували для скептичного бачення 
теперішнього часу, тобто своєї сучасності. Інші автори, які 
представляють другу тенденцію, такі як О.Ф. Берг та К. Гаффнер, 
будучи представниками молодого лібералізму, підносили технічні 
досягнення своєї доби з метою глорифікації майбутнього. 

Близький до цієї лінії й Л. Анценгрубер, улюблений письменник 
молодих соціал-демократів, який у своїй п’єсі “Історія однієї машини” 
не поділяв скепсису щодо негативних наслідків технічного прогресу. 
Переконливими виглядають аргументи Г. Ярки про те, що саме п’єса 
цього письменника могла послужити безпосереднім поштовхом для 
написання “Еді Лехнера”.11 Тим більше, що саме від Анцегрубера 
Зойфер запозичив деякі мотиви, зокрема, персоніфікацію образу 
машини, мотив змащування, заправки машини як необхідної умови 
для її безперебійного функціонування. 

З-поміж названих творів п’єсу Зойфера виділяє насамперед її 
проблематика: в ній йдеться про такі актуальні для 30-х років теми, 
як безробіття та негативні наслідки стрімкої технізації виробничих 
процесів. Дія “Еді Лехнера” відбувається у двох площинах: у 
реалістичній, в якій відтворюються реалії конкретного часу, та 
казковій, в якій відбувається фантастичні події – подорож героїв у 
минуле. 

П’єса розпочинається “реалістичною увертюрою”, діалогом 
безробітнього Еді Лехнера та його подруги Фріці, який вони ведуть 
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біля мосту через канал Дунаю. З першої ж фрази чітко вимальовується 
основна тема твору – безробіття. Ми бачимо сліпого інваліда війни, 
який сидить на землі, притулившись спиною до поручнів мосту: на 
голові у нього засмальцований кашкет піхотинця королівської армії, 
і він награє на губній гармошці шлягер “ I am in Heaven”. Сліпий не 
бачить урни для сміття, на якій видніється чіткий напис і стрілка, що 
вказує на нього жебрака “Не викидати, а...” 

Еді полемізує з Пепі (запатентованим електричним промисловим 
двигуном Петерсон), якого він вважає найбільшим винуватцем свого 
теперішнього злиденного становища. Але незадовго до того, як Еді 
вже готовий був покарати ненависного двигуна, той відкриває йому 
очі на правду: його самого ось вже п’ятий рік як демонтували, тобто 
він також безробітний. Ця сцена сприймається як символ байдужості 
до молодого покоління, яке є жертвою економічної кризи, адже у 
нього ще менше шансів для виживання, ніж у жебрака, який живе з 
милостині. 

Стрижень п’єси, таким чином, складають пошуки тих перших 
винахідників, відкривачів, які буцімто повинні нести відповідальність за 
теперішний стан таких безробітних, як Еді, оскільки ті самі 
неспроможні розібратися у справжніх причинах реальної ситуації. 

Зойфер скористався прийомом персоніфікації та інкарнації науково-
технічного прогресу, наділивши елекродвигуна Пепі, зa допомогою 
якого він виготовляв взуття на фабриці, коли він ще мав там роботу, 
здатністю мислити. Саме машина першою висловлює здогад, що 
першопричиною нинішньої невтішної економічної ситуації слід 
вважати електричний струм. Тобто, головним винуватцем бід від 
розвитку техніки є пан Гальвані, який своїм відкриттям докорінно 
змінив картину світу. Більше того, Пепі, крім властивості аналітично 
мислити, володіє ще й дивовижною здатністю вільно переноситися у 
віддалені минулі епохи, тобто виступає справжньою “машиною 
часу”. Адже саме Пепі пропонує Еді й Фріці подорож у минуле, щоб 
знайти там винуватця витіснення людини з виробничого процесу і як 
наслідок – причину безробіття сотень тисяч людей. (В Австрії число 
безробітніх у 30-ті роки сягало цифри 515.000). 

З появою Пепі дія переноситься в іншу площину, опис 
фантастичної подорожі різними періодами історії займає більшу 
частину п’єси. Лише в кінці твору, після заключного звернення до 
глядачів, ми знову бачимо Еді й Фріці на тому ж самому місці, що й 
на початку п’єси, коли вони ведуть між собою заключний діалог. 



181 

Найдовшою і найпохмурішою у творі є перша сцена, в якій 
передано загальні настрої, що панували в суспільстві напередодні 
Першої світової війни. Те, що Зойфер приділив цьому періоду таку 
значну увагу, пояснюється прагненням унаочнити, увиразнити наслідки 
трагічного періоду (інвалід війни, сліпий Андрашек, який весь час 
присутній на сцені, немовби застерігає від повторення сліпої ейфорії, 
масового психозу). Затим слідують, змінюючи одна одну, “історичні” 
сцени: Друга сцена відбувається в будинку винахідника електричного 
струму Гальвані, Четверта сцена – зал засідання суду, в якому 
відбувається процес над Галілеєм, Шоста сцена – каравела Христофора 
Колумба, Восьма сцена – друкарський станок Гутенберга, Десята 
сцена – брама раю, а між ними і більш короткі, проміжні картини, так 
би мовити, заїзди “по дорозі” (3, 5, 7, 9), в яких мандрівники у часі 
коментують пережите, свої враження та обговорюють наступні дії. 

Структура часу в п’єсі має однолінійний вимір, правда, з тією 
різницею, що час спрямований не в майбутнє, а, навпаки, рухається у 
зворотньому напрямку. Таким чином, первісний намір відвідати 
Гальвані й спробувати переконати його в тому, щоб він відмовився 
від свого винаходу, інакше кажучи, не відкривав електричний струм, 
перетворюється на тривалу мандрівку в часі, кінцевою зупинкою 
якої стають ворота до раю. 

Що ж демонструє мандрівка різними історичними періодами? Чи 
вдається знайти справжніх винуватців, виявити причини появи такої 
великої кількості безробітних у 30-ті роки ХХ ст.? Після періоду 
Першої світової війни, 1914 року, напередодні війни, Еді, Фріці, Пепі 
все таки дістаються до Гальвані. А той, прослухавши радіопередачу, 
в якій звучала інформація щодо тих негативних наслідків, які 
спричинив його винахід, здається вже готовий не завершувати свій 
винахід. Однак він має сумніви щодо ефективності подібного кроку, 
оскільки “теорія висить у повітрі” та немає жодних засобів заборонити 
будь-якому академіку вільно мислити і таким чином повторити його 
відкриття. Це міг би зробити самостійно, наприклад, колега Вольта. 

Пепі, швидко зметикувавши, пропонує їхати далі, на цей раз до 
Галілея, адже саме він є засновником новітньої фізики і саме його 
необхідно переконати утриматися від кардинального кроку, що 
призвів до радикальних змін у поглядах на світ. Зрозуміло, що Еді, 
який засуджував будь-які відкриття, що стимулювали розвиток 
техніки, тепер як свідок ХХ століття дає невірні покази на судовому 
процесі над Галілеєм, заявляючи всупереч реальній правді, що земля 
не обертається. Він так прямо і заявляє Галілею, що його не хвилюють 
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теоретичні міркування вченого, оскільки його цікавлять тільки ті 
речі, що можуть забезпечити йому роботу. І коли Галілей все таки не 
піддається тиску з боку суду і вже готовий вигукнути свою 
знамениту фразу “А земля все таки обертається”, Пепі затуляє йому 
рота і судове засідання переноситься на невизначений строк. 

Це всього тільки відстрочка, щоб надати Еді можливість 
зустрітися з Колумбом, який раніше Галілея довів практично, що 
земля кругла і що вона обертається, тобто дав можливість по-новому 
поглянути на світ. Коли ж сам Колумб побачив реальну картину 
Америки ХХ століття, зокрема, юрми туристів, які галасливо 
припрошують фотографуватися з ними біля його ж пам’ятника, він 
без жодних вагань готовий розвернути свою каравелу на 180 
градусів. Але так само, як і Гальвані, він не погоджується взяти на 
себе відповідальність за подальший розвиток цивілізації, вдаючись 
до тих же аргументів, що й Гальвані: адже це винахід 
книгодрукування спричинив поширення інформації про подорожі, 
про нові краї, і, таким чином, пришвидшив відкриття Америки. 

Гутенберг так само, погортавши одну з бульварних паризьких 
газет, переконується у маніпулюванні типографським набором літер і 
через те ладен добровільно відмовитися від винаходу книгодрукування. 
Проте й він знімає з себе будь-яку відповідальність за подальший 
науково-технічний розвиток. Продовжуючи подорож вглиб історії, 
персонажі п’єси Зойфера навідуються до “винахідника німецької 
нації” Карла Великого, до Гагена й Зігфріда – фундаторів вірності 
Нібелунгів, доходять вони до Архімеда – “батька всіх винахідників”, 
зустрічаються з творцем музики – міфічним Орфеєм, якого вони 
просять мовчати і не створювати пісень. Та кожного разу з’ясовується, 
що всяке відкриття породжене іншими попередніми винаходами. За 
такою логікою зупинити технічний прогрес просто неможливо, 
оскільки для цього довелося б виключити з ходу світової історії саме 
існування людини. 

Врешті-решт подорожники опиняються біля воріт до раю. 
Остаточного вирішення питання, хто ж винен у такому розвитку 
подій, хто несе відповідальність за винаходи людства, великі вчені, 
генії людського розуму тепер очікують від найвищої інстанції, тобто 
від самого Творця. “Зупинився весь хід світового поступу, 
п’ятидесятилітня історія дивиться на нас, затамувавши подих”,12 – 
заявляє Пепі. Охоронець біля воріт до раю так пояснює подорожникам 
ситуацію, яка панує на “фабриці творення”: “Ми саме підійшли до 
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моменту створення людини. Всі коридори Раю завалені глиною. 
Неможливо описати напруження, яке там панує”.13 

Еді ж, завбачивши над воротами раю вивіску з написом “Шукаємо 
робочу силу”, враз забуває про мету подорожі і намагається випросити 
для себе будь-яку роботу. Але і в Раю робочі руки вже не потрібні. 
Ринок Землі перенасичений робітниками. “Ми ще випустимо один 
виріб типу ‘Адам’  і ‘Єва’  і з понеділка припинимо їх виробництво”.14 
Таким чином, питання про причини негативного розвитку техніки, 
який веде до зростання числа безробітних та до загальної катастрофи 
людства, поглиблюється до усвідомлення сумнівності в доцільності 
існування людини взагалі. У своєму вражаючому “Морітаті перед 
раєм” Еді звертається до Творця з такими словами: 

Господе, не беріть глину в руки ! 
Не робіть собі ворога! 

Та якщо Ви вже так вчинили, 
Відмініть своє творіння.15 

 
Еді аргументовано заявляє своє рішуче “Ні” створенню людини, 

Фріці ж напротивагу йому пристрасно наполягає на своєму “Так”. 
Врешті-решт людину створено шляхом поєднання двох протилежних 
елементів. Петрус, який охороняє вхід до фабрики раю, немовби 
живе втілення Цербера з віденського фольксштюку,16 пояснює такий 
факт наступним чином: “Ми змішали ‘Так’ і ‘Ні’, розрівняли глину, і 
вже готова людина”.17 Вирішення питання, як переборювати 
суперечності подальшого розвитку, довірено самій людині. Коли ж 
Пепі розчаровано запитує: “Отже, перешкодити створенню людини 
не вдається”, Петрус відповідає: “На жаль. Можливо, якось іншим 
разом”.18 

І глядачі тепер знову на березі Дунаю. Еді й Фріці ведуть між 
собою жваву розмову. Тут вже немає й сліду резигнації і безнадії, 
оскільки герої дійшли до усвідомлення того, що “все залежить від 
нас”. Доля кожної людини залежить від неї самої, що відкриває 
перспективу для того, що “колеса прогресу невдовзі знову завертяться”. 

Така форма просвітницької комунікативної етики надає уяві 
раціоналістичного характеру, наближає її до експерименту думкою. 
Зойфера цікавить не так психологія головних героїв чи якісь містичні 
моменти в різних поглядах на проблему безробіття, а сам перебіг 
подій, породжений інтересом людини до пізнання, прагненням 
з’ясувати причини свого відчудження. Саме висвітлення проблеми 
сутності прогресу в людській історії, його впливу на розвиток 
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суспільства, становище людини, що, на переконання Еді, породжує 
відчуження, надає мотивацію для розгортання сюжетної дії, служить 
причинно-наслідковим зв’язком розрізнених сцен і картин п’єси. 
Подорож у минулі епохи – найбільш суттєвий драматургічний прийом, 
який дозволяє провести своєрідне опитування гігантів природничих 
наук і техніки про соціальні наслідки їх відкриттів. Персоніфікація 
“машини часу” надає можливість для сценічного висвітлення ходу 
історії, що подається у зворотньому напрямку. Коли Пепі розпочинає 
свою подорож, то прокручування історії відбувається наче у 
кінематографі,19 коли ж машина зупиняє свій хід, час знову рухається 
в звичному астрономічному напрямі. Фантастична гра з часом не 
поширюється однак на головних персонажів п’єси, які продовжують 
існувати у своєму реальному біологічному часі.20 

Подорож у минуле має і свій внутрішній драматургічний сценічний 
ритм, який визначається холодним раціональним резонером п’єси – 
двигуном Пепі, що виступає в ролі своєрідного деригента-
розпорядника. 

Починаючи з середніх віків, рух “машини часу” прискорюється. 
Це зумовлено кількома причинами. Насамперед, форматом п’єси: її 
дія триває всього п’ятьдесят хвилин. Вже пройдено цілий ряд 
станцій, а відповіді на головне запитання все ще немає. З іншого 
боку, існує загроза одноманітності зображення, що для п’єси за 
типом рев’ю просто неприпустимо. Саме ця обставина змушує 
драматурга змінювати ритм, обмежуватися в окремих сценах лише 
окремими стислими означеннями, натяками. 

Публіка, яка збиралася у невеличких театрах-кав’ярнях, справедливо 
очікувала від вистави розважальності, комічності. Створенню такого 
ефекту сприяє, насамперед, контрасність ситуацій. Вже саме 
прокручування історії людської цивілізації у зворотньому напрямку 
за принципом кіноматографу, протиставлення безробітнього ХХ ст. 
гігантам думки з минулих епох, простого робітника – інтелектуалам 
або ж геніальності відкриттів – негативним наслідкам їх застосування 
створювало карикатурний образ подібної конфронтації. Наприклад, 
чого варта хоча б така сцена, коли Гальвані отримує рахунок за 
спожиту електроенергію, виставлений йому з 1936 року, чи коли 
Колумб змушений позувати американським туристам перед власним 
пам’ятником, або, коли Гутенберг має підписувати до друку випуск 
бульварної газети. 

Водночас Зойферт вдало перетворює комічність, жартівливість 
на серйозність, аргументованість, зокрема, як це відбувається у сцені 
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“Процес над Галілео Галілеєм”. Сцена, яка розпочиналася як 
дотепна сатира консервативного академічного традиціоналізму (малася 
на увазі атмосфера консерватизму, що панувала в науковому середовищі 
Віденського університету), завершується вироком реакційній 
юриспруденції. Зойфер проектує процес над Галілеєм, що мав місце 
у 1633 році, на допит прогресивного інтелектуала, який відбувається 
через триста років, тобто в 1933 році, коли до влади в Німеччині 
прийшли нацисти. Австрійська паралель 1934 року не виглядала 
надто віддаленою у 1936 році: в реальній ситуації Еді Лехнера у 
Відні вже відбувалися цілком реальні судові процеси над соціал-
демократами. 

Видовищності подій на сцені сприяє насамперед персоніфікований 
гротесково-комічний образ електродвигуна Пепі і прийом зворотнього 
відтворення періодів історичного розвитку. Прийом стисненого часу 
(часовий простір між 1936 і 1919 вимірюється всього кількома 
хвилинами), прокручування подій у зворотньому напрямі, запозичений 
Зойфером з кінематографу, з німого кіна, використаний драматургом 
для гострої критики сучасності. 

Якась елегантно вбрана пані проходить задькома через всю 
сцену, затим дістає з свого гаманця монету і подає її сліпому інваліду 
війни. Потім так само задькома сходить з кону. У цій сцені з усією 
наочністю продемонстровано невизначеність самого існування 
людини у 30-ті роки ХХ ст, яка змушена жити з милостині. Або ще 
один приклад, коли на сцені з’являється приятель Еді на ім’я Тоні, 
який три роки до цього, будучи доведеним до відчаю, не бачачи для 
себе перспективи подальшого існування, добровільно пішов з життя. 

Спочатку Тоні задькома піднімається сходинками на міст Дунаю, 
де він зустрічає сліпого інваліда війни. Двигун Пепі припиняє свою 
дію й оскільки час не знає стану спокою, то він рухається у звичному 
напрямку, тобто вперед. Затим відбувається сумний діалог між Тоні 
й Сліпим, який марно чекає, що хтось все таки забере його звідси і 
відвезе додому. Затим Тоні спускається сходинками до ріки. Почувши 
відчайдушний застережливий крик Еді, двигун Пепі дає задній хід. 
Трагічна сцена повторюється ще раз. Безнадійне становище жебрака, 
самогубство парубка немовби відокремлюється від конкретного 
індивідуального випадку і стає живим свідченням незлічених жертв 
економічної кризи та війни. Жалюгідне животіння, безперспективність 
подальшого існування увиразнюються, створюючи вражаючий ефект 
шляхом механічного повторення гротесково комічної ситуації. 
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Однією з найбільш вражаючих картин п’єси є сцена, коли Еді й 
Фріці проходять “машиною часу” Першу світову війну, 1919 рік. Ми 
бачимо натовп людей, який радісно викрикує: “Війна закінчилася! 
Назавжди. Ми рухаємося вперед назустріч новому часу, назустріч 
миру і прогресу”.21 З цими словами юрба людей проходить задькома 
через всю сцену назустріч 1914 року. 

Однією з особливих ознак п’єси Зойфера “Еді Лехнер” є 
подвійність категорії часу. З одного боку, драматург наголошує на 
плинності часу, з іншого боку, він використовує минуле для критики 
своєї сучасності. На очах у глядачів сліпий інвалід війни пететворюється 
на хвацького парубка-новобранця, який міняє фізичну сліпоту на 
соціальну сліпоту, піддавшись загальним мілітаристським настроям, 
що вирували напередодні війни. Витоки такої гіркої іронії, моторошної 
гри часу з людиною слід шукати в п’єсі Л. Анценгрубера “Селянин-
мільйонер”, у бароковому топосі часу, що перетворився згодом в 
австрійській літературі на звичне кліше. 

Сцена з сліпим інвалідом сприймається як серйозне застереження 
від можливого повторення подій 1914 року в період 1936/37 років. 
Соціальний “поступ” у часовому проміжку від 1919 до 1914 року 
стає своєрідним символом незавершеності революції, що уможливило 
відновлення старих порядків (з таким поглядом зустрічаємося і в 
деяких інших творах Зойфера). Внаслідок цього подорож у минуле 
сприймається як певна негативна утопія. “Вічний плин часу”, 
минущість всього сущого, трагічна повторюваність історії набуває 
концентрованого вираження, зокрема, у “Пісні мандрівника”. За 
свідченнями Геллі Андіса та Франца Марека, текст цієї пісні Зойфер 
написав 18 липня 1936 року, коли в Іспанії розгорілася громадянська 
війна і коли республіканці відчули на собі удар ворога.22 

Смерть полює 
На життя. 

Настає світанок, 
Людина зламана. 

Квітують і засихають посіви 
Відступають 
І падають 

У братську могилу 
Батальйони 
Вічних бійців. 
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Так бачив реальний стан речей Зойфер, як, до речі, і все його 
покоління напередодні Другої світової війни. 

Це був один день? 
Це був один рік? 

Поминулий і втрачений. 
А що ти зробив, 
Геть за борт, 

Ураган 
Змете усе 

І порве у клоччя вбрання твоє.23 
 

У такому поводженні з часом маніфестується певний фетишизм 
по відношенню до історії, що його, як відомо, проповідували 
Шопенгауер та Ніцше. Історія, немов ураган, захоплює людей у свій 
вир і крутить ними немов очманілими. Згідно постулатів бароко 
людина не є суб’єктом, а тільки об’єктом, лише іграшкою в руках 
історії. Тобто вся дотеперішня історія людства постає як процес 
відтворення відчудження людини, як історія страждання, а не як 
процес її поступового розвитку. Рушійними силами історії можуть 
виступати й анонімні сили, що стоять над людиною і визначають її 
долю. В такому баченні можна відчути певний перегук з деякими 
ідеями філософії ХХ століття, близькими до екзистенційного поняття 
“покинутості” людини. Герої Зойфера також неспроможні вирватися з 
полону послідовної детермінованості ситуацій, з їх історичної 
визначеності і продовжують залишатися бранцями уявлень про 
“плинність часу”. 

У п’єсі “Еді Лехнер заглядає в рай” Зойфер протиставляє 
детермінізму історичної й технологічної залежності свободу вибору 
й самовизначення людини. Таким чином, п’єсу можна розглядати як 
параболу сучасної людини до науки, яку вона сама й породила, яка, 
однак, може бути для неї самої як прокляттям, так і благословенням. 
Зойфер спрямовує свій погляд у далеке минуле, щоб загострити 
проблему сучасності, насамперед людини ХХ століття, яка отримала 
від розвитку техніки більше проблем, ніж полегшення для свого 
існування. 

Пошуки причин невтішного стану, мандрівка Еді в минуле з 
метою з’ясування винних і відповідальних за технічний прогрес 
нагадують спочатку романтичну втечу від реальності. Міркування, 
аргументи Еді не залишаються без іронічного коментаря “розумного 
двигуна”, який своїм холодно-раціональним зауваженням – “логічно” – 
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висміює недалекоглядну затятість Еді, а введенням ряду пісень, що 
виконують функцію розслаблення і є часткою аргументації, створюється 
ефект епічної дистанції. 

“Пісня моряків” на початку шостої картини, яка має назву 
“Відкриття Америки”, є гімном пригодництву, авантюрності, радості 
відкриття. Оптимізм 1492 року розвіюється контраргументом Еді, 
людини ХХ ст. Але фінал п’єси знову оптимістичний, іронія заключної 
пісні спрямована проти Еді, який досі був рішуче налаштований на 
заперечення науково-технічних відкриттів. Тепер же він, критик 
технічного прогресу, співає разом з моряками Колумба про необхідність 
“дивитися тільки вперед”. Остання строфа заключної пісні “Новий 
світ” стає метафорою “нашого континенту і нашого часу”, тобто стає 
справжнім відкриттям, прозрінням Еді на підставі нового пізнання. 

Та ж сама діалектика напруги між ліричним тоном і сумною 
реальністю подій відзначає й “Застольну пісню” гуманістів з дев’ятої 
картини. На цей раз це – гімн людині Відродження. Хронологія пісні 
тут інша, на противагу самому характеру подорожі Еді, прагненню 
“нормальним чином” перебороти середньовічність, оспівується Новий 
час і та свобода, яку Відродження подарувало людині. 

Цілковитим дисонансом до пристрасного гімну гуманістів прогресу, 
духовної свободи людини звучить наступна пісня “Морітат перед 
раєм”, що є повним запереченням справедливості рішення Господа 
створити людину. 

У той час, як Еді, строфа за строфою, наводить докази свого 
мізерного становища, щоб посилити аргументацію злиденності 
суспільства 30-х років ХХ ст., через сцену проходять якісь дивовижні 
постаті, які повинні символізувати прірву між благим наміром 
Творця і сьогоднішною людиною, що втратила свою гідність, 
піддавшись жадобі наживи та визиску. Спочатку на сцені з’являється 
шахрай, затим безробітний, за ним виснажена працею матір, далі 
повія і під кінець якийсь чоловяга у противогазі. І таким чином перед 
глядачами у всій гротесковій жахливості проходить весь шерег 
“подобизн” Бога. 

Внаслідок цього морітат Зойфера перетворюється на 
персоніфікований образ сучасної війни, який через алегорію 
капіталізму – “жадібна людина при владі” – виростає до танцю смерті, 
емблематичної “сценічної картини” доби, простої і водночас 
вражаючої, немов різб’яні скульптури Мазареля.24 

Мають рацію ті дослідники, які вважають, що “Морітат перед 
раєм” є вершиною ліричної й драматургічної творчості Зойфера. 
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Альбрехт Фукс, зокрема, писав, що “Слова такої етичної і мовної 
сили дуже рідко можна почути зі сцени кабаре”.25 Текст морітату 
Еді Лехнера не був голосом волаючого у пустелі, в його рядках 
звучало розчарування й самого Зойфера, гірка констатація тогочасного 
стану речей. 

Морітат, проте, не міг бути фінальним акордом п’єси, адже Еді 
все ж не зміг завадити першопричині прогресу, акту створення 
людини. Попри все своє безсилля щось змінити у ході історії, що 
рухається тільки в одному напрямку, він доходить до усвідомлення 
загальної істини: “Все залежить від нас”. 

Заключна пісня надає зображуваному ще одного повороту. 
Двигун Пепі продовжує тепер рухатися вже тільки вперед. Наука 
реабілітована, один за одним на сцені з’являються велетні думки, які 
зуміли надати поштовх науково-технічному прогресу, спричинивши 
зміни в поступі історії людства. Архімед вигукує своє знамените – 
“Евріка”, Колумб – “Я бачу нову землю”, Галілей – “А вона все таки 
обертається”. 

Сьогодення, підштовхни нас до боротьби. 
Ми хочемо сформувати тебе для майбутнього – 

Бо земля багата і все залежить від того, 
Як ми впораємося самі з собою.26 

 
З одного боку, шлях пізнання, який проходить Еді Лехнер, 

продиктований марксистськими поглядами Зойфера, явища соціального, 
суспільно-політичного плану, насамперед наслідки економічної 
кризи спричиняють радикальну зміну в мисленні головного персонажу, 
корегують його свідомість, власне кажучи, ведуть його до нового 
народження. І тут слід наголосити на вмілому поєднанні Зойфером 
марксистської теорії еволюції з біблійними мотивами творення. 
Уявлення драматурга про “нову людину” не є однак ні марксистськими, 
ні біблійними. І те, що Зойфер робить “нову людину” відповідальною 
за подальший розвиток цивілізації, дозволяє сприймати його як 
першопроходця у визволенні людини з пут постулатів вузького 
соціального детермінізму. Віра в прогрес, у вільну волю перегукується у 
п’єсі Зойфера з ідеями німецьких просвітителів. Однак своєрідність 
“Еді Лехнера” полягає насамперед у тому, що попри кабаретичну 
форму, акценті на розважальності драматургу вдалося вийти на 
рівень більш широких соціально-філософських узагальнень. 

Еді Лехнер відпущений після сцени з раєм, так би мовити, у 
вільне плавання, в сартрівську свободу. Вибір, “проект” майбутнього, 
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довірено йому. Цю свободу від нього тепер вже ніхто не відбере, він 
просто приречений жити з нею. “Зауваж собі, Еді, – каже двигун 
Пепі, – ми, машини, існуємо на світі для того, щоб виконувати вашу 
волю. Ви натискаєте на стартер і ми починаємо працювати. Ти 
вигадав половину думки, я ж продумав її до кінця і зробив висновки. 
Тепер, коли ви, люди, створили нас, ви повинні дуже обережно 
поводитися зі своїм фантазуванням. Ваше ‘Так’ і ‘Ні’ буде фантазією 
до дійсності. Ми – слухняні духи, а ви – чародії”.27 

У цих словах викладений важливий висновок п’єси. Машини 
тільки виконують накази людей, на відміну від їх творців чітко і 
послідовно, не оглядаючись на результати своєї праці. Чим вищий 
розвиток науки і техніки, тим більші шанси на те, що за допомогою 
машин життя людини може стати кращим. На противагу Пепі, який 
мислить чітко, логічно, людина виявляється неготовою до такого 
мислення, вона сповнена суперечностей, вагань, за що її висміює 
Пепі. Але найбільший парадокс саме в тому, що в можливості вибору 
приховується найбільша привабливість, краса людського існування. 

Для Пепі люди – це примітивні механізми. З одного боку, вони 
не дуже пристосовані до життя, а з іншого, їх шкода за недовговічність. 
Проводячи різницю між людиною і машиною, Еді на запитання 
охоронця воріт раю відповідає таким чином: “Гадаю, що людина 
благородна, готова прийти на допомогу, вона добра”.28 Він висловлює 
цю думку як певний здогад, у запитальній формі. На що брамар 
зауважує йому, що такі слова можна сказати про будь-якого фокс-
тер’єра. Врешті-решт визначальною ознакою “нової людини” стає її 
вільна воля. 

Свобода людини безмежна, але це аж ніяк не означає того, що в 
ній немає жодних обмежень, “кордонів”. Вони, безумовно, існують, 
просто людина ніколи до цих меж не доходить. Єдині кордони, на які 
свобода щоразу натикається, це ті обмеження, які людина сама 
визначає собі. 

Проголошення віри “нової людини” у майбутнє виразно звучить 
у “Заключній пісні”, що є апофеозом науково-технічного прогресу. 
Однак реаліст Зойфер не міг дозволити того, щоб глядачі політичного 
театру піддалися простій ейфорії. В останньому рефрені пісні завіса 
розсувається – і ми знову бачимо висхідну, сумну картину на березі 
Дунаю. Глядачі мовби переносяться з сфери фантастичності у сферу 
реальної дійсності. Тут знову панує реалістичність зображення, але 
вже немає суму й безнадії. Еді прямо заявляє, як він сподівається 
отримати працю: 
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ФРІЦІ (розплющує очі, тихим голосом). Де Пепі? 
ЕДІ (так само тихо). Я його незабаром побачу. 
ФРІЦІ. Незабаром? Коли? 
ЕДІ (тихо). Коли завертяться коліщата.29 
 
У цьому плані Зойфер спирався на традиції так званої 

“виправної” п’єси морально-дидактичного гатунку, витоки якої слід 
шукати в середньовічних мораліте.30 І якщо у фіналі п’єси “Еді 
Лехнер заглядає в рай” глядачам і не пропонується якесь готове 
заключення або ж якийсь певний проект майбутнього, їх все таки 
підводять до думки, що корегує механістичний підхід Еді й Пепі. 
Користуючись прийомом агітпропу, Зойфер піднімає діалектику на 
рівень пізнання, тобто він прагне відновити первісну єдність людини 
і світу, що була зруйнована вузьким раціоналістичним мисленням. 
Діалектичне ж мислення, побудоване на боротьбі протилежностей 
“Так” і “Ні”, породжує рух вперед, який є водночас технічним і 
суспільним прогресом. 

Гуманізм Зойфера базується, безумовно, на його баченні ролі 
пролетаріату в оновленні світу. Проте – це не глорифікація 
пролетаріату, піднятого до рівня “нової людини” чи позитивного 
героя, а усвідомлення необхідності радикальних змін, що випливає з 
самої суті діалектики історичного розвитку. Переборюючи так 
званий австромарксистський детермінізм,31 Зойфер, цілком у дусі 
Б. Брехта, схильний вважати, що всі науково-технічні відкриття, 
суспільні явища мають, виходячи з діалектики людського мислення, 
перехідний характер. І в цьому плані Зойфер досяг своєї мети. 
Розважаючи свого глядача, він водночас повчав його, підводячи до 
висновку, що й нинішня ситуація так само минеться, як і будь-яка 
інша досі, і що розумна людська практика здатна призвести до 
позитивних змін. Диво з “машиною часу” зробило свою справу, 
герой вилікувався від свого помилкового сприйняття технічного 
прогресу, а разом з ним і глядачі, підбадьорені заключними словами 
фіналу п’єси, змогли полегшено зітхнути, бо тепер вони знають, що 
життя – це діалектика і що саме з неї необхідно виходити. 

Відштовхуючись від своїх теоретичних положень про новий 
театр, Зойфер створював драматургію, яка базується на діалектичному 
зв’язку між тим, що відбувається на сцені і водночас з публікою у 
глядацькій залі, яка слідкує за подіями, і робить, так би мовити, 
колективні “правильні” висновки. Висвітлення помилкового сприймання 
Еді Лехнером характеру розвитку людської цивілізації необов’язково 
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несе в собі знання вирішення проблеми; для Зойфера найголовнішим 
було показати зміну в мисленні, накреслити перспективу, залишаючи 
при цьому відкритим фінал твору. В цьому плані його драматургія 
розходилася з естетичними засадами Народного фронту, теоретики 
якого не сприймали жодні “модерністські” експерименти. 

Можна погодитися з думкою тих дослідників, які вписують 
драматургічні пошуки Зойфера в контекст наближеного до народних 
традицій поетичного театру Валенціана та Гарсіа Лорки, ірландських 
драматургів Йетса, Сінга, О’Кейсі, Маяковського в Росії, Шельдеро в 
Бельгії “театру протесту” в Італії, Брехта, Едена фон Горвата у 
Німеччині,32 що й робить їх, як на наш погляд, помітним явищем в 
австрійському письменстві 30-х років ХХ ст. 
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ПРОБЛЕМА “ПИСЬМЕННИК-ЧИТАЧ” У КОНТЕКСТІ 
ФІЛОСОФІЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

(ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ МАТЕРІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ І 
РОСІЙСЬКИХ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ) 
 

Проблема “письменник-читач” або “автор-читач” належить до 
вічної й невичерпної проблематики в процесі її вивчення з точки 
зору літературознавства і ширше – філософії літератури, а тому, 
зважаючи на масштабність і складність поставленого завдання, 
обмежимося лише викладом міркувань у вигляді широких 
обґрунтованих тез. 

До цієї проблеми неодноразово зверталися критики-науковці 
протягом усього існування літературознавства як науки, оскільки 
орієнтація на читача, а не на неписьменного слухача є провідним 
завданням художньої творчості, яка визначається своєю метафоричністю, 
на відміну, скажімо, від публіцистики з її набагато більшою 
відвертістю й конкретністю. Слід, однак, акцентувати при цьому 
більш жанрову різноманітність художньої прози, і не в тому тільки 
відношенні, що так звана “малá проза” (оповідання, новела, есе) буде 
у своїй побудові і мовному втіленні відрізнятися від прози 
монументальної й обов’язково сюжетної (повість, роман, роман-
епопея) і в дуже різних сучасних “гібридних” її розгалуженнях 
(роман-казка, роман-дослідження, роман-есе). 
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Відрізнятиметься вона і своїм стильовим втіленням, насамперед, 
своєю поетикою. Зокрема, проза реалістична за своєю провідною 
настановою буде відмінна від прози романтичної, навмисно 
екзальтованої, з елементами фантастики чи прози власне фантастичної і 
відверто викривально-гротескної. Звернімо особливу увагу й на 
прозу модерністську (кінця ХІХ-го й кінця ХХ-го століття), що 
демонструє нам органічне й складне поєднання цих різних стильових 
течій, не кажучи вже про постмодернізм кінця ХХ-го – початку 
ХХІ-го століття з його цинічно-скептичним підходом до зображення 
навколишньої дійсності, а також з невипадковою відсутністю 
позитивного ідеалу й будь-якого життєдайного оптимізму; з його 
навмисною мішаниною стилів і асоціативною, побіжною лише 
метафорикою, яка виступає провідним засобом при створенні 
постмодерністських творів. 

Сприйняття модерністської художньої прози, а тим більше прози 
постмодерністської неможливе без активної психологічної участі 
самого читача в цьому процесі. Виділимо як показові наступні її 
вияви: “відкриті фінали”, що передбачають своєрідну варіативність 
завершення твору самим читачем; посилання на інші твори художньої 
літератури (вітчизняної й світової) з метою здійснення типологічних 
зіставлень і проведення паралелей на рівні тематики та образної 
системи; поняття, залучені з галузі образотворчого мистецтва, у тому 
числі й архітектури й музики, звичайно, найвідоміших творів з 
метою розширення мистецьких обріїв твору. Не слід пояснювати, що 
художню літературу такого типу можна орієнтувати лише на 
освіченого читача і робити це слід у відповідній манері художнього 
викладу. 

О. Білецький у статті “Об одной из очередных задач историко-
литературной науки (изучение истории читателя)”, що вийшла 
друком у 20-ті роки минулого століття, висловив цілий ряд важливих 
міркувань стосовно проблеми, яка перебуває у колі наших зацікавлень: 
взаємодії автора художнього твору й читача. Головне, на його думку, – 
це сприйняття твору читачем як безпосереднім учасником літературного 
процесу. Показовим є той факт, що він характеризує читача як 
“співробітника-помічника” письменника на шляху формування 
національних літератур окремих народностей, а значить, – важливим 
чинником для нього виступає національна специфіка кожного окремого 
народу й відповідно і читача як виразника цих національних ознак. 

Дослідник відносить це питання до важливих методологічних 
питань, які нібито і є вирішеними на сучасному йому етапі, але 
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таких, що на практиці трактуються неохоче, навіть обережно певною 
мірою. Відверто відкидає автор необхідність доводити органічний 
зв’язок між історією письменників та історією читачів як необхідних 
і важливих складових історії літератури: “Доказывать сейчас, что 
история литературы – это не только история писателей, но и 
история читателей; что без массы, воспринимающей художественное 
произведение, немыслима и сама творческая производительность; 
что история литературы должна интересоваться распространением 
в массе литературных форм, их борьбой за существование и 
преобладание в читательской среде – значит ломиться в открытые 
двери. Тем не менее, практика науки от превращения этих теорий в 
предмет истины выиграла пока мало”.1 

Деякі судження О. Білецького, висловлені ним у зазначеній вище 
статті, видаються парадоксальними. Йдеться про те, що існує 
своєрідна обернена пропорційність між ідейним і естетичним рівнем 
запропонованого на розсуд читача твору і його сприйняттям читачем. 
Тобто простежується відверта невідповідність між глибиною твору 
(йдеться про різні критерії – форма і зміст) і оцінкою цього твору 
сучасниками-читачами, бо саме вони виступають арбітрами при 
відборі творів, що користуються популярністю. Слід погодитися з 
дослідником, що не всі твори, що дійшли до сучасників-читачів, а 
також і читачів у майбутньому, гідні стати об’єктом вивчення і 
дослідження. 

На невдачу приречені, відтак, будь-які спроби встановити 
естетичну цінність літературного твору без найважливішого складника – 
сприйняття цього твору читачами: “Очевидно, что в каждом 
отдельном случае читательская масса не однородна по своему 
составу; историк литературы должен всех терпеливо выслушать и 
не смущаться тем, что вместо простого одноэтажного здания ему 
придется выстроить, созидая историко-литературную схему эпохи, 
здание в несколько этажей, иногда и с пристройками”.2 

Необхідним є і звернення автора до певного уявного співбесідника, 
цей фіктивний читач може і не належати до середовища, яке 
зображує поет і навіть не виступати його сучасником; цей читач 
може бути і уявним, наявним десь у майбутньому, вдало цю 
ситуацію описав поет Є. Баратинський: “И как нашел я друга в 
поколении, читателя найду в потомстве я”.3 Цей вислів недаремно 
привернув увагу одного з поетів, вже наших сучасників, який 
порівняв його з пляшкою, що її було кинуто в море і через багато 
років знайдено у прибережному піску випадковим подорожнім. 
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Цікаво, що в цій самій статті говориться про те, що творчість 
О.С. Пушкіна (і це – статистичний факт), як правило, не викликала 
інтересу в сучасного йому російського читача: “Потреби у Пушкіні у 
пересічного читача у пушкінський період російської літератури не 
було, а потреба у Т. Булгарині, О. Сенковському, О. Марлінському 
була”.4 

Більше того: після смерті Пушкіна, найкращі представники 
російського художнього слова, щоб допомогти його родині позбутися 
боргів, наказали чиновникам (причетним до освіти й культури) в 
різних губерніях тодішньої Росії розповсюджувати його твори, і ті 
намагалися старанно виконати це розпорядження та виконати його 
було неможливо через те, що твори Пушкіна не користувалися попитом. 

Цікавими видаються нам і спостереження О. Білецького ось у 
якій галузі. Різними бувають не тільки читачі за рівнем своєї освіти 
та інтелекту: за пануючою в даному суспільстві модою (не лише в 
літературі, а і в галузі культури взагалі) різними бувають і 
письменники – йдеться, звичайно, не про особисту вдачу, а про тип 
письменницької творчості. У якості прикладу звертається О. Білецький 
до постаті французького письменника Анатоля Франса, в якого, на 
думку дослідника, здібності і талант вдумливого читача перебільшували 
авторські поетичні можливості. Оригінальним і влучним видається 
нам порівняння творчості Анатоля Франса із затишною елегантною 
бібліотекою, де він сам виступає у якості люб’язного і вдумливого 
розпорядника, що, безперечно, чудово обізнаний із літературними 
творами, знайомий із цитатами і літературними враженнями від 
творів з усіх країн, віків і народів. Вдалим можна вважати визначення 
одного із французьких критиків, сучасників Анатоля Франса, який 
назвав його “бібліотекарем у поезії”, корені цього явища слід шукати у 
родинному оточенні автора, адже він був сином книгопродавця. 

Цей підхід до розуміння специфіки побудови літературних 
творів відчутний у його художній творчості, адже там простежується 
своєрідний синтез творчих компонентів різних авторів. Це стосується, 
наприклад, таких його романів, як “Злочин Сильвестра Бонара”, 
що є своєрідним поєднанням, навіть сплетенням характерних рис 
статті Ренара “П’ятнадцять днів у Сицілії”, а також одного із 
найсуперечливіших творів світової літератури – “Квітів зла” Бодлера, а 
також доповненням з творів П. Меріме, О. Тер’є, Е. Абу, А. Доде, що 
в свою чергу збагачувались автором враженнями від літографій, гравюр, 
малюнків, але знову ж таки враженнями від чужого мистецтва. 
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Цю особливість своєї творчості визнавав і сам Анатоль Франс, 
недаремно у четвертій книзі свого “Літературного життя” ним було 
вміщено дві замітки, що носили парадоксальну назву “Апологія 
плагіату”. Безперечно, автор підтримує тут не примітивний плагіат, 
він намагається відстояти авторське право залучати до своїх творів 
ідеї і творчі напрацювання інших авторів для досягнення високої 
мети – створення твору-шедевру і тому ставить риторичне запитання: 
“Разве не бывают иногда красивы паразитарные произрастания на 
стволе и ветвях старого дуба? Но они живут чужими соками”. 
Безперечно, автор пропонує лише зовнішню апологію, бо йдеться не 
лише про чуже джерело творчого натхнення, а і про його вияви. 

Подальший аналіз проблеми здійснюється на основі вже 
запропонованих моделей взаємодії “автор-читач”, а також шляхом 
певної класифікації типів самих авторів (на матеріалі прози 
Олександра Пушкіна, Антонія Погорєльського, Григорія Квітки-
Основ’яненка і Марка Вовчка). Отже базою для аналізу виступатимуть 
художні зразки двох літератур – російської і української. 

О.С. Пушкін був письменником дуже освіченим у 
західноєвропейському розрізі і водночас дуже слов’янськи 
орієнтованим, тому будь-які впливи західноєвропейських літератур, 
навіть Вольтера і Вальтера Скотта, зустрічаються в нього дуже рідко. 

Квітка-Основ’яненко – теж добре освічена людина, орієнтувався, 
однак, навіть у своїх російськомовних творах саме на український 
фольклор, а з літератури – на творчість Григорія Сковороди і Івана 
Котляревського. 

Що стосується Марка Вовчка, то вона дійсно увійшла до літератури 
як двомовна письменниця, бо писала російською і українською 
мовами, хоча визнання здобула саме як письменниця українська – як 
авторка “Народних оповідань” і соціально-викривальних повістей 
по відношенню до свавільного й жорстокого панства (повість 
“Інститутка”). Викривальна антипанська спрямованість властива її 
прозі, так само, як і прозі Квітки-Основ’яненка, хоча і не такою 
значною мірою. Для Марка Вовчка зразки російської реалістичної 
прози в її демократичних творах теж важили дуже багато. 

Найскладнішим для аналізу виступає такий феномен, як творчість 
Антонія Погорєльського, який був вихований безперечно на 
західноєвропейській літературі, але нерозривним виступає його 
зв’язок із слов’янським світом і його традиціями і навіть з українською 
тематикою і з українським колоритом, проте автор завжди залишається 
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при цьому російським інтелігентом, що у якості гостя завітав до 
української культури. 

Пряме відношення до проблеми “ автор-читач”  має і глибоке 
розуміння провідних принципів, які покладено автором художнього 
твору, зокрема прозового, в основу його літературної діяльності, а це 
безпосередньо пов’язане із стилем його письма, що поєднує в собі 
мову авторську і мову дійових осіб, а іноді й поєднання цих понять, 
коли автор виступає і безпосереднім оповідачем у даному творі або 
коли хтось із дійових осіб теж стає оповідачем, тобто йдеться про 
“розповідь у розповіді”; до останньої категорії належить і так званий 
“епістолярій” чи цитування авторського “щоденника” – частіше ж 
щоденника когось із дійових осіб. 

Підкреслимо, що при аналізі мови художнього твору (в усіх її 
розгалуженнях), отже при зверненні до так званої лінгвостилістики, 
ми неодмінно виходимо на пограниччя двох філологічних дисциплін: 
мовознавства й літературознавства, і це – природно, оскільки 
література є нічим іншим, як мистецтвом слова, а дослідження слова 
не може обмежитися тільки мовою розмовною або канцелярською та 
науково-книжною. 

Така властивість філологічних досліджень була притаманна 
більшості відомих вітчизняних науковців нашої доби (в широкому 
розумінні): скажімо, О. Потебні, О. Білецькому, Л. Булаховському, 
В. Виноградову тощо. 

В одній із численних статей, присвячених тлумаченню наукової 
спадщини О.О. Потебні, справедливо, на нашу думку, стверджується, 
що останні десятиліття у зв’язку зі становленням комунікативної 
лінгвістики, розвитком лінгвістики тексту філологічна наука звернулася 
до думки О.О. Потебні про те, що неможливим є вивчення мови 
лише як формальної організації поза конкретними умовами 
використання. Текст взагалі й художній текст зокрема розглядається 
як засіб комунікативного впливу, який здійснюється в широкому 
соціальному контексті. При цьому ті характеристики, які з позиції 
структурного аналізу визнавалися несуттєвими, під час функціонального 
аналізу повинні бути не тільки врахованими, але й у ряді випадків 
стати предметом спеціального розгляду”.5 

З нашої точки зору, цікавим і переконливим може виступати 
аналіз якраз такого суттєвого компоненту художнього твору, як 
авторська мова і мова дійових осіб – в їхніх думках і безпосередніх 
діалогах, що нерозривно пов’язано з авторським задумом, жанром 
художнього твору, самим стилем його виконання. Це – той стик 
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літературознавства з мовознавчою наукою, без дослідження якого (у 
світі концепції О.О. Потебні) обійтися неможливо. 

Наведемо ще декілька думок українських вчених саме в цьому 
розрізі, вчених, які зверталися неодноразово у своїх дослідженнях до 
літературно-художнього матеріалу в російській і українській літературах 
першої половини XIX- го століття, а саме до творчості О. Пушкіна, 
Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, А. Погорєльського, тобто тих 
авторів, що виступають основними об’єктами нашого аналізу. 
Йдеться про наукові розробки О. Білецького в його роботі “В 
мастерской художника слова” і Л. Булаховського в його книзі-
монографії “Русский литературный язык первой половины 
XIX- го века”. В обох працях, крім аналізу матеріалу з російської 
літератури і частих звернень (у О. Білецького) до літератури зарубіжної, 
є ще й ґрунтовний аналіз української літератури відповідної доби (у 
дослідженнях Л. Булаховського). 

Слід при цьому врахувати, що до уваги часто береться українська 
тематика у згаданих нами авторів (провідна – у Квітки-Основ’яненка 
й Марка Вовчка й побіжна – у Пушкіна й Погорєльського) та ще й те, 
що такі українські автори, як Квітка й Марко Вовчок, чий внесок до 
української культури є безсумнівним, писали й російською мовою, і 
це не можна не враховувати при аналізі авторської мови і мови 
дійових осіб. 

Необхідними і важливими для розуміння окресленої проблеми 
видаються спостереження, вміщені О. Білецьким у розділі “Речь 
действующих лиц”. Йдеться про використання діалогічної форми 
викладу в літературному творі, що надає йому більш дієвого, 
драматичного характеру: недаремно мистецтво, яке прагнуло 
досконалості, підхопило діалог як важливий художній ресурс. Цим 
прийомом оповідач користується і дотепер, бо автори і досі 
перебувають у пошуку більш живої форми, і певною мірою 
драматизують свої оповідання, залучаючи до них пряму мову. Діалог 
слід використовувати як прийом для створення образу, розкриття 
особи, а також з метою надання сюжетові динаміки і драматичної 
напруги. О. Білецький стверджує: “Історія європейських літератур 
XVII-го–XVIII-го століть ледь чи не наполовину – історія діалогу (...) 
Можна вказати на роман, який охоче користується формою 
мемуарів (тобто оповіді від першої особи) або лише формою 
листування, виступаючи тоді також різновидом діалогу, що 
складається в обміні виступами різної довжини”.6 
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Інший цікавий прийом – застосування авторської мови у вигляді 
“тиші” у творчості відомого західноєвропейського письменника-
модерніста XX-го століття Моріса Метерлінка. Білецький характеризує 
це наступним чином: “Для самого автора молчание – выше речи. 
Этому молчанию он пишет восторженные гимны в прозе: ‘Молчание – 
вот та стихия, в которой образуются великие дела, чтобы предстать, 
наконец, в свете жизни. (…) Когда уста засыпают, просыпаются 
души и начинают действовать. (…) Нельзя составить ясного 
понятия о том, кто никогда не молчал’”. 7 Але, з іншого боку, цей 
прийом можна характеризувати як один із художніх засобів Метерлінка, 
а також як певний експериментальний підхід у творчості, якими 
часто користувалися представники модерністського мистецтва. 

Із дослідження Л. Булаховського варто навести приклади-цитати 
з приводу взагалі та мови авторської й дійових осіб в конкретних 
його творах і про прози О.С. Пушкіна стильові особливості в цьому 
відношенні у пушкінській прозі і поезії, де, на думку Л. Булаховського, 
існує принципова й усвідомлена автором різниця. Причому це 
стосується певною мірою і “наукової” публіцистики Пушкіна, 
наприклад, “Истории Пугачева”, котру офіційно назвали із цензурних 
міркувань “История Пугачевского бунта”, і справжньої белетристики 
у “Повестях Белкина”, “Дубровском” і “Капитанской дочке”, і треба 
мати на увазі ще й роман історичний, котрий відповідно має свою 
мовну специфіку в авторському вигляді і в мові дійових осіб (коли 
можна згадати, наприклад, і дещо старовинну мову самого оповідача 
Петра Гриньова – людини не дуже зовні палкого темпераменту, – і 
мову зрадника в офіцерському середовищі Швабріна, і колоритну 
мову самого Пугачова, котрий, безперечно ж, є головним героєм 
твору, і батьків Маші Миронової, та її самої, тобто людей, лише 
відносно освічених, і мову Савельїча, дядьки Гриньова, кріпака-
селянина з палким темпераментом, почуттям морального обов’язку і 
власною думкою з приводу складних ситуацій, в які він потрапляє зі 
своїм підопічним-господарем). 

Своєрідною є й мова дійових осіб у такому не позбавленому 
гумору й доброзичливої загалом іронії у творі Пушкіна (з циклу 
“Повести Белкина”), як “Барышня-крестьянка”: мова Лізи в її 
діалогах із спритною її покоївкою, бесіди між собою поміщиків 
різної світоглядно-географічної орієнтації (суто російської й англомана, 
у якого, згідно з дотепним виразом Пушкіна, “на английский манер 
хлеб русский не рόдит”), принципово різна мова самої Лізи, коли 
вона грає роль селянки і як вона соромливо відповідає французькою 
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молодому Берестову, що несподівано приїхав до їхнього дому й 
побачив її не у вбранні селянки, а у її щоденному одязі панської 
доньки. 

Видається доцільним здійснити детальний аналіз у цих напрямках 
після звернення до важливих думок, що їх вміщено у монографії 
Л.А. Булаховського. 

У праці під назвою “История Пугачёва” Пушкін намагався бути 
максимально близьким до фактів, істориком холодним і справедливим; 
стриманість його прозового твору, яку він використовує як принцип, 
досягає тут своєї повноти. Моменти оцінювання представлені 
мінімально, вони виступають лише необхідною даниною офіційним 
оцінкам; оповідь ведеться виключно по-діловому: фраза синтаксично 
обмежена і тяжіє до короткого, відривчастого типу, а епітети не 
носять характеру прикрашання і спрямовані тільки на прямий зв’язок, 
бо автор собі не дозволяє майже ніякого використання тропів.8 

Характерною ознакою творчості О. Пушкіна виступає той факт, 
що він дуже рано визначив для себе основні теоретичні установки 
прози, яким з дивною наполегливістю слідував у своїй письменницькій 
практиці: “Точність і стислість – ось перша чеснота прози, – 
формує свій погляд двадцятичотирьохрічний поет. – Вона потребує 
думок і думок – без них блискучі вирази ні до чого; вірш – справа 
інша” 9 (початок статті про російську прозу 1822 року). “Чиста, 
змістовна оповідь, – твердив далі Л. Булаховський, говорячи вже про 
художню прозу Пушкіна, – вільна від стильової прикрашеності і, 
тим більш, розглядається як гідне завдання, як основний предмет 
його наполегливої письменницької праці. (...) Характер мови 
пушкінської прозової белетристики – в естетичному відношенні 
майже вичерпно визначається вказівкою на те, що в ній немає 
‘нічого зайвого’. Це словесна зброя високої економності, втілення 
‘благородної краси’ в оповіді, малюнок при цьому максимально 
виразний при свідомому прикрашенні відповідальної деталі. 
Белетристика Пушкіна: ‘Повести Белкина’ (1831), ‘Дубровский’ 
(1832-1833), ‘Пиковая дама’ (1834) і ‘Капитанская дочка’ (1836) – це 
прекрасна проза без настанови на красу чи блиск, чи насиченість 
барвами, на заспокійливий чи, навпаки, нервово діючий ритм”.10 

Хотілося би наголосити на тому, що, можливо, слід вважати 
найбільшим виявом досконалості форму зображення, в якій немає 
нічого зайвого, але тут видається сумнівним, чи може вистачити 
цього при повноті зображення у літературних творах і чи не 
втрачається при цьому головне, той важливий естетичний стрижень, 
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який оригінально простежується у відомій відповіді геніального 
скульптора, котрого спитали, як саме він робить свої чудові 
скульптури з мармуру, на що він відповів: “Дуже просто. Беру 
шматок мармуру й відсікаю усе непотрібне”. 

О. Пушкін, яким він виступає у світлі бачення Л. Булаховського 
при аналізі прози великого російського письменника, в своїй поезії 
уникає зайвої красивості. Скажімо: “Был вечер. Небо меркло. Воды 
струились тихо. Жук жужжал” (“Евгений Онегин”). Є декілька 
штучних моментів у картині української ночі в “Полтаве”, але не в 
них основна сила емоційного і естетичного впливу, що його створюють 
вірші (“Полтава” – з її історичною ситуацією й географічною 
українською екзотикою – це вже щось навмисно романтизоване – 
Н.П.): “Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей 
дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут сребристых 
тополей листы. Луна спокойно, с высоты над Белой Церковью сияет 
и пышных гетманов сады, и старый замок озаряет”. 

Характерною ознакою творчої манери О. Пушкіна є наявність 
зіставних пейзажних екзотичних замальовок, як, скажімо, в драматичній 
поемі Пушкіна “Каменный гость” на тему дон Жуана у словах 
однієї з дійових осіб – Лаури: “Недвижим тёплый воздух – ночь 
лимоном и лавром пахнет, яркая луна (…). А далеко, на Севере, в 
Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь 
идёт и ветер дует” у певному поєднанні із навмисними простими 
засобами, сповненими душевної авторської щирості. Простота і сила 
засобів, що їх використано, а також комплекс прийомів, залучених 
для художнього відбору незначної концентрованої сполучуваності 
слів, забезпечує читачеві цілу гаму уявлень і емоцій .11 

А от лексика казок Пушкіна, виконаних у поетичній жанровій 
манері, хоча і у формі найчастіше “білого вірша (скажімо, “Сказка о 
царе Салтане” (1831), “Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях” (1838) і “Сказка о Золотом петушке” (1834), не кажучи 
вже про дуже побутово-прозаїзовану “Сказку о Попе и работнике 
его Балде”), на відміну від стилю викладу в іншого поета тієї доби – 
В. Жуковського, хоч і метафорично образна, але містить значний 
прошарок просторіч і народних слів, не кажучи вже про численні 
стилістичні прийоми, прислів’я і формули народної поезії. Вчений 
звертає увагу на те, що це притаманно не лише дійовим особам з 
народу, а й дещо іронічно-елегантній авторській мові, а ще звертає 
увагу на те, що, хоча сюжети його казок (про це детально говориться 
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в монографії Л. Булаховського) і позичені найчастіше з казок братів 
Грімм або із збірника “Сказки Альгамбры”, вони неодмінно вносять 
живий російський колорит, тому й сприймаються як органічна частина 
саме російського літературного процесу пушкінських часів – із 
прагненням піднесення народності і широкого використання Пушкіним 
саме російського фольклору .12 

Підбиваючи підсумки при аналізі проблеми, зазначаємо, що 
запропоноване філологами-літературознавцями та лінгвостилістами 
бачення проблеми письменник-читач можна використовувати як 
базове, власне кажучи, як своєрідну модель при аналізі художніх 
творів як зазначеного періоду, так і будь-якого іншого, враховуючи, 
безперечно, його історичну та національну специфіку. 
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УДК 821.134.2.09 

Пронкевич О.В. 
 
НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА В РОМАНІ ПІО БАРОХИ 

“ДРЕВО ПІЗНАННЯ” (“EL ÁRBOL DE LA CIENCIA”) 
 

Роман “Древо пізнання” (“ El árbol de la ciencia”, 1911) посідає 
окреме місце в творчості Піо Барохи. Для таких сучасників 
романіста, як Асорін або Х. Ортега-і-Гассет, цей твір уособлює 
сутність світогляду, естетики і поетики письменника. М.Л. Бретс 
розглядає роман як “квінтесенцію або історію життя Барохи, його 
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думок, а також форм репрезентації часу”.1 Така оцінка не викликає 
заперечень, оскільки даний роман замикає ідейно-тематичне коло 
прози письменника, містить значний автобіографічний шар, відображає 
все розмаїття філософських і соціальних поглядів Барохи. 

Цей твір є також ключовим з боку теми, яка цікавить нас у даній 
роботі – осмислення Барохою національної проблематики. Нагадаємо, 
що, аналізуючи саме “Древо пізнання”, Х. Ортега-і-Гассет робить 
висновок стосовно того, що Бароха постає “найповнішим уособленням 
національного істеризму. Ми всі трохи такі, як він, тільки менш 
щирі. Бароха оголює і виставляє напоказ найкраще і найгірше в 
сучасній Іспанії. (...) Такий підхід мені уявляється найпродуктивнішою 
точкою зору. Приставши на неї, можна врятувати його доробок 
таким, яким він є. За п’ятдесят років книги Барохи матимуть значення 
здебільшого як національні симптоми”.2 

Перспектива прочитання роману “Древо пізнання”, запропонована 
Ортегою, має всі підстави для існування, оскільки в іспанській 
літературі доби модернізму навряд чи можна вказати на інший твір, у 
якому так глибоко і всебічно розкрито кризу іспанської національної 
ідентичності. Роман становить клінічний аналіз “класичних аномалій 
Іспанії”.3 Символічним є вже самий вибір історичного моменту, в 
якому розгортається оповідь: поневіряння головного героя твору 
студента-медика, а потім лікаря Андреса Уртадо відбуваються 
напередодні, а також одразу після національної катастрофи 1898 
року – війни Іспанії з США, яка для першої закінчилася ганебною 
поразкою. Андрес Уртадо як людина, мислитель і громадянин 
сформований у тому самому духовному просторі і в той самий час, 
що й сам П. Бароха, а також Асорін, М. де Унамуно, інші іспанські 
інтелектуали “кінця віку”, і тому цілком закономірним є той факт, що 
бачення національних проблем Іспанії цим персонажем, а також 
іншими дійовими особами книги відбиває загальний дух доби. Крім 
того, в романі порушуються практично всі “національно-значущі” 
теми, а також застосовуються основні текстуальні стратегії оповіді 
про іспанську націю, присутні в риториці національного відродження 
рехенерасіоналістів та представників так званого “покоління 1898 
року”. 

Одним із “загальників” доби, зокрема, є погляд на Мадрид як на 
втілення абсурду, дезорієнтації і стагнації національного життя загалом: 
“у середовищі вигадок, серед залишків старого прагматизму і без 
жодного оновлення жив Мадрид тих часів (...). Мадрид залишався 
нерухомим, без жодного виявлення зацікавленості або бажання 
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змінитися”.4 У місті панує дух Дон Хуана-споживача, який витрачає 
весь свій час на “розваги, ігри і полювання на жінок”.5 Більшість 
жителів столиці і країни загалом (незалежно від приналежності до 
соціального класу) не мають жодного уявлення про духовні цінності, 
а основу їхньої громадянської релігії становить нічим не обґрунтована 
віра в те, що іспанське є найкращим лише тому, що воно іспанське. 

Заздрість і ненависть іспанців до сусідів, до Європи спричиняють 
застій і закам’яніння ідей. Наратор твору зазначає: “Вплив європейської 
культури в Іспанії був незначним і обмежувався лише технічними 
питаннями”.6 “Вся Іспанія, і насамперед Мадрид, жили абсурдним 
оптимізмом. Все іспанське було найкращим”.7 Фальшивість і порожнеча 
національної патріотичної риторики найповніше проявляються під 
час війни з США. Рідний дядько Андреса лікар Ітурріос доводить, 
що газети напередодні війни замість того, щоб подавати інформацію 
про справжній – катастрофічний – стан речей, ошукують суспільство, 
доводячи, що героїчні іспанці легко переможуть янкі. Андреса 
обурює цілковита відсутність патріотизму у співгромадян: вже після 
початку війни, дізнавшись про перші поразки, вони продовжують 
розважатись і ходити по театрах: “Він вірив, що іспанець, не маючи 
здібностей до науки і опанування здобутків цивілізації, принаймні 
був екзальтованим патріотом, але насправді з’ясувалося, що це 
уявлення було далеким від реальності”.8 Дядько Ітурріос називає 
Іспанію “землею Дон Кіхота”,9 вкладаючи в цей вислів негативний 
сенс: іспанці постають безпорадними мрійниками, яким бракує 
практичного сенсу, взаємоповаги, працьовитості, винахідливості, 
освіченості, аби змінити свою країну. 

Занепад іспанської освіти, зокрема, іспанських університетів як 
один із симптомів національної деградації – ще одна тема доби, яку 
не може оминути П. Бароха. Андрес Уртадо задихається у 
здеградованому академічному середовищі. За висловом дядька 
Ітурріоса, “іспанець все ще не вміє викладати. Для цього він занадто 
фанатичний, занадто ледачий і занадто лицемірний”.10 Визначальними 
постатями в університетському житті є або професори похилого віку, 
повністю відірвані від світового контексту науки, або поверхневі 
інтелектуали, як Хосе Летаменді, чиє ім’я нікому не відоме за 
межами Іспанії. За таких умов справжні таланти (в романі цей тип 
репрезентує винахідник Фермін Ібарра), аби здобути визнання, 
вимушені їхати за кордон. 

Доказом щільного зв’язку “націоналістичної програми” П. Барохи 
з духовним досвідом рехенерасіоналізму і так званого “покоління 
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1898 року” є ті епізоди роману, які розповідають про сумний досвід 
Андреса Уртадо в містечку Алколеа дель Кампо. Так само, як і в 
інших сучасників, у П. Барохи велику роль відіграє “географічна 
риторика”: виключного значення надається розташуванню містечка 
на карті країни – перебуваючи в буквальному центрі Іспанії, на 
кордоні між Кастилією й Андалузією, воно стає узагальненням всієї 
нації. “Всеіспанськість” Алколеа дель Кампо підкреслюється також 
такими проявами “типовості”, як кількість населення (від 8 до 10 
тис. осіб), ті самі проблеми, з якими стикається вся іспанська 
провінція (погана їжа, брак води). Не залишається поза увагою й 
система касикізму, яку закликали демонтувати Х. Коста та інші 
представники рехенерасіоналізму. 

Змальовуючи звичаї Алколеа дель Кампо, П. Бароха розвиває 
мотиви дегенеративності й асоціальності іспанців, представлені також 
у творах М. де Унамуно, Р. де Маесту, А. Мачадо, Х. Ортеги-і-
Гассета та ін. “Звичаї Алколеа були чисто іспанськими, тобто 
цілковитим абсурдом”,11 – зазначає наратор. Колега Андреса дон 
Хуан Санчес, лікар-невіглас, житель Ла Манчі, змальовується 
“довершеним іспанцем” – “апатичним і сумним, великим прихильником 
бою биків”.12 В очах Андреса він – тварина (“un bruto”) без жодних 
благородних інстинктів. Серед жителів Алколеа дель Кампо панують 
апатія, занепад суспільного духу. Для них героїчним вважається 
вкрасти щось у громади або держави, ошукати податківців. Брак 
солідарності перетворює соціальний простір Алколеа дель Кампо на 
зону відчуження: “…родини жили в своїх будинках, як троглодити в 
своїй печері. Не було солідарності; жодна людини не знала, як 
скористатися з приналежності до асоціації. Чоловіки ходили на 
роботу та час від часу до казино. Жінки взагалі не виходили з дому, 
лише в неділю, аби відвідати месу. Через брак інстинкту колективного 
життя містечко перебувало у стані занепаду”.13 

Жителі Алколеа дель Кампо практикують своєрідний стоїцизм: 
вони згодні терпіти життєві негаразди замість того, щоб змінити 
життя навколо себе. Католицька мораль, на думку Андреса Уртадо, 
наче взяла містечко в облогу. В Алколеа дель Кампо “все заховано: 
жінки по домах, гроші по кишенях, вино по льохах”,14 і тільки цвинтар у 
чудовому стані. Сексуальне життя виявляється цілком хворобливим і 
спотвореним, що спричиняє поширення порнографії серед населення: 
“В Лондоні, розмірковує Андрес, через свободу звичаїв сексуальне 
життя підноситься, а роль порнографії зменшується; в Алколеа 
через приниження сексуального життя роль порнографії тільки 
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зростає”.15 Андрес доходить висновку, що містечком керує принцип 
відбору навпаки: у життєвій боротьбі перемагає не найсильніший, а 
найслабший, найпримітивніший, найогидніший. 

Не залишається роман П. Барохи осторонь і від такої болючої 
дискутованої серед іспанських національних еліт теми, як існування 
“місцевих”, “периферійних” націоналізмів. Наратор і головні персонажі 
твору виявляють надзвичайну чутливість до національної приналежності, 
акцентів і особливостей поведінки тих людей, з якими зустрічаються, 
мандрують, розмовляють. Розповідаючи про родину Андреса, 
наратор повідомляє, що поверхом вище живуть каталонці, батько і 
син. Перший з них ліберал, а другий консерватор. Батько, незважаючи 
на свій лібералізм, погано розмовляє кастильською, а син, попри свій 
консерватизм, є погано вихованим жартівником. Далі на життєвому 
шляху Андреса зустрічається ще один каталонець – дегенерат і 
вагнеріанець Хайме Массо. Вулична жінка в кафешантані розмовляє 
з галісійським акцентом. Антоніо Ламела – студент із постійними 
проблемами у навчанні (rezago) і відсталий в усьому іншому – 
романтично налаштований і схильний до алкоголю галісієць, мрійник з 
гіпертрофованим “его”, смертельно закоханий в аристократку. 
Антоньїто Касарес, дрібний службовець і мало відомий журналіст, 
походить з Андалузії. Він альфонс, який подобається жінкам і 
дивиться на них виключно з погляду користі: жінки слугують або 
заради розваг, або заради того, щоб одружитися (останні мають бути 
багатими); він шукає собі дружину англосаксонського походження. 
Дон Пруденсіо, друг чоловіка доньї Леонарди, матері Лулу, бридкий 
товстун, розмовляє з андалузьким акцентом. Серед сусідів Лулу 
зустрічається крива галісійка ла Пака. Ще один сусід Лулу ель 
Маестрін, походженням з Ла Манчі – пародія на репрезентанта 
кастильської честі: “Маестрін був дуже чутливим у питаннях честі. 
Він завжди готовий (принаймні він це проголошував) прибити будь-
кого, хто спробує принизити його гідність”.16 Під час подорожі до 
Валенсії Андрес споглядає кастильські рівнини і бачить типового 
ламанчського селянина, міцного, з енергійним обличчям. В Алколеа 
дель Кампо Андрес зустрічає трьох подорожуючих комерсантів: 
каталонця, вихідця з Ріохи та андалузця, які не відповідають 
загальноприйнятим стереотипам. Як можна побачити з наведених 
прикладів, більшість характеристик, поданих у тексті, позначають 
негативні якості різних представників усіх без винятку іспанських 
місцевих ідентичностей – “відбір слів відображає той факт, що 
крайній ступінь роздратування є ознакою стилю Барохи”.17 Таке 
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нагромадження принизливої лексики у поєднанні з прискіпливою 
увагою до національно-культурного розмаїття країни дає змогу 
зробити висновок, що в “Древі пізнання” П. Бароха впритул 
наближається до осмислення явища “безхребетності” Іспанії, про яке 
згодом писатиме Ортега. 

У романі “Древо пізнання” робиться спроба вивчити не тільки 
зовнішні прояви, а й глибинні причини національної кризи. Для того 
щоб зрозуміти, яким чином розглядається це питання в творі 
П. Барохи, треба бути обережним із висновками. Річ у тім, що теорії, 
які проповідують Андрес Уртадо і дядько Ітурріос, якщо їх сприймати 
поза художнім контекстом, можна назвати “расистськими” або 
“антисемітськими”. Це надає підстави першим коментаторам Барохи, 
особливо профранкістського спрямування (наприклад, Е. Хіменесу 
Кабальєро), зарахувати письменника до попередників іспанського 
фашизму. 

Теорії, які проповідуються в романі, насправді можуть шокувати. 
Так, на думку дядька Ітурріоса, в Іспанії переважають два типи – 
іберійський і семітський: “Від іберійського типу нація успадкувала 
сильні й войовничі якості, від семітського типу – схильність до 
крадіжок, інтриг і комерції”.18 Семітський тип вирізняє розрахунок, 
здоровий глузд, матеріалізм, опортунізм, брак ентузіазму та ін. 
Прикладом семітського типу в романі постає приятель Андреса 
Хуліо Арасіль, фенікієць з Майорки, з домішкою семітської крові, 
який хоче подорожувати на Схід. Це поверхнева людина, котра в 
університеті нічого не вчить, але складає всі іспити. Він скептик, 
який своїми сумнівами руйнує рештки віри Андреса. Хуліо грає на 
біржі, отримує акції, купує титул. Наприкінці роману він досягає 
матеріального процвітання. Як довершений семітський тип, Хуліо 
Арасіль не приймає нічого надмірного, екзальтованого й насильницького: 
патріотизм, війна, багатство, навіть коштовності, якщо він не може їх 
купити, його не цікавлять. Він має культ зароблених грошей і цінує 
перешкоди на шляху їх заробляння. Ще одна риса семітського типу, 
що її уособлює Хуліо Арасіль, – вміння пристосовуватися до 
обставин: “... для нього не було несприятливих обставин; він їх 
просто приймав, якщо вважав це за необхідне”.19 

Семітизм перемагає у світі, змінюючи свої зовнішні оболонки, 
але зберігаючи свою сутність, зауважує дядько Ітурріос. Підпавши 
під його вплив, Андрес також починає стверджувати, що все погане в 
іспанців іде від арабів і євреїв: “Це наслідок семітського підлогу; вся 
наша релігія семітська, так само як і вся наша кров. З цього 
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нездорового ферменту, ускладненого нашою бідністю, нашим 
невіглаством і нашим марнославством, беруть початок всі наші 
негаразди”.20 Засіб лікування іспанської нації дядько Ітурріос бачить у 
заснуванні Ордена Людини, побудованого за моделлю Ордена єзуїтів 
(в оригіналі – гра слів Compañía del Hombre замість Compañía de 
Jesús), завдання якого – виховання іберійського ідальго, “досконалого 
християнина, очищеного від семітизму”.21 

Наведені погляди дійсно суголосні з профашистською риторикою. 
Принаймні тут легко проглядаються всі основні елементи культу 
рицаря, який активно використовується “кастеляноцентристським 
міфом” та ідеологією іспанідад. Проект виховання “ іберійського 
ідальго” дядька Ітурріоса, як будь-яка тоталітарна ідеологія, базується 
на нав’язуванні згори принципів, які обґрунтовуються вірою і 
незалежні від реальності: “... я вірю, що треба стверджувати силою. 
Для того щоб дати людям загальне правило, дисципліну, організацію, 
потрібна віра, ілюзія, щось таке, що, будучи брехнею, яка йде від нас 
самих, буде схожим на істину, яка йде ззовні”.22 Спроектований 
Орден “матиме за свою місію виховання відваги, внутрішнього 
спокою, витривалості, а також викорінення будь-яких нахилів до 
покірливості, до самоприниження, до суму, до брехні, до крадіжок, 
до сентиментальності...”.23 Проте було б помилковим тільки на 
підставі наведених цитат оголошувати прихильником реакційної 
національної програми самого П. Бароху. 

На помилковість ідеологічно-упереджених прочитань романів 
письменника вказує М.Л. Бретс: “Критики часто описували Бароху 
як виразника расових теорій і фобій, оскільки в його творах значна 
увага приділяється дискусіям з приводу іберійських, семітських, 
арійських і латинських типів. Проте сама присутність подібних 
розмов не є свідченням авторських переконань, а швидше відображає 
той факт, що ми маємо справу з однією з контроверсійних тем 
доби. Бахтінське визначення роману, збагачене здобутками сучасної 
наративістики, застерігає нас проти змішування авторського голосу 
з множинним поліфонічним звучанням голосів персонажів (...). На 
наш погляд, критики також недооцінюють ту обставину, що у 
творах Барохи відбуваються постійні збої у використанні 
термінології та часто спостерігаються випадки зміни точок зору 
тих самих персонажів під час обговорення певної проблеми, що 
примушує ставити під сумнів щирість тих переконань, які вони 
обстоюють”.24 Процитоване зауваження має принципове значення 
для вивчення підходів П. Барохи до національної проблематики в 
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романі “Древо пізнання”, адже ані дядько Ітурріос, ані Андрес 
Уртадо, попри схожість важливих біографічних деталей і збігів 
філософських і естетичних поглядів, не можуть вважатися виразниками 
авторського “Я”. Крім того, дослідник повинен розрізняти голоси 
автора, наратора і персонажів, звертаючи увагу на те, як кожен 
мовець веде свою партію, а також на те, які розбіжності виявляють у 
кожного з них під час викладу тих чи інших ідей. 

Більшість сучасних літературознавців, які вивчали творчість 
П. Барохи (І. Фокс, М.Л. Бретс, Л.І. Мартінес де Нарвахас, С. Бесер, 
Д. Еллер), згодні в тому, що всі елементи зовні “хаотичної” й 
“аморфної” структури роману “Древа пізнання” насправді “невідривно 
пов’язані з центральною темою, вираженою в його назві й розвиненою 
під час розгортання сюжету”,25 а також розмов персонажів. Одного 
разу Андрес, перебуваючи під впливом філософських ідей І. Канта та 
А. Шопенгауера, висловлює думку, що інстинкт життя, на якому 
базується сила людей і народів, потребує вигадки, а не точного 
бачення речей: “Індивід, здоровий, живий, сильний, не бачить речі 
такими, як вони є, тому що це його не влаштовує. Він перебуває 
всередині власних галюцинацій. Дон Кіхот, якого Сервантес мав 
намір змалювати негативним героєм, є символом ствердження 
життя”.26 “Індивіди або народи, які хочуть жити, обгортають 
себе хмарами, як античні боги під час їхнього сходження до 
смертних. Життєвий інстинкт потребує вигадки для того, щоб 
стверджуватися”.27 На це дядько Ітурріос відповідає, що Андрес 
лише повторює те, що вже давно було написано в Біблії. Адам у раю 
був поставлений перед вибором між древом життя і древом пізнання: 
“Древо життя було великим, густо вкритим листям, на думку 
деяких святих, воно дарувало безсмертя. Опису древа пізнання ми не 
знаходимо, але найвірогідніше воно було слабке і сумне”.28 Бог сказав 
Адаму, що той міг скуштувати плоди з усіх дерев у Едемі, крім древа 
пізнання. “І Бог, поза сумнівом, додав: ‘Скуштуйте плід з древа 
життя, перетворіться на тварин, на свиней, на егоїстів, весело 
катайтеся по землі; але не можна їсти з древа пізнання, тому що 
його гіркий плід навчить вас вдосконалювати, що призведе вас до 
знищення’ ”.29 Далі протягом роману Андрес та його дядько 
продовжують розвивати цю бінарну опозицію, доводячи, що кожне з 
дерев уособлює певний спосіб існування. Древо життя уособлює 
природну людину – сильну, егоїстичну, підступну, свавільну, лицемірну 
й неморальну. Натомість “древо пізнання означає перетворення 
індивіда на інтелектуала, який намагається вдосконалити своє 
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життя, обґрунтовуючи свої етичні й моральні цінності науковими 
фактами. Він намагається розвинути концепти особистої свободи, 
справедливості й істини, які повинні мати абсолютний характер. 
Проте, оскільки інтелектуалізм завжди безплідний, інтелектуали 
врешті-решт закінчують тим, що знищують себе”.30 

Протиставлення древа життя древу пізнання є головною 
інтелектуально-естетичною загадкою твору, обігруванню якої 
підкоряється вся його структура і, зокрема, такий важливий ідейний 
аспект роману, як національна проблематика. Її Андрес Уртадо і 
дядько Ітурріос намагаються розв’язати кожен по-своєму. Їхні 
погляди перебувають у стані діалогічної взаємодії: співбесідники 
одночасно доповнюють і заперечують одне одного, причому голос 
жодного з них не дорівнює ані голосу наратора, ані тим більше 
автора. Даний роман П. Барохи, як і інші твори письменника, 
вирізняє поліфонічна поетика, яка дає змогу утворити художній 
простір, відкритий для всебічної перевірки певних ідей. 

Обох персонажів цікавить питання, які народи у своїх практиках 
ближчі до етики пристосовництва, уособленої древом життя, а які – 
до інтелектуалізму й культу науки, символізованих древом пізнання. 
Вільна діалогічна форма спілкування Андреса та його родича 
створює ефект нічим не стриманого “перестрибування” від однієї 
ідеї до іншої, що посилює ефект інтелектуального експериментування. 
Дядько Ітурріос висуває припущення, що застереження Бога проти 
древа пізнання було продиктоване чисто семітським життєлюбством. 
Андрес розвиває цю ідею, додаючи, що представниками семітського 
типу, крім євреїв, були греки, оскільки вони також вклонялися древу 
життя. Дядько продовжує тему й дещо трансформує список: до 
семітів він зараховує євреїв, християн і мусульман, але виключає 
греків. Відтоді думки обох учасників дискусії розходяться в різні 
напрямки. 

Дядько Ітурріос загалом ставиться до прихильників древа пізнання 
з великою часткою скепсису, тому він не бачить позитивної ролі 
інтелектуальних народів (германців), які скуштували плід з 
древа пізнання і якими захоплюється Андрес Уртадо. Дядько 
Ітурріос вважає, що інтелектуалізм безперспектинвий і призводить 
до самознищення, через це його проект виховання “ іберійського 
ідальго”, згадуваний вище, вирізняється відвертим антиінтелектуалізмом 
– дядько Ітурріос апелює не до раціо, а до сліпої віри, незалежної від 
реальності. З іншого боку, проект дядька Ітурріоса відкидає дух 
комерції, матеріалізму, споживання, символізовані семітськими 
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народами, які скуштували плід з древа життя. Від них він хотів би 
взяти життєву силу, але засновану на чистому ідеалізмі, а не на 
вмінні пристосовуватися й ошуковувати інших. 

Андрес Уртадо критикує прихильників цінностей, які втілює 
древо життя, з іншого, наукового боку. Якщо б він був на місці 
Адама, він без жодних вагань вибрав би древо пізнання. Грекам, 
мусульманам, християнам він протиставляє туранців і аріїв (германців), 
представників німецької філософії, зокрема, І. Канта, який “знищив 
греко-семітську брехню”: він “знайшов ті два біблійних дерева, про 
які ви вели мову, і зрізав гілки древа життя, які не давали рости 
древу пізнання”.31 Національна іспанська криза пов’язується Андресом 
із впливом древа життя: “Андрес мав змогу вивчати в Алколеа всі ці 
прояви древа життя – того жалюгідного ламанчського дерева: 
поширення егоїзму, заздрості, жорстокості, пихи”.32 Іспанцям для 
розв’язання своїх національних проблем бракує інтелектуалізму, 
науки, раціональності. У висловлюваннях Андреса вже чітко 
кристалізована точка зору, яка є постійним лейтмотивом роздумів 
Х. Ортеги-і-Гассета: для того щоб розбудувати нову Іспанію, іспанці 
повинні “германізуватися”, тобто навчитися філософствувати – 
навчитися думати. 

Таким чином, кожен із персонажів роману по-своєму артикулює 
свою версію відповіді на запитання, що має робити Іспанія, аби 
подолати національну кризу: дядько Ітурріос пристає на бік віри, а 
Андрес обирає науку. Прихильників першої або другої точки зору в 
іспанській інтелектуальній історії знайти неважко. Таким чином, 
дядько Ітурріос і Андрес окреслюють основні напрямки дискусій з 
національної проблематики, які точилися наприкінці ХІХ – протягом 
першої половини ХХ ст. Крім того, у структурі роману обидві позиції не 
тільки доводяться до логічного кінця, але внутрішньо заперечуються. 
Тут не останню роль відіграють наративні техніки побудови оповіді, 
про які писали М.Л. Бретс та інші літературознавці. 

Насамперед читача не залишають сумніви стосовно щирості або 
серйозності дядька Ітурріоса. По-перше, диспути Андреса та його 
родича – типове “філософствування на даху” – інтелектуальна 
буфонада, ігри ідеями і словами, які здійснюються заради самої 
розваги. Це своєрідний інтелектуальний спорт, де все промовляється 
іронічно, жартома, сміючись, де жодному слову не можна вірити. 
Сам дядько Ітурріос – парадоксальний мислитель, близький за духом 
до “апокрифічних філософів” М. де Унамуно, Асоріна, А. Мачадо та 
ін. Для нього головне – не довести правильність чи неправильність 
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якої-небудь точки зору, а проблематизувати реальність. Він з’являється і 
в інших романах П. Барохи, зокрема в “Місті з туману” (1909). У 
романі “Такий світ” (1912), Саша Веласко сперечається з Арселу із 
приводу теорій Ітурріоса. Під час їхньої дискусії суперечливі теорії 
Ітурріоса дедалі більше заплутуються. Кожного разу образ цього 
персонажа пов’язаний з невизначеністю, пошуком, парадоксом. 

По-друге, сумнівів щодо переконливості переконань дядька 
Ітурріоса додає наратор, чий виклад містить негативну оцінку його 
“небезпечних теорій”. Коментуючи ставлення наратора до ідей 
Ітурріоса, М.Л. Бретс, зокрема, зауважує: “Оповідаючи від третьої 
особи, наратор вказує на те, що поділ іспанців на два расових типи: 
на сильних, войовничих іберійців і підступних, користолюбних 
семітів, – базується на моральній точці зору. Факт, що він пов’язує 
расову приналежність і мораль, підриває будь-які його претензії на 
науковість і об’єктивізм”.33 У тому самому реченні, перш ніж 
подати згадану вище класифікацію, наратор напряму визначає 
погляди дядька Ітурріоса як “свавілля” (“ El doctor Iturrioz, tío carnal 
de Andrés Hurtado, solía afirmar, probablemente de una manera arbitraria 
– жирний курсив наш – О.П., – que en España, desde un punto de vista 
moral, hay dos tipos…”.34 Своє скептичне ставлення до теорій дядька 
Ітурріоса виражає й автор, примушуючи “парадоксального філософа” 
включати в свій дискурс “обмовки”, які ставлять під сумнів його 
наміри. Викладаючи своє “пророцтво” стосовно школи “ іберійських 
ідальго”, дядько Ітурріос каже, що він це зробить, якщо йому 
вистачить енергії. Сказано це таким тоном і в такому контексті, що 
читачеві зрозуміло, що енергії йому ніколи не вистачить і що 
запропонована ним національна програма є нічим іншим, як 
порожньою розмовою або черговою донкіхотівською витівкою, яку 
ніколи не буде доведено до кінця. 

Не меншу недовіру викликає і позиція Андреса Уртадо. Наратор 
представляє його меланхолійним інтелектуалом, який скуштував 
плід з древа пізнання і внаслідок цього втратив всі життєві енергії. 
Обравши роль відстороненого спостерігача, він зверхньо ставиться 
до людей, намагається максимально звузити свої соціальні зв’язки й 
обмежити коло свого існування штучним, спокійним і гігієнічним 
світом. Після того як його дружина помирає під час пологів, народивши 
мертве немовля, Андрес вчиняє самогубство, наче підтверджуючи 
справедливість слів дядька Ітурріоса, що інтелектуалізм призводить до 
самознищення: “Цей молодик не мав сили жити. Він був епікурейцем, 
аристократом, хоча про це й не здогадувався”.35 Можемо припустити, 
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що автор був багато в чому солідарним із наратором і дядьком 
Ітурріосом: визнаючи позитивну роль науки в соціальних 
трансформаціях, у розвитку техніки й цивілізації, він ясно бачить її 
обмеженість у плані морального вдосконалення людини і тому вважає 
її мало придатною для розв’язання глобальних проблем людського 
буття, в тому числі, для виходу з національної кризи. 

Отже, іспанська національна ідентичність, а також виходи з 
національної кризи постають у романі П. Барохи проблемами, які не 
мають однозначного розв’язання. Парадоксальний інтелектуально-
художній світ письменника є відкритим простором пошуку, в якому 
підривається довіра до будь-яких однозначних рішень, до будь-яких 
філософських і національних догм незалежно від того, на чому вони 
базуються: на сліпій вірі чи на науці. 
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ПУБЛІЦИСТИКА Б. ОЛІЙНИКА ЯК ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ 

ФЕНОМЕН: МЕТАФОРИЧНІСТЬ І ПСИХОЛОГІЗМ 
У ПИСЬМЕННИЦЬКОМУ ПОЛЕМІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
На сьогодні публіцистичний текст осмислюється журналістикознав-

цями з філософської, етико-естетичної, комунікативної, гносеологічної 
точки зору, і акцентується увага на функції творення суспільної 
свідомості, закладеній у публіцистичному творі, як провідній. Проте 
відкритим залишається питання письменницької публіцистики – 
особливого типу полемічної творчості, який умовно можна окреслити 
як різновид публіцистичної діяльності взагалі, беручи до уваги його 
креативно-імперативний характер. З іншого боку, письменницька 
публіцистична творчість обумовлює відповідне сприйняття її 
реципієнтом, особливе потрактування образу автора, має специфічний 
інтенційний характер тексту як результат взаємодії “автор-текст-
реципієнт”. 

Історія вітчизняної журналістики свідчить про активну 
громадсько-публіцистичну діяльність багатьох письменників, а 
історія української літератури має міцне соціальне підґрунтя. 
Публіцистичний доробок Б. Олійника в цьому контексті яскраво 
засвідчує синтез соціального та мистецького підходу в осмисленні 
актуальних проблем суспільного життя, а також доводить особливе 
значення художнього чинника у структурі публіцистичного тексту. 
Осмислення публіцистичної спадщини Б. Олійника через призму 
естетико-психологічних особливостей поетичної творчості, встановлення 
специфіки метафоричності й пси-хологізму як провідних ознак 
письменницької публіцистики дозволить глибше осягнути явище 
письменницького полемічного дискурсу в його художньому, 
імперативному та комунікативному розрізі. 
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Розуміння психології поетичної (та й публіцистичної) творчості 
слід, очевидно, виводити з колективної природи мистецтва, яка склалася 
ще в міфологічному соціумі й проявляється на сьогодні вже не в 
колективному авторстві, а в колективному сприйнятті, дешифруванні 
мистецьких текстів. “Мистецький код”, що генетично успадковується 
особистістю разом із архетипальними складовими колективного 
несвідомого, проявляється в різних видах індивідуальної діяльності 
людини, результати якої так чи інакше розраховані на колективне 
(соціальне) сприйняття. З іншого боку, кожен твір має підґрунтям 
духовні потреби народу, чиї етнічні особливості психіки визначають 
психіку митця, його творчу етнічну самоідентифікацію. Публіцистичний 
письменницький дискурс особливо яскраво демонструє цю тезу, 
оскільки імпліцитні етнопсихологічні ознаки виражені в ньому чіткіше, 
вони можуть впливати на вибір тематико-проблемної площини, 
формування авторської інтенції, репрезентувати ознаки національного 
дискурсу на поетикальному та стилістичному рівнях. Усяка творчість 
має, безперечно, підґрунтя і свідомість, і глибинну (безсвідому) 
площину, письменницька публіцистика з огляду на своє завдання 
якнайефективніше вплинути на емоційну й інтелектуальну сферу 
особистості посередництвом публіцистично-художнього слова, як і 
поезія, має характер “творчого одкровення”, що допомагає встановити 
первинний, несвідомий, інтуїтивний зв’язок з масовою аудиторією 
на основі єдиного колективного психологічного коду, осмисленого 
автором метафорично, що не завжди є характерним для звичайного 
публіцистичного тексту. 

Психологія полемічної творчості базується на аксіологічних 
зв’язках авторського “Я” з навколишнім середовищем та ціннісній 
взаємодії тексту з реципієнтом. У публіцистиці Б. Олійника ціннісні 
орієнтації є не просто змістовим чинником: аксіологічна система 
виступає у нього своєрідним комунікативним каналом, що є полем 
обміну інформацією між автором та аудиторією, а також предметом 
осмислення для самого автора, оскільки етичне навантаження 
публіцистичного доробку митця визначає і його естетичну сутність. 
Тому полемічний дискурс Б. Олійника є синтезом публіцистичної 
діяльності як діяльності ідеологічної, де чітко відбиваються ціннісні 
установки суб’єкта й соціуму та вербальної творчості (поезії), в якій 
поєднані нерозривно естетичне й аксіологічне: “В ідеалі поет має 
працювати у своєму цеху. В ідеалі. Але, на жаль, чи, можливо, на 
щастя, в слов’янському світі, а втім не тільки в слов’янському, 
завжди діяв принцип: ‘Поэтом можеш ты не быть...’. Так випадало. 
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Наприклад, національне питання поети просто-таки відчувають на 
власній шкурі. (…) Життя, досвід – мудрі вчителі. Хоча я вважаю: 
чим менше в парламенті гуманітаріїв, тим він працездатніший. 
Безумовно, вони потрібні, але першість має бути за юристами, 
економістами, істориками, господарниками”.1 

Важливим для осмислення сутності письменницької публіцистики 
як естетичного феномена, для з’ясування природи її метафоричності 
є встановлення специфіки авторства письменницького полемічного 
дискурсу, його емоційного навантаження. Авторська модальність, 
зацікавленість порушеними питаннями, емоційна спрямованість на 
якнайефективніше засвоєння публіцистичної інтенції втілюється в 
образі митця-публіциста як дослідника-шукача не лише в царині 
об’єктивної соціальної дійсності, а й у площині аксіологічній, 
естетично-емоційній. 

Особистісний (цілісний) підхід до образу автора в письменницькій 
публіцистиці дозволяє визначити її як об’єктивно-метафоричний тип 
творчості, де емоція, враження, що спонукає до осмислення дійсності, 
відіграє важливу роль при формуванні поглядів, переконань, концепцій, 
авторської інтенції, тоді коли звичайна публіцистика не обов’язково 
має такий рівень суб’єктивного включення автора в текст, його 
метафоричного перенесення в іншу – публіцистичну – реальність, що 
має стати так само реальною для громадськості. 

З іншого боку, автор у письменницькій публіцистиці – то не 
тільки авторитетний носій об’єктивних думок, переконань, ідей, а й 
публіцистичний образ, що, порівняно з образом автора в літературі, 
має домінуюче смислоутворювальне значення, є своєрідним 
комунікативним каналом, особистістю й художнім засобом, змістовим і 
формальним явищем. Отже, авторство в письменницькому 
публіцистичному дискурсі має синтетичну об’єктивно-суб’єктивну 
природу. 

Згідно з концепцією Є. Басіна, автор у художній творчості 
вживається не в безпосередньо зображувану чи відображувану ним 
об’єктивну реальність, а в площину власного психічного досвіду, 
тобто в образи власних відчуттів, сприймань і уявлень. Подібно до 
цього, митець-публіцист закорінений у сферу власного психологічного, 
мистецького, професійного (загалом, емоційно-інтелектуального) 
досвіду, репрезентує себе та авторську інтенцію через власну 
світоглядну систему. Публіцистика Б. Олійника завжди наснажується 
прямо чи опосередковано вираженою позицією особистого включення 
автора в окреслені ним проблеми, а їх вирішення залежить від 
усвідомлення автором своєї ролі в їх розв’язанні: “Таємницю мого 
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посадового просування, – аналізує Б. Олійник причини свого кар’єрного 
зростання, – я особисто трактую так. Ті, хто дорвався до Олімпу 
влади, страшенно бояться тих, що рвуться до влади, оскільки вони 
добре знають, як самі її здобували, ідучи й по кістках конкурентів, 
заховавши заклики совісті на чорний день. У моєму характері, 
можливо, інколи й на шкоду мені, майже не діє механізм амбітності 
і потягу до влади, за винятком природного, іманентного фаху поета 
змагального начала в літературі. Я завжди вважав і поділяю 
філософію Сковороди про ‘сродственность’ – ти повинен робити те, 
що ‘сродственно’ твоєму характеру, душі і здібностям”.2 

Письменницька публіцистика, як і художня література, ґрунтується 
на естетичному відношенні автора до світу; особливість такого 
відношення виявляється в тому, що “певна сторона життєвих 
вражень людини не розв’язується в самому житті – у вчинках, в 
емоціональних рішеннях і т.д., а призводить до зародження художніх 
образів, вимагає їх втілення і саме в цій реальності знаходить своє 
адекватне вираження”.3 

Варто зазначити, що в публіцистичному дискурсі не слід 
естетичне розуміти в контексті опозиції прекрасне – потворне, 
частіше публіцист має справу з критерієм піднесеного й низького, 
що в етичній площині розуміється як моральне – аморальне. Таким 
чином, письменницька публіцистика, зокрема у Б. Олійника, постає 
на основі етико-естетичного відношення автора до актуальних 
суспільних проблем. Об’єкт і предмет письменницької публіцистики 
вимагають неупередженого свого відтворення в публіцистично-
художньому образі, тому суто естетичний елемент тут співпадає з 
осягненням практичного значення факту, явища, певної проблеми 
для формування суспільної свідомості. 

У художній літературі естетичне відношення може трактуватися 
як взаємодія митця з вищим “Я”, насамперед, естетичним, і саме 
через призму такої взаємодії подається авторська картина світу, 
більш чи менш наснажена гострим соціальним звучанням, а для 
письменницької публіцистики таке вище “Я” має етичну природу, 
тому чуттєве, емоційне сприйняття в публіцистиці ніколи не є тільки 
чуттєвим. 

Провідною ознакою письменницького публіцистичного дискурсу є 
метафоричність, що виступає водночас і засобом впливу на масову 
аудиторію й способом самореалізації автора-митця, втіленням 
його психологічної потреби у творчості. Водночас метафора, яка 
традиційно визначається одиницею художнього мислення, є явищем 
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полікультурним і, на думку Н. Арутюнової, “дисгармонує з багатьма 
параметрами як практичного, так і наукового дискурсу. Разом з 
тим, нею користуються і в побуті, і в науці. Метафора узгоджується 
з експресивно-емоційною функцією практичного мовлення. Однак 
більш важливим є інше її джерело: метафора відповідає здатності 
людини вловлювати й створювати схожість між дуже різними 
індивідами і класами об’єктів. Ця здатність відіграє величезну роль 
як в практичному, так і в теоретичному мисленні”.4 

У художній літературі при створенні метафоричного образу 
поетичне мислення працює ніби в двох протилежних напрямках: 
намагається перевести первинну художню асоціацію в цілісний образ 
і, навпаки, за рахунок цього образу пізнає об’єктивну дійсність, в 
результаті чого виникає нова – метафорична – реальність. 

Письменник-публіцист працює за подібним алгоритмом, тільки 
метафора тут має бути прозорішою, відкрито демонструвати критерій 
схожості між подіями, явищами, фактами, встановленої автором. Це 
обумовлено природою публіцистики як такої: авторська інтенція не 
допускає варіативних тлумачень, чіткість, доступність, оперативність 
є неодмінними ознаками письменницької публіцистики. Публіцистична 
спадщина Б. Олійника демонструє той рівень метафоричності, коли 
яскрава, проте не надто несподівана для реципієнта метафора 
базується не тільки на художньому асоціюванні, а й на глибокому 
аналізі соціальних реалій; окрім актуалізації уваги та уяви аудиторії, 
метафора в Олійника змушує мислити аналітично, максимально 
наближено до існуючого стану речей: “Виходячи з гіркого історичного 
досвіду, – осмислює Б. Олійник мілітаристську діяльність США, – ми 
б мали передбачити, що цей сп’янілий від безкарності ‘наркоман’ 
навіть людське горе використає як допінг у своїх каральних акціях 
(ідеться про теракт 11 вересня 2001 року – М.С.). А тепер розгублено 
спостерігаємо, як з нашого ж таки дозволу нищиться Афганістан, а 
перед тим – Сербія – і не тільки. А вже під шляхетним гаслом 
боротьби з тероризмом Буш визначає наступні цілі для бомбардувань: 
Іран, Ірак і навіть Північну Корею. То чи так уже далекі від істини 
ті, хто запідозрює, що цей теракт був і справді на руку яструбам з 
капітолійського пагорба?” 5 

Метафора в письменницькій публіцистиці, моделюючи другу, 
аксіологічну, реальність, де автор пропонує способи розв’язання 
конфліктів і суперечностей, є способом максимального наближення 
уявного авторського світу, який ще не відповідає дійсності, до світу 
об’єктивного, виступає своєрідним комунікативним каналом між 
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публіцистом і реципієнтом, спільними зусиллями яких метафоричний 
авторський світ має стати реальністю. Проте, варто зазначити, що 
метафорично-символічна площина як культурний феномен не може 
бути потрактована як інформативний знак. 

За твердженням Н. Арутюнової, метафора і символ не мають 
комунікативного призначення: “Ними не можна віддати наказ чи 
взяти зобов’язання. Вони безадресатні. (…) Ні символ, ні метафора 
не можуть увійти в ті контакти, в котрих ім’я знак еквівалентне 
висловлюванню, яке включає комунікативну ціль”.6 Публіцистика 
Б. Олійника, проте, наснажена метафоричністю, що несе комунікативне 
навантаження, метафора виступає образом-знаком, який транслює 
соціально значущу інформацію. 

Публіцистична спадщина Б. Олійника не обмежується метафорою 
як художньо-комунікативною одиницею полемічного мислення, бо 
великого значення набуває символізація в публіцистичному тексті 
митця. Метафора і символ, як відомо, не є тотожними явищами, хоч і 
виникають стихійно в процесі художнього освоєння дійсності та є 
засобами її інтерпретації, а не аналізу. Метафора не має універсального 
наснаження, її завдання – створити такий образ об’єкта, який би 
втілював відчуту й розкриту автором суть, поглибити розуміння 
реальності. До рівня символу як трансцендентного утворення образ 
має зростати, набуваючи особливих аксіологічно-естетичних ознак; 
саме символ допомагає вийти за межі зображуваної реальності в 
історіософську, духовну площину. 

У публіцистиці Б. Олійника символ також виконує імперативну 
функцію. Але він, перебуваючи ніби над текстом, створюється не 
тільки автором, а виникає з глибин колективного несвідомого і тому 
є універсальним кодом для всіх членів соціуму, оскільки несе 
аксіологічно марковану інформацію. Так, символічна тріада “совість, 
честь і сумління”, що трансформується в ключовий для публіцистики 
митця образ України, може бути потрактована як метасимвол, що 
проявляється в різних текстах незалежно від тематико-проблемного 
навантаження, часу написання, поетикальних і стилістичних 
особливостей: “Поет у слов’янському світі – не тільки поет. Ну, а 
щодо літератури, я мав великих вчителів. Назвати хоча б одне ім’я – 
світлої пам’яті Олесь Гончар, котрий як духовний батько оберігав 
нас, молодших, від протягів з Банківської, виводив у люди і в 
літературу цілі покоління. Одним із моїх рекомендачів до Спілки 
письменників був неповторний і неперевершений Володимир Сосюра. 
Я вдячний Миколі Бажану – цьому справжньому енциклопедистові, 



221 

який зі своїх академічних висот не гребував писати рецензії-
рекомендації на мої скромненькі рукописи. Я мав високу честь бути 
особисто знайомим з Павлом Тичиною, Андрієм Малишком. А ще – 
Максим Рильський. (…) Повторюю – то мої вчителі. Як перед ними 
схибити?! Нехай це не здасться комусь гучним, але вони вчили мене 
бути вірним сином свого народу – національна ідея була природною 
для творчості кожного з них. Стояти твердо в обороні честі й 
гідності України. І водночас застерігали – ніколи не вивищувати свій 
рід в богообранця, упосліджуючи інші народи. Всі нації і племена 
рівні перед Богом, – вчили вони мене. Це від них я перейняв – не 
погрішити проти своєї совісті, сумління і честі. Ця тріада для мене 
уособлюється в Україні”.7 

Таким чином, метафоричність публіцистичного доробку Б. Олійника 
визначається комунікативно-імперативним наповненням метафори і 
символу як одиниць полемічного мислення, етично-естетичним їх 
навантаженням, така “знакова” метафоричність є засобом емоційно-
інтелектуального впливу на суспільну свідомість й водночас виступає 
формою творчої самореалізації митця в непересічному яскравому 
образі автора. 

Художність (метафоричність) письменницької публіцистики має 
яскраво виражений антропоцентричний характер, оскільки вона, як і 
художня література, своїм предметом має людину і соціум. Проте 
предметом публіцистичного мислення є насамперед людина соціальна, 
зафіксована в контексті конкретної проблеми, явища, факту суспільного 
буття. Але соціальність людини в публіцистиці Б. Олійника, на 
відміну від наукового соціологічного осягнення індивіда, має глибинне 
особистісне підґрунтя, зберігає характерні індивідуальні риси, образи-
персонажі й образ автора нерозривно поєднані спільними морально-
етичними категоріями соціального критичного мислення. 

Публіцистичний психологізм Б. Олійника демонструє людину в 
контексті часопростору, який розкривається на трьох рівнях: по-
перше, це час конкретної соціально значущої ситуації, по-друге, 
історичний час, тобто проблема в діахронному розрізі, через 
осмислення якого встановлюються причинно-наслідкові зв’язки з 
сучасністю; по-третє, час у філософському й морально-етичному 
сенсі: “Хотів би підкреслити, – пише Б. Олійник про ситуацію на 
Балканах 1995 року, – це становище зумовлене не лише сучасними 
чинниками, але і далеким минулим, ще точніше, релігійним минулим. 
Не засягатиму у віковічну глибінь. Візьму ближчі шари, звідки 
беруть свої першовитоки особливої неприязні – ні, не народу, а 
певної верхівки – хорватів до сербів. І ця зловорожість тим 
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усталеніша, коли вона спирається на релігію. Запам’ятаймо одну 
віхову дату, яка рефлектуватиме і значною мірою пояснюватиме 
наступні події аж до сьогодні. 1608 року хорватський собор прийняв 
закон, за яким на території Хорватії повні громадянські права 
мають лише особи католицького віросповіданя, що й уособилося в 
концепті ‘Бог і хорвати’ ”.8 

І хронотоп, і людина (соціум) у межах цього хронотопу поєднані 
нерозривним емоційним, інтелектуальним, аксіологічним зв’язком, а 
встановлення специфіки цього зв’язку і є завданням психологічного 
аналізу в публіцистичному доробку Б. Олійника. Загалом, 
публіцистичний дискурс своїм основним предметом має соціально 
конкретний час, тому публіцистика Б. Олійника через аналіз 
конкретної проблемної ситуації – національного чи світового 
масштабу – розкриває духовний світ членів соціуму, внутрішню суть 
епохи, її морально-етичний образ: “Зараз ці ‘миротворці’  (тобто 
американці – М.С.) топчуться в Іраці, ніяк не в змозі знайти зброю, 
яку шукають роками. Треба враховувати, що це такі ж самі 
‘наперсточники’, як і представники деяких наших силових структур, 
які тільки й вміють, що підкинути пістолет, два патрони та 
півграма наркотиків. Їм треба будь-що звинуватити Ірак, щоб знову 
його бомбити. Коли перебував у цій країні, я був вражений, як там 
люди сприймають перспективу нових бомбардувань. У їхніх очах 
зовсім не проглядається паніка, бо іракці вже звикли до цього. Бо їх, 
за великим рахунком, уже більше як десять років щодня 
бомбардують. І під яким приводом? І за яким правом?” 9 

Письменницький публіцистичний дискурс демонструє проблемне 
осягнення людини (на відміну від художньої літератури характер у 
публіцистиці містить синтез зображення й логічного аналізу), він 
несе відкриту авторську оцінку, може бути потрактований як 
конкретний приклад соціально значущої дії. Загалом, специфіка 
метафоричності й психологізму публіцистики Б. Олійника полягає в 
наповненості образів етично-естетичним змістом, інформативне 
навантаження метафор і символів дозволяє зобразити суспільство як 
своєрідну “планету людей”, цілісний духовний організм у сукупності 
мотивів, вчинків, реакцій на різноманітні проблемні ситуації, здійснити 
якнайефективніший вплив на масову аудиторію посередництвом 
публіцистично-художньго образу, в якому конкретно-чуттєве 
поєднується з абстрактно-логічним. 

Також специфіку психологізму і метафоричності публіцистичного 
доробку Б. Олійника обумовлює імпліцитний – міфологічний – 
рівень його письма, формуючи міфопоетику публіцистичного тексту 
на рівні: психологічної потреби автора-митця у створенні цілісної 
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синтетичної вербальної картини світу; продукування образів-
архетипів та міфологем, що є основою для формування концепції 
України як повноцінної держави (Велика Мати – Україна, Персона – 
інтелігент, що несе відповідальність перед соціумом за свою творчу 
й професійну діяльність, Тінь – людське “Я”, що знаходиться 
поза межами морально-етичної площини і є антиподом Персони, 
мотив синівської відповідальності перед Батьківщиною, мотив 
повернення до Дерева Життя – історичної, етнічної, родової пам’яті 
тощо); використання етнопсихологічних домінант як етичного 
підґрунтя публіцистичної творчості. Таким чином, письменницький 
публіцистичний дискурс Б. Олійника як етико-естетичний феномен 
визначається метафорично-міфологічним рівнем художності, презентує 
розгортання публіцистичного конфлікту в морально-етичній площині, 
синтезуючи чуттєве й раціональне в цілісному публіцистичному 
образі. 
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ИСТОРИИ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРА 
 

Проблемы современных интерпретаций текстов мировой 
литературы вызывают перманентный исследовательский интерес: 
“ Все дело в том, что целые направления в искусстве, направления, 
прославившиеся в веках, покажутся несуразными и невнятными с 
точки зрения самых передовых поколений, если эти поколения не 
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разделяют эмоций, которыми вдохновлялись создатели классического 
наследия. Так, например, все итальянское искусство от Джотто до 
Боттичелли (...) воспринималось критиками восемнадцатого столетия 
как набор уродливых и легкомысленных картинок, наподобие детских 
каракулей на грифельной доске”. 1 С момента своего возникновения 
термин “ интерпретация”  был неоднозначным, и каждый исследователь 
вкладывал свой собственный смысл в “ способ реализации понимания” 
произведения.2 Интерпретация – один из главных приемов и методов 
гуманитарного знания – опирается на достижения многих современных 
наук, предлагающих свои модели трактовки художественных текстов. 
Не существует критерия, позволяющего определить легитимность того 
или иного толкования, можно говорить только “ о феноменологии 
различных типов интерпретации” .3 

Божественным взмахом грифельной палочки муза Клио 
разворачивает свой имагинированный свиток, на котором, кроме 
дел давно минувших лет, запечатлены “ факты жизни”,  ставшие 
“ фактами литературы” . Одержимые историей исследователи 
“Сравнительных жизнеописаний”  Плутарха, “ исторических 
параллелей”  И. Винкельмана, историй жизни известных 
флорентийцев в представлении Дж. Вазари, “ медальонов”  Ш. Сент-
Бева через “ встречные течения”  А. Веселовского, все “ проверки 
достоверности”  М. Алексеева и “ археологию литературной 
коммуникации”  А. и Я. Асманов до сих пор не нашли развязки 
“ гордиева узела”  эпифеномена: того особого способа реализации 
повествования, благодаря которому и выстраивается история. 

Привычки нашего мышления настолько сосредоточены на 
“вещах”, что с большим трудом удается от них освободиться и понять, 
как образ на протяжении многих веков обрастает подробностями 
реальной жизни от младенчества до смертного часа, и как новая 
реальность живого исторического факта превращается в носителя 
художественного сознания, определяя важнейшие мотивы произведения, 
укорененного в исторический момент и национальную почву? 
Продолжающиеся поиски аутентичности в биографических сочинениях 
и все претензии историографии на адекватное изображение реальности 
лишь убеждают литературоведов в том, что “ любая историография 
предполагает интерес, нуждающийся в теории” .4 Таким образом, в 
глазах пытливого критика историографическая литература приобретает 
практически бесконечные объем и наполненность содержанием “как 
на путях интерпретации, так и в сфере его восприятия реципиентом” .5 
Аспекты интерсубъективной коммуникации, разделяющей историческое 
в литературе и фактическую объективность в истории, не представляется 
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возможным осветить в формате журнальной статьи. Цель данной 
работы – проследить диахронию концептов “ вымысел”  и “ факт”  в 
парадигме рецептивной критики. 

“ Настоящее состоит из обломков прошлого, взгляды человека – 
из представлений других людей, мир покоится на отрицании себя и 
вырастает из отвержения себя”, 6 – метафора Октавио Окампа, 
мексиканского живописца, который стремительно входит в авангард 
мировой художественной моды, гармонизирует тему нашего 
исследования. Похоже, что сказать правду о самом себе, если это 
вообще реально, возможно только в поэтическом воплощении, 
художественным языком. Со второй половины 60-х гг. ХХ века 
выдающиеся представители Констанцской школы рецептивной 
эстетики, среди которых литературоведы, философы, социологи 
(Х. Блюменберг, К. Хазельхаус, В. Изер, Х.Р. Яусс, Р. Варнинг) на 
регулярных симпозиумах обсуждают “ поэтические формы 
исторической правды” . В центре внимания доклада “История 
литературы и прагматическая история” , с которым Ханс Роберт 
Яусс, вдохновитель и основатель междисциплинарного проекта, 
выступил на конференции “История, событие и рассказ” (1970), 
находится сама эстетика производства текстов из богатого наследия 
Средневековья. Чтобы ответить на вопрос: каким образом 
художественные произведения отражают социальные условия, в 
которых протекает литературный процесс, романист интерпретирует 
миннезанг, рыцарские романы, животный эпос с точки зрения того, 
как в пределах триады “автор-текст-читатель” может возникать 
смысл, и того, какова историческая разница в понимании разных 
возможностей порождения смысла. 

В статье “История литературы и прагматическая история” , 
напечатанной в сборнике из серии “Поэтика и герменевтика” 
(1973), Х.Р. Яусс освещает также примечательную дискуссию Йоганна 
Густава Дройзена – Леопольда Ранке по вопросу адекватного 
изображения прошлого. Для удовольствия читателей последний 
облачал исторические события “ в риторическую мантию”  и видел 
ценность своих произведений в символическом воздействии 
персонажей, а не в подлинности “ того” , “ как это было на самом 
деле” . С полной сарказма критикой Й. Дройзен обрушился на 
приверженца эстетизирующей, эмоциональной истории, кто 
средствами вымысла стремится к достижению художественных 
эффектов и “ под покровом мнимой наивности”  причиняет вред 
культуре. “ Вымышленное”  Й. Дройзен рассматривал как оскорбление 
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историографии; критик выражал свое негативное отношение к 
“литературному” изображению истории, когда “фактические пробелы 
заполняются фантазиями и историческое описание превращается в 
роман” .7 Иллюзиями объективной картины прошлого он называл 
популярные среди читателей Л. Ранке исторические зарисовки периода 
Реформации XVI-XVII веков с недопустимой стилизацией политических 
событий. 

Темой современной дискуссии для сравнительного 
литературоведения по актуальным проблемам идентичности в 
культуре мог бы стать масштабный подлог в истории литературы, 
который удалось выявить в 2004 году немецкому арабисту Клаудии 
Отт. Речь идет о знаменитом памятнике “Тысяча и одна ночь” . По 
словам К. Отт, многие из составляющих его сказок появились на свет 
не в чудесную эпоху Средневековья, а в 18 веке. Вышли они из-под 
пера французского профессора Антуана Галлана, который перевел и 
опубликовал сокровище арабской книжности в 1704 году. В Европе в 
то время начинался ориентальный бум – все, что связано с 
загадочным Востоком, вызывало ажиотаж у пресыщенной знати. 
Сказки, легенды, амулеты, различные диковины с Ближнего и 
Дальнего Востока. В общем, Галлан не удержался. Увидев, какой 
горячий прием оказывает читатель восточной экзотике, профессор 
решил немного досочинять. И вот результат: читатель на целых 300 
лет погрузился в блаженное неведение. Однако все тайное 
становится явным. Основываясь на исследования иракца Мухсина 
Махди, К. Отт изъяла из сборника все позднейшие “имитации”. И 
выяснилось, что всего 282 новеллы из 1001 позволяют поручиться за 
их подлинность. В числе фальшивок оказались лучшие и известнейшие – 
об Аладдине и волшебной лампе, о Синдбаде-мореходе, Али-Бабе и 
40 разбойниках. 

Эта история свидетельствует о том, что лишь когда “страшная 
правда” о шедеврах открывается, мы понимает, сколь многое потеряли. 
Ну скажите, как жить на свете, если “Песни западных славян”  
никто никогда не пел? Если средневековый бард Оссиан – плод 
вымысла шотландского поэта? Но в век Интернета мы все еще 
смотрим на мир глазами классиков. И если в них появляется соринка, 
мир начинает рушиться. Казалось бы, ну какая разница, кто рассказал 
эти волшебные сказки: Шахерезада-красавица, древний багдадский 
книжник или французский профессор? Ан нет, разница есть, и немалая. 
Пускай сказка – ложь, но нельзя подделывать ее нравоучения. Истина не 
терпит стилизаций. Мудрость веков должна быть вне подозрений.8 
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Если исходить из методологических принципов рецептивной 
критики и вооружиться аргументированными доводами последователя 
исторической герменевтики Р. Козеллека,9 то употребление средств 
вымысла в исторических описаниях теоретически оправдано, а 
значит, и вполне легитимны фантазии А. Галлана. Фикционализация 
исторического опыта всегда, по мнению Х.Р. Яусса, присутствует в 
произведении, что “ позволяет извлечь из диффузных событий 
действительности исторический опыт, который затем можно 
представить по моделям и таким образом традировать от одного 
поколения к другому” .10 

В основе каждой изобразительной формы, по Яуссу, лежит 
определенный опыт исторической действительности и передачу 
первичных форм восприятия и вторичных изобразительных форм 
исторического опыта нужно искать в своеобразной функции 
фиктивного. Художественный вымысел идентифицирует формы 
восприятия исторического опыта, и вкусивший воды Ипокрены 
читатель увидит в глубине источника свой внутренний мир. 
“ Пока чувства, выражаемые произведением искусства, остаются 
неизведанными, это не искусство вовсе. Когда же эти чувства 
становятся близкими, искусство становится не просто философским, 
оно становится настоящим” .11 

Принципиально новой для литературной теории стала идея 
констанцев об историческом континууме. В концептуальном 
оформлении Х.Р. Яусса – это последовательность восприятия 
специфики исторического времени, в котором художественный 
вымысел обеспечивает коммуникабельность преданий старины 
глубокой, а также создает содержательные предпосылки для развития 
у будущих поколений компетентности в области литературы. И роль 
критики Х.Р. Яусс как раз и видел в том, чтобы содействовать 
формированию мнений читателя, помогать ему ориентироваться в 
информационных джунглях, которые в настоящее время online с 
просветителями и шутами все больше напоминают страну лотофагов, 
повергающую человека в забвение своего прошлого. 

Дальнейшей теоретизацией концепта “ вымысел”  в рецептивном 
ключе занимается известный профессор англистики нескольких 
престижных университетов Германии и США Вольфганг Изер. В 
книге “Акты вымысла”  литературовед одним из первых ведет речь 
о системах понятий “ фикция”  и “факт” , подразумевая не вещи, а 
различия: “ Сущность литературы не исчерпывается денотацией 
эмпирических данных объектов, их изобразительная сила направлена 
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на то, что не дано”. 12 Следовательно, согласно доводам В. Изера, 
при сравнительном сопоставлении вымысла и действительности 
образуется пара понятий, в которой имплицитно заключено 
эвристическое решение проблемы художественного произведения, 
т.е. попытка определить вымысел с точки зрения действительности, 
как ее полярное противопоставление. 

Феноменологический подход к процессу чтения в схеме немецкого 
исследователя означает замену двузначной оппозиции “вымысел” – 
“реальность” трехзначным отношением, внутри которого рассмотрение 
вымышленного в фикциональном тексте кажется не только 
осмысленным, но и обретающим достаточное основание. Замена 
диады “действительность-вымысел” на триаду “реальное-фиктивное-
воображаемое”  “ представляется эвристически оправданной, чтобы 
на ее основании исследовать вымышленное в фикциональном 
тексте. Компоненты триады отличаются друг от друга в той 
мере, в какой они осуществляют различные функции. Главный 
оператор триады – вымысел, представляющий собой ирреализацию 
реального и становление реальностью воображаемого. Вымысел 
создает предпосылки, во-первых, для переформирования уже 
сформированного мира, во-вторых, для обеспечения понятности 
этого переформированного мира и, в третьих, для узнаваемости 
такого события”. 13 

По следам литературных героев Г. Филдинга, Л. Стерна, 
У. Теккерея, В. Скотта В. Изер в “Актах вымысла”  строит свой 
дискурс по принципу индуктивной очевидности: при повествовании 
в создаваемый образ осознанно или произвольно вливается 
много воображаемого, поскольку вымышленное целенаправленно и 
не идентично воображаемому.14 Схема восприятия фиктивного, 
предлагаемая теоретиком, исследует селективный характер 
воспоминания в историографии. “Воображаемое” из размытой данности 
превращается в целесообразно оформленный образ, осуществляющий 
прорыв в реальный мир, переходя границу воображаемого с 
“реальным”. С помощью элементов ранее разработанных им моделей 
“ имплицитного автора”  и “ имплицитного читателя” 15 В. Изер 
представляет вымысел как медиум изображения исторического в 
литературе – критическую функцию, которая объединяет 
действительность с субъектом, и последний становится посредником 
между фикцией и реальностью в историографии. Виртуальные 
отношения реального и вымышленного в такой жанровой константе 
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– отражение известной законченности этапа познания, добытая через 
“ прагматизацию воображаемого” 16 эстетическая истина. 

Видный специалист английской и сравнительной литературы 
видит дальнейшее направление литературоведческих опытов в 
исследовании того, как в стратегиях автора совпадают имманентная 
тексту организация репертуара и инициированный ими акт 
читательского восприятия и передает эстафету современному 
теоретику литературы Мартину Лешниггу из университета Карла-
Франценса (Грац), который открывает новые возможности функции 
вымысла в биографическом романе. В своем научном труде “Фикция 
фактов”  (2007) австрийский ученый представил повествовательно-
теоретический каркас для модели, которая учитывает идентичность 
стигматической функции автобиограффического в романе как 
фактическое жизнеописание. Рассмотрим детальнее подход 
литературоведа, цель которого – дифференцированно представить 
культурноисторический план в высшей степени содержательного, 
рефлективно-ценностного отношения между обеими формами в 
метаповествовании.17 

Отправной точкой его штудий “Фикция фактов”  является 
традиция английского реалистического романа, форма которого 
отражает картины жизни соответствующих эпох в представлении 
автора-рассказчика, когда авторское “Я” видется читателю 
тождественным автору. М. Лешнигг анализирует, как в начале XVIII 
века под влиянием глубоких общественно-политических и 
экономических перемен разрушается пуританский, определенный 
строго божественным провидением образ человека. Мечты о 
“естественности” укрепили веру в возможность людей управлять 
своей судьбой. Исследуя творчество Д. Дэфо, восславлявшего 
человека, его волю к жизни, литературовед приходит к выводу, что 
автор представил в романе от первого лица “Робинзон Крузо” (1719) 
образец духовной автобиографии. Такая традиционная для многих 
пуритан форма дневника отражала их веротерпимость и праведный 
путь к исцелению души. Таким образом, по Лешниггу, произведение 
Д. Дэфо является замаскированным личным жизнеописанием, как 
впрочем и следует воспринимать жанр романа, художественное 
своеобразие которого создавало впечатление исключительной 
правдивости. Известно, что первоначально на обложке книги 
отсутствовало указание на автора. Роман был написан анонимно, и 
для читателей той эпохи его автором считался сам Робинзон. 
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Мышление в образах викторианской эпохи дает М. Лешниггу 
примеры великих сочинений автобиографического жанра. Ученый 
прослеживает изменения в мироощущении человека вследствие 
промышленных революций и прогресса в естественных науках, 
отмечает неуверенность художников, которые обращением к 
автобиографиям пытаются снова обрести свое “Я”. В романе 
Ч. Диккенса “Дэвид Копперфилд” (1850) М. Лешнигг акцентирует 
внимание на проблемах воспоминания и синапсах суггестивных 
процессов. Через сто лет после написания романа эта тема будет 
сильно волновать критику, поскольку автобиографические черты 
образа внушают подлинность автора и подчеркивают правдоподобие 
его вымышленного рассказчика. Здесь, по мнению литературоведа, 
вырисовывается то, что рассматривалось позже как существенный 
признак автобиографии, а именно: фрагментарность воспоминания. 
“ Хорошо это или плохо – все это так и было задумано и, на 
мой взгляд, соответствует действительности”, – выдающийся 
представитель “блестящей плеяды” английских романистов ipse 
dixit.18 

Далее в поле зрения австрийского исследователя попадают 
фактические жизнеописания, пронизанные индивидуальным сознанием 
писателей XIX века, а также автобиографические произведения 
прошлого столетия. Проводя сравнительный анализ фактического 
материала и рецептивных свидетельств, М. Лешнигг отмечает 
тенденцию намеренного отстранения сюжета от аутентичности как 
банальной передачи действительности, приближение к вымышленным 
повествовательным формам. Популярные современные художники-
историографы (Р. Сафрански, Д. Кельманн), по наблюдениям 
литературоведа, в своих путешествиях “ по волнам памяти”  пытаются 
полностью миновать эфемерные пороги между историческими 
фактами и собственными изысканиями. 

Следует отметить, что, связывая репертуар биографического 
сочинения с системами его социокультурного окружения в своих 
интерпретациях, М. Лешнигг активно использует терминологический 
арсенал и методические наработки не только рецептивной критики. 
Вымышленный текст в дискурсивной практике исследователя не 
протоколирует “ атомарные факты” , а проектирует их таким образом, 
чтобы действовало читательское воображение, непостижимое и 
загадочное в своей спонтанности и непредсказуемости реакции. 
Романы-жизнеописания постмодерна – это, по Лешниггу, совершенно 
новые жанровые композиции, а значит, и новые “ горизонты 
эквивалентных возможностей”  интерпретации, согласно постулатам 
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теории систем. Ее “ волшебная формула – это функциональная 
эквивалентность, создающая такую оптику, в которой произвольная 
точка зрения разрушает установленные контексты мира нашей 
жизни и остраняет их путем новых комбинаций”. 19 

Говорить об оригинальности замысла М. Лешнигга, многие 
утверждения которого базируются на принципах рецептивной эстетики, 
исторической герменевтики и теории фикций, пока преждевременно. 
Чтобы в поэтическом смешении красок истолковать жизнеописание 
исторических лиц, литературовед интегрирует в схему исследования 
конкретного текста (литературной биографии) элементы историко-
функциональной модели В. Изера, прагматически решая тем самым 
поставленную задачу. Fazit: тип интерпретации, предложенный 
М. Лешниггом, – это общая модель трактовки исторического 
метаповествования в регистре модной теории систем. При всех 
достоинствах функциональной конструкции различить водораздел 
между фактами и вымыслом в стремнине биографического 
повествования австрийскому навигатору мешают фильтры сложности 
при постижении бесконечного многообразия переменчивого мира 
человеческих чувств и фантазий, горизонты которого открыты “ в 
своей безусловной произвольности” .20 

Понятно, почему постмодернистская критика “...отказывается 
от традиционного разграничения истории и литературы по 
принципу “ объективности-субъективности”, считая обе дискурсами, 
продуктами человеческой мысли” .21 Речь идет о метаповествованиях, 
как “системах объяснения мира, которые человек традиционно 
применял для осмысления своего положения в мире”;  об 
“ эпистемологических категориях” ,22 которые осваиваются сознанием 
только посредством повествовательной фикции, вымысла. Примером 
историографической металитературы являются “ воображаемые 
биографии”  Даниэля Кельманна. Его философско-приключенческий 
роман “Измерение мира”  (2006)23 – утонченная игра фактов и 
вымысла редкой фантазийной силы и великолепия. Попытаемся 
проследить, в какой степени вымысел в фацетированном романе 
немецкого писателя представляет собой изобразительный элемент 
историографической литературы. Оригинальные авторские стратегии 
организуют развертывание сюжета, не растворяя литературное 
произведение в историческом процессе. Рассказчик мастерски 
выстраивает хронологию событий и аранжирует репертуарные 
элементы текста в одной тональности, обеспечивая благоприятные 
условия его восприятия реципиентом. В увлекательном жизнеописании 
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двух великих немцев, Александра фон Гумбольдта и Карла Гаусса, 
стираются границы между биографическими фактами и вымыслом 
во многом благодаря использованию автором провокационных 
приемов отклонения от горизонта ожидания читателя. 

Перед нами реализующийся аналог мира двух гениев: одержимого 
ученого-естествоиспытателя, путешественника, с одной стороны, и 
“короля математики”, гениального астронома, с другой. Две темы, 
две философии жизни в художественном истолковании автора 
неразрывно связаны с проблемами личного бытия. Чтобы можно 
было описать, в какой степени вымысел действует как реле между 
читающим субъектом и сообщением о реальности, применительно к 
роману Д. Кельманна, мы должны рассмотреть его как бы через 
двухфокусные стекла. Историко-функциональная модель интерпретации 
произведения репрезентирует корреляции текстурной и фактической 
действительности, альтернативной истории и подразумеваемого 
читателя. Композиционные “повороты”, интригующие реципиента, 
организуют и одновременно конституируют вымысел воображаемой 
биографии как особую систему, имеющую собственную перспективу. 

Авторское повествование в такой же степени открывает и 
истолковывает мир, как и, возможно, скрывает и искажает его. 
Поэтому историограф не дает в романе оценку моментов прошлого 
из настоящего, а предоставляет читателю определить область 
аксиологических величин, прослеживая динамику отношений двух 
братьев Вильгельма и Александра фон Гумбольдт, их экспериментальное 
обучение и фундаментальное образование, полученное благодаря 
отважной матери, последовавшей рекомендациям самого Гете. Автор 
увлекательно описывает подлинные биографические факты, в 
которых присутствуют измеримые и неизмеримые вещи и понятия. 
Сохранились документальные сведения о 15 высокооплачиваемых 
признанных специалистах (среди них любимый ученик Канта, физик 
и философ – Маркус Герц), которые интенсивно преподавали детям 
университетские дисциплины по 12 часов ежедневно, все дни 
недели, без перерывов и каникул. 

Смена перспектив текста создает эффект неожиданности для 
читателя в процессе чтения. И вот уже Д. Кельманн параллельно с 
жизнеописанием великих Гумбольдтов рассказывает читателю о 
детстве Карла Гаусса. Дисгармония физического и духовного начал в 
его образе, как божественная насмешка, трагическим шлейфом 
обволакивает человеческую судьбу. Тщедушное и болезненное тело 
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ребенка было наделено острым умом гения, самостоятельно постигшего 
магию цифр раньше, чем он научился говорить. Повествовательная 
сила автора реализуется в подлинном семейном воспоминании: когда 
отец Гаусса (со слов его брата Йозефа) допускал ошибку при 
рассчетах с работниками, наблюдавший за его скурпулезными 
вычислениями младенец начинал плакать. После того как отец 
находил и исправлял неточность в цифрах, мальчик сразу же затихал. 

Мир произведения доступен и открывается читателю лишь в 
виде историй, рассказов о нем. Любое повествование всегда требует 
интерпретации (как его автором, так и реципиентом). Сначала в 
измерении Д. Кельманна читатель постигает всю важность миссии, 
которая легла на плечи младшего из братьев – Александра, ставшего 
посланником великих гуманистов в Новый Свет. Но в процессе 
чтения реципиент незримым образом сам становится участником 
экспедиции Гумбольдта, чтобы вместе с отважным первопроходцем 
измерить неизвестный науке канал между Ориноко и Амазонкой, 
исследовать истоки и устья рек, наклоны и высоту гор, глубину озер, 
температуру кратера вулкана и магму, чтобы опровергнуть постулаты 
нептунистов – непоколебимых сторонников теории холодных 
земных недр. Погрузившись в вымышленный мир Д. Кельманна, 
читатель будет восхищаться неутомимым коллекционером тропической 
фауны и флоры, затем переживать за ученого в роли “подопытного 
кролика”, на себе испытывающего “животное электричество” 
Гальвани и силу действия смертельных ядов индейцев. Читатель 
поразится умением Гумбольдта разговаривать с попугаями на 
древних языках и, возможно, брезгливо поморщится, представляя 
чудаковатого профессора, сосредоточенно считающего вшей на 
голове аборигенов-каннибалов. Современники принимали Александра 
за сумасшедшего, когда он, в самодельном респираторе, обвешанный 
измерительными приборами, для проведения глубинных экспериментов 
спускался в шахты Фрайбурга. Но даже вооружившись точнейшими 
барометрами и теодолитами, потомки не смогут по магнитной 
стрелке измерить силу воли и степень ответственности ученого, не раз 
терявшего сознание при исследовании подземного растительного и 
животного мира. Или же одержимость и мужество исследователя, 
который после экстремального подъема на высочайшую вершину 
мира из последних сил записывает бесценные для науки результаты 
наблюдений в свой дневник. 

Каждая глава романа меняет перспективу повествования, ее 
можно проследить по лаконичным названиям в партитуре произведения 
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(“Путешествие”, “Море”, “Учитель”, “Цифры”, “Река”, “ Звезды”, 
“Гора”, “Сын”). После разыгранных фацеций про Мадридский двор, 
где А. Гумбольдт первым из иностранцев за все время существования 
Испанской колониальной империи комическим образом получает 
официальное разрешение на въезд в Латинскую Америку (в обмен на 
фантастический рецепт афродизиака для властного и сладострастного 
министра Мануэля Уркижу), читатель снова погружается в 
меланхолический мир Гаусса. 

Восьмилетний ученик, за одну ночь постигший основы высшей 
математики, постоянно грустит из-за болезненного осознания 
неизмеримой инертности окружающих его людей. Юное дарование 
не находит покоя от мысли, что его близкие попросту не пользуются 
заложенными от природы умственными возможностями, при этом 
спокойно кушают и спят, совсем не желая думать! Календарная 
арифметика, дифференциальная геометрия, формула вычисления 
расстояния до небесных светил, траектории планет и комет, дня 
празднования Пасхи, которой пользовались во всей Германии – 
преклоняясь перед заслугами великого ученого, Наполеон даже 
отказался от обстрела Геттингена – родного города корифея 
математики! 

Гаусс в состоянии измерить площадь Германии, удаленность 
звезды, но неизмерима степень раздражения и досады из-за сварливой 
жены Минны и уродливой дочери без единого шанса на замужество 
(тем, что ее имени Гаусс ни разу не произносит, автор использует 
хорошо известный рецепционистам прием коммуникативной 
неопределенности, лакуны). В каких единицах измерить родительское 
несчастье и горечь разочарования из-за сына Ойгена: весь в оспинах, 
дородный детина был полной бездарностью, за всю жизнь сумевший 
научиться по системе гениального отца лишь выигрывать в карты. 

В оптике восприятия эпизодичных зарисовок из исторического 
романа “Измерение мира”  конкретизированы авторские стратегии, 
которые создают виртуальные отношения между организованной 
ими направленной связью вымышленного репертуара и имплицитным 
читателем. “Духовная работа” реципиента реализует развертывание 
сюжета и одновременно создает коммуникативные условия для его 
эстетического восприятия, чтобы в современной интрепретации 
эффекты прошлых событий обрели смысл. “ Мир – это зеркало, и он 
возвращает каждому его собственное отражение. Нахмурьтесь – и 
он в свою очередь кисло взглянет на вас; засмейтесь ему и вместе с 
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ним – он станет вашим веселым, милым товарищем; а потому 
пусть молодые люди выбирают, что им больше по вкусу” .24 

Подытожив результаты проведенного исследования, отметим, 
что “альтернативные истории”, “ воображаемые биографии”  и 
другие биографические метаповествования, вырванные из тисков 
традиционной интерпретации, можно считать одним из легитимных 
способов обращения с историческим материалом. Сравнивая историко-
функциональные построения литературы В. Изера и М. Лешнигга, 
приходим к выводу, что обе схемы имеют общую теоретическую 
платформу для моделирования системы понятий в реалиях времени. 
По пути освоения феноменальных метаморфоз: исторического 
примера в рассказ, “факта жизни” в “факт литературы” немецкий 
и австрийский коллеги идут в одном направлении и изучают 
механизмы, которые управляют социальной системой литературы 
как частью культурной памяти. 

В фокусе перспективных литературоведческих исследований, на 
наш взгляд, находятся новые методы интерпретации, связанные с 
социологией литературы, ее включенностью в общий процесс 
смыслопроизводства, происходящий в культуре. “ Исторические 
перемены, подразумевающие изменения общества и его коммуника-
тивных форм, порождают все новые и новые поведенческие схемы и 
тем самым одновременно – все новые возможности их поэтического 
освобождения и воплощения, подлежащие толкованию с помощью 
текстовой прагматики и поэтики не раз и навсегда, а в соответствии 
с их историческим местом”. 25 Настоящее покажет, какое прошлое 
принесет нам будущее. 
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УДК 81’255.4 

Djandoeva P. 
 

DIFFICULTÉS DE TRADUCTION DES TERMES 
POLYSÉMIQUES ET SYNONYMIQUES 

 
Notre époque se manifeste par le développement de la coopération 

technique et scientifique de notre pays avec l’étranger, par l’extension des 
rapports commerciaux, l’importation et l’exportation des produits ukrainiens 
dans divers pays du monde, ainsi que par la participation de l’Ukraine aux 
expositions et foires internationales. Avec la participation immédiate des 
spécialistes ukrainiens et étrangers, beaucoup d’entreprises à caractère 
différent sont mises à jour. Pour certains pays en voie de développement 
sont élaborés des projets ou mises en exploitation des complexes industriels 
mixtes. 

Tout cela contribue à l’accroissement du volume des traductions 
techniques et scientifiques de l’ukrainien en langues étrangères, en 
particulier, en français et favorisent la formation des traducteurs de la 
littérature technique et scientifique. 

L’intérêt porté à la traduction se manifeste par le nombre des articles 
que lui consacrent des revues et des monographies plus au moins 
spécialisées, c’est-à-dire non seulement rédigées pour des traducteurs, 
mais aussi des travaux qui traitent de traduction sur un plan plus général 
ou sous un angle pédagogique. 

Les problèmes de révélation des difficultés terminologiques sont 
aussi intéressants qu’actuels. Cette étude attire l’attention des apprentis 
traducteurs aux certaines difficultés d’ordre pratique et aux approches du 
traducteur pour les surmonter par le respect strict du contexte propre au 
texte original et aux termes à traduire. 

Le but de cet article est de classifier, de systématiser et d’analyser 
certaines difficultés, liées au choix de la signification requise d’un terme 
polysémique ou d’une unité technique synonymique employés dans le 
texte original technique ou scientifique à traduire à partir du français vers 
l’ukrainien ou inversement. 

Le but posé a déterminé les tâches de cette étude, notamment: 
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1. Révéler le lien de la terminologie technique et scientifique à la langue 
littéraire et définir certains termes employés dans la présente étude. 

2. Classer de façon la plus rationnelle possible les problèmes liés à la 
traduction qu’on appelle communément “version”, c’est-à-dire la 
traduction vers la langue maternelle à la différence de la traduction 
vers la langue française nommée “thème”. 

3. Apprendre aux apprentis traducteurs à distinguer la polysémie des 
termes dans la langue de départ et la polysémie des termes dans la 
langue d’arrivée. 

4. Classifier les termes synonymiques tout en distinguant la synonymie 
complète ou absolue et la synonymie relative ou apparente. 

5. Apprendre aux apprentis à suivre les deux points suivants: 
compréhension de l’idée technique exprimée dans l’original et 
connaissance des équivalents étrangers des termes de la langue de 
départ en faisant appel au contexte. 
On peut affirmer que la traduction est un facteur primordial du 

progrès scientifique. Pour bien traduire, il faut former de bons traducteurs. 
Leur formation pose maints problèmes que peuvent être résolus dans une 
certaine mesure grâce aux ouvrages des savants nationaux et étrangers 
ayant une grande importance pour la théorie et pratique de la traduction. 
Ce sont avant tout les ouvrages des classiques de la théorie linguistique de 
la traduction V.M. Gak,1 R.A. Boudagov,2 K.M. Komissarov,3 des travaux 
des terminologues V. Danilenko,4 P. Djandoeva,5 A. Arolovitch,6 
G. Onoufrienko,7 les matériaux didactiques pour les étudiants des facultés 
de traduction sous la rédaction de L. Tchеrnovaty et V. Karaban,8 
E. Chlikov9 et autres. Parmi les ouvrages des savants français c’est la 
monographie de J. Maillot qui nous a servi de guide pour analyser les 
difficultés que comporte la traduction technique. Dans tous ces ouvrages il 
s’agit de la traduction de textes de nature technique ou technologique ou 
scientifique. Il n’est pas faux de dire qu’est technique tout texte qui n’est 
pas de la poésie. L’opposition entre le texte littéraire et celui technique est 
artificielle car les écrivains eux-mêmes effectuent souvent un travail 
préparatoire de documentation avant de se mettre à la rédaction d’un 
roman, afin de fournir les détails justes. 

Le point de départ de toute étude terminologique doit être le 
problème du rapport du chercheur envers la terminologie scientifique et 
technique, quant à son lien avec la langue littéraire et sa place dans la 
structure de la langue littéraire et dans son système lexical. Cet 
éclaircissement est nécessaire, tenant compte du fait que tout procédé 
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linguistique ne pourrait être compris sans prendre en considération le 
système auquel il appartient. 

Le point de vue du terminologique national V. Danilenko10 nous 
semble raisonnable. Selon son opinion “le réceptacle de la terminologie” 
est une variante fonctionnelle de la langue commune, ce qui nous permet 
de considérer la terminologie scientifique et technique comme un sous-
système du système lexical d’une langue. Nous partageons l’opinion de ce 
savant national vu que la terminologie scientifique et technique se soit 
formée et développée sur la base de la langue littéraire à partir de son 
lexique, de sa formation des mots, de sa grammaire qui sont devenus à 
leur tour la base de formation du système lexical et du système 
grammatical des termes desservant le langage de la science et de la 
technique. 

Une des difficultés principales qui pourrait se poser lors de la 
traduction des textes techniques, c’est la “saturation” de la documentation 
à traduire de termes desservant le domaine donné. Nous soutenons l’avis 
des savants K. Gak, V. Komissarov, V. Danilenko, [ouvrages cités] affirmant 
que tout terme se distingue par les traits suivants: 
− La corrélation avec une notion scientifique ou technique se rapportant 

à un domaine de connaissance donné. 
− La dépendance mutuelle d’ordre hiérarchique de l’ensemble des termes 

constituant un système terminologique donné. 
− La corrélation avec un seul mot ou un groupement des mots. 

Compte tenu de la corrélation du terme et de la notion scientifique ou 
technique qu’il désigne, et qui se rapporte à un certain système 
terminologique, il serait logique d’avancer le principe de monosémie du 
terme que certains savants considèrent comme indice relatif à tout terme 
lui assurant l’indépendance absolue du contexte. Mais dès l’argumentation 
du principe de monosémie comme indice spécifique de tout terme, il se 
pose la question de son caractère litigieux. 

Sous sa forme la plus simple la traduction consiste à substituer à un 
terme donné de la langue de départ son équivalent dans la langue 
d’arrivée. Selon Jean Maillot11 cette opération élémentaire s’applique le 
plus souvent à des substantifs désignant des objets concrets n’ayant qu’un 
seul sens, d’où leur nom, de termes monosémiques. L’exemple le plus 
illustratif pour le français est celui du mot “pièce”  d’origine celtique dont 
le sens original de “morceau” ne se conserve en général que dans les 
langues qui l’ont emprunté tandis qu’en français il a évolué au point de 
désigner une partie, une unité, parfois même un tout (pièce de monnaie, 
d’eau, de vin, de théâtre). 
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Dans certains cas ce mot a perdu toute valeur propre (pièce d’identité – 
посвідчення особи, pièce à conviction – речовий доказ). 

Cependant la polysémie des termes de l’origine n’influence presque 
pas la qualité de la traduction dans la mesure où elle est comprise dans des 
systèmes terminologiques différents les uns des autres, étant éclaircie par 
le contexte thématique, c’est-à-dire, le texte à traduire dans son ensemble. 
C’est ainsi que le terme “ розчин”  a quelques significations qui peuvent 
être facilement distinguées. Au cas où ce terme est employé dans le sens 
d’un mélange liquide homogène de deux ou de plusieurs substances, il 
doit être traduit en français comme “solution” , tandis que “ розчин 
гаєчного ключа”  a pour équivalent français “écartement”, un matériau 
servant de liant dans la construction des bâtiments doit être appelé 
“mortier” , tandis que “ розчин контактів”  se traduit comme “la 
fermeture des contacts”, “розчин циркуля” – “ouverture”.  Dans chacun 
de ces cas le sens exact du terme “ розчин”  dépend du contexte, mais le 
rapport thématique de chacune de ses significations sert de base pour 
réaliser sa signification requise. 

Le cas le plus favorable pour le traducteur est celui où au terme 
polysémique dans la langue de départ correspond le terme monosémique 
dans la langue d’arrivée. Il ne se pose donc pas, à première vue, de 
problème de choix entre deux termes. A titre d’exemple, citons le terme 
“échauffement” pour lequel l’ukrainien a deux équivalents “ нагрівання”  
et “ підвищення температури” suivant qu’il s’agit du phénomène 
envisagé sous son aspect qualitatif ou de son expression quantitative en 
degrés. Comme il a été mentionné, il ne se pose pas, d’une façon générale, 
de problème de choix pour le traducteur qui rendra les deux termes 
ukrainiens par la même unité terminologique française. 

Le problème inverse, celui de la traduction en français, par exemple, 
d’un terme qui peut avoir plusieurs sens dans une langue étrangère 
présente inconstablement plus de difficultés, en premier lieu celle du 
choix à faire entre des formes différentes, lorsque les termes considérés 
s’appliquent à des notions bien définies. Par exemple, à la différence du 
français, l’ukrainien ne distingue pas entre “facteur”  et “coefficient”  et 
les deux termes français se traduisent en ukrainien par “ коефіцієнт” : 

Коефіцієнт температури – coefficient de température. 
Коефіцієнт потужності – facteur de puissance. 
Quant au “ коефіцієнт корисної дії”  – c’est le “rendement” s’il 

s’agit de deux grandeurs de même dimension, il faut employer 
l’équivalent français “facteur”.  
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Il a été admis qu’à la polysémie dans la langue de départ 
correspondait la monosémie dans la langue d’arrivée et réciproquement, 
mais ce n’est pas toujours le cas et on peut parfois se trouver confronté à 
des situations plus compliquées. A titre d’exemple citons le terme “ вал”  
dont la première signification a pour équivalent français “arbre”  qui n’est 
employé que pour désigner l’axe qui reçoit, ou transmet, le mouvement 
dans une machine. Mais s’il s’agit de l’organe assurant la même fonction 
dans un dispositif de petites dimensions, tel qu’un interrupteur rotatif, un 
potentiomètre, etc., le Français dira “axe” – “ вісь”.  On sait qu’en français 
le mot “axe”  a deux sens: le sens matériel qui vient d’être nommé et le sens 
purement géométrique (axe de symétrie, axe de rotation) qui n’a rien de 
commun avec le terme ukrainien “ вал” . Encore quelques observations sur 
la traduction du terme “ корпус”  employé dans les constructions 
mécaniques, qui a pour équivalent français le terme “corps”  s’il sert de 
base pour y fixer ou souder une pièce quelconque. La deuxième 
signification de ce terme est celle utilisée dans des machines électriques 
(telles que: générateur, alternateur, convertisseur etc.) qui est rendue en 
français par “carcasse”, tandis que “ корпус”  se présentant sous l’aspect 
d’une boîte creuse doit être traduit par le terme “boîtier”. Et enfin, dans 
l’électricité (pour la prise de mesure de la résistance de l’isolement ou du 
dispositif conducteur), le terme “ корпус”  doit être rendu en français par 
“masse”. Tous ces équivalents français ont encore d’autres sens qui n’ont 
forcément rien de commun avec le terme ukrainien “ корпус” . Les séries 
d’exemples qui viennent d’être cités et dont le nombre pourrait être 
augmenté à n’en plus finir montrent qu’à la différence de la monosémie 
que l’on peut représenter par une égalité entre des termes de plusieurs 
langues, et de la polysémie intralinguistique, c’est-à-dire propre à une 
langue donnée (celle de départ ou celle d’arrivée), il existe des cas où la 
multiplicité des termes et des notions, variable suivant la langue 
considérée, ne permet pas une représentation et un choix d’équivalents 
aussi simple. 

Le choix correct d’un équivalent ne peut être fait sans respecter le 
contexte car la traduction mécanique ou littérale ne pourrait être qu’une 
source des fautes ou des malentendus. 

La deuxième difficulté de traduction qui n’est pas moins ardue pour 
les apprentis traducteurs est la synonymie terminologique. 

La synonymie et la polysémie s’opposent en quelques sortes l’une à 
l’autre. Si la polysémie se caractérise par l’emploi d’un seul terme pour 
désigner deux notions différentes, la synonymie consiste par contre à 
disposer de plusieurs termes pour exprimer la même notion. 
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Sont synonymes terminologiques des termes de même sens, mais de 
formes différentes. 

Nous partageons le point de vue du savant terminologue I. Iserguina12 
affirmant que la synonymie terminologique peut avoir deux acceptions 
différentes: ou bien deux termes sont dits synonymes quand ils ont la 
possibilité de se substituer l’un à l’autre dans un seul énoncé isolé, ou bien 
deux termes sont dits synonymes quand ils sont interchangeables dans 
tous les contextes. 

Il s’en suit que la synonymie terminologique peut être complète 
autrement dite “absolue” et “relative”  ou “apparente”. 

La synonymie terminologique ne pose aucun problème si l’on admet 
que deux termes ou plus peuvent s’employer indifféremment l’un pour 
l’autre, comme dans le cas des termes synonymiques: vilebrequin = arbre 
coudé = arbre à coudes = arbre échelonné = arbre à échelons = arbre 
étagé = arbre à étages. Mais ce n’est pas toujours le cas; à titre d’exemple 
citons les termes d’automobile “pot d’échappement” et “silencieux” 
(глушник) qui sont synonymes absolus dans le système terminologique 
donné. Mais seul le dernier de ces termes peut s’employer s’il s’agit d’un 
moteur marin. De tels cas ne sont pas l’exception et sont d’ordre 
professionnel. 

Le vocabulaire d’une branche déterminée de la technique peut 
toutefois laisser le choix entre plusieurs synonymes, du fait que les 
constructeurs et les utilisateurs n’emploient pas toujours les mêmes 
termes. Il existe en outre, des termes dits “d’atteler ou professionnalismes” 
qui représentent parfois une réaction contre un langage trop recherché, ou 
contre le vocabulaire hyperbolique de la publicité, ou tout simplement un 
calque d’un terme étranger, comme en ukrainien: “люфт” (allemand) au 
lieu de “зазор” ou en français “computeur” (angl.) au lieu “d’ordinateur”. 

Quel que soit le destinateur auquel s’adressent les travaux des 
traducteurs, chaque fois, en faisant le choix entre les termes synonymiques, il 
est recommandé de se référer aux Normes standardisées après avoir 
consulté tous les milieux compétents et les matériaux de référence qui 
donnent les définitions des termes et indiquent souvent la différence entre 
les termes synonymes relatifs. D’une façon générale, le traducteur ne doit 
employer que des termes standardisés, adoptés par des Normes d’Etat ou 
autres titres de référence. On peut citer à titre d’exemple le terme 
standardisé “coupe-circuit (à fusible)” (запобіжник з плавкою вставкою) 
qu’il faut employer dans l’électricité et non pas “fusible” qui n’en désigne 
qu’une partie et encore moins “les plombs” dont les traductions de 
romans policiers fleurissent. 
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L’apparition des termes synonymiques est parfois due à la tendance 
de l’esprit humain à “améliorer” un terme déjà existant en le substituant 
par un terme d’origine étrangère plus fréquemment employé dans la 
littérature technique. Ces paires synonymiques constituent le plus souvent 
la synonymie complète ou totale et sont alors dits “synonymes absolus”. 
C’est le cas des termes: computer et ordinateur; laser et générateur 
quantique (квантовий генератор); maser et amplificateur quantique 
(квантовий підсилювач). 

A remarquer que certains savants nationaux, L. Koutina en 
particulier, surestiment des termes ou certaines éléments composants 
(préfixes, suffixes) d’origine étrangère pour leur caractère international 
qui les rend “compréhensibles” et indépendants du contexte.13 Mais il 
nous semble que ce point de vue ne pourrait être absolu étant donné que 
certains éléments sont parfois préférés par leur fréquence d’emploi. On 
peut dire que l’emploi des synonymes est raisonnable au cas où le 
synonyme n’est qu’une forme abrégée d’un terme complexe et quelque 
peu prolongé, tels que: aimant électrique = électro-aimant; force 
électromotrice = f.é.m; point mort bas = P.M.B; point mort haut = 
P.M.H. Les formes abrégées sont plus commodes pour l’emploi fréquent, 
mais le premier emploi d’une abréviation dans un texte technique doit être 
obligatoirement expliqué par sa forme complète. 

Quant à la synonymie apparente ou relative, il convient de remarquer 
qu’elle est indésirable dans la traduction technique représentant une 
source potentielle des contresens et des malentendus car chacun des 
termes dits “synonymes apparents” se rapporte à une notion bien 
déterminée. Comme exemple, citons les termes: “refroidissement” et 
“arrosage” ; “graissage”; et “lubrification” ; “logement” et “siège” ; 
“générateurs”, “alternateur” , “dynamo”, “oscillateur”  et leurs dérivés. 
Remarquons que chaque langue a une tendance à former ses termes 
techniques en puisant dans son vocabulaire général, de même qu’elle peut 
également recourir à une langue classique ou encore aux emprunts, ce qui 
présente une source inépuisable d’apparition des termes-synonymes dans 
la terminologie. 

Dans le cas des termes synonymiques, ainsi que des termes polysémiques 
le choix correct de l’équivalent ne peut être fait sans respecter le contexte. 
En effet la traduction mécanique d’un terme polysémique ou synonymique en 
se référant à un dictionnaire, sans prendre en considération le contexte, ne 
pourrait être qu’une source de fautes de traduction. Cependant, nous 
n’accréditons pas l’idée de rejet du dictionnaire par l’apprenti traducteur, 
par contre, le dictionnaire est un instrument indispensable mis entre les 
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mains du traducteur surtout quand il s’agit des termes aux racines 
internationales. Il n’est pas rare qu’un apprenti, sans consulter le dictionnaire, 
traduise un tel terme par l’équivalent étranger avec la même racine en 
tombant ainsi dans une erreur. Ce n’est pas en vain qu’on a nommé ces 
unités lexicales de “faux amis du traducteur”. Citons quelques erreurs 
bien courantes tirés des traductions des apprentis traducteurs qui ont rendu 
les termes: “ діапазон” par “diapason” au lieu de “gamme de mesures”; 
“ алюміній” par “alumine” au lieu de “aluminium”, “ резина” par 
“résine” au lieu de “caoutchouc”, “консервація” par “conservation” au 
lieu de “protection anticorrosive” (traitement). 

Cependant, quel que soit la valeur intrinsèque du dictionnaire 
consulté, ce dernier n’est pas en mesure de refléter toutes les multiformes 
d’une langue développée, entre autres, du français. 

Aussi serait-il souhaitable d’étudier des textes originaux, compte tenu 
du domaine dans lequel le traducteur exerce son métier. L’apparition d’un 
calque peut être expliquée uniquement par le manque de connaissances 
techniques et une incompréhension du texte original par un traducteur. 

Quelles seront donc les conclusions que les apprentis traducteurs 
pourront tirer de cette étude qui n’a aucune prétention de résoudre, même 
partiellement l’ensemble de tous les problèmes dont la complexité n’a 
point besoin d’être davantage démontrée? C’est avant tout les suivantes: 
− Pour assurer la traduction adéquate des termes polysémiques il est 

absolument nécessaire de distinguer la polysémie des termes dans la 
langue de départ et la polysémie des termes dans la langue d’arrivée 
soit la polysémie intralinguistique et la polysémie interlinguistique. 

− Pour choisir le terme approprié d’une rangée des termes synonymiques il 
convient de distinguer les termes-synonymes absolus ou complets et 
les termes-synonymes relatifs ou apparents. 

− Pour acquérir des connaissances techniques il est recommandé aux 
apprentis traducteurs d’étudier des textes originaux et des documents 
de référence compte tenu du domaine de l’industrie avec lequel 
chacun d’eux est lié par ses activités professionnelles. 
Par cette étude nous tenons à attirer l’attention des traducteurs 

débutants sur le respect strict du contexte dont les types essentiels dans la 
traduction technique sont: le contexte thématique, le micro – et le 
macrocontexte. Les autres types du contexte ne sont pas encore bien 
étudiés et pourront constituer la suite de l’étude effectuée. 
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ECRITURE, ARCHIVES, TRADUCTION ET COOPERATION 

INTERNATIONALE 
 

“Le rire est le propre de l’homme” a déclaré notre grand humaniste 
François Rabelais par la bouche de son célèbre héros Gargantua. La 
formule, empruntée à Aristote, est certes séduisante, mais l’on peut 
ajouter que l’écriture est également l’une des constantes les plus 
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remarquables du comportement humain. L’apparition de l’écriture, sacrée 
ou profane, témoigne de la volonté de l’homme de dépasser les 
contingences de sa condition et du monde extérieur. Il s’agit aussi pour lui 
de capter et de transmettre des instants éphémères de son existence dans 
l’espoir de les fixer pour l’éternité. 

Tournons-nous d’abord vers les grottes de Lascaux en Dordogne, 
dans le sud-est de la France. Il s’agit d’un immense “sanctuaire” de l’âge 
paléolithique, que les spécialistes ont daté approximativement de 15000 
ans avant notre ère.1 Il renferme 150 fresques, 1500 gravures et des 
dessins plus anciens qui remonteraient à environ 21500 ans avant notre 
ère. Ces représentations rupestres montrent qu’à l’époque préhistorique, 
les hommes cherchaient déjà à transmettre sous forme imagée un 
témoignage de leur vie religieuse en représentant des animaux, sans doute 
sacrés – taureaux, félins, bisons – parfois associés à une figure humaine. 
Leur signification reste énigmatique jusqu’à ce jour et évoque, semble-t-il, 
un culte d’animaux sauvages. A la lumière de cela, les peintures peuvent 
alors être considérées comme un livre sacré. La magnifique langue russe 
ne nous a-t-elle pas donné le verbe pisat’ signifiant à la fois écrire et 
peindre? 

La fameuse stèle égyptienne du Roi-Serpent, conservée au musée du 
Louvre à Paris, constitue un exemple canonique des débuts de l’écriture 
hiéroglyphique.2 Elle est datée de 3050 à 3000 ans avant notre ère. Le 
dieu-faucon Horus est dressé sur un cadre figurant sous une forme stylisée 
un mur d’enceinte et un palais royal. Au registre supérieur de ce cadre se 
détache le relief épuré et finement ciselé d’un serpent, correspondant au 
signe alphabétique dj. D’où l’interprétation avancée: la stèle retrouvée 
parmi les tombes royales d’Abydos évoquerait, à la façon d’un cartouche, 
le nom d’un dieu-roi, peut-être “l’Horus Djet”. Ce jeu perpétuel entre 
orthographe, symbolique et monumentalité est devenu la marque de la 
civilisation égyptienne. 

Il faut dire qu’en Egypte, l’utilisation de l’écrit est particulièrement 
lié au désir d’éternité ancré dans le cœur de tout être humain. La fonction 
des stèles funéraires était notamment de solliciter les passants pour qu’ils 
prononcent à voix haute le nom et les titres du défunt, lui assurant ainsi 
son maintien dans l’immortalité au sein du Royaume d’Occident, c’est-à-
dire dans l’au-delà. 

En Mésopotamie, des tablettes d’argile ont servi de support à des 
écritures cunéiformes pour des besoins comptables, commerciaux et 
administratifs. Entre autres est conservée au Louvre une tablette sumérienne 



247 

datée des environs de 2040 avant notre ère, sur laquelle est consignée en 
détail la distribution de rations d’orge à des prisonniers de guerre. 

Aujourd’hui, alors que notre monde est largement dominé par 
l’informatique et les moyens de communication de masse, il apparaît que 
les choses n’ont guère changé, sinon du point de vue de la quantité des 
données et des technologies. Il est toujours question de recenser, de 
comptabiliser, d’archiver, de ficher. Nous sommes tous submergés par un 
flot ininterrompu d’informations souvent importunes et inutiles. A l’ère de 
l’Internet et des SMS sur téléphones portables, la correspondance s’est 
banalisée. L’écriture s’est totalement désacralisée, sauf pour ce qui est de 
la poésie. 

Malgré ce phénomène, les vieux grimoires, les manuscrits et les 
légendes historiques, les correspondances oubliées et les archives jalousement 
gardées enflamment toujours l’imagination de nos contemporains. Les 
spécialistes s’emploient à les décrypter méthodiquement, tandis que le 
grand public se passionne pour des fictions telles que “Le nom de la 
rose” ou “Le Da Vinci Code”.3 Dans mon modeste parcours, j’ai été 
amenée à travailler sur quelques archives. 

D’abord dans le cadre de ma maîtrise de Grec à l’Institut de 
Papyrologie de la Sorbonne à Paris, je fus chargée en mai 1988 par le 
Professeur Alain Blanchard, Directeur de l’Institut, de procéder au 
recensement, au classement et à l’étude d’une collection de papyrus 
dénommés “Papyrus de Ghôran”, du nom de la localité égyptienne du 
Fayoum où ils furent découverts par l’éminent helléniste et papyrologue 
que fut Pierre Jouguet (1869-1949), fondateur à Lille en 1903 du premier 
Institut de Papyrologie en France. Comme beaucoup de découvertes, 
celle-ci fut fortuite. En 1900, Pierre Jouguet se trouvait en mission de 
prospection dans la région de Médinet-Madi lorsqu’il reçut des mains de 
l’intendant d’une ferme voisine un échantillon de cartonnage composé de 
plusieurs couches agglomérées de papyrus laissant apparaître des lignes 
de grec. Il voulut aussitôt en connaître l’origine et des Bédouins le 
conduisirent jusqu’à la localité proche de Médinet-Ghôran. Les cartonnages 
provenaient du cimetière du village que Jouguet entreprit de fouiller. Il 
découvrit ainsi une centaine de momies revêtues de cartonnages en 
papyrus formant une sorte de carapace. Ce procédé très économique, 
puisque fondé sur le réemploi de vieux papiers administratifs, aurait été 
destiné à compenser les déficiences de l’une des techniques de momification 
pratiquées à Basse Epoque. 

Dans son cahier de fouilles, Jouguet dressa l’inventaire minutieux des 
différentes pièces de cartonnage: masques, plastrons, bandes de jambes et 



248 

chaussures. Puis il entreprit l’opération la plus délicate, celle du nettoyage 
puis du décollement des différentes couches de papyrus à l’aide de 
moyens chimiques non agressifs. Enfin, il numérota et décrivit brièvement 
dans son cahier de fouilles chaque papyrus en vue de son déchiffrement et 
de sa publication. C’est précisément ce cahier qui me fut confié par le 
Professeur Alain Blanchard et que je reçus avec l’émotion que l’on 
imagine. 

Sous la direction du Professeur Blanchard, je me familiarisai peu à 
peu avec les techniques de la recherche, de l’analyse et du croisement de 
données. J’établis une liste des publications scientifiques réalisées entre 
1907 et 1977 sur cette collection. Je constatai qu’au milieu des papyrus 
grecs se trouvait un certain nombre de papyrus rédigés intégralement en 
démotique ou comportant des souscriptions en démotique, c’est-à-dire 
l’écriture cursive vulgaire de la langue égyptienne à Basse Epoque. Je 
déterminai aussi le rendement en papyrus par pièce de cartonnage et 
opérai leur classement par type documentaire: 
– textes à caractère juridique (plaintes et requêtes, engagements de type 

contractuel, actes juridiques entre personnes privées); 
– documents administratifs et privés à caractère comptable: (arpentage, 

plan et devis de travaux, recensement de personnes à des fins fiscales, 
comptabilité fiscale portant sur des produits, reçus délivrés par 
l’administration, comptabilité privée, cautionnements, lettres privées 
et administratives, demandes d’interventions, instructions administratives, 
réprimandes à l’adresse de subalternes). 
Bref, l’administration ptolémaïque n’avait rien à envier à celle des 

Etats modernes, sinon en ce qui concerne les équipements de bureautique. 
Je procédai à un essai de classement des papyrus par ordre 

chronologique par les datations qui s’échelonnent de 270 à 209 avant 
notre ère. Enfin, je déterminai la présence d’archives émanant du bureau 
de deux “nomarques”, Diogenes et Aristarchos, fonctionnaires locaux 
chargés des affaires agraires et fiscales. La nomarchie était une petite 
entité administrative territoriale de type cantonal. Tous les résultats de 
mon étude sont consignés dans mon mémoire de maîtrise.4 

Mes recherches en papyrologie m’amenèrent aussi à prendre conscience 
de l’importance de la connaissance des langues étrangères majeures pour 
accéder aux textes anciens ainsi qu’aux sources de documentation 
irremplaçables que sont les articles publiés sur le sujet dans les revues 
scientifiques de nombreux pays. Pour s’en convaincre, il suffit de savoir 
que le manuel de base pour l’étude de l’Egyptien ancien reste 
l’incontestable Egyptian Grammar de Sir Alan Gardiner. Mais l’on ne 
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peut non plus se passer du Wörterbuch der ägyptischen Sprache, grand 
dictionnaire allemand de la langue égyptienne ancienne. 

Heureusement, j’avais fait des études de langues et pouvais m’en 
servir pour utiliser ces instruments de travail et lire les publications de 
savants étrangers. Dans ma bibliographie figure notamment en bonne 
place l’oeuvre capitale du grand papyrologue russe du début du XXe 
siècle, Mikhaïl Rostovtsev, consacrée au domaine agricole du dioecète 
Apollonios, ministre des Finances du roi Ptolémée II Philadelphe.5 Ce 
vaste domaine ou “dôrea” était géré par son homme de confiance, 
l’intendant Zénon, dont le nom est attaché à la plus importante collection 
d’archives papyrologiques du monde. J’eus aussi le plaisir de consulter 
l’ouvrage en russe de M.A. Korostovtsev sur les scribes de l’Egypte 
ancienne.6 Mais outre l’accès aux instruments de travail et aux 
publications étrangères, je n’allais pas tarder à découvrir l’importance des 
relations humaines dans la coopération internationale en papyrologie, 
comme d’ailleurs dans tout autre domaine d’activité. 

Après avoir obtenu ma maîtrise en Papyrologie, je décidai de 
poursuivre mon cursus en préparant un D.E.A consacré aux archives du 
nomarque Aristarchos, déjà mentionné. Le Professeur Willy Clarysse, 
helléniste, papyrologue renommé, brillant déchiffreur et spécialiste des 
célèbres archives de Zénon, l’intendant d’Apollonios, voulut bien faire 
partie de mon jury et m’accueillir à la Katholike Universiteit Leuven en 
Belgique pour m’orienter dans mes recherches et me permettre de 
poursuivre là-bas des études de démotique et de copte. Durant deux 
années universitaires je me rendis une fois par semaine de Paris à Leuven 
où je baignais littéralement dans le monde papyrologique. J’eus 
notamment l’occasion d’y rencontrer le Professeur Edmond Van’t Dack, 
aujourd’hui décédé, co-auteur de la remarquable prosopographie 
ptolémaïque,7 répertoire géant de tous les personnages, fonctionnaires ou 
personnes privées, recensés dans les papyrus d’époque ptolémaïque. Cette 
œuvre reste fondamentale pour tous les papyrologues spécialistes de cette 
période. Je pus ainsi m’entretenir plusieurs fois avec le Professeur Van’t 
Dack sur certains problèmes de la nomarchie en Egypte ptolémaïque. 

Francophone à Leuven, je me trouvais dans une situation un peu 
particulière. J’assistais à des cours professés en néerlandais, où j’avais 
toutefois le droit de m’exprimer en français. Le système était le même 
pour les examens écrits et oraux: les questions m’étaient posées en 
néerlandais et j’étais autorisée à y répondre en français. Ma connaissance 
de l’allemand me permit, grâce à une méthode de langue sur cassettes, 
d’acquérir rapidement une compréhension suffisante du néerlandais parlé 
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en Belgique (plus facile pour un francophone que le néerlandais des Pays-
Bas), pour prendre correctement des notes en cours. 

Bien m’en prit car ces deux années de navette entre Paris et Leuven 
me furent particulièrement bénéfiques. Willy Clarysse avait décidé de 
m’intégrer à la délégation belge qui devait se rendre à une conférence de 
démotisants prévue pour septembre 1990 à Chicago. Je devrais y présenter 
une communication sur mes recherches en cours. Pour sa publication dans 
les actes de la conférence, il était impératif pour moi de maîtriser l’outil 
informatique et Willy Clarysse voulut bien m’initier au traitement de texte 
sur Mac Intosh. Sur son conseil j’achetai un petit Mac Classic et ma 
première imprimante Stylewriter. Tout ceci paraît bien dépassé à l’heure 
actuelle où, comme tout le monde, j’ai un PC qui fonctionne sous 
Windows XP. Mais cette première expérience fut déterminante pour moi. 

Donc, en compagnie de l’équipe belge, je me rendis à Chicago où je 
présentai une communication sur des archives bilingues dans les papyrus 
de Ghôran.8 D’autre part, à l’incitation du Professeur Jan Quaegebeur, 
éminent égyptologue prématurément disparu, dont je suivais les cours de 
démotique et de copte, je rédigeai pour la revue de papyrologie belge 
Chronique d’Egypte un article sur les équivalents démotiques du titre de 
nomarque.9 En juin 1991, je soutins avec succès mon mémoire de 
D.E.A.10 Puis c’est moi qui proposai à Willy Clarysse de traduire en 
français son ouvrage sur les archives de Zénon, paru en néerlandais, afin 
de lui assurer un retentissement plus large sur le plan international. Il 
accepta et nous travaillâmes en collaboration à la mise au point de la 
version française de son ouvrage.11 Depuis, le livre traduit en français est 
devenu un manuel de référence indispensable à tous les étudiants en 
papyrologie. 

Mais je n’allais pas poursuivre plus avant dans cette voie car en 1993, 
je décidai de reprendre mes études de russe entamées au lycée et de les 
poursuivre au Département de Russe de la Sorbonne. Il se trouvait alors 
hébergé dans une partie du prestigieux Grand Palais qui fut construit à 
l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. C’est là que mon 
arrière-grand-oncle, l’ingénieur-constructeur Eugène Knorre, reçut la 
Médaille d’Or pour la construction et la maquette du pont de Krasnoïarsk 
sur le Iénisseï en Sibérie Centrale. La seconde Médaille d’Or fut attribuée 
à Gustave Eiffel pour sa célèbre tour. L’entrée de la faculté était dominée 
par un immense quadrige de bronze tourné en direction du pont Alexandre 
III dont la première pierre fut posée par son fils Nicolas II en 1896. Le 
pont fut terminé et inauguré en 1900 à l’occasion de l’ouverture de 
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l’Exposition Universelle. Aujourd’hui encore j’éprouve un fort attachement 
pour le magnifique Grand Palais et le pont Alexandre III. 

En 1997, j’obtins une maîtrise de russe (option traduction littéraire) 
sous la direction du Professeur Jacques Catteau, traducteur émérite et 
grand spécialiste de Dostoïevski. Mon mémoire comprenait la traduction 
annotée de deux nouvelles du symboliste russe Valéry Brioussov. L’une 
d’elle fut publiée.12 Puis je m’attaquai à la traduction d’une œuvre 
monumentale et méconnue de Brioussov, parue de façon prémonitoire en 
1913, sur un épisode tragique de l’histoire de l’Empire romain décadent à 
la fin du IVe siècle de notre ère.13 En 2000, année de la parution de ma 
traduction, nous décidâmes mon mari et moi de nous retirer dans un petit 
village du sud de la France. Cependant, mes aventures dans la traduction 
et la coopération internationale étaient loin d’être terminées. 

Je continuais à lire et à traduire des auteurs russes, principalement 
Kouprine et Bounine. Puis, en janvier 2005, j’appris fortuitement sur le 
site Internet de l’Observatoire Astronomique de Nikolaïev (NAO), qu’une 
biographie venait d’être consacrée à mon illustre aïeul Karl Christoforovitch 
Knorre, premier astronome de la Flotte de la mer Noire et premier 
directeur de l’observatoire naval de Nikolaïev.14 J’entrai aussitôt en 
relations avec les auteurs auxquels je proposai de traduire leur ouvrage en 
français. Ma proposition reçut un accueil enthousiaste et j’engageai une 
correspondance assidue avec le Professeur Gennady I. Pinigin, directeur 
du NAO et co-auteur de l’ouvrage avec son principal collaborateur 
scientifique G.M. Petrov. 

Bientôt, je constatai que je pouvais compléter leur ouvrage à l’aide de 
données puisées dans mes archives familiales, principalement le recueil 
généalogique composé par le Dr. Georg von Knorre15 et les mémoires de 
mon arrière grand-père Fiodor Karlovitch Knorre.16 D’un commun accord, 
il fut décidé non seulement de traduire l’ouvrage initial en français, mais 
aussi de l’enrichir de nouvelles données et documents que je pouvais 
apporter et même de lui adjoindre un chapitre rédigé par mes soins sur la 
descendance de Karl Knorre. J’ai raconté dans un article l’histoire de 
l’élaboration minutieuse de cette version française élargie.17 Le livre en 
français parut à Nikolaïev au printemps 2007.18 

A l’heure actuelle, ma collaboration avec le Professeur G.I. Pinigin se 
poursuit en vue de la rédaction d’une version anglaise encore élargie, où 
sera développé le thème des “dynasties” professionnelles dans la famille 
Knorre: astronomes, ingénieurs-constructeurs, médecins et musiciens. 
Nous sommes en train de rassembler de nouveaux documents à exploiter. 
Des pièces manuscrites de la main même de Karl Knorre viennent de 
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surgir du fond des archives du NAO. Il faut les déchiffrer, puis les 
traduire. Notre travail prend une ampleur inattendue. Telles sont les 
surprises que nous réservent les archives, paradis des chercheurs! 

Cette coopération internationale commencée il y a déjà plus de trois 
ans m’a permis de renouer des liens avec cette ville de Nikolaïev où ma 
famille a vécu si longtemps. Je pense notamment à ma grand’mère 
maternelle, Adèle de Knorre qui y résidait encore au début du XXe siècle 
avec son mari Vassili Ivanovitch Weiss et leurs trois premiers enfants. 
Elle enseignait la musique et le chant, tandis qu’il travaillait à la Banque 
Impériale du Commerce Extérieur. Il s’agit pour moi de véritables 
retrouvailles qui dépassent largement le cadre des activités habituelles 
d’un traducteur-rédacteur. La langue russe me devient de plus en plus 
familière et je me surprends souvent à penser en russe pour traduire 
ensuite en français le fruit de mes méditations… 

Ici, l’on touche au cœur de l’approche linguistique. Apprendre une 
langue, c’est aller vers l’autre. Il ne suffit pas de retenir du vocabulaire et 
des règles de grammaire. Il faut en plus adopter le mode de sensibilité de 
l’autre, qui se reflète dans son mode d’expression et ses tournures 
idiomatiques. Il faut arriver à se couler dans le moule d’une autre 
mentalité. A fréquenter intensivement les auteurs russes et les locuteurs de 
russe, l’on finit par se transformer et s’imprégner de leurs modes de 
sensibilité et d’expression. Peu à peu l’on se dégage de son carcan 
d’habitudes nationales et l’on dépasse le champ clos de son pays 
d’origine, en l’occurrence pour moi, l’espace hexagonal de la France. Ce 
n’est pas par hasard que les anciens Grecs avaient ce dicton: “Plus on 
connaît de langues, plus on gagne en humanité”. 

Je pense que mon expérience est partagée par tous les spécialistes de 
langues, par tous ceux qui ont fait l’effort de regarder ailleurs et de 
s’avancer vers l’autre. On donne ainsi une nouvelle dimension à sa vie et 
cela permet de connaître des expériences exaltantes, apportant un 
enrichissement personnel incomparable. On peut même y trouver son 
accomplissement. Je souhaite que mon expérience rapportée ici puisse 
encourager autant ceux qui enseignent les langues et forment les étudiants 
à la traduction, que les jeunes qui cherchent leur voie dans l’étude des 
langues, une voie qui peut devenir royale, pour peu que les compétences 
linguistiques soient assorties d’autres compétences. 

Aujourd’hui, en effet, le mot écrit et parlé agite, façonne et gouverne 
le monde au travers des moyens de communication de masse. Les enjeux 
sont diplomatiques, politiques, économiques, techniques, culturels, que 
sais-je encore, sans parler de la sphère privée. Dans cet immense concert 
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planétaire, l’anglais s’est imposé comme langue véhiculaire en devenant 
une sorte d’espéranto utilitaire. Mais l’on touche mieux le cœur des 
hommes en s’adressant à eux dans leur langue maternelle. Jamais la 
responsabilité des formateurs en langues, des interprètes et des traducteurs 
n’a été aussi grande. En luttant contre le phénomène “tour de Babel” qui 
isole chaque communauté linguistique et la transforme en ghetto, tous les 
traducteurs peuvent aujourd’hui, en cette époque de globalisation, œuvrer 
en faveur de la paix, de la démocratie et de l’harmonie dans le monde tout 
en accroissant la liberté des hommes à communiquer entre eux. Car sans 
liberté de communication, il n’est pas de démocratie. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 
МОНОЛОГУ ГАМЛЕТА “TO BE OR NOT TO BE” В 

УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДАХ 
 

У сучасному перекладознавстві утвердилася думка, що художній 
переклад є результатом взаємодії двох творчих начал – автора і 
перекладача, а також двох літератур і культур, результатом пізнання 
невичерпного художнього світу першотвору. Постійний розвиток 
перекладознавчої науки сприяє залученню до досліджень різноманітних 
підходів, зокрема такого новітнього підходу, який ґрунтується 
на методі зіставного концептуального аналізу текстів оригіналу 
і перекладу. Застосування методики концептуального аналізу 
(Ю. Степанов,1 О. Кубрякова,2 О. Кагановська3) у контексті художнього 
перекладу надає ширші можливості для проникнення у природу 
індивідуально-авторського світосприйняття, його розуміння як 
складника концептуальної картини світу і як внутрішньоорганічної й 
невіддільної субстанції твору. 

Переклад як особливий комунікативний акт розглядає 
“ комунікативна теорія перекладу” , що була запропонована О. Каде,4 
розвинута Г. Мірамом.5 Згідно з цією теорією, відправник 
повідомлення мовою оригіналу надає значення цьому повідомленню, 
користуючись власними системами знань про предмет та про ту мову, 
якою він формулює власне повідомлення. Ці системи знань прийнято 
називати “тезаурус”, тобто відправник повідомлення користується 
своїм предметним та мовним тезаурусом.6 

У наш час інтенсивно розробляється тезаурусний підхід до 
дослідження явищ світової культури. Тезаурус тут розглядається як 
характеристика образу культури в суб’єктивному засвоєнні (де 
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суб’єкт – від людини до людства). У тезаурусі головним стає “своє” 
(своя культура), а неголовним – “чуже”, процес розширення 
тезаурусу – це “засвоєння”, тобто перетворення “чужого” у “своє”. З 
погляду академіка Ю.С. Степанова, “ концепт – це як би згусток 
культури в свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у 
ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, за 
допомогою чого людина – рядова, звичайна людина, не ‘творець 
культурних цінностей’ – сама входить у культуру, а в деяких 
випадках і впливає на неї. На відміну від понять у власному сенсі 
терміну, концепти не тільки мисляться, вони переживаються. Вони – 
предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді і зіткнень. Концепт – 
основний осередок культури в ментальному світі людини” .7 

Під час перекладу перекладач стикається з оригіналом, автор 
якого зашифрував певне повідомлення для читачів, користуючись 
при цьому своїм предметним і мовним тезаурусом. Перекладач 
оригінального твору повинен, здійснюючи переклад, перш за все 
розшифрувати це повідомлення. Для цього він використовує власний 
предметний і мовний тезаурус, накладаючи таким чином свій 
тезаурус на тезаурус оригіналу. Мова є матеріальним конструктом, 
за допомогою якої створюється концептуальна картина світу. Тому 
перекладач під час перекладу добирає саме ті слова, за допомогою 
яких він відтворює та інтерпретує об’єктивно існуючу реальність. 

Варто зазначити, що існує декілька видів тезаурусу: тезаурус 
оригіналу (в якому в свою чергу можна виділити безпосередньо 
тезаурус автора поряд із тезаурусом героїв твору), тезаурус 
перекладача, тезаурус читача. У даній статті увага зосереджується 
на тезаурусі перекладача, який обмежений тією культурною епохою 
до якої належить перекладач, адже саме соціокультурні фактори 
визначають і формують мовну ментальність людини. Під культурною 
епохою слід перш за все розуміти певний тип комунікативних 
конвенцій та цінностей, позиції яких можуть змінюватись під 
впливом соціальних, політичних, економічних і культурних факторів. З 
розвитком історії змінюється особистість, її світобачення, світовідчуття, 
виникають нові форми людського пізнання, народжуються, розквітають 
та гинуть ідеї, які наповнюють живу свідомість людства і втілюються 
в мистецтві, культурі, практичній діяльності. Культурна епоха 
впливає на формування мовної і концептуальної картин світу 
перекладача, а отже певним чином формує тезаурус перекладача, що 
накладається на тезаурус оригіналу при перекладі.8 
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Дослідження здійснено на матеріалі трагедії В. Шекспіра 
“Гамлет, принц Данський”, зокрема монологу Гамлета “ To be or 
not to be” 9 та трьох його перекладів, що належать Г .Кочуру10 
(українською мовою), М. Лозинському11 і Б. Пастернаку12 (російською). 

Мета дослідження полягає у виявленні концептуальної картини 
світу перекладача шляхом тезаурусного й концептуального аналізу 
перекладів монологу Гамлета, аналізу, який передбачає пошук 
структурних одиниць мислення, омовлених у тексті та слугує вивченню 
організації знання про світ, яке представлене в семантиці мовного 
знака. Переклади розглядаються в роботі перш за все як втілення 
мовної та концептуальної картин світу перекладача. 

“Гамлетом” відкривається, за найпоширенішою періодизацією, 
другий, “трагічний” період творчості Шекспіра (1601-1608). Слід 
зазначити, що існує “Гамлет” як оригінальний твір, Гамлет як герой 
цього твору, і Гамлет як людина і представник тієї епохи, до якої він 
належить, тому що, як було вже зазначено, існує тезаурус автора і 
тезаурус героя. У даному випадку нас цікавить тезаурус Гамлета як 
героя. 

У третьому акті трагедії Гамлет промовляє монолог “To be or not 
to be?”. Цей монолог центральний і з погляду композиції, і з погляду 
суті образу, і головне, з погляду сенсу всієї трагедії в цілому. 

Щоб зрозуміти який смисл вкладає Гамлет у ті слова та 
словосполучення, які наявні в монолозі, чому він обирає саме ці 
слова, а не інші, звернемося до тезаурусу англійської мови.13 

Гамлет розпочинає свій монолог із запитання “To be or not to 
be?”. Якщо розглядати це у світлі концептів життя і смерті, то 
очевидно, що “бути” відноситься до життя, а “не бути”, у свою 
чергу, – до смерті. 

Що ж означає “to be” ? Який сенс вкладає Гамлет у ці слова? Він 
поясніє це далі у монолозі, використовуючи такі дієслова, як “to 
suffer” та “to take arms”, “to oppose”, “to end” . Тобто у житті є два 
варіанти: страждати і терпіти або озброїтися, протидіяти, 
боротися, покласти край, скінчити. 

Проти чого повинна боротися людина, що терпіти? Проти моря 
бід, з якими вона стикається протягом усього життя. Гамлет подає 
цілий перелік бід, що вписуються у концепт “біди, лиха”: 
• the slings and arrows of outrageous fortune – пращі і стріли 

обурливої, жорстокої долі. У тезаурусі англійської мови вираз 
“slings and arrows” трактується як ідіома і має значення “harshly 
critical comments” – жорстоко критичні коментарі. Гамлет не 
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говорить “fate”  або “destiny” , він обирає слово “fortune” , яке 
позначає і щастя, фортуну, багатство, щасливу долю, і рок, 
фатум, долю, тобто це якась вища сила, що керує долями людей, 
що впливає на перебіг життя; осмислюється в двох іпостасях: 
сила, що несе добро, – фортуна і сила, що несе зло, – фатум. 
Цілком можливо, що Гамлет обрав це слово не випадково, адже у 
ньому віддзеркалюється суть епохи Відродження, а саме той 
факт, що поряд з добрими вчинками людей завжди є лихі і 
недостойні, епоха Відродження не є винятком. Важливо 
усвідомлювати те, що Ренесанс і його небувала тонка людяність 
у мистецтві, науці, релігії, моралі і психології мав і свою 
зворотню сторону, ігнорувати яку неможливо.14 

• a sea of troubles – море бід (неспокій, хвилювання, тривога, 
хвороби); 

• the heart-ache – душевний біль, страждання; 
• the thousand natural shocks that flesh is heir to – тисяча природних, 

властивих людині потрясінь, наслідником яких є людська 
плоть, тіло. У словосполученні “natural shocks” бачимо 
протилежність, а саме “natural – unnatural”, тобто природними 
для людини, властивими людині є усі ті потрясіння (shocks), які 
вона не чекає, які не є природними за своїм визначенням (the 
state of being strongly impressed by something unexpected or 
unnatural) та не властиві людині. Знову бінарна опозиція, знову 
контраст значень. Можливо, Гамлет говорить це, щоб показати, 
що для людей ці потрясіння є природними, тому що вони самі їх 
спричинили. 

• the whips and scorns of time – батіг (хлист), презирство 
(насмішки) часу; 

• the oppressor’s wrong – несправедливість гнобителів; 
• the proud man’s contumely – приниження, зухвалість гордих; 
• the pangs of dispriz’d love – біль кохання, що не цінується; 
• the law’s delay– зволікання законів; 
• the insolence of office – зухвалість, зарозумілість, гордовитість 

влади; 
• the spurns that patient merit of the unworthy takes – презирлива 

відмова, відхилення, стусани, що сприймає терпляча заслуга 
(гідність, чеснота) недостойного, негідного. І знову протиріччя: 
“patient merit of the unworthy” – гідність та чеснота того, хто 
не є гідним, а не є гідним тому, що терпить (patient – це не тільки 
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терплячий, а й той, хто терпить страждання) стусани (spurns) 
замість того, щоб боротися і протидіяти. 
Коли герой промовляє фразу “to be”  він має на увазі не тільки 

бути, жити, а й бути в цьому житті кимось, щось собою являти, не 
марнувати час, дотримуватися правил, мати власну точку зору, тобто 
не просто існувати, а бути людиною, вдосконалюватися. Отже, 
Гамлет наділений внутрішньою свободою і активністю, здатністю 
творити свою долю, що цілком характеризує його як представника 
епохи Відродження. 

Називаючи всі ці лиха, Гамлет стверджує, що життя – це 
страждання, але трагедія Гамлета як представника епохи Відродження в 
тому, що він усвідомив, що усі ці лиха і біди породили самі ж люди, 
вони і є причиною тих бід, від яких самі ж і страждають. 

“Not to be” означає вмерти і таким чином позбавити себе 
страждань, тобто відноситься до концепту “смерть”. Гамлет пояснює: 
“to die: to sleep, perchance to dream” (вмерти – це заснути, бачити 
сни), вмерти дуже легко (When he himself might his quietus make with a 
bare bodkin). Отже, якщо людина не хоче боротися, то смерть – це 
єдиний спосіб позбавити себе страждань. З одного боку, це – кінець, 
якого кожен би щиро жадав (a consummation devoutly to be wish’d), 
але з іншого, люди не кінчають життя самогубством, а продовжують 
жити і страждати, тому що їх зупиняють вагання і сумніви, страх 
того, що їх чекає після смерті. Це не просто страх, адже Гамлет 
обирає слово “dread” , що означає жах, благоговійний страх, 
трепіт, тремтіння. Люди не знають чого їм чекати після смерті (in 
that sleep of death what dreams may come, the undiscover’d country from 
whose bourn no traveller returns). Для людей це – невідкрита країна, 
із-за кордонів якої жоден мандрівник, блукач не повертається. 
Саме страх невідомого спантеличує волю, бажання та змушує нас 
краще терпіти ті хвороби, зло, гріхи, що в нас є, аніж летіти до 
інших, про які ми нічого не знаємо: puzzles the will, And makes us 
rather bear those ills we have Than fly to others that we know not of? 

На цьому його роздуми не закінчуються, у кінці монологу він 
приходить до печального висновку: 

Thus conscience does make cowards of us all; 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o’er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pith and moment 
With this regard their currents turn awry, 
And lose the name of action. 
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Важливим є те, що мав на увазі Гамлет, говорячи “the pale cast of 
thought”. Якщо він використав слово “pale” як прикметник (блідий), 
то маємо блідий кидок (відтінок) думки. Але якщо Гамлет мав на 
увазі іменник (межа, кордон), що також може позначати слово 
“pale” ? Для Гамлета, який був представником епохи Відродження, 
було цілком природно заглиблюватися у свої думки, тому в даному 
випадку Гамлет скоріше говорить про межу тіні, яку відкидає 
розгорнена ним раніше в монолозі думка, і саме в цих затінених 
межах блідне колір рішучості, причому без жодного натяку на 
негативну характеристику власне думки або процесу мислення. 

І знову протиріччя: “enterprises lose the name of action” – 
ініціатива, заповзятість втрачають ім’я вчинку, дії, тобто ініціатива 
стає бездіяльною. Втрата найменування (lose the name of action) – 
під цим очевидно мається на увазі сліди давніх філософських 
суперечок між реалістами і номіналістами, учасником яких Гамлет – 
студент із Віттенберга – не міг не бути. Ця суперечка – частина 
університетської повсякденності і в цілому інтелектуального життя 
за часів Шекспіра. Тобто оригінал тексту багатошаровий, він 
сполучає тезауруси автора і героя. 

Монолог Гамлета закінчується думкою про природу роздумів. 
Перед нами відкривається розум героя, що аналізує не тільки 
дійсність і своє положення в ній, але й характер власних думок. Ця 
риса з’явилася в літературі саме в пору Пізнього Відродження. 
Предметом аналізу стає безпосередньо людська думка, те або інше 
співвідношення її з дійсністю та з тим, до кого ця думка приходить у 
голову. Самоперевірка, самоконтроль неминуче поєднуються з 
сумнівом. Так це й відбувається і з Гамлетом, який постійно прагне 
осмислити свої переживання й оцінити свій стан. 

Концепт “сумніви, вагання” відчувається у монолозі від початку 
до самого кінця. Гамлет використовує слово “question”, що позначає 
і питання, і вагання, проблему, яку потрібно якось розрішити, яка 
вимагає не просто відповіді на питання, а дискусію, спір. Те, що 
Гамлет не впевнений, підтверджують й такі слова, як “perchance”, 
“rub” , “pause”. 

Гамлет запитує: “Whether ‘tis nobler in the mind”? Для Гамлета, 
який був вихований на гармонійних ідеалах Ренесансу, дуже важливо 
саме те, що є благородніше, у чому більше гідності: терпіти, чи 
боротися. 

Що стосується концепту “я людина”, то у гендерному плані 
відчуваємо протистояння “he himself – all”, тобто я, особистість – 
інші, а з іншого боку, неусвідомлена ще Гамлетом до кінця 
самокритика індивідуалізму, що було характерним для представників 
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епохи Відродження, які разом з глибинами самоствердженої людської 
особистості надзвичайно гостро, глибоко і аж до справжнього трагізму 
відчували обмеженість і навіть безпорадність людського суб’єкта. За 
своєю стихійною напруженістю індивідуалізм Відродження був 
обмежений, він часто сам усвідомлював свою обмеженість. 

Отже, після детального тезаурусного аналізу монологу Гамлета, 
можна виділити в ньому такі концепти, як: 

Концепт “життя”: to be, to suffer, outrageous fortune, mortal coil, 
a weary life, bear. 

Концепт “смерть”: not to be, to die, to sleep, end, consummation, to 
dream, sleep of death, shuffle off, quietus, a bare bodkin, the undiscover’d 
country, bourn, no traveller, fly. 

Концепт “лиха”: the slings and arrows of fortune, a sea of troubles, 
the heart-ache and the thousand natural shocks, the whips and scorns of 
time, calamity of so long life, ills, fardels, the oppressor’s wrong, the 
proud man’s contumely, the pangs of dispriz’d love, the law’s delay, the 
insolence of office, the spurns. 

Концепт “я людина”: nobler, mind, devoutly, to be wished, oppressor, 
proud man, patient merit, unworthy, he himself, conscience, cowards. 

Концепт “страх”: dread, puzzles, makes, cowards, sicklied over, 
pale, turn awry, lose. 

Концепт “вагання”: question, or, whether, perchance, rub, pause. 
Концепт “дія”: to take arms, opposing, end, native hue of resolution, 

cast of thought, enterprises of great pith and moment, action. 
Усі ці концепти знаходяться у постійній взаємодії і складають 

життя людини, яке можна представити у вигляді схеми: 
 

man 

calamity, ills 

death life 

calamity, ills 

action pause dread 

life without ills 
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Тезаурусний і концептуальний аналіз монологу Гамлета “To be or 
not to be” в оригіналі дозволяє охарактеризувати Гамлета як особистість, 
яка звикла думати, що для людини цілком природно бути 
справедливою і розумно користуватися своєю волею, яка вихована 
на гуманістичних ідеалах епохи Відродження і від цього нікуди 
відступити не може, але Гамлет – це ще й людина, яка усвідомила, 
що людська природа схильна не лише до добра, а й до зла, що в 
суспільному житті закладені й такі потенції, які роблять зло 
неминучим. І в цьому усвідомленні його велика трагедія. 

М.Л. Лозинський, Б.Л. Пастернак та Г.П. Кочур належать до 
найвідоміших перекладачів ХХ століття, творчий доробок яких 
непомірно збагатив національну культуру Росії й України. Серед 
великої кількості перекладів монологу Гамлета ми обрали переклади 
саме цих трьох майстрів перекладу для здійснення тезаурусного й 
концептуального аналізу монологу. 

Отож подивимось, як перекладачі вписують свій тезаурус і своє 
бачення світу при перекладі монологу Гамлета. 

Концепт “життя”:  to be, to suffer, outrageous fortune, mortal coil, 
a weary life, bear. 

М.Л. Лозинський: быть, покоряться, яростная судьба, бренный 
шум, нудная жизнь, терпеть. 

Б.Л. Пастернак: быть, терпеть, обидчица судьба, покров земного 
чувства, ноша жизненная, мириться. 

Г.П. Кочур: бути, терпіти, навісна доля, вантаж земної 
суєти, тягар життєвий, миритись. 

Отже, для Лозинського життя є “нудным” , в той час як Пастернак 
взагалі не переклав слово “weary” , додавши лише при перекладі 
“fardels”  прикметник “жизненная” . Кочур також не переклав слово 
“weary” , і додав прикметник “життєвий”  до “fardels” . Але він 
обирає не “ ноша” , яке є більш нейтральним, він вкладає увесь свій 
біль у слово “тягар” , отож життя для нього – це тягар, це слово 
безперечно несе в собі більш негативну конотацію, аніж “ ноша” , що 
вважає більш доцільним Пастернак. 

Лозинський обирає “ покоряться”  при перекладі дієслова “to 
suffer”, у Пастернака відчуваємо додатковий відтінок особистої 
образи (“ обидчица судьба” ), він підкреслює емоційну сторону 
земного існування (для нього життя – це, перш за все, “ покров 
земного чувства” ). Для Кочура життя – це “ вантаж земної суєти” , 
це “тягар” , з яким людина “мириться” . 
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Ми бачимо абсолютно різні погляди на життя, серед яких до 
оригіналу ближчий переклад Лозинського. 

Лозинський обирає прикметник “нудне”  для характеристики 
життя, один із варіантів якого – просто “ покоряться судьбе” , яка є 
перш за все “яростной”  (саме це слово обирає перекладач з можливих 
варіантів жестокий, неистовый, возмутительный, оскорбительный, 
вопиющий, скандальный). 

Абсолютно інший погляд на життя у Пастернака, який вважає за 
краще не виказувати свого негативного ставлення до життя, чому й 
не використовує жодного прикметника з негативним значенням при 
перекладі, але Пастернак акцентує увагу на тому, що для нього саме 
доля є “ обидчицей” , яку необхідно терпіти. 

Кочур говорить про життя як “тягар” , який люди повинні 
терпіти, а про долю, як про “ навісну” . Саме в нього відчуваємо 
найсильніший відбиток негативного ставлення до “ важких ударів 
долі” , від яких йому довелося страждати у житті. 

Концепт “смерть”: not to be, to die, to sleep, end, consummation, to 
dream, sleep of death, shuffle off, quietus, a bare bodkin, the undiscover’d 
country, bourn, no traveller, fly. 

М.Л. Лозинський: не быть, умереть, уснуть, кончить, развязка, 
видеть сны, смертный сон, сбросить, расчет, простой кинжал, 
безвестный край, нет возврата земным скитальцам, спешить. 

Б.Л. Пастернак: не быть, забыться, умереть, предел сердечных 
мук и тысячи лишений, забыться, скончаться, сном забыться, 
цель, видеть сны, смертном сне, покров земного чувства снят, 
просто сводит все концы удар кинжала, страны, откуда ни один 
не возвращался, бегством к незнакомому стремиться. 

Г.П. Кочур: не бути, вмерти, заснуть, скінчиться, кінець, 
бачити сновиддя, смертельний сон, скинем, удар кинджала все 
скінчає, незвідана країна, не вертався жоден подорожній, спішити. 

Що ж стосується смерті, то для Лозинського це – “ развязка” , 
“расчет” , її можна здійснити за допомогою “простого кинжала” . Для 
Пастернака смерть – це “ предел сердечных мук и тысячи 
лишений” , слово “consummation” він перекладає як “ цель” , яку ми 
досягаємо, коли “просто сводит все концы удар кинжала” . Кочур 
вважає доречним слово “ кінець” : “ удар кинджала все скінчає” . 

Цікавим є той факт, що у Лозинського “the undiscover’d country” – 
це “ безвестный край” , у Пастернака – “ страна” , а у Кочура – 
“ незвідана країна” . Цілком можливо, що питання не тільки в 
лексичних засобах. Дослівний переклад “ невідкрита країна”  сказав 



263 

би дуже багато тому культурному колу, де Шекспір священний. Тут 
виникають ремінісценції з містичним досвідом, життям після смерті, 
чого майже або зовсім не було в культурному крузі радянських 
читачів перекладів Лозинського, Пастернака і Кочура. В атеїстичному 
оточенні такого роду деталі і не потрібні, і не помітні. 

Концепт “лиха”: the slings and arrows of fortune, a sea of troubles, 
the heart-ache and the thousand natural shocks, flesh is heir to, calamity 
of so long life, the whips and scorns of time, the oppressor’s wrong, the 
proud man’s contumely, the pangs of dispriz’d love, the law’s delay, the 
insolence of office, the spurns, fardels bear, to grunt and sweat under a 
weary life, ills we have. 

М.Л. Лозинський: пращи и стрелы судьбы, море смут, тоска и 
тысяча природных мук, наследье плоти, бедствия, плети и 
глумленье века, гнет сильного, насмешка гордеца, боль презренной 
любви, судей медливость, заносчивость властей и оскорбленья, 
плестись с ношей, охать и потеть под нудной жизнью, невзгоды 
наши. 

Б.Л. Пастернак: удары и щелчки судьбы, море бед, сердечные 
муки и тысяча лишений, присущих телу, несчастья, униженья 
века, позор гоненья, выходки глупца, отринутую страсть, молчанье 
права, надменность власть имущих и судьбу больших заслуг перед 
судом ничтожеств, кряхтя под ношей жизненной плестись, 
знакомым злом. 

Г.П. Кочур: важкі удари долі, моря мук, сердечний біль і тисячі 
турбот, судились тілу, нещастя, глум часу, ярмо гнобителів, пиху 
зухвальців, зневажену любов, суди неправі, нахабство влади, 
причіпки й знущання, потіти, вгинаючись під тягарем життєвим, 
відоме лихо. 

“the slings and arrows of fortune” – Лозинський зберігає авторську 
метафору “ пращи и стрелы судьбы” , засновану на основі подібності 
між зброєю і невдачею, тоді як Пастернак розвиває її в метонімію на 
основі суміжності між зброєю і ефектом від його застосування 
“ удары и щелчки судьбы” , Кочур залишає лише “ удари долі” , але 
підкреслює прикметником “ важкі”  нестерпність цих ударів, які 
йому довелося пізнати у житті. 

“thousand natural shocks” – жоден з перекладачів не дає прямий 
переклад слову “shocks” – потрясіння, завдяки чому збереглася б 
бінарна опозиція, яка присутня в оригіналі (natural – unnatural), 
більш того, лише у Лозинського наявний прикметник “natural”  – 
“ природних” , що ж до слова “shocks”, то кожен з перекладачів 
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обирає те слово, яке відображає саме його уявлення про потрясіння, з 
якими стикається людина: для Лозинського це – “муки” , для 
Пастернака – “ лишения” , для Кочура – “турботи” . 

“the whips and scorns of time” – той час, коли Лозинський і 
Пастернак перекладають “time”  як “ век” , тобто обмежуються 
певною епохою, Кочур вкладає більш широкий смисл і перекладає 
“time”  саме як “ час”  (не випадково він обирає слово “ час” , адже на 
його долю випало забагато страждань: довелося пізнати і страх війни, 
і репресії, і бути в’язнем ГУЛАГу). 

“oppressor’s wrong”: Лозинський обирає “ гнет сильного” , 
Пастернак – “ позор гоненья” , що не відповідає оригіналові. Але для 
нього, як для людини, необхідно було підкреслити, що саме “ позор 
гоненья”  відноситься до нещасть, які спричинили люди і терплять їх. 

Кочур обирає “ ярмо гнобителів” , тому що він перебуваючи у 
страхітливих умовах ГУЛАГу намагався працювати над перекладами, 
щоб зберегти свій дух, щоб він не був уярмлений в часі, щоб із-за 
колючого дроту з високою напругою, після непосильної фізичної 
праці, простував він за Й.В. Ґете на береги Рейну, за П. Верленом – у 
французькі імпресіоністичні пейзажі, за лордом Байроном – до 
Альбіону. 

Словосполучення “the proud man’s contumely” зберігається 
незмінним у Лозинського “ насмешка гордеца” , у Кочура ми читаємо 
“пиху зухвальців” , що теж досить близько, а для Пастернака насмішки 
гордих – це ніщо інше, як “ выходки глупца” , він прирівняв гордість, 
що насміхається, до дурості. 

“the pangs of dispriz’d love” – “ боль презренной любви”  у 
Лозинського, а у Пастернака це – “ отринутая страсть” . 

На думку Кочура, не потрібно пояснювати, що “ зневажена 
любов”  спричиняє біль, тому він не перекладає “the pangs”. 

“the law’s delay” – Лозинський передає точне значення слова 
“delay” , тоді як Пастернак зберігає авторську метонімію, засновану 
на суміжності між діяльністю суддів і законом, який вони 
представляють. У Кочура це – “ суди неправі” , напевно ті, які 
засудили його до відбування покарання у ГУЛАГу. 

“the insolence of office” – для Лозинського найбільша вада влади – 
“ заносчивость” , для Пастернака – “ надменность” , а для Кочура – 
“ нахабство” . Ці слова власно демонструють відношення кожного з 
перекладачів до влади тієї епохи, представниками якої вони були. 
Нагадаємо: Лозинський здійснив переклад “Гамлета” у 1933 році, 
Пастернак – у 1940, а Кочур – наприкінці 50-х рр. ХХ ст. 
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Ті лиха, від яких ми страждаємо, Гамлет називає “ills we have”: 
“ невзгоды наши”  (Лозинський), “ знакомое зло”  (Пастернак) “ відоме 
лихо”  (Кочур). 

Гамлет обирає слово “calamity” , яке певним чином узагальнює 
людські біди й лиха, для Лозинського це “ бедствия” , для Пастернака та 
Кочура – “ нещастя” . 

Концепт “я людина”: nobler, mind, devoutly, to be wished, oppressor, 
proud man, patient merit, unworthy, he himself, conscience, cowards, of 
us all. 

М.Л. Лозинський: благородней, дух, жаждать, сильный, гордец, 
безропотная заслуга, он сам, раздумье, трусы, нас. 

Б.Л. Пастернак: достойно, душа, желанная, гоненье, глупец, 
большая заслуга, ничтожество, мысль, трусы, всех. 

Г.П. Кочур: більше гідності, жаданий, гнобителі, зухвальці, 
гідний, недостойні, роздум, боягузи, з нас. 

Лише Лозинський залишає он сам (he himself), зберігаючи 
протистояння людина, особистість – інші. Можливо це збереження 
можна пояснити не тільки бажанням бути ближче до оригіналу, але й 
демонструванням того, що для поета дуже важливо було знайти свою 
творчу індивідуальність, пошукам якої він власне й присвятив своє 
життя. 

Під час перекладу слова “nobler”  Кочур і Пастернак обирають 
синоніми “ більше гідності”  та “ достойно” , Лозинський залишає 
“ благородней” . 

Що стосується протистояння “patient merit – unworthy”, у 
Пастернака воно має вигляд “ большая заслуга – ничтожество” , у 
Кочура “ гідний – недостойні” , а у Лозинського маємо лише 
“ безропотная заслуга” , яка зазнає “ оскорбленья”  (spurns). 

Для передачі смислу слова “conscience” Лозинський і Кочур 
обирають: “роздум” , а Пастернак “мысль” . Залишається невирішеним 
питання, про яке мислення тут йде мова, про споглядання самого 
себе і своїх вчинків як би із сторони або ж (і це, на наш погляд, 
правильне рішення питання) прагнення додумати до кінця. 

Концепт “страх”: dread, puzzles, makes, cowards, sicklied over, 
pale, turn awry, lose. 

М.Л. Лозинський: страх, смущать, внушать, трусы, хиреет, 
бледный, сворачивает в сторону, терять. 

Б.Л. Пастернак: боязнь, склонять, мириться, трусы, блекнет, 
тусклый, меняют путь, терпят неуспех. 
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Г.П. Кочур: страх, миритись, боягузи, блідою барвою вкриває, 
збочує, тратячи. 

У Лозинського і Кочура “dread”  – це “ страх” , у Пастернака – 
“боязнь” , Пастернак вважає доцільним перекласти “lose”  як “терпят 
неуспех” . 

Концепт “вагання”: question, or, whether, perchance, rub, pause. 
М.Л. Лозинський: вопрос, иль, быть может, трудность, сбивает 

нас. 
Б.Л. Пастернак: вопрос, ль, иль, вот и ответ, объясненье. 
Г.П. Кочур: питання, чи, може, перепона. 
Аналізуючи концепт “вагання”, варто звернути увагу на те, що 

атмосфера сумніву проходить крізь увесь монолог лише у Лозинського, 
у той час, коли у Кочура слів, що виражають сумніви, вже менше, а у 
Пастернака взагалі після питання отримуємо “ответ” , “объясненье” , 
тобто він не зберігає структуру монологу, якому притаманні сумніви 
і вагання. 

Концепт “дія”: to take arms, opposing, end, native hue of resolution, 
cast of thought, enterprises of great pith and moment, action. 

М.Л. Лозинський: ополчась, сразить противоборством, 
решимости природный цвет, налет мысли бледной, начинанья, 
внесшиеся мощно, действие. 

Б.Л. Пастернак: встретить с оружьем, положить конец, цвет 
решимости природной, свет бледного ума, замыслы с размахом и 
почином, самая цель. 

Г.П. Кочур: стати збройне, край покласти борнею, рішучості 
природжений рум’янець, вкриває думка, величний намір, вчинок. 

Дія для Лозинського – це “ противоборство” , “природный цвет 
решимости” , “ начинанья” , “ действие” , для Пастернака – “ цвет 
решимости природной” , “ замыслы” , “ самая цель” , для Кочура – 
“ борня” , “ рішучості природжений рум’янець” , “ величний намір” , 
“ вчинок” . Цікавим є словосполучення “ рішучості природжений 
рум’янець” , тобто Кочур пов’язує рішучість перш за все з молодістю, 
для якої характерні величні наміри, які “ блідою барвою вкриває 
думка” . 

Тут простежується певна життєва позиція, певна мета у житті, 
яка є різною у перекладачів, і яку вони досягають різними шляхами, 
кожен по-своєму: Лозинський: “начинанья – решимость – действие” ; 
Пастернак: “решимость – замыслы – самая цель” ; Кочур: “рішучість 
– величний намір – вчинок” . 
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Якщо спробувати скласти схему життя людини для кожного з 
перекладачів на основі аналізу їхніх тезаурусів, то отримаємо наступне: 

М. Лозинський: 
 

Людина у житті зустрічає “ бедствия, невзгоды” , яким вона 
повинна протидіяти, бажання жити без бід потребує “ действия” . 
Але людина зазнає постійні вагання, вона починає міркувати, власне 
“раздумье”  заважає їй бути рішучою, у чому і є головна “трудность” , 
адже не відбувається ніякого “ действия” , а отже життя без бід не 
стає реальністю. У смерті людина вбачає “безвестный край” із 
“сокрытыми невзгодами” , тому думка про самогубство як позбавлення 
від цих “ невзгод”  не реалізується, а залишається лише думкою. 

Л. Пастернак: 

 
 
 

человек 

несчастье, зло 

смерть жизнь 

несчастье, зло 
 

 цель вопрос – ответ боязнь 

жизнь без бед 

человек 

бедствия, невзгоды 
 

смерть жизнь 

бедствия, невзгоды 
 нененевзгоды 

действие сомнение, трудность страх 

жизнь без бед 
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Згідно цієї схеми людина зустрічається зі “ злом” і “несчастьем” у 
житті, для того, щоб позбутися цих нещасть і зла, вона перш за все 
повинна досягти своєї цілі у житті, на шляху до своєї цілі в людини 
можуть з’являтися запитання, на які вона згодом отримує відповідь і 
пояснення, що “мысль” робить боягузів з людей й від неї “ замыслы 
с размахом и почином меняют путь и терпят неуспех у самой 
цели” . Дуже важливо, що питання, які іноді турбують людину, не 
встигають перерости у сумніви й ці сумніви не пронизують усе 
життя людини. До смерті, до цієї країни з невідомим злом, людина 
відчуває “ боязнь” , тому й не використовує можливість припинити 
зло, з яким вона постійно стикається у житті шляхом розправи над 
власним життям. 

Г. Кочур: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У даній схемі людина стикається з “ нещастям” і “ лихом” у 
житті, яким вона протидіє, але у житті людини присутні сумніви, які 
й зводять нанівець усю рішучість. Ці сумніви поряд із роздумом є 
перепоною до “ дії” , яка могла б звільнити усіх від страждань. Іншим 
варіантом, що звільняє від страждань є смерть, або “ незвідана 
країна” , яка викликає, породжує страх перед невідомим і стримує 
людину від самогубства. 

Надані схеми є відображенням концептуальної картини світу 
перекладачів. При порівнянні зі схемою, яка була складена на основі 
аналізу тезаурусу Гамлета в оригіналі, варто зазначити, що у всіх 
випадках схеми різні. 

Тезаурусний і компаративний концептуальний аналіз перекладів 
монологу Гамлета дозволяє відзначити індивідуальні особливості 

людина 

нещастя, лихо 

смерть життя 

нещастя, лихо 

дія сумніви, перепона  страх 

життя без бід 
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стилю кожного перекладача і, отже, індивідуальну інтерпретацію 
твору у середині загальнокультурного сприйняття іншомовного тексту 
та зробити наступні висновки: 
1. Різні грані особистості принца Данського кожний перекладач 

відтворив по-своєму. Якщо Гамлет В. Шекспіра – це поєднання 
думки, емоцій та дії, то Гамлет М. Лозинського – це передусім 
думка. Кочурівський принц – освічений юнак, не так відсторонений 
від реальності, як герой М. Лозинського. Його мова – взірець 
академізму. Гамлет Б. Пастернака – це дія. Його мова дуже 
динамічна, конкретна. У Г. Кочура принц Данський більш 
чутливий і ближчий до дії, ніж Гамлет М. Лозинського, але і не 
такий рішучий, як Гамлет Б. Пастернака. 

2. Справжній майстер перекладу перекладає те, що промовляє до 
його власної душі, він чужими словами передає свої власні 
думки і почуття, обирає під час перекладу саме ті слова, які 
відображають його світосприйняття, саме тоді й відбувається 
накладання тезаурусу перекладача на тезаурус оригіналу і 
народжується витвір мистецтва, який містить у собі діалектично 
пов’язані тезауруси оригіналу і перекладача і який читач буде 
сприймати й інтерпретувати з урахуванням власного тезаурусу. 
Залучення тезаурусного й концептуального підходу до розгляду 

традиційної перекладознавчої проблематики дозволяє по-новому 
проаналізувати найважливіші питання теорії і практики художнього 
перекладу, а саме – питання про співвідношення творчої індивідуальності 
автора оригіналу та перекладача, про накладання тезаурусу перекладача 
на тезаурус оригіналу під час перекладу й відображення концептуальної 
картини світу перекладача у перекладі. 
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Костенко А.П. 
 

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ НА 
ПРИКЛАДІ ТВОРІВ М. СПАРК “THE COMFORTERS” ТА І. ВО 

“A HANDFUL OF DUST” 
 

Проблема іронії та її реалізації в художньому творі знаходить 
відображення у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних лінгвістів і 
літературознавців. Більшості праць властивий полемічний характер, 
оскільки не існує єдиного і чіткого визначення поняття “ іронія”, а 
також чіткого розмежування між іронією, гумором та сатирою. Іронії 
надають місце між гумором і сатирою. Головною рисою, яка зближує 
іронію з різними типами комічного, вважається наявність протиріччя 
між формою і змістом. Існуючий підхід до іронії як до способу 
світосприйняття привів і літературознавців, і лінгвістів до необхідності 
розмежування двох понять: іронія як засіб, техніка, стилістичний 
прийом й іронія як результат – іронічний смисл, який створений 
різними засобами мови. 

Лінгвістичні засоби вираження іронії вивчалися на матеріалі 
різних мов і типів мовлення. Так, М.А. Багдасарян розглядає іронію 
у французькій мові. О.А. Лаптєва провела аналіз стилістичних прийомів 
створення іронії в сучасному газетному тексті на матеріалі російської 
мови. Е. Ганс розглядав засоби вираження іронії в порівнянні із 
засобами вираження гіперболи у французькій поетичній мові. На 
матеріалі англійських і американських художніх творів мовленнєву 
природу і функціонування стилістичного прийому іронії вивчали 
Н.К. Саліхова, Ж.Є. Фомичева, А.В. Сергієнко. Проте ряд питань 
залишається недостатньо дослідженим, висновки суперечливі і 
вимагають подальшого аналізу та теоретичного осмислення. Це 
стосується питань лінгвістичної диференціації поняття іронія, так як 
на сьогодні не існує єдиного визначення поняття іронії, визначення 
характеру та діапазону мовних засобів її реалізації в сучасній 
художній літературі. 
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Актуальність теми полягає передусім у потребі систематизації 
поглядів на іронію у лінгвістиці, у потребі системного вивчення 
мовних засобів реалізації категорії іронії в англомовних творах, що 
сприятиме їх всебічній інтерпретації. 

При дослідженні феномена іронії неминуче виникає питання: яке 
місце іронія займає в мові, до якого виду реальності її віднести? Чи 
можна вважати іронію чисто лінгвістичною реалією? Щоб відповісти 
на дане питання, потрібно врахувати те, що іронія має дві грані: 
внутрішню і зовнішню. З боку першої, вона – духовний феномен, 
явище людського настрою, яке, як будь-яке духовне формоутворення, 
не залежить від мови. Проте практично іронія може виявити себе 
тільки в слові і через слово. Ця обставина і є передумовою її 
лінгвістичного аналізу, дає можливість розглядати іронію не тільки 
як категорію філософії і літературознавства, але і як феномен 
лінгвістики. 

На сьогодні єдиного визначення іронії не існує. Будемо 
дотримуватися визначення іронії О.С. Ахманової: “ Іронія – це троп, 
який полягає у вживанні слова в значенні, зворотному буквальному, з 
метою тонкої чи прихованої насмішки, яка має форму позитивної 
характеристики чи схвалення”. 1 

З часом як розуміння іронії, так і сама її техніка значно 
змінилися і ускладнилися. Справа в тому, що іронія (а також гумор і 
сатира) часто читається між рядків, вона може бути як би розлита по 
всьому тексту, іноді дуже великому. Більш того, багато дослідників 
(Н.К. Саліхова, Я.Є. Ельсберг, А.З. Вуліс, А.А. Щербина) відзначають, 
що іронія – це вже не тільки і навіть не стільки стилістичний прийом, 
скільки спосіб світосприйняття, стан духу, спосіб мислення, що 
непомітно виник як загальна тенденція нашого часу. Іронія як скрита 
насмішка, яка виражена прямо протилежним текстом, дозволяє 
побачити те, що автор хоче сказати насправді. При цьому слід 
сказати, що іронія створюється засобами всіх мовних рівнів – 
лексичними, семантичними, синтаксичними і на рівні тексту. 
Починаючи з лексичного рівня, у всіх випадках має місце 
гіперсемантизація значення, тобто на одиницю виразу потрібно 
більше змісту, ніж зазвичай. Іронія як один із способів вторинної 
номінації безпосередньо пов’язана з експресивно-образним і емоційно-
оцінним вживанням мовних одиниць, а значить, і з вираженням 
модальності. Модальність – це мовна категорія, що виражає оцінку 
мовцем способу існування зв’язку між об’єктом дійсності та його 
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ознакою, а також ступінь пізнання та бажаності здійснення цього 
зв’язку для мовця. 

У випадку іронії між узуальним (узагальненим) і оказіональним 
(ситуативно конкретизованим) значенням виникають не співвідношення, 
а ті протиріччя, які спричиняють суб’єктивно-оцінну модальність 
негативного характеру. Під суб’єктивно-оцінною модальністю, слід 
за А.В. Куніним, розуміємо “ об’єктивно-суб’єктивне відношення 
людини до об’єкта, яке виражене мовними засобами експліцитно чи 
імпліцитно”. 2 Вказана взаємодія являється механізмом реалізації 
іронічного смислу і проявляється однаково на всіх мовних рівнях: від 
лексичного до текстового. На лексичному і синтаксичному рівнях 
вона актуалізується у вигляді протиріччя між прямим і переносним 
значенням лексичної одиниці, між формою і змістом синтаксичної 
моделі. При всьому різноманітті позитивно – і негативно-оцінних 
суб’єктивно-модальних смислів (любов, захоплення, зневага, 
незадоволення) лише іронія представляє собою приховану модальність. 
У художніх текстах вона є художньою формою авторської оцінної 
позиції. Створення іронічного смислу обумовлене наміром автора 
виразити своє відношення до дійсності непрямим, опосередкованим 
шляхом, відхилитися від зображуваної ситуації, подивитися на неї зі 
сторони, тобто оцінити ситуацію, формально не роблячи цього, 
іншими словами, наміром приховати модальність висловлювання. 

Механізм іронії – не одноплановий в своєму структурному 
вираженні і неоднорідний з погляду смислової характеристики. У 
плані структурного вираження стилістичний прийом іронії може 
реалізуватися словом у складі словосполучення, окремим самостійним 
словом, словосполученням, а також словом у реченні й реченням у 
цілому, осмисленим як іронічне. У плані семантики іронія має два 
джерела іронічного осмислення: 1) найпоширеніший випадок 
одночасної реалізації двох значень слова – словникового і 
контекстуального – при їх протилежності один одному за змістом 
думки; 2) слово в своєму прямому словниковому значенні протилежне 
змісту контексту (цей випадок зустрічається рідше). Таким чином, 
під час іронічного вживання мовної одиниці при одному плані 
вираження є два плани змісту, причому ці два плани одночасно 
співіснують в свідомості читача, тобто відбувається розширення 
смислового діапазону слова, яке вживається з іронічним 
комунікативним завданням. 

Найпростіший випадок реалізації іронії, коли іронія реалізується 
окремим словом (найчастіше іменником, рідше дієсловом чи 
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прикметником). У випадку реалізації іронії окремим самостійним 
словом, іронія досліджується за такими схемами “blame by praise” та 
“praise by blame”. Механізм іронії добре пояснюється формулою, 
яку запропонувала С.І. Походня, 321 SSS →↔ , де 1S  – пряме значення 
слова, 2S  – переносне чи контекстуальне значення, 3S  – значення, яке 
виникло при взаємодії перших двох значень.3 Лексичні одиниці 
позитивної (рідше нейтральної) семантики змінюють її в контексті на 
негативну. Саме накладання негативного/контекстуального значення 
на позитивне словникове створює нове імпліцитне модальне 
значення лексичної одиниці. Значно рідше зустрічаються випадки 
накладання позитивного/контекстуального значення на негативне 
словникове. Незважаючи на зворотній порядок зміни значення, вони 
цілком підходять запропонованій схемі – на основі взаємодії 1S  і 2S  
виникає імпліцитне модальне значення. 

Роман І. Во “A Handful of Dust”  є яскравим зразком реалізації 
іронії на рівні слова. Звернемося безпосередньо до тексту і 
розглянемо приклади, в яких виділений мовностилістичний засіб 
реалізації іронії за формулою 321 SSS →↔ . З особливою іронічною 
злістю звучать перші рядки роману І. Во “A Handful of Dust” : «“Was 
anyone hurt?” “No one I am thankful to say,” said Mrs. Beaver, “except 
two housemaids who lost their heads and jumped through a glass roof 
into the paved court. They were in no danger. The fire never properly 
reached the bedrooms I am afraid. Still they are bound to need doing up, 
everything black with smoke and drenched in water and luckily they had 
that old-fashioned sort of extinguisher that ruins everything. One really 
cannot complain. The chief rooms were completely gutted and everything 
was insured. Sylvia Newport knows the people. I must get on them this 
morning before that ghoul Mrs. Shutter snaps them up”».4 Пряме 
словникове значення слова “luckily”  “ на щастя”  суперечить 
контексту. “ На щастя” , там був вогнегасник, який все знищив, і 
місіс Бівер відкривається велике поле діяльності для ремонту 
будинку, на якому вона добре заробить. І виникає нове імпліцитно 
виражене значення, яке сконцентровує в образі цієї жінки все 
найгидотніше, мерзенне, низьке. Місіс Бівер є уособленням настирливо 
активної капіталістичної діяльності, образною типізацією скнари-
накопичувача, вона проникає у всі пори суспільства, не пропустить 
найменшої можливості заробити навіть на чужому нещасті. 

Перейдемо до складнішого способу реалізації іронічної модальності 
– словосполученням. Словосполучення розглядається зі словом як 
рівноправна одиниця номінації. Іронія переважно реалізується 
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словосполученням зі структурною схемою А+N (з варіантом intens + 
A + N). В англійській мові можливі структури N’sN, NofN, V+adv. 
Перш за все зупинимося на групі A+N. На думку С.І. Походні саме 
прикметник являється тим центром, у якому реалізується іронія: “ в 
силу своєї семантики прикметнику в більшій мірі, ніж іншим 
частинам мови, властива наявність семи оцінювання в смисловій 
структурі”. 5 Семантика іменника в даному випадку має другорядне 
значення, так як іменником позначається предмет іронізування, а 
теоретично іронізувати можна над будь-яким явищем дійсності. 

Дуже широка гамма почуттів реалізована в наступному прикладі 
з твору М. Спарк “The Comforters” : “Well – take me to the Edmont, 
then”, he said. “Would you care to stop on the way and join me for a 
cocktail? On me. I’m loaded”. “Can’t do it”. He certainly was a good 
company. Terrific personality”. 6 Ситуація така: один із героїв 
розмовляє з таксистом, він дуже хоче поспілкуватися з людьми. У 
цих словосполученнях прикметники good і terrific входять у групу 
прикметників з архисемою “ оцінка”  і містять в собі позитивний 
емоційний компонент: good (adequate, ample, sufficient, satisfying), 
terrific (unusually fine, admirable). Що стосується іменників company і 
personality, вони скоріше нейтральні за своєю семантикою, а 
позитивна/негативна оцінка залежить тільки від прикметників. У 
контексті на позитивні прямі значення словосполучень 1S  накладаються 
негативні контекстуальні 2S  (“ поганий товариш”, “ нецікава 
особистість” ) і виникає імпліцитне значення 3S  з відтінком 
модальності: “ шкода, що ти така черства людина, не хочеш мені 
допомогти” . 

Розглянемо стереотипні словосполучення, що активно створюють 
іронію. Великий інтерес викликають словосполучення, які побудовані за 
структурною схемою N of N (з варіантом N of AN): heart of gold, 
crown of thorns, angel of mercy, cry of deadly pain, pearls of wisdom, 
flower of the desert. Ці словосполучення відрізняються більшим 
структурним злиттям і, виходячи з цього, великим ступенем 
передбачуваності компонентів. 

Мова багатьох персонажів М. Спарк насичена фразами-кліше, 
від чого їхні слова набувають яскраво вираженого іронічного звучання 
та значення. Звернемося до тексту М. Спарк: “She started off on her 
errand of mercy”. 7 Пряме високе книжне значення словосполучення 
errand of mercy (місія милосердя) та оказіональне насмішливе 
значення, яке виникло в такій ситуації: М. Хог таємно прочитала 
лист одного з героїв і відправилася до його матері, щоб розповісти 
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зміст даного листа. Поєднання цих двох значень призводить до 
виникнення іронії. 

У наступному прикладі іронія реалізується за формулою A+N: 
“Eight o’clock”, he said ominously, “does not mean eight-oh-five”. “I 
will add that to my collection of immortal sayings”, I promised”.8 Вживання 
стереотипного словосполучення з його традиційним узуальним 
значенням “ цінний, глибокий за змістом” відносно явної банальності 
висловлювання першого учасника діалогу створює імпліцитне 
модальне значення “ ваша дурість явна і смішна”.  

Наступним засобом вираження іронії постають оказіональні 
новоутворення. Вони цілком залежать від багатства фантазії і 
своєрідності світосприйняття автора. Для створення даної іронії 
часто використовуються епітети і метафори, але найчастіше 
використовуються розгорнуті порівняння. У випадку індивідуальних 
новоутворень, які породжують величезне різноманіття асоціацій, 
контексти давати взагалі не потрібно, оскільки іронія відчутна (саме 
відчутна, а не цілком декодована, так як досі невідомий об’єкт 
іронізування). Авторські новоутворення, завдяки економно вираженої 
компресії змісту, представляють собою власне мікроконтексти. 

М. Спарк досить часто вводить в свій текст оказіональні 
новоутворення. Найчастіше вони виражені епітетами. 

“Their mouths worked silently, rhythmically, chew-pause-chew-pause-
swallow-pause-chew”.9 Автор описує процес вечері, яка проходить 
дуже повільно та нудно. Іронія виражена завдяки фразовому епітету. 

Наступні приклади оказіоналізмів утворені морфологічним засобом 
– суфіксацією:“What you noticed more was his face, which was square 
and powerful and slightly moustached towards the centre”. 

“I mean to say, I remembered now that I had come out without my 
umbrella, and yet here I was, beyond any question of doubt, umbrellaed 
to the gills”.10 

Далі розглянемо приклади з таким способом словотвору, як 
конверсія, яка досить яскраво реалізує іронію:“’What makes you think 
that?’ I asked, handkerchiefing my upper slopes which had become 
considerably bedewed”.11 Ми чітко бачимо перехід однієї частини 
мови в іншу: іменника в дієслово. Так як handkerchief це іменник, а 
завдяки суфіксації – додавання закінчення –ing, перейшло в іншу 
частину мови – дієслово. 

Одним із прийомів реалізації іронії у творах М. Спарк та І. Во є 
перенесення значення слова на об’єкт з яким воно співвідноситься, 
тобто метафора. 
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Слова та вирази, відірвані зі звичайного для них контексту і 
оточення, починають працювати в нових, незвичних мовних ситуаціях. 
Проте, при найближчому аналізі, виявляється, що їх використання 
надзвичайно логічне, і автор лише виносить на поверхню до цього 
нерозкриті можливості вживання цих мовних одиниць. У результаті 
виникає іронічна метафора. Наприклад, “The bridegroom and the best 
man disembark before the side entrance of the church and make their way 
into the vestry room, where they remove their hats and coats, and proceed 
to struggle with their cravats and collars before a mirror which hangs on 
the wall”.12 

Метафора “ to struggle with their cravats and collars” утворена в 
результаті поєднання дієслова “to struggle” із словниковим значенням 
“to make violent strenuous efforts against opposition”  і іменників, що 
позначають повсякденні речі чоловічого гардеробу – краватка і 
комірці. Комічний ефект будується на семантичній невідповідності 
складових метафори. 

Субстантивна метафора, утворена за схемою N of AN, створює 
іронічний ефект у творі Івліна Во “A Handful of Dust” : “Every one in 
town who carried a pound of social influence showed up in his or her 
other clothes”.13 

Іронічний потенціал метафори “a pound of social influence” 
виникає на основі того, що ядро метафори, іменник “pound” має 
семантику “ міра маси” , а другий елемент метафори, словосполучення 
“social influence”, належить до сфери суспільних відносин. Поєднання 
цих, на перший погляд, непоєднуваних сфер породжує несподівану 
семантику, метафора стає виразником авторської прагматики. 

Як бачимо, при дослідженні іронії як мовного явища необхідне 
розуміння того факту, що іронія знаходиться в самій гущі процесу 
номінації. Іронія, ґрунтуючись на переосмисленні існуючих у мові 
номінативних засобів, на поєднанні економності плану вираження з 
дуже широким планом змісту, вписується в коло проблем, які 
вирішуються у сфері вторинної номінації. Отже, іронія як явище 
вторинної номінації сильно обумовлена контекстом. Дослідження 
лексичних засобів реалізації іронії підтвердило таке явище як 
гіперсемантизація значення. Обсяг і структурна багатомірність знака 
неодноразово порівнювались з простішим і меншим за кількістю 
одиниць планом його вираження. Вказана властивість і є основою 
реалізації іронії: навіть на лексичному, найпростішому рівні 
одномірному плану вираження (словом, словосполученням) відповідає 
складніший, багатомірний, перш за все в модальному аспекті, план 
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змісту. Вираження іронії лексичними засобами безпосередньо пов’язане 
з експресивно-образним та емоційно-оцінним вживанням мовних 
одиниць. На лексичному рівні існує протиріччя між узуальним та 
оказіональним значенням слова чи словосполучення, старим та новим 
об’ємом понять, які втілюються стереотипними словосполученнями. 

У зв’язку з тим, що іронія сильно обумовлена контекстом та є 
вираженням авторської прагматики, її слід досліджувати безпосередньо 
в літературних творах, знаючи контекст та погляди автора. 

Подальші дослідження цієї проблеми можуть мати такі напрямки: 
типологічне дослідження функціонування і реалізації іронії у 
різножанрових художніх творах; зіставний аналіз інвентаря мовно-
стилістичних засобів іронії в різних дискурсах, різних комунікативних 
сферах та формах мовної репродукції; тенденції та особливості 
функціонування іронії в усній комунікації, в засобах масової 
інформації. 

 
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ 

 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 

1966. – С. 185. 
2. Кунин А.В. Механизм окказиональной фразеологической номинации и проблема 

оценки // Сборник науч. Трудов МГПИИЯ. – М., 1980. – С. 169. 
3. Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии. – К.: Думка, 1989. – 

128 с. 
4. Waugh E. A Handful of Dust and Decline and Fall. – N.Y.: A Laurel Edition, 1967. – 

P. 416. 
5. Див. пос. 3, с. 15. 
6. Spark M. The Comforters. – London: Avon, 1980. – P. 221. 
7. Там само. 
8. Там само. 
9. Там само. 
10. Там само. 
11. Там само. 
12. Див. пос. 4. 
13. Там само. 



279 

 

5. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 
 

 
 
 
УДК 821.161.1-2.09 

Гончар О.С. 
 

“СЧАСТЛИВ ЛИШЬ ТОТ, КЕМ ВЛАДЕЕТ ЛЮБОВЬ!” 
 

Як і твори будь-якого поета, творча спадщина Михайла 
Олександровича Брєдихіна* може викликати як зацікавленість, так і 
суперечності. Тим паче, що за сучасних умов поезія розглядається у 
новому ракурсі. По-перше, необхідно зрозуміти підтекст та справжнє 
ставлення автора до зображуваного, по-друге, виявити, чи існує 
зв’язок між автором та читачем. Спробуємо проаналізувати творчість 
автора в аспекті вчення про образ автора та вираження авторської 
свідомості у творі. 

Композиційно М.А. Брєдихін поділяє збірку на декілька розділів: 
“Родина моя, Родина”, “ Звездная россыпь”, “ Посвящения”, “ О 
любви”, “ Ироническая поэзия”, “ Стихи-медитации”, “ О, времена 
кровавых смут!...”, “ Россия”, “ О поэзии и о себе”, “ О жизни, о 
ком же еще…” 

Збірник М. Брєдихіна символічно починається з розділу “Стихи 
к романсу”. Російський романс – унікальне музично-поетичне явище 
російської культури. Сам термін виник в Іспанії і мав певні 
характеристики, але по мірі розповсюдження романс став поетичним 
жанром. Чому автор звернувся саме до цього поетичного жанру? 
Звичайно ми можемо тільки припускати, але досить відчутно, що у 
кожному рядку співає романтична душа поета: 

И не слова – чарующие звуки… 
И не любовь ведь – ожиданье лишь, 
Когда, забыв про все земные муки, 
На свет ты божий ангелом взлетишь. 
 
Якщо розглядати російський романс як соціокультурний 

феномен, то можна стверджувати, що з позиції жанру елітарного, він 
поступово перейшов до об’єкту масової культури. Взагалі, творчість 
М.О. Брєдихіна можливо метафорично порівняти з романсом, беручи 
до уваги всі його характеристики: мелодійна та романтична душа 
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автора, певна дилема – яка ж по своїй природі його творчість, 
елітарна чи масова, на перший погляд його може читати кожен, з 
іншого ж боку, не кожен здатен зрозуміти та зробити для себе правильні 
висновки. Іще одна характеристика романсу, він є невід’ємною 
частиною саме радянського мистецтва. Саме до цієї епохи і відноситься 
автор, він до сих пір у ній знаходиться, жалкує та сумує за нею: 

Проводи в добрый путь… 
Грустной памяти нить 
Оборвать не забудь… 
 
Романс – жанр, співзвучний духовному складу російської душі, 

та її романтичної суті. Необхідно також відмітити, що не малу роль 
відіграє мовна компетенція адресату та його вподобання. Однак 
романс, виступаючи в ролі культурного феномену, функціонує також 
на правах певної культурної спадщини, що є актуальним для всіх 
носіїв конкретної традиції. 

Образна свідомість М.О. Брєдихіна визначається глибоким 
національним началом. Автор – максималіст у підході до життєвих 
істин з особливим ставленням до Батьківщини, якій він присвячує 
розділ “Родина моя, Родина” . Однак і в даному випадку авторська 
позиція нечітка: “ Зачем я сюда приехал…”, “ Уж кого не тут не 
было в Крыму, так и я еще приперся”,  говорить він з певною 
невпевненністю, розчаруванням: “ Я ль не славлю Родину? Я ее 
люблю!” , лунає впевнено, самовідданно. 

“ Поговори звезда со мною”, “ Мир вам, звездочки ночные…”, 
“ Что звезды!? Вы такие же как мы…” – поет звертається до зірок у 
розділі “ Звездная россыпь”, хоча цим він не обмежується, тож 
часто бачимо поза межами розділу “ Я среди звезд лежу в земле…”, 
“ Горит звезда на небесах лилово”.  Поет – романтик, мрійник, 
людина сентиментальна та вразлива. Ця особливість автора пронизує 
усі твори. Ось він романтик – “ Поговори душа со мной” , и одразу ж 
прояв певної грубості – “ Чтобы там в оба глазеть особо… И чтобы 
рожи были похожи”.  Примітно є те, що автор показує, як росте 
людина, змінюється і ускладнюється її внутрішній світ, при цьому 
сам він виступає в ролі цієї людини, яка переносить на собі зміни. 
Ось він молодий чоловік, який прагне кохання: 

Волнуется душа. 
Стою, бледнею: 
Ты очень хороша, 
Чтоб быть моею… 
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А тут – мудрий, вже сивоволосий чоловік, який робить спробу 
підсумувати своє життя: 

Когда бреду по городу – 
Подуй воздушный поцелуй 
В мою седую бороду… 
 
Це своєрідний пошук – пошук щастя, спроба зрозуміти, хто 

щасливіший: безтурботна дитина, замріяний юнак чи дівчина, 
досвідчена людина. Ці всі етапи пройшов і сам поет, тому він зробив 
такі узагальнення стосовно людей, проаналізував характери добре 
знайомих і лише раз побачених особистостей. 

Найбільший розділ збірки присвячено саме життю: “О жизни, о 
ком же еще…”  Ліриці поета властиве досить серйозне сприйняття 
світу, глибокі філософські роздуми зрілої людини. Його погляд – 
квінтесенція світосприйняття різних людей, тому вони завжди 
актуальні: людські переживання, краса внутрішнього світу людини – 
це вічне”:  

Жизнь – штучка претошная: 
То радость, то печаль. 
То в жар тебя, то в холод. 
И всё – суета сует. 
 
“О поэзии и о себе” : саме в цьому розділі задаємо питання, а чи 

орієнтується поет на читача? 
К поиску нужного слова 
Словно каторжник прикован. 
Чтоб меня мой друг читая 
Вдруг послушать, пролетая, 
Опустилась птичья стая… 
 
Спостерігається скоріше аспект взаємодії ліричного “Я” з 

навколишнім світом та з самим собою. Його твори розглядаються як 
віршована відверта розмова, але його слухач – радше випадковий 
прохожий, так як основна ціль – розібратися в самому собі. Автор – 
людина скромна, і ніколи не буде нав’язувати свою думку, тож 
максимум, ми можемо або погоджуватися з ним або ні: 

Я ничем не запудрил 
Людям честным мозги… 
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Для елементів лірики М. Брєдихіна характерні такі риси, як: 
неоднорідність, музичність, метафоричність, актуальність, чесність. 
Поет завжди пише від свого імені, виносить проблеми населення, але 
не наголошує на потребі їх вирішення, дає право кожному вирішувати 
за себе. Він знає, що вплинути на навколишніх неможливо, адже ми 
живемо не в часи ідеології, а скоріше вільної думки, але він може 
проникнути у світ мистецтва, любові до прекрасного, та високих 
моральних якостей: 

За то я, чтоб знали меру 
И млад, и сед: 
Живи и каждый веруй, 
Что грязный не оставил след. 
 
Підсумовуючи можна сказати, що М.О. Брєдихіна можна віднести 

до традиційних поетів, бо зараз митці іноді навіть шокують голою, 
нічим не прикритою реальністю, вбачаючи саме в цьому якийсь не 
всім зрозумілий романтизм, тоді як раніше люди або делікатно 
мовчали, або скромно намагалися натякнути, згладити вплив реальності 
красивими словами. На разі стриманість вважається пережитком 
минулого, сучасна молодь вже не переймається такими дрібницями, 
бо першочергово намагаються вразити, виділитися з натовпу; у 
погоні за власним самовираженням люди вже не ставлять за ціль 
обговорювати вічні цінності. Філософ за інтелектуально-духовним 
рівнем, та оператор котельні за професією, М.О. Брєдихін вже 
заздалегідь досить обмежує свою аудиторію читачів, адже сучасна 
творчість як українських так і російських поетів не є такою прозорою 
та романтичною, сучасні митці відображають дійсність, вдаючись до 
містичних, і подекуди зовсім незрозумілих пересічному читачеві 
технік та висловлювань. 

Искатель поэтического слова, 
как пахарь в бедной борозде. 
Не чураюсь я труда земного…. 
 
Ці слова як найкраще відображають істинне обличчя поета. Вірші 

М. Брєдихіна важко сприймати молодому читачеві, скоріше навіть не 
читати, а знаходити щось цікаве і для себе нове, адже сучасний світ 
настільки активний та комп’ютеризований, що вірші автора здаються 
дещо консервативними, статичними, не сучасними, тими, що зависли 
у часі. Що поробиш – інше покоління, інші цінності, і як результат – 
інша література. І взагалі, в нашу технологічно розвинену епоху, 
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коли найлегшим, а тому й найпопулярнішим видом літературної 
діяльності є ведення мережевих щоденників, написання дійсно 
осмислених творів стає все більшою рідкістю. Особливо зараз, коли 
сучасний письменник, аби мати змогу прожити за рахунок власного 
таланту, вимушений все більше орієнтуватися на читачів і думати, як 
же написати не гарний, а скоріше популярний, читабельний, 
зрозумілий твір. Рецензована праця якраз навпаки не має собі такого 
на меті, адже головна задача автора – не комерційний успіх, а власна 
самореалізація, відкриття всіх ран своєї душі, бажання висловитися, 
щоб самому ж себе зрозуміти. 

Я думаю, що невипадково разом зі збіркою до моїх рук потрапив 
диплом М.О. Бєрдихіна, саме завдяки якому ми й дізнаємося про 
його професію, а також партитура романсу: це дещо доповнює образ 
поета і одночасно є три крапкою у його творчості… 

 
* Бредихин, Михаил. Обнаженность лета: Стихи. – Ялта, 2008. – 64 с. 

 
 
 

УДК 82 (049.32) 
Гончаренко Л.О. 

 
ФІЛОЛОГІЧНІ НОВИНИ ЗА 2008 РІК 

 
Серед рецензованих праць на огляд були представлені: 
1) три реферовані дисертації за шифром 10.00.02 – теорія та 

методика навчання та 10.01.04 – література зарубіжних країн, 
захищених у 2008 р.; 

2) два бібліографічних видання: Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича, 2006 р. та Полтавського державного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, 2007 р.; 

3) три збірки наукових праць, серед яких одна збірка Лейпцігського 
університету. 

 
Автореферати 

Із трьох рецензованих авторефератів дві роботи – на здобуття 
наукового ступеня доктора філологічних наук, авторами яких є 
Гладишев В.В. та Іщенко Н.А. Всі роботи були захищені на Україні. 
Хоча розвідки зроблені на матеріалі зарубіжної літератури, вони не є 
спорідненими. Кожна з них розкриває певний сегмент цієї сфери. 
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Так, наприклад, Орлова М.О.1 у своїй роботі проводить комплексний 
аналіз прозових творів визначного австрійського письменника 
сучасності Петера Гандке. Унікальність роботи полягає в тому, що 
вона є першим на терені України спеціальним дослідженням 
проблематики та поетики прози П. Гандке 60-80-х років ХХ ст. 

Розвідка Гладишева В.В.2 присвячена теоретико-методичним 
засадам контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі 
зарубіжної літератури. 

У роботі відмічено, що аналіз шкільних підручників з погляду 
ефективності застосування в них різних видів контексту та фонових 
знань довів: залучення авторами підручників цих відомостей до 
підручників не має системного характеру. Останнім часом у створенні 
навчальних посібників дуже помітною стала тенденція, відповідно з 
якою фонові знання переважають над контекстом. Це призводить до 
відхилення від твороцентризму під час вивчення літератури, оскільки 
спонукає учнів до вивчення не художнього твору, а відомостей про 
нього. 

Дана праця презентує результати теоретико-експериментального 
дослідження науково-методичних засад контекстного вивчення 
художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. Шляхом 
педагогічного експерименту доведено, що розроблена методика дає 
можливість реалізувати навчально-виховний потенціал цього 
навчального предмета й особистісний потенціал учнів. Застосування 
нової методики підвищує також ефективність вивчення зарубіжної 
літератури учнями основної і старшої школи. 

Дослідження спирається на філософське розуміння людини як 
неповторної особистості й частини Всесвіту, для якої мистецтво стає 
унікальною формою самоусвідомлення, на розуміння контексту як 
первинного семантичного кола, у якому виникає та існує літературний 
твір. А він розглядається у біографічному контексті. 

Міфотворчість у воєнному дискурсі розглядає Іщенко Н.А.3 
Тут досліджується роль літератури в механізмі формування 
національних воєнних неоміфів та розглядається феномен літературної 
міфотворчості у воєнному дискурсі. Дослідження міфотворчого 
потенціалу власне воєнного дискурсу конкретикується виявленням 
специфічних міфотворчих чинників британського літературного 
дискурсу Кримської війни 1853-1856 рр. і доповнюється аналізом 
функціонування архе-типічних уявлень про війну в літературі 
Великої Британії другої половини ХІХ ст. До цього моменту воєнна 
літературна міфотворчість взагалі та міфотворчість Кримської війни 



285 

зокрема не досліджувались цілісно та системно з урахуванням 
соціокультурного контексту. 

Для досягнення мети даного дослідження були використані 
методи міфопоетичного аналізу, неоісторичної критики та історико-
літературної реконструкції. Неоісторичний метод дозволив розкрити 
моделі поведінки і мислення у воєнний час взагалі й у період 
Кримської війни зокрема і детально проаналізувати аналогічні елементи 
в літературних текстах. За допомогою методу історико-літературної 
реконструкції відновлювалися основні події Кримської війни 1853-
1856 років у творчості як письменників-класиків, так і інших авторів. 

У роботі уточнюється поняття “воєнна літературна 
міфотворчість”, розроблено системний підхід до характеристики 
воєнного дискурсу, з’ясовано універсальний механізм формування 
національних воєнних неоміфів та обґрунтовано роль літератури як 
каталізатора міфотворчого процесу у воєнному дискурсі. 

Загалом, дисертаційне дослідження, і не тільки це, а й два 
попередніх, має високий фаховий рівень, достатньо цікаве та написане 
гарною українською мовою, містить нові наукові висновки. 

Кожна з цих робіт є невід’ємною складовою в теорії літератури. 
 

Бібліографічні видання 
Не можливо не звернути увагу на бібліографічне видання 

“Слово про Раїсу Кириченко” ,4 автором якого є Кудряшов Г.О. 
Видання розповідає про музей народної артистки України Раїси 
Кириченко, який створено в Полтавському державному педагогічному 
університеті ім. В.Г. Короленка. Воно складається з трьох частин, 
кожна з яких вшановує пам’ять легендарної співачки. Так, наприклад, 
перша частина називається “Наша Раїса Кириченко”.  Здається, назва 
говорить сама за себе. Друга – “Перший в Україні”  – присвячена 
створенню музею народної співачки в Полтавському університеті. 
Основний напрямок його діяльності – науково-просвітницький. Цей 
музей має стати, а, можливо, вже став (оскільки був створений у 
2005 р.) своєрідним центром вивчення творчості видатної полтавки. 

Взагалі музейна робота потребує серйозної, копіткої праці: 
систематизації, обробки, обліку тощо. Хочеться відмітити, що створення 
музеїв культурологічного профілю у вищих навчальних закладах 
України має велике значення. Вузівські музеї, на відміну від державних, 
надають можливості для студентів та магістрантів займатися творчою 
музейною справою. Функціонування таких музеїв розширює ареал 
наукових та культурних контактів вузу. 



286 

Остання частина називається “Хай святиться ім’я твоє” , в ній 
мова йде про Храмове свято з нагоди дня народження незабутньої 
Раїси Кириченко та півріччя створення храму муз. 

Такі люди не вмирають, вони житимуть вічно! 
А видання Чернівецького університету знайомить нас з відомим 

мовознавцем, доктором філологічних наук, професором Олександром 
Дмитровичем Огуєм.5 У книзі викладено основні здобутки вченого 
не лише в різних галузях філології, а й в інших науках, висвітлено 
його біографію та науковий доробок. Структурно вона складається із 
вступу та семи розділів: “Біографічна довідка” , “Список основних 
публікацій” , “Хронологічний покажчик усіх друкованих праць” , 
“Науково-редакційна робота” , “Науково-організаційна робота” , 
“Рецензії та анотації на основні роботи” , “Література про життя 
та праці” . Вражають не тільки цифри, а й наростання темпів наукових 
видань, кількість закордонних стажувань та багато іншого. У цієї 
людини високий рівень професійності, широка професійна ерудиція, 
історизм мислення, а також оперативне володіння більшістю мов 
Європи. Про це свідчать написані ним публікації. 

 
Наукові збірки 

Не залишаються без уваги також збірки статей: “Вікно в світ: 
Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика 
викладання” 6 та “Логос ономастики: Науковий журнал” .7 Кожна 
зі збірок має свою тематику. Перша складається з двох розділів, один 
з яких присвячений поздоровленню ювіляра Дмитра Володимировича 
Затонського. Основна увага в статтях цього розділу зосереджена на 
творчості та життєвому шляху цього видатного українського академіка-
літературознавця, дійсного члена Європейської академії наук і 
мистецтв. Його книги добре відомі не лише в нашій країні, а й за 
кордоном, де вони виходили різними мовами. Переважна їх більшість 
присвячена дослідженню літературних явищ ХХ століття. Однак 
особливе місце у творчій спадщині цього вченого посідають 
дослідження німецькомовних літератур. З нагоди ювілею Д. Затонського 
було проведено наукову конференцію, тема якої – “Німецькомовні 
літератури: канонічні постаті і нові імена” . Хід конференції описано 
в статті Б. Бігуна “Науковий пошук вітчизняних германістів” . 
Назва другого розділу збірки співпадає з назвою конференції. У 
ньому зібрані всі доповіді, з якими виступали науковці. 

Друга збірка містить в собі наступні підрозділи: “Теоретические 
вопросы ономастики”, “ Антропонимика”, “ Топонимика”, 



287 

“Гидронимика”, “ Поэтонимология”, “ Хроника”, “ Рецензии” . 
Кожен з підрозділів налічує різну кількість статей, які написані 
українською, російською і навіть словацькою мовами. 

Не можливо також не звернути увагу на Науковий журнал 
“Deutsch als Fremdsprache”8 головним редактором якого є професор 
Герхард Хельбіг. Структурно видання складається із чотирьох 
підрозділів. Перший називається “Korpuslinguistik und Deutsch als 
Fremdsprache”. Кожна стаття даного підрозділу розкриває певну 
проблему, що дає змогу всебічно розглянути та вивчити досліджувану 
сторону лінгвістики. 

У другому розділі “Diskussion von Lehrmaterialien” , як і в 
наступних “Miszelle” , “Rezensionen” матеріал представленo, знову ж 
таки, на досить високому рівні. 

Таким чином, даний журнал є продуманим типологічним 
дослідженням. 

 
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ 
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УДК 811.111 
Дейснер, Євгенія 

 
АМЕРИКАНСЬКЕ ВІКНО У ПОЕТИЧНУ ЄВРОПУ 

 
Редактори антології “Нові (сучасні) європейські поети” Вейн 

Міллер і Кевін Прюфер* у передмові відразу визнають, що розкрити 
сучасну європейську поезію в одній книзі – справа майже неможлива. 

Під час відбору матеріалу Міллер і Прюфер звернулися до двадцяти 
чотирьох регіональних редакторів з різних країн з проханням надати 
їм допомогу. В результаті до антології увійшли поезії двохсот 
дев’яноста поетів з усіх країн Європи. Через те, що збірку укладено 
перш за все для американських читачів, у ній одночасно представлено 
роботи близько двохсот перекладачів, що перекладали вірші з мови 
оригіналу англійською. Переклади здійснено не тільки з традиційно 
європейських, але і регіональних мов, таких як баскська, ірлансько-
гельська, самі. 

У передмові до антології розглянуто історію взаємодії 
американської і європейської поетичної традиції, їх взаємовплив і 
інтеграцію. Укладачі пояснюють, як саме вони обирали авторів та 
власне літературний період. Поетичні зв’язки між Європою та 
Америкою були відчутними завжди. Американські поети відвідували 
Європу в пошуках традицій більш давніх, ніж ті, що вони знаходили 
на батьківщині. Історичні події також часто змушували митців 
художнього слова перебиратися через Атлантику в той чи інший бік. Із 
закінченням холодної війни і встановленням більш менш стабільної 
ситуації як в Європі, так і в Америці, активний обмін поетичними 
доробками сповільнився і майже припинився. 

Наявність великої кількості антологій сучасної американської 
поезії, що видаються в Сполучених Штатах, надає європейским читачам 
можливість ознайомитися з поетичним доробком різних течій та 
угрупувань. Одночасно американці, насамперед ті, що вивчають 
літературу та цікавляться нею, не мають змоги оцінити європейську 
поезію через, по-перше, її багатомовність, по-друге, відсутність 
публікацій (не враховуючи окремих авторів). 

Параметри, за якими здійснювався вибір поетів, були наступними: 
їхні перші публікації мали з’явитися не раніше 1970 року, а їхні 
вірші – якнайкраще передавати сутність національного поетичного 
доробку. 
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І хоча укладачі запевняють нас, що намагалися обрати маловідомих 
американцям авторів та не обов’язково авторів, що належать до 
“mainstream”’ у, не завжди цей підхід дотримано, мабудь, через 
відчутний вплив регіональних редакторів. 

І хоча на самому початку антології стоїть “This book is dedicated 
to all who translate” (“Ця книга присвячується всім, хто перекладає”) , 
не зовсім зрозуміло, чому тоді в ній не вміщено оригінальні тексти. 
Не всі тексти легко знайти мовою оригіналу, особливо зважаючи на 
те, що навіть їхні назви подаються лише англійською. Також під час 
пошуків оригінальних текстів, мимохідь кинулось в очі те, що 
більшість віршів, наприклад, українських авторів, представлених в 
антології, вже було перекладено англійською до цієї публікації. 
Мимоволі постає питання, чи не це спричинило такий вибор? Звичайно, 
що редактору простіше обрати вірші із вже існуючими перекладами. 

Особливе відношення до англійської частини – несвідомо 
відчуваєш, що вірші автентичні, оригінальні, яких не торкався 
перекладач. Усі інші вірші хочеться знайти і прочитати мовою 
оригіналу. За зіставленням перекладів та оригіналів німецькою, 
російською, українською та іспанською мовами можна зробити 
висновок про високоякісну працю перекладачів. 

Антологія також дуже різнопланова з поляду жанрів поезії, 
представлених у ній: від інтимної лірики до сюрреалістичної бравади, 
від філософського верлібру до трансцедентальної лірики. 

Приємно те, що упорядником російської, білоруської та української 
секцій виступив наш колишній співвітчизник поет Ілля Камінський, 
який зараз мешкає в Сполучених Штатах. Але завдяки покажчику 
чисельності населення, який визначав процентні співідношення 
кількості сторінок антології, російська сучасна поезія представлена 
значно ширше, ніж, наприклад, українська. Водночас, залишається 
сподіватися, що чим менша кількість, тим ретельніший відбір і поети, 
що потрапили до українського блоку, дійсно варті представляти нашу 
країну. 

Від України американським читачам були представлені наступні 
персоналії. Оксана Забужко з віршами “Визначення поезії”  (A 
Definition of Poetry) і “Лист з дачі”  (Letter from the Summerhouse); 
засновники літературного угрупування “Бу-Ба-Бу”  – лауреат багатьох 
міжнародних премій Юрій Андрухович і його “Козак Ямайка”  
(Jamaica the Cossack) та Віктор Неборак – “Літаюча голова”  (Flying 
Head) та “Що він робить”  (What He Does…).Також з віршем “Люди 
моєї країни”  (The men of my country) відомий публіцист, поет і 
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перекладач Віктор Бондар та улюбленець української молоді Сергій 
Жадан “Алкоголь”  (Alcohol), Юрко Позаяк (літ. псевдонім Юрія 
Лисенка) “Алкохоку”  (Alcohaiku), молоді поети Наталка Білоцерківець 
“Готель Централь”  (Hotel Central) і Олег Лишега “Пісня 551” 
(Song 551) і “Пісня 352” (Song 352). 

У цілому антологія досягає своєї мети – стати “відкриттям”. 
Відкриттям, яке зроблять для себе ті, хто прочитає її. Це цілком 
новий і невідомий світ, що крок за кроком відкривається читачеві, 
погляд у інші, дивні світи. Адже кожна національна література – це 
світ очима письменників та поетів. Антологія Міллера і Прюфера – 
це лише початок відновлення зв’язків між європейською і 
американською традицією, що продовжуватиметься їх послідовниками. 

 
٭  New European Poets / gen. editors Wayne Miller, Kevin Prufer. – Saint 

Paul, Minnesota: Greywolf Press, 2008. – 402 p. 
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Кравцова О.А. 
 

ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
КОГНІТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ 

АНГЛОМОВНОГО АРХІВНОГО ПОРТАЛУ ЮНЕСКО 
 

Великого значення сьогодні набуває розвиток гуманізації 
суспільства, поширення гуманітарної освіти та культури, ідей поваги 
до людини та суспільства. Важливий внесок у цьому належить 
ЮНЕСКО (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) 
– освітній, науковій та культурній організації об’єднаних націй, що 
існує при ООН з 1946 р. (1) 

Наукових та популярних праць про діяльність ЮНЕСКО написано 
багато, однак і досі не висвітлено аспект формування інформаційних 
Інтернет-ресурсів, що нині є найпопулярнішим та інформаційно 
ємним джерелом інформації про діяльність цієї масштабної міжнародної 
організації. 

У складі інформаційних ресурсів ЮНЕСКО існують декілька 
окремих веб-порталів, у т.ч.: архівний, бібліотечний, інформаційного 
суспільства, програмно-технологічний, що розвиває та розповсюджує 
інформаційні технології на безкоштовній основі. 
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Девіз порталу ЮНЕСКО – “ Комунікація та інформація”  
набуває особливого значення в період інформаційного вибуху, в 
період інформаційного розвитку суспільства, коли надаються 
необмежені можливості для інформаційного об’єднання світу на 
засадах гуманістичних принципів розвитку людства, прав людини на 
інформацію, вільний культурний та науковий розвиток. Це 
величезний інформаційний ресурс, відкритий для поповнення 
інформацією будь-якої архівної, бібліотечної, наукової та освітньої 
інституції.1 

Основна інформація та пункти доступу розгорнуті на Домашній 
сторінці, де оголошується основна мета – надати можливість людству 
вільного поширення думок та ідей посередництвом слів та образів, 
шляхом прямого доступу до інформації та знання. 

Пошук інформації порталу є гнучким: він здійснюється за його 
інформаційною структурою як на основному рівні, так і на розширеному; 
є інструменти допомоги в пошуку, що надають можливості поставити 
питання, отримати коментарі або свої пропозиції, роз’яснити 
системи та засоби пошуку (особливості типових пошуків, підказки, 
пояснення, індекси, слова, фрази тощо). 

Отже, ресурсна база Архівного порталу ЮНЕСКО – потужна 
розгалужена, ієрархічно побудована та значна за обсягом складова 
світових ресурсів людства, орієнтована на гуманістичні принципи 
прав людини, на інформацію та свободу думки, на розкриття всіх 
наукових, освітніх та культурологічних аспектів архівної справи як 
своєрідної документальної пам’яті на світовому, національному, 
місцевому рівнях, а також і в людському вимірі. Вона вражає 
масштабом, багатоаспектним змістом та родовидовим складом ресурсів, 
колом актуалізованих професійних питань, видів міжнародного 
співробітництва, форм і методів професійного спілкування, відкритістю 
та прагненням до щирої допомоги в питаннях дослідження, залучення 
до наукового і культурного обігу, обліку та збереженості документальної 
спадщини. 

Мова порталу чітка і прозора через ії спрямування інформувати, 
та зацікавлювати інформацією не завдяки використанням крилатих 
виразів, а завдяки термінам, що характеризують ту чи іншу 
спрямованість. Тому, якщо говорити про використання фразеології, 
то на англомовному порталі такої серйозної організації фразеологія 
набуває іншого значення та вжитку, а саме – суто практичного, який 
ми можемо спостерігати у мові напівофіційного стилю документів. 
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Саме в документах цього стилю ми можемо аналізувати фразеологізми 
за їх безпосереднім значенням, коли використання таких виразів несе 
мовленнєве забарвлення, як то метафори та компаративні епітети. 

Останнім часом концептуальний аналіз із долученням матеріалу 
культурологічних та історичних даних стає характерною особливістю 
досліджень, що проводяться в галузі фразеології. Звернення до 
методів когнітивної лінгвістики, культурології зумовлено новим 
поглядом на фразеологічну одиницю, а саме на мовний знак, що 
відображає культуру народу. У руслі такого підходу інтерес 
дослідника викликає не стільки безеквівалента лексика чи слова-
реалії у складі фразеологізмів, а відображене у фразеологічних 
одиницях специфічне світобачення. Виходячи з цього, об’єктом 
вивчення стає мова, що виступає у якості транслятора культурної 
інформації і культура як історична пам’ять народу. 

З позиції такої взаємодії мови та культури фразеологія являє 
собою ідеальний матеріал для дослідження. Фразеологічні одиниці, 
що є продуктом метафоричного переосмислення явищ дійсності та 
відображеня оцінки та емоційнго ставлення носіів мови, увібрали в 
себе найбільшу кількість національно-культурної інформації. В них 
зафіксовані та знайшли своє образне відображення менталітет народу, 
звичаї, вірування, національні стереотипи та еталони, відносини 
всередині соціума, історичні події, тобто все те, що є предметом 
національної культури та бере участь у формуванні концептуальної 
картини світу. 

Констянтин Мізін подає свою монографію “Компаративна 
фразеологія” як матеріал для ознайомлення та опрацювання лінгвістам 
та культурологам.2 

Сьогодні формується нова дисципліна – лінгвокультурологія, що 
розглядає взаємодію мови та культури в різних національних 
лінгвоспільнотах, а фразеологічну одиницю розуміє як знак, який за 
своєю структурою нагадує стислий текст. Даний текст вважається 
“ культурно-насиченим” , оскільки, включаючи інформацію історичного, 
етнографічного характеру та відображаючи національну психологію, 
він таким чином являє собою набір специфічних сигналів, котрі 
викликають у носія мови асоціації, сформовані його культурним 
середовищем. Тож культурологічні дослідження фразеологічного 
матеріалу базуються на когнітивних уявленнях про те, що мова 
відображає певне світобачення народу, котре формується в результаті 
пізнавальної діяльності людей. При цьому найважливішим 
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компонентом у вивченні взаємодії мови та культури виступає 
людина та її ментальність. 

Дослідженню К. Мізіна притаманний суто лінгвальний феномен 
порівняльного аналізу фразеологізмів. Науковець вдало обрав тему 
компаративістики у фразеології через підвищенний інтерес як лінгвістів, 
так і тих, хто зацікавлений у процесі походження фразеологізмів та 
їх функціонуванні у мовленні. 

Для вираження категорії компаративності автор подає синтаксичний 
засіб, що є найактуальнішим, зумовленим конструкцією фразеологічного 
порівняння. Важливим у роботі є те, що надається поділ фразеологічних 
одиниць на моносимілятивні, полімсимілятивні та інтенційно-креативні. 
Представлено також у роботі дані механізму фразеології компаративних 
ФО, а саме – вплив метафори та метонімії як основних вихідних 
моментів перенесення значення. 

Цінним у роботі є те, що автор представляє аналіз фразеологічних 
процесів, які виявляють еволюційну модель метафори. Автор 
приділяє значну увагу фразеологізації крилатих висловів та паремій, 
в яких передається культурно-історичний досвід певного етносоціуму. 

Особливої уваги варті розділи, в яких йдеться про 
функціонування компаративних фразеологізмів і які можуть бути 
використаними у викладацькій діяльності для відділення філологів-
магістрів. 

Розділ “Епістемологічні перспективи вивчення компаративної 
фразеології”  може бути використаний у подальших наукових 
розробках для поглибленого дослідження питання компаративної 
фразеології через те, що в ньому запропонована нова концепція 
векторів: унікальне-специфічне-універсальне, універсальне-специфічне-
унікальне, та мова-культура. 
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СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ МОВИ ШЕКСПІРА 

 
Language is the archives of history 

Ralph Waldo Emerson 
 

Йосип Бродський писав: “ Мова є більш стародавнім, неминучим 
та довготривалим явищем, ніж будь-яка держава” . Кожна держава 
має свою історію, викладену різними авторами з різних точок зору. 
Та існують серед них імена, які є авторитетними у цій галузі, бо 
випробувані та схвалені на практиці. 

Рецензована праця колективу авторів І.П. Іванової, Л.П. Чахоян, 
Т.М. Бєляєвої1 користується заслуженою репутацією як корисний 
навчальний посібник, який виправдав себе на практиці. Підручник 
створений на основі курсу лекцій з історії мови, який автори 
протягом низки років читають в Санкт-Петербурзькому університеті. 
Книга дає необхідний для вузівського викладання фактичний 
матеріал з великою повнотою, точністю та ясністю викладу. 

Основна мета авторів – чітко відобразити процес зміни мови як 
процес історичний. Саме тому книга побудована не за періодами, а за 
проблемами; викладається розвиток того чи іншого аспекту історії 
мови від стародавності до наших днів. Можливо, такий підхід не 
створює синхронної картини того чи іншого періоду, але є більш 
доцільним, оскільки інакше б існувала ймовірність повторення тієї 
чи іншої інформації. 

Слід зазначити, що рецензована робота представлена у своєму 
третьому виданні. У порівнянні з другим виданням 1999 року2 дана 
редакція відрізняється більш яскравою та привабливою обкладинкою 
та значним погрубішанням. Складається враження, ніби автори 
переробили та доповнили попереднє видання. Але при близькому 
розгляді виявляється, що змістовно підручник 2006 року абсолютно 
не відрізняється від свого попередника. Хіба що деякі заголовки, 
раніше подані англійською мовою, тепер читаємо російською; 
транскрипція дається не в косих дужках, а в квадратних; деякі 
приклади виділені жирним шрифтом, тоді як у другому виданні вони 
зовсім не виділялися. Та все ж такі зміни важко назвати суттєвими. 

Композиційно підручник складається з передмови авторів, п’ятьох 
розділів, хрестоматії з п’яти частин, граматичного огляду 
давньоанглійського та середньоанглійського періодів, глосарію та 
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списку рекомендованої літератури. Матеріал у розділах подається у 
вигляді невеликих параграфів, які розкривають той чи інший аспект 
у межах теми розділу. 

Перший розділ має назву “ Історія становлення національної 
англійської мови”. Він умовно поділяється на підрозділи, які 
розповідають про ранню історію Британії, англійську мову після 
нормандського завоювання (XI-XIV ст.) та піднесення лондонського 
діалекту. Зокрема в останньому підрозділі йдеться про розширення 
сфери вживання англійської мови починаючи з сер. XII ст. З’являється 
таке поняття, як лондонський діалект, відбувається витіснення 
латини (шляхом запозичення термінів з латини) і до кінця XVIII – 
початку XIX ст. була повністю встановлена норма національно-
літературної мови. 

Другий розділ “Розповсюдження англійської мови за межі 
Англії”  містить короткі довідки про те, як англійська мова 
потрапила та вкорінилася у деяких країнах. Так, розглядається розвиток 
англійської мови у Шотландії, Ірландії, США, Канаді та Австралії. 
Також невеличкий параграф розповідає про зміни в орфографії в 
США 1763, у зв’язку з якими зараз зустрічаємо деякі розбіжності у 
словниках британських та американських видань. Наприклад, 
знаходимо згадки про спрощення групи – our, у результаті якої 
маємо honour та labour у британській англійській та honor і labor в 
американській 3. 

Третій розділ під назвою “Розвиток системи фонем 
англійської мови” торкається історії звукового устрою, яка подана в 
плані історичної фонології, з метою показати закономірності 
розвитку, замість того, щоб перевантажувати пам’ять студентів 
запам’ятовуванням розрізнених звукових переходів. По мірі викладу 
матеріалу автори наводять таблиці, які відображають відповідність 
тих чи інших звуків у давньоанглійській та середньоанглійській 
мовах, співставлення давньоанглійських голосних з готськими та 
давньоверхньонімецькими і т.п. Це значно спрощує розуміння 
інформації та пропонує наочність. 

Четвертий розділ має назву “ Історична морфологія англійської 
мови”. Розділ займає вагому частину підручника, оскільки детально 
пояснює історію розвитку частин мови. Найбільш ретельного аналізу 
торкнулося дієслово і це не викликає подиву. Будь-який підручник 
англійської граматики відводить дієслову переважну більшість свого 
загального змісту. Автори подають велику кількість таблиць: 
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відмінювання слабких дієслів, претеріто-презентних дієслів, 
відмінювання неправильних дієслів і т.ін. 

В окремий підрозділ автори виділяють матеріал про розвиток 
аналітичних форм дієслова. Розглядається розвиток форм різних 
часів, способи їх вираження, статус пасивних конструкцій, значення 
та вживання форм умовного способу в давньоанглійській, 
середньоанглійській, ранньоновоанглійській. 

Підрозділ “Розвиток неособових форм дієслова”  торкається 
інфінітива, дієприкметника, герундія у різні періоди. Наведена 
велика кількість прикладів, які добре ілюструють теоретичний 
матеріал. 

Розділ п’ятий “ Історичний синтаксис англійської мови” 
розглядає кілька питань. Окремим підрозділом представлений аналіз 
розвитку словосполучення як найменшої синтаксичної одиниці, в 
якій відображаються закони сполучуваності слів даної мови. 
Характеризуються дієслівні, дієслівно-іменникові, дієслівно-об’єктні, 
субстантивні словосполучення тощо. Аналіз розвитку слів-замісників 
(that та one) свідчить про розвиток нових тенденцій в синтаксисі 
словосполучень, які з’явилися і оформилися у період становлення 
англійської мови як мови аналітичного устрою. 

Аналіз розвитку простого речення починається з загальних 
положень про порядок слів у давньоанглійській мові. Оскільки 
основним граматичним засобом передачі синтаксичних відносин між 
словами в давньоанглійській була флексія, порядок слів у реченні 
був відносно вільним. Закріплення твердого порядку слів у всіх 
комунікативних типах двоскладового речення відбувається лише в 
ранньоновоанглійській, хоча відхилення все ще присутні. Далі автори 
подають моделі простих речень в давньоанглійській, розглядаючи 
також односкладні, безособові, наказові речення. Зміни моделей у 
середньо- та ранньоновоанглійський періоди відображені у наступних 
параграфах поряд з аналізом розвитку запитальних, окличних та 
заперечних речень. 

У підрозділі “Розвиток членів речення” знаходимо аналіз 
розвитку підмета, присудка, додатку, означення, обставини в різні 
періоди. Так, граматичне та лексичне значення члена речення в 
давньоанглійській майже не залежать від оточуючих слів. Вираження 
одного члена речення за допомогою декількох слів нетипово для 
цього періоду. Лише в середньоанглійський період виникає і остаточно 
розвивається у ранньоновоанглійський період здатність неособових 
форм дієслова виступати у складі обставинних груп, і це вносить 
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корінні зміни в структуру простого речення англійської мови. 
Завдяки дієслівній потенції цих форм, яка проявляється в їхній 
сполучуваності, у реченні з’являються другорядні вузли предикативного 
зв’язку, які створюють велику синтаксичну ємність простого речення 
англійської мови. Це явище так званої “комплексної конденсації” 
дослідники сучасної англійської мови вважають однією з її 
специфічних рис.4 

Аналіз складного речення автори здійснюють, розглядаючи 
складнопідрядне та складносурядне речення окремо. Загалом 
аналізуються способи вираження підрядного зв’язку в різні періоди: 
розвиток сполучників, безсполучниковий зв’язок. Співвідношення 
часових форм у головному та підрядному реченнях (the sequence of 
tenses) виникає лише в ранньоновоанглійський період. 

Під час аналізу складносурядного речення наводяться типи 
сурядних сполучників та їхній розвиток у різні періоди. Цим 
завершується основний виклад теоретичного матеріалу підручника. 

У більшій частині університетів та інститутів, окрім лекційного 
курсу, навчальним планом передбачені семінари з історії мови, на 
яких слухачі отримують уявлення про той чи інший синхронний зріз, 
читаючи тексти, які стосуються відповідних періодів. Для таких 
занять автори підручника передбачили окремий розділ “Хрестоматія”. 
Він містить тексти, написані різними діалектами. 

Хрестоматія поділена на частини. Перша частина містить тексти 
древньоанглійською мовою, прозу та поезію. Окрім того, включені 
нелітературні тексти, такі як “Old English Charters” , як приклади 
давньоанглійського офіційного стилю. 

Далі слідують приклади текстів англійською мовою XIII і 
XIV століття. Третя частина під назвою “Становлення національної 
мови”  містить зразки творів Чосера на лондонському діалекті. 
Четверта частина “Англійська мова в XV ст.”  наводить особисті 
листи, які можуть певним чином відобразити розмовну мову того часу. 
Англійська мова XVI століття у п’ятій частині хрестоматії віддзеркалена 
в уривках з твору Шекспіра “Макбет”.  

Граматичний огляд давньоанглійського та середньоанглійського 
періоду є своєрідним підсумком та складається переважно з таблиць, 
які відображають основні граматичні аспекти таких частин мови, як 
іменник, прикметник, прислівник, займенник та дієслово. 

Глосарій покликаний подавати етимологічну відповідність в 
межах германських мов настільки повно, як можливо. Відповідність 
серед романських мов обмежується давньофранцузькою та латиною. 
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Безперечною перевагою є те, що за умови існування відповідної 
форми російською мовою, вона також подається у глосарії. Крім 
того, автори пояснюють, як користуватися словником, та подають 
еквіваленти наведених у ньому скорочень. У роботі над перекладом 
текстів даний словник безсумнівно є головним помічником студентів. 

Список рекомендованої літератори пропонує до уваги студентів 
можливі підручники з історії англійської мови, які можуть бути 
використані під час підготовки до занять. 

Слід зазначити, що кожен розділ має свого автора. Так, у 
передмові вказано, що розділи “Становлення національної мови” , 
“Розповсюдження англійської за межами Англії” , “ Історична 
фонологія” , “Історична морфологія” до історії складання аналітичних 
форм написані І.П. Івановою. “ Історична морфологія”  від складання 
аналітичних форм і увесь “ Історичний синтаксис”  написані 
Л.П. Чахоян. Хрестоматія, граматичний огляд та словник підготовлені 
І.П. Івановою та Т.М. Бєляєвою. 

Варто відзначити професіоналізм в укладанні зазначеної праці. 
Оскільки кожен розділ розбитий на дрібні параграфи, підручник 
дуже зручний у користуванні: аби знайти потрібну інформацію, 
достатньо зазирнути до змісту. Безперечною чеснотою підручника є 
й доступність матеріалу, принцип викладу якого полегшує сприйняття 
інформації. 

Наведених спостережень досить, аби переконатися в науковій 
ґрунтовності даного підручника. Їх безперечно значно більше. Та є 
ще одне спостереження, не менш вагоме. На палітурці нового, 
блискучого підручника поряд з назвою книги читаємо 
“ Университетская классика”. І зрозуміло стає, чому автори, 
перевидавши підручник, нічого в ньому суттєво не змінили. Бо 
навіщо міняти те, що заслуговує називатися класикою, а отже є 
бездоганним. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА ПРОЗИ П. ГАНДКЕ 
 

Для вітчизняного літературознавства актуальною проблемою є 
вивчення новаторських явищ літературного розвитку зарубіжних 
країн останньої третини ХХ ст. Важливість такого завдання полягає 
у виробленні сучасних методик для дослідження творчості майстрів 
слова, які внаслідок різних причин випали з видноколу нашого 
літературознавства. З точки зору академічної науки для висвітлення 
досягнень письменника необхідна часова дистанція. З іншого боку, 
ситуація в літературі змінюється дуже швидко, та й новаторські 
тенденції не завжди стають мейнстрімом. Якщо зважити на 
кон’юнктуру книжкового ринку, то втрачається динаміка наукових 
досліджень, з’являються лакуни в осмисленні новітніх літературних 
феноменів. 

Яскравим прикладом подібної ситуації слугує творчість 
австрійського письменника, драматурга, кіносценариста Петера 
Гандке, культової постаті західноєвропейської літератури, кожна 
книга якого не залишається поза увагою критиків, а магією 
поетичної мови, наративними техніками його твори здатні привабити 
найвибагливішого читача. Проте читати Гандке дуже нелегко і тому 
він ще мало знаний і майже недосліджений в Україні. 

У цьому взаємозв’язку тішить той факт, що нині маємо перше 
завершене комплексне наукове дослідження, присвячене філософсько-
естетичній проблематиці і поетиці прози Гандке 60-80-х років ХХ ст.* 

М.О. Орлова самим вибором теми зробила серйозну наукову 
заявку. Обравши предметом аналізу найбільш яскраві твори 
австрійського письменника 60-80-х рр., вона наважилася на дослідження 
окремого періоду ще незавершеної творчої біографії. У подібному 
випадку легко опинитися перед небезпекою поспішних висновків, а 
обрана стратегія може виявитися неефективною. Виходячи з цих 
міркувань, я з цікавістю, хоча і з певними побоюваннями, взявся читати 
дисертаційну роботу. І повинен сказати, що отримав я від тексту 
справжнє задоволення. 
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Актуальність дослідження визначена насамперед тим, що в 
нашому літературознавстві ще немає наукових праць, де б так 
широко і глибоко була представлена творчість П. Гандке під кутом 
зору філософсько-естетичної проблематики та поетики. 

Дисертації М.О. Орлової притаманна безумовна наукова новизна. 
За своїм характером і підходами вона вписується в русло сучасних 
досліджень з герменевтики, наратології, рецептивної естетики, 
феноменологічного і семантичного методів і відзначається чіткою 
концептуальністю. Запропонований підхід дослідниця розглядає як 
базову основу для розуміння світобачення, світовідчуття, структури 
та природи письма австрійського письменника. На підставі філософсько-
естетичних принципів М.О. Орлова прослідковує етапи творчості 
Гандке, видозміни в структурній побудові, наративній техніці, характері 
письма, співвіднесеність з літературним контекстом, вводить в науковий 
обіг художні твори, які не перекладені в Україні і не були об’єктом 
вивчення. 

Необхідно відзначити вдало обраний напрям дослідження, чітку 
концепцію, а відтак й основні завдання, які дисертантка вирішує у 
своїй роботі. Головну увагу вона зосередила на з’ясуванні сутності 
експериментальних пошуків Гандке у ранніх творах (“Шершні”, 
“Рознощик”), на характеристиці “нової суб’єктивності”, яка вперше 
досліджується у нашому літературознавстві, на виділенні етапів 
еволюції “ ‘Я’-суб’єкту”, що лежить в основі філософсько-естетичної 
концепції письменника і визначає структурно-композиційну побудову 
його творів, на наративній організації та на означенні найважливіших 
рис художньої системи письменника. Творчість Гандке розглядається в 
контексті художніх пошуків європейської літератури, поглядів про 
“смерть літератури”, втрати ідентичності, а відтак і “смерті героя й 
автора”, повороту новітньої західної філософії до мови, до мовного 
характеру свідомості, до діяльності людини як “дискурсивних практик”. 

Постановка вагомих питань вимагає відповідної науково-
теоретичної бази дослідження. У даному випадку вона включає в себе, 
окрім головного, герменевтичного, й інші сучасні методи вивчення 
літературного твору, форм філософської рефлексії, мовленевих актів, 
лінгвістичного редукціоналізму, мовного характеру особи і наративного 
модусу людського життя як специфічної для людської свідомості 
моделі оформлення життєвого досвіду, структуралістські підходи та 
засади рецептивної естетики. 

Дисертаційне дослідження М.О. Орлової добре структуроване. 
Воно складається зі вступу, в якому викладено стратегію дослідження, 
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чітко сформульовано мету і завдання, окреслено об’єкт, предмет і 
методи дослідження, трьох розділів і висновків. 

Для надання роботі цілісності й концептуальності, М.О. Орлова 
в якості базового поняття обрала “нову суб’єктивність” як 
сукупність онтологічних, поетологічних, структурних засад. Виділені 
висхідні положення служать їй підставою для аналізу творів на 
проблемно-тематичному, жанровому, образно-семантичному рівнях, 
що дає можливість здійснити лексико-наративне з’ясування способів 
художнього відтворення. 

Послідовність принципів і прийомів, якими користується 
дослідниця, дозволяють вірно виділити основні аспекти, перерозподілити 
матеріал. Безумовним досягненням дослідження слід вважати 
нерозривність теоретичних положень з конкретним аналізом художніх 
творів. 

Важливе місце у структуруванні роботи М.О. Орлової займає 
перший розділ, в якому подано літературно-критичну рецепцію 
творів Гандке в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві. 
Дисертантка вміло згрупувала праці своїх попередників за двома 
напрямками. Перший – проблемно-тематичні праці, в яких порушуються 
проблеми мови як семіологічного явища, суб’єктивності, відчуження, 
ідентичності. У цьому блоці окремо виділено дослідження Г. Сергоріса 
“Петер Гандке і мова”, Х.-Дж. Кіма “Нове винайдення мови”, 
К. Горват “Чому мова підводить?”, американської дослідниці 
Л.К. Демерітт “‘Нова суб’єктивність’ і прозові форми вираження”. 

Незауваженими залишилися однак ґрунтовні праці Стефана Алкера 
“До поетики місця” у творах Петера Гандке, Йоганни Бессінаде 
“Сучасна поетика тексту”, Регіни Ронатке-Гартл “Ходити, 
роздивлятися, бачити”, розвідки російського дослідника 
О.Ю. Нестерова “Пространственная организация сборника П. 
Хандке ‘Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt’” та “Граница 
эстетического объекта поэтической рефлексии П. Хандке”, в яких 
розглядаються такі важливі концепти й міфологеми, як “простір”, 
“спостерігач”, “мовна уповільненність”, межа естетичного й 
нехудожнього. Ознайомлення з цими працями могло б суттєво 
збагатити теоретичні положення дисертації М.О. Орлової. 

Методологічний напрям включає в собі наративну, психологічну, 
компаративну, міфокритичну методології аналізу. Поряд з роботами 
К. Бартмана, М. Дурцака, В. Фріча, названо дисертацію З. Марданової 
“Творчість Петера Гандке 70-х років” як “першу наукову розвідку, 
в якій подано комплексний аналіз творчого доробку письменника”. 
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Варто було однак сказати про методологію цієї праці, показати 
напрям пошуку, щоб вирізнити новаторський характер власного 
дослідження. Попри деяку незбалансованість розділ дає належну 
картину сучасного стану гандкезнавства і засвідчує добру обізнаність 
дисертантки з критичною літературою. Віддаючи перевагу аналітичним 
методикам дослідження, вона не полишає поза увагою й історико-
літературний контекст, що надає її роботі комплексного харатеру. 

У другому розділі – “Особливості еволюції Гандке-прозаїка в 
літературному контексті 60-х поч. 80-х рр. ХХ ст.” – М.О. Орлова 
висвітлює особливості становлення Гандке як письменника, відзначаючи 
епатажність його виступів, нонкомформізм, авангардистський бунт, 
відмову від традиційних структур оповіді та мовних кліше. 

Свій творчий шлях Гандке розпочав однак не з прози. Першими 
його творами були поезії, що нагадували колажі Ендрі Уорхола, 
майстра поп-арту. Гандке нанизував фрази, варіював лексичні шаблони, 
дискредитуючи стереотипи масової свідомості, виходячи з того, що 
реклама, вуличний сленг, банальні міркування загрожують мові смертю. 

Затим він шокував публіку так званими “мовними” п’єсами 
(“Наруга над публікою”, “Каспар”). Дисертантка не залишила поза 
увагою ці твори, оскільки, як показав її зіставний аналіз, у них є 
чимало спільних рис з прозовими творами як на рівні проблематики, 
так і поетики. 

У деяких “мовленнєвих” п’єсах відсутній сюжет, дія і навіть 
персонажі. Актори розмовляють з глядачами їхньою мовою. А мова 
підступна, вона дозволяє людині хитрувати, приховувати своє “Я”, 
привласнювати чужі фрази й думки. У “Нарузі над публікою” (п’єса 
йде у театрі “Колесо” у моєму перекладі під назвою “Скандал з 
публікою”), Гандке демонструє цілковиту байдужість до глядацької 
зали, що провокує реакцію глядача. 

У ранніх творах відчувається перегук Гандке з Брехтом, 
драматургами-абсурдистами (Іонеско, Бекетт), з адептами “нового 
роману” Робб-Грійє, Наталі Саррот, з Кафкою, від якого йде традиція 
зображення ніякого персонажа – людини взагалі. 

Як показовою в цьому плані М.О. Орлова виділяє п’єсу “Каспар”, в 
якій реальна історія про дикуна-знайду Гаузера трактується як 
споконвічна ситуація біологічної істоти. Для того, щоб стати 
людиною, Каспару необхідно інтегруватися в соціум. 

Важливе значення з точки зору поглядів письменника на проблему 
мови як семіологічного явища мають трактати “Література – 
романтична”, “Я – житель вежі зі слонової кості” та збірка 
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“Внутрішній світ зовнішнього світу внутрішнього світу”. Перший 
трактат лише названий, другий згаданий побіжно, в той час як у них 
викладено погляд Гандке на літературу як мистецтво слова. 
Характеристика цих трактатів могла б допомогти дисертантці чіткіше 
окреслити специфіку мовної проблематики. На думку письменника, 
література є засобом для того, щоб “щось сказати про себе, якщо й 
не до кінця виразно, то принаймні все ж чіткіше”. Письменник 
очікує від творів розкриття ще не усвідомлених можливостей 
дійсності, деструкцію усталених понять і значень. У збірці 
“Внутрішній світ зовнішнього світу внутрішнього світу” Гандке 
прямо заявляє, що взаємодія Внутрішнього й Зовнішнього дедалі 
більше обумовлюються мовною практикою: мова функціонує в обох 
сферах, але жодній з них не підпорядковується. 

У підрозділі 2.2. простежено творчі пошуки Гандке 70-х – початку 
80-х років у контексті “нової суб’єктивності”. Спираючись на 
положення німецького дослідника Т.-Г. Вінтера, основними причинами 
появи літератури “нової суб’єктивності” М.О. Орлова вважає 
відповідь на епігонство, поступову традиціоналізацію 60-х рр. та 
засилля “ангажованої” літератури й публіцистики. Переконливо 
охарактеризовано суспільно-політичне тло радикальних студентських 
рухів 60-х років, виступів “нових лівих”, роль політичних балад, 
політичного кабаре, протестів проти війни у В’єтнамі, геппінінгів 
молодих авторів. Вірно визначено теоретичну базу для радикальних 
змін у мистецтві, яку підготовували філософські праці Т. Адорно, 
Г. Маркузе, М. Хоркмайера. Мистецтво розглядається як десублімуюче, 
як таке, що допомагає особі звільнитися від традиційних шаблонів та 
від “описовості”. 

Аргументовано висвітлено позицію Гандке щодо заангажованості 
в літературі, виходячи із його полеміки із Сартром. Правомірно 
стверджується, зокрема, що Гандке відстоює свій особливий 
романтичний погляд на мистецтво слова, внаслідок чого заангажованість 
і художність – категорії, які взаємовиключають одна одну. 

Простежуючи перехід Гандке від “ індивідуального формалізму” 
перших романів “Шершні” та “Розносник”, які позначені критичною 
рефлексією традиційної функції мови в структуруванні твору, усталених 
жанрових форм, зокрема, кримінального роману, способів пізнання й 
сприймання емпіричного світу, до творів, написаних у дусі “нової 
суб’єктивності”, дисертантка виділяє проблему розкриття внутрішньої 
сутності людини, зосередженості на самовизначенні, самоаналізі, на 
тематизації проблеми ідентичності. “Нова суб’єктивність” не є 
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однозначним визначенням, у критиці зустрічаються й інші назви 
цього явища – “тенденцвенде”, “ нова чутливість”. Існують різні 
думки і щодо того, яких письменників слід зараховувати до неї. 
М.О. Орлова стверджує, що перші ознаки цього явища найбільш 
яскраво виражені в оповіданнях (хоча це повісті) Петера Шнайдера 
“Ленц” та Карін Штрук “Кохання класів”. 

Як на мене, то для вагомої аргументації такого прикладу замало. 
Тим більше, що Гандке назвав інший твір, який, за його словами, 
“став найбільш радикальним проявом ‘нової суб’єктивності’”. Мається 
на увазі роман Ніколауса Борна “Відвернена від землі історія”. По-
друге, я би не стверджував так категорично, що Гандке є “одним з 
найяскравіших представників ‘нової суб’єктивності’ ” (с. 46), надто, 
якщо зважити на його прагнення до протокольно чистої манери 
письма, позбавленої моралізаторських установок, смислових алюзій, 
сюжетно-авторських орієнтирів і “високих” ідей. 

Реалізуючи естетичну програму “нової чуттєвості”, Гандке 
декларує своє естетичне і світоглядне кредо через проголошення 
необхідності створення в літературі “альтернативного проекту 
буття”, сприймаючи її слідом за Гайдегером, як “зберігачку буття” 
і співбесідника філософії. У його творах переважає заглиблення у 
внутрішні переживання, замикання на собі, а історія, випадок 
підмінюються рефлексіями, дискурсом. Мають місце “екстремальні 
розлами” діалектичного синтезу окремого і спільного, індивідууму й 
об’єктивної реальності. 

У третьому розділі “Проблематика та поетика прозових творів 
П. Гандке 70-х років”, М.О. Орлова, аналізуючи повісті “Страх 
воротаря перед одинадцятиметровим”, “Короткий лист перед 
довгим прощанням”, “Без бажання немає щастя”, “Жінка-шульга” 
під кутом зору відчуження суб’єкта у світі та пов’язаної з ним темою 
самотності, стверджує, що з цих творів розпочинається новий етап 
творчості Гандке, який позначений відходом від сприйняття літератури 
як інструменту соціальної критики, до розуміння її як рятівної для 
суб’єкта альтернативної поетичної дійсності, що породжує радикальні 
структурні й мовно-дискурсивні зміни в поетиці його творів. 

У підрозділі 3.1. – “Проблема відчуження суб’єкта у світі: 
‘Страх воротаря перед одинадцятиметровим’ ”, – говорячи про 
інтертекстуальний зв’язок повісті з романами Ф. Кафки “Процес”, 
А. Камю “Чужий”, дисертантка головну увагу приділяє психологічному 
стану Йозефа Блоха, колишнього знаменитого воротаря, затим 
електромонтера, якого несподівано звільнили з роботи. Він, як і 
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Мерсо (герой твору Камю), вчиняє невмотивований злочин. Проте, 
на відміну від Мерсо, його не судять за вбивство касирки кіно, з 
якою він раніше переспав, його злочин залишається нерозкритим. У 
Блоха відсутні докори сумління, його мучить страх, що його 
звинуватять в іншому вбивстві, до якого він непричетний. 

У даному випадку більш доцільно виходити з того, що в тексті 
протоколюється сприйняття свідомості людини, вибитої з колії, зі 
стабільного контексту значень, описується її відчуження і породжена 
ним нова універсальна семіотичність, що апелює до суб’єкта. 
Відтворюючи алогічні ситуації, Гандке уникає будь-яких спроб 
заглянути у внутрішній світ героя. Блох для нього – чужий, 
сторонній, оповідач може тільки фіксувати зовнішні дії колишнього 
воротаря. Він звертає увагу лише на фізичний стан героя, не 
заглиблюючись у його думки. М.О. Орлова, натомість, акцентує увагу 
на іншому, хоча теж на важливому моменті у поведінці Блоха: на 
його надзвичайній чутливості до мови. Прислуховуючись до розмов, 
він вловлює в словах людей брехню, лицемірство, нісенітницю, йому 
не подобається, коли повторюють його слова, немовби обкрадаючи 
його. 

Необхідно було сказати і про те, що текст Гандке нагадує 
сценарій, оскільки в ньому багато зовнішньої дії. Це – своєрідна 
картинка, яку треба було розмалювати, що й зробив знаменитий 
кінорежисер Вім Вендерс. Його фільм за мотивами повісті Гандке 
мав великий успіх. З Вендерсом Гандке зв’язувала тривала творча 
співпраця, у їхній стилістиці чимало спільних рис, зокрема в ображенні 
природи. 

У підрозділі 3.2. – “Спроби самоствердження ‘Я’-суб’єкта в 
об’єктивному світі” – дисертантка аналізує твори, написані під 
впливом двох суттєвих подій в житті письменника: розлучення з 
дружиною та втратою матері, яка наклала на себе руки. Осмислюючи 
причини саморуйнівних настроїв, протагоніст шукає виходу із 
замкненого кола гіпертрофованого способу мислення. У повісті 
“Короткий лист перед довгим прощанням” він відправляється в 
подорож до США, відштовхуючись від традиції німецького “роману 
виховання” та роману-подорожі, плекаючи надії на те, що в новому 
світі він зможе змінити свій спосіб життя, позбутися гнітючих думок. 

Повість “Життя без бажання” займає особливе місце у творчості 
Гандке, в ній можна знайти пояснення багатьох вчинків письменника, 
зрозуміти особливості його світосприйняття. Мати письменника рано 
пішла з життя, забравши з собою свою таємницю. Вона прожила типове 
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життя сільських дівчат, молодість яких співпала з Другою світовою 
війною: закоханість в офіцера-нациста, одруження з нелюбом, теж 
солдатом, пошуки батька заради майбутнього сина. Події твору 
відбуваються в Каринтії, у Східному Берліні. Затим повернення на 
батьківщину “з-за кордону”, постійна боротьба з нестатками. Проте в 
цієї жінки траплялися епізодичні виходи за межі буденності: 
закоханість, неординарні вчинки, художні твори, які вона читала за 
порадою сина, поїздка на море. 

Поза увагою дисертантки залишився суттєвий момент: у матері 
протагоніста було підвищене почуття власної гідності, вона розуміла, 
що життя її опустило, принизило, і врешті-решт вбило бажання жити 
далі. Історію життя жінки, яка не мала шансів та й волі вирватися з 
кола соціального примусу і консервативних приписів, Гандке 
використав для психологічної, лінгвістичної, культурологічної і 
філософської рефлексії як основи переформування життєвого шляху. 
Шляхом консталяції взаємозв’язку мати-син протагоніст прагне 
знайти доступ до внутрішнього світу іншої людини, щоб глибше 
пізнати своє “Я”, утвердити себе в об’єктивному світі як автономної, 
самостійної особистості. 

На користь визначення “чуттєвості” свідчить наступний твір 
Гандке, в якому він продовжив тематику “Я”-суб’єкта. Відчуження 
веде до розколу свідомості, суб’єкту залишається тільки в ідеалі 
чистий погляд на світ, який мислиться як досвід автентичного “Я”. 
Виникає парадоксальний феномен, радикальний суб’єктивізм служить 
розкриттю емпіричного світу. Моменти епіфанії, бачення себе із 
зовнішньої перспективи в “Короткому листі перед довгим 
прощанням”, у повісті “Година справжнього сприймання” стають 
моментами справжнього щастя, розчинення свого “Я”, звільнення від 
гнітючих думок. 

Шкода, що в дисертації немає аналізу проблематики повісті 
“Година справжнього сприймання” (1975), герой якої, прес-секретар 
австрійського посольства в Парижі Георг Койшніг, намагається 
звільнитися від почуття порожнечі свого життя, блукаючи містом, 
немов сновида. У цьому творі, де майже немає дії, відсутня 
аукторіальна оповідна перспектива, спостерігається розчинення “Я”-
суб’єкта, що подається в діловито-об’єктивному стилі при акцентуванні 
суб’єктивності. 

У повісті “Жінка-шульга” Гандке вловив дух і настрої 80-х рр. 
В історії емансипації Маріани, яка розлучилася з чоловіком, поміняла 
професію, стала вести самостійне життя, є щось від суб’єктивного 
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спротиву. У героїні з’являється гордість за свою самотність. Тобто, 
лише в індивідуумі набувають смислу “ інші” досвіди емпіричного 
пізнання, поведінки. У сучасному суспільстві, де панують інтеграційні 
механізми, на думку Гандке, автономне існування людини вже 
неможливе. Слід відзначити скрупульозний філологічний аналіз 
повісті “Жінка-шульга”. Переконливо потрактовано символічний 
образ дзеркала як семіотичного знаку в поєднанні з темою двійництва. 
Характеризуючи прийом письменника стосовно подвоєння світу, 
створення паралельних реальностей, дійсної та фіктивної, шляхом 
моделювання ситуації зустрічі з собою, дисертантка відзначає, що в 
такий спосіб Гандке розкриває приховані глибини “Я” героїні, 
увиразнюючи її духовні та екзистенціальні потреби. 

На належному теоретичному рівні проаналізована проблема 
вираження взаємозв’язку автор-наратор-текст-читач: тут визначені 
нові форми заміщення персонажів-діячів персонажами-рефлекторами, 
окреслено найхарактерніші типи нарації, виділено найбільш суттєві 
зміни в структурі оповіді творів Гандке. 

Дисертантці було непросто розібратися у складних хитросплетіннях 
наративних рівнів, якими позначена нова проза Гандке, аукторіальної й 
персональної перспектив, провести лінію між оповідачем й розповідачем, 
гомодієгетичною та гетеродієгетичною оповіддю, аукторіальним, 
нейтральним та імперсональним типами нарації. Слід відзначити й 
те, що чисто технічні аспекти оповідної техніки подаються в 
дисертації у тісному взаємозв’язку з структурою, об’єктивною основою 
головного персонажу, внаслідок чого аналіз не стає грою з модною 
термінологією. 

Центральне місце в дисертації займає розділ 4. – “Тематичний 
цикл ‘Повільне повернення додому’ – нові аспекти взаємодії ‘Я’-
суб’єкта і зовнішнього світу”. 

У підрозділі 4.1. – “Подолання душевної кризи ‘Я’-суб’єкта 
шляхом пізнання первісних форм ландшафтів: роман ‘Повільне 
повернення додому’” – М.О. Орлова розкриває проблему “вживання” 
протагоніста в новий простір на півночі Америки. Геолог Валентин 
Зоргер – містично перебільшена романтизована постать митця. У 
дослідженні ландшафту він керується потребою в духовному й 
душевному “оздоровленні”, внаслідок чого його наукова праця про 
“простір” набуває релігійного характеру. Тут йдеться про форму 
освоєння незайманої природи, приведення у відповідність з доісторичним 
пейзажем свого внутрішнього світу, розчинення розколотого “Я” у 
первозданності вічної природи, яка попри свою одноманітність і 
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пустельність вражає множинністю, різноманітністю форм. Протагоніст 
твору – спостерігач, прикметний герой Гандке. Перефразовуючи 
Камю, про нього можна сказати, що “його робить людиною не те, 
чим він займається, а те, що він спостерігає”. Обставини й ті 
об’єкти, які досі траплялися на його шляху, здавалися шерегом пласких 
кліше, бачене немовби осліпювало, не підпускало до себе. Душевна 
спустошеність виявлялася в бескровній клішованості предметів. Світ 
героя Гандке – це подорож крізь товщу невикоріненої конкретності, 
яка кидає людині виклик, вимагає від неї випробовування реальності 
на міцність. Спокій і душевну збалансованість можна здобути лише 
тоді, якщо вловити, присвоїти собі невидиму життєву силу, яка 
розлита в об’єкті сприймання. Єдина панацея – вдивлятися, 
спостерігати, заглядати всередину, у байдужий вакуум нерухомості 
(природа), звідки можна очікувати бажані імпульси, сигнали, 
повідомлення, тепло, що здатні розбурхати, відкрити секрет, як 
долучитися до загального руху. Тому зрозумілим стає незвичне 
заняття Зоргера, який колекціонує ландшафти, переносячи їх 
заздалегідь на папір. Зоргер відчуває в осягненні простору злиття із 
Законом природи. Але і на цей раз врівноваженість виявляється 
порушеною. Герой твору змушений покинути інідіанське селище, 
жінку, з якою близько зійшовся, і повернутися до університетського 
міста на заході Америки. Там він знову переживає “втрату простору”, 
він знову відчужений, самотній. Втрачену єдність доведеться здобувати 
шляхом нового досвіду, що й спонукає його до рішення повернутися 
до Європи, до своєї дочки. 

Дисертантка дещо спрощено, підганяючи під свою концепцію, 
трактує фінал цього твору, приписуючи досліднику ландшафтів 
усвідомлення того, що “єднання зі світом неможливе без гармонії зі 
своїм ‘Я’, а отже без повернення додому, синонімічного прилучення 
до свого коріння” (с. 112). 

Наступний роман – “Вчення гори Сент-Віктуар” – названий 
М.О. Орловою як програмний маніфест Гандке, сприймається як 
своєрідний естетико-поетологічний коментар до попереднього твору. 
Здійснивши дві подорожі у французьку провінцію Прованс, оповідач 
викладає свої враження від баченої там природи, зіставляючи їх з 
імпресіями від картин Сезана. Дисертантка демонструє вправний 
аналіз тексту, насиченого описами природи, рефлексіями щодо 
літературних творів (Гете, Штіфтер), враженнями від картин 
художників: від примітивістів (Піросмані) – до авангардистів (де 
Кіріко, Курбе) викладок з філософських праць (Спіноза, Ніцше, 
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Гайдегер, Лакан), пасажів з власної біографії. Саморефлективний 
характер твору, поєднання різних літературних жанрів свідчить про 
відродження “прогресивної універсальної поезії” в тому сенсі, як її 
розуміли ранні романтики. Гандке сам говорить про це у “Тягарі 
світу”, т.зв. робочому журналі, окреслюючи поетику естетичної 
афірнації, в центрі якої незбагненне й суверенне “Я”. Тут можна 
побачити основні ознаки гандківського месіанізму, спрямованого на 
відтворення первісного характеру процесу творення. Суб’єкт 
розповідає не лише про своє існування, але й про реалії світу, про 
сутність людини, її буття у світі та її ставлення до емпіричного світу. 
Ця нова поетологія Гандке спирається на онтологічне потрактування 
мови Мартіном Гайдегером (“Існування – це говоріння”). Паралельно 
з життєвою історією “Я” митця, на передній план виходить тема 
оповіді, нарація як гнозис і як діагнозис, акт ідентифікації. 

Аналіз роману виконано на високому філологічному рівні, тут є 
цікаві спостереження над природою мистецького бачення емпіричного 
світу у Сезана й Гандке, над естетикою народження художнього образу, 
над природою мисленєво-емоційно-конструктивного сприймання 
предметного світу. Добре проаналізовано такий принцип нової естетики 
Гандке, як “реалізація”, тобто спробу втілення у мистецькому творі 
чистого, незайманого земного світу. 

Наступним кроком звільнення Гандке від гіпертрофованого 
суб’єктивізму став роман “Дитяча історія”. Акцентуючи увагу на 
проблемі наративної терапії як художнього дискурсу, М.О. Орлова 
стверджує, що це можливо тільки за умови виходу на проблему 
“ Іншого”. Полеміка Гандке, спрямована проти відчуженої дійсності, 
служить означенню нового світу, який базується на інших засадах. 
Життя удвох з дочкою сприймається як конкретне втілення уявлення 
про благословенну містичну єдність, коли не потрібні слова, коли 
достатньо одних коротких поглядів, проведення рукою по голівці. 
Досягненню цієї мети служить високий, майже пафосний стиль. 
Гандке виходить з того, що в кожному містичному моменті, сповненому 
краси життя, діє магічний закон, який потребує відповідної літературної 
форми. 

В основі твору лежить автобіографічний матеріал однак тут йдеться 
про типове, узагальнене, родове. Називаючи персонажів твору просто 
“Дорослий” і “Дитина”, Гандке прагне виявити в предметах і почуттях 
найпростіше, художня форма твору позбавлена фальші, брехні 
“модерної доби”. “Дитяча історія” розкриває уявлення оповідача 
про те, що в дитині живе великий закон природи. Дисертантка подає 
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своє трактування твору, характеризуючи його як своєрідну наративну 
терапію, оскільки переповідаючи історію дочки, протагоніст 
переосмислює своє минуле, прагне позбутися відчуття змарнованості 
своїх дитячих років, хоче набути цілісності та стійкості своєї 
ідентичності разом з усіма соціальними зв’язками. 

Безумовно, зазначені аспекти дуже важливі у цьому творі. Проте 
найбільш суттєвим є прагнення Гандке виділити окреме, випадкове, 
хвилинне в його окремості, одиничності, надати йому універсального 
значення. Тому й фінал твору сприймається як прагнення перевести 
проблеми екзистенції на рівень поетичної краси. 

П’єса “Про села” продовжує зазначену трансформацію. 
Дисертантка, розкриваючи взаємозв’язок драматургічного й поетичного 
(твір названий автором як “драматична поема”) відзначає, що 
йдеться не стільки про перетворення оповідного матеріалу в 
драматургічну форму, як скоріше в музичні монологи, що нагадують 
античну драму. Вона вірно вловила природу головного конфлікту 
твору, який Гандке назвав “апофеозом мистецтва”. Тут немовби 
повторюється античний міф про боротьбу братів, але вже без 
трагедії. Конфлікт довкола батьківської спадщини переростає в 
узагальнене зіткнення різного розуміння світу й сприйняття часових 
обставин, набуваючи форми розмежування між бажаним (поетичним) і 
реальним (раціональним, емпіричним) досвідом. 

Розкриваючи сутність образу Нови, символічного персонажу 
твору, аналізуючи її візіонерську промову про настання нової доби, 
М.О. Орлова простежує поєднання в промові міфопоетичної та 
раціоналістичної перспектив. Аналіз драматургічної мови, яка виступає 
важливим функціональним елементом поетики, уможливлює утворення 
нових констеляцій простору і часу, належить до кращих сторінок 
дисертації. Туга персонажів твору за “ іншим” буттям, невдоволення 
несправедливою, профанною дійсністю може бути реалізована тільки у 
створеному поетичною уявою світі, який підлягає іншим законам. 
Гандке немовби хоче поетичністю своєї мови повернути цивілізацію 
в стан одвічності. На цій підставі М.О. Орлова робить висновок, що 
“передумовою і водночас результатом злиття природи й раціо, 
емпіричної та естетичної реальності у вищому синтезі стає набуття 
протагоністом твору своєрідного захисного простору, що ним є 
нерозривний, почасти й містичний зв’язок з рідним краєм” (с. 167). 
Потрактовуючи таким чином фінал заключного твору, дослідниця 
розцінює тетралогію як своєрідний підсумок філософських та 
естетичних шукань П. Гандке 60-80-х рр. ХХ ст. 
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Її висновок мотивований і є логічним завершенням її наукового 
пошуку. Проте тут напрошується дещо інше потрактування мотиву 
“повернення додому”. У тетралогії “Повільне повернення додому” 
Гандке здійснює подорож, яка визначається самим процесом написання 
твору, як дорога додому, як своєрідне “повернення” в дусі ідей 
Гайдеггера, що дозволяє літературі залишатися сферою відкриття й 
оживлення свого “простору”. Тетралогія відкриває новий етап творчості 
письменника, засвідчуючи водночас органічний зв’язок з попередніми 
періодами. Виступаючи проти описовості, ілюзорної реалістичності 
традиційних уявлень про світ, Гандке перебуває в постійному 
пошуку форм, які конституюють різні фази “Я”-суб’єкта у зв’язку з 
емпіричним світом. Протагоністи його творів – це транспарентні 
медіуми відкриття світу, висвітлення простору досвіду до і після 
розколу між суб’єктом і об’єктом у сучасній “добі матеріалістичного 
світогляду” (Гайдеггер). З ретроспективної точки зору “Повільне 
повернення додому” можна розглядати і як рух, мандри Гандке від 
Вітгенштайна до Гайдеггера, від правил літературної гри – до 
феноменологічного відкриття співбуття, співіснування, спільної 
реконструкції “Я”-суб’єкта і світу. Таким чином, подорож до себе 
стає основою поетики, яка сама себе авторизує шляхом повернення 
до основної теми, засвідчуючи розвиток творчості письменника, в 
якій можна виділити ряд проривів у пошуку того, що В.С. Найпаул 
називає “загадкою прибуття”. 

Дисертація завершується виваженими і переконливими висновками, 
в яких підсумовуються основні результати проведеного культуроло-
гічного, філологічного наукового дослідження. Результати дисертації 
можуть бути використані у відповідних теоретичних та історико-
літературних курсах. 

Як і будь-яка серйозна багатопланова робота, дисертація М. Орлової 
не позбавлена деяких спірних питань і недоліків. 
1. Чіткішого визначення вимагає позиція дисертантки щодо місця 

творчості Гандке в контексті традиційної, модерністської та 
постмодерністської літератури. 

2. Більшої аргументації потребує розкриття внутрішньої суперечності 
між метафізикою художнього твору (“Естетична теорія” 
Т. Адорно) і діалектикою відношення на рівні автор-твір-читач у 
світлі теорій тексту як інтертексту. 

3. Увиразнення потребує проблема авторства у творах Гандке, де 
життєвий досвід передано у вигляді зв’язної оповіді, вибудованої 
за законами жанрової організації тексту, виходячи з теорій мовної 
свідомості (Р. Барта, Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотара, М. Фуко). 
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Всі ці зауваження однак не знижують високої оцінки представленої 
на розгляд дисертації. Вона є самостійним, завершеним дослідженням, 
яке базується на новій для нашого літературознавства методології і 
засвідчує високий рівень фахової підготовки її авторки. 

Автореферат вдало і повно розкриває основні положення 
дисертації. Вісім основних публікації з теми відповідають змісту 
дослідження. 

Все це дає підстави вважати, що дисертація М.О. Орлової 
відповідає усім вимогам ВАК України, а її авторка заслуговує на 
присудження їй ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.01.04 – література зарубіжних країн. 

 
* Орлова М.О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози 
Петера Гандке: Автореферат дис. … к.філол.н. – Київ: НУ ім. Тараса 
Шевченка, 2008. – 19 с. 
 
 
 
УДК 8.21. 112.2 

 
Науменко А.М. 

 
ДИСКУСІЙНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ПОЕТИКИ 

П. ХАНДКЕ 
 

Рецензована дисертація* належить до найбільш актуального 
сьогодні напряму у вітчизняному літературознавстві зокрема і світовій 
германістиці взагалі – комплексного дослідження белетристичних 
явищ, при якому поєднуються найвагоміші підходи до об’єкту аналізу: 
естетичний, функціональний та прагматичний. При цьому теоретичне 
значення праці М.О. Орлової полягає в подальшій розробці вкрай 
важливих для фундаментальних засад літературознавства категорій 
“поетика” та “проблематика”. Але насамперед науково вагомою є 
тематика дисертації: проза, а не драматургія чи лірика всесвітньо 
відомого австрійського письменника ХХ ст. Петера Хандке, бо саме 
в епосі найяскравіше проявилися його філософські та естетичні 
погляди 

Це добре показано у “Вступі” дисертації, в якому, надавши 
стислий, але об’єктивний нарис праць своїх західних, радянських, 
російських та вітчизняних хандкознавців, М.О. Орлова доходить 
цілком справедливого висновку, що якраз художні особливості прози 
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П. Хандке практично не досліджувались у цих вельми цінних 
розвідках. 

Та головний доробок дисертантки полягає, як на мене, навіть не 
в цьому значущому, але все ж таки кількісному аспекті (тобто не в 
аналізі недосліджених епічних творів Хандке), а у концептуальному 
підході до зібраного матеріалу: М.О. Орлова оцінює прозу письменника 
як джерело і навіть підчас як рушій його всієї творчості у галузі 
сюжету, проблематики, поетики тощо. Саме такий підхід до прози 
Хандке практично не був притаманний працям попередників 
дисертантки. Тому цілком справедливо М.О. Орлова у “Вступі” 
стверджує, а у практичних розділах своєї дисертаційної розвідки 
наочно демонструє, що прозаїчні твори письменника є важливим 
компонентом його творчості у цілому. 

Саме такий, так би мовити, “прозоцентричний” підхід дисертантки 
до творчості Хандке зробив проблемне коло дисертації М.О. Орлової, 
тобто предмет її дослідження, теоретично, історико-літературно і 
практично значущим, тому що принципи побудови художнього 
твору, котрі були запропоновані теорією літератури ще у далекому 
ХІХ ст. культурно-історичною школою і тільки трохи підправлені 
потім соціологічною та формалістською школами ХХ ст., базуються 
на класичному типі белетристики, від якого друга половина ХХ ст. і 
ХХІ ст., а також і П. Хандке майже повністю відмовилися. Саме тому 
спроба М.О. Орлової розглянути хандківські принципи побудови 
белетристичного твору як закономірний наслідок соціально-
філософського задуму є значною подвійно: для історії літератури – 
як аналіз поетики конкретного автора, для теорії літератури – як 
успішний зразок типологічного аналізу. Через це не можна не 
погодитися з твердженням М.О. Орлової, що актуальність її 
дослідження зумовлена необхідністю переосмислення традиційних 
теоретичних положень літературознавства. 

Дисертантка поклала собі за мету, як вона пише на с. 1, 
“комплексне освоєння творчості письменника”. Зважаючи на те, що 
П. Хандке був не лише прозаїком, а й драматургом, ліриком, 
кіносценаристом, перекладачем, есеїстом, науковцем, режисером, ця 
мета стає складною і навіть неосяжною для одного дослідника. 
Зрозумівши це, М.О. Орлова справедливо звузила об’єкт свого 
дослідження, обмеживши його лише прозою 1960-1980-х років. 
Предметом вивчення при цьому вона зробила теоретично дуже 
складну і водночас літературознавче дуже вагому категорію “Я-
суб’єкт” в її еволюції. Для її об’єктивного вирішення дисертантка 
повинна була розв’язати цілу низку проблем, кожна з яких могла би 
стати об’єктом окремого наукового дослідження. Це й відчуження 
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людини як літературознавча проблема, і взаємини між Я-суб’єктом 
та соціумом, і повернення до своїх витоків тощо. 

З усім цим авторка рецензованої праці успішно впоралася, але не 
за рахунок поверхового опису або ж своєї енциклопедичності, а 
лише за рахунок того, що вона вдало, евристично знайшла стрижень 
аналізованої проблеми: світосприйняття Петера Хандке як “нова 
суб’єктивність”, котра майже до сьогодення залишалася поза увагою 
українських (та й не тільки) літературознавців. 

А тепер ще стисло, майже тезово, декілька міркувань щодо 
позитиву рецензованої праці: 

по-перше, вдале вирішення занадто вагомого для літературознавчого 
аналізу складного поєднання філософії та естетики художнього твору; 

по-друге, успішний аналіз творчості П. Хандке, яка є якщо не 
першою, то в усякому разі однією з перших віх у літературному 
процесі не тільки Австрії кінця ХХ ст., а й усього німецькомовного 
регіону, а почасти і європейського; 

по-третє, глибинне й оригінальне дослідження прози Хандке, 
естетично складної, змістовно часто-густо герметичної, переповненої 
запозиченнями з різних літературних періодів та стилів від 
беззмістовного постмодернізму до змістовно наповненого класичного 
соціального реалізму; 

по-четверте, комплексне вивчення творів Хандке з використанням 
міждисциплінарного підходу: літературознавства, естетики, філософії, 
лінгвістики, структуралізму, герменевтики, когнітивістики тощо. 

Для мене як прихильника цілісного аналізу тексту (тобто не 
однобічного літературознавчого і не однобічного лінгвістичного, а 
єдиного філологічного) дуже цікавим є той факт, що дисертантка 
використала – нехай фрагментарно, але ж використала! – поруч з 
літературознавчою методологією ще й аналітичні принципи 
мовознавства, зокрема лінгвістичну редукцію та теорію мовленнєвих 
актів. 

У цілому дисертація М.О. Орлової є завершеною науковою 
працею, в якій отримано нові об’єктивно аргументовані результати, 
що в сукупності мають суттєве значення для розвитку науки про 
зарубіжні літератури. Зокрема в дисертації вперше у германістиці 
систематизовано структурні, тематичні та світоглядні характеристики 
хандківської прози в їхньому взаємозв’язку; переоцінено зміст 
провідної для Хандке категорії “нова суб’єктивність”, подальше 
розвинуто наше уявлення про періодизацію його творчості. Особистий 
внесок дисертантки полягає в тому, що нею до наукового обігу введено 
літературні факти, які раніше були невідомі не тільки вітчизняному 
читачеві, але й українському літературознавцю. Більш за те: вперше 
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в українському, російському та німецькомовному хандкознавстві 
прозу австрійського таланту проаналізовано – хоч і частково, але – 
комплексно, системно, у взаємозв’язку з його іншими літературними 
родами, видами та жанрами. 

Матеріал, спостереження, оцінки й висновки дисертантки можна 
використовувати під час читання фундаментальних та спеціальних 
лекційних курсів з історії зарубіжних літератур взагалі та 
німецькомовних зокрема, при вивченні аспекту “Інтерпретація 
художнього тексту” на практичних заняттях з німецької мови у 
студентів-германістів, а також у науково-дослідній роботі студентів, 
магістрів, аспірантів. 

Разом з тим не можна не звернути уваги на ті висновки й 
твердження дисертантки, які викликають сумніви або можуть слугувати 
підґрунтям дискусії. Вони стосуються двох принципово змістовних 
компонентів дисертації – методології та методики дослідження, а 
також деяких частковостей. 

Перш за все дискусійною виглядає тема дисертації: “філософсько-
естетична проблематика…”. Вона є дитиною радянського, вульгарно-
ідеологічного підходу до літератури. Із сучасного наукового погляду 
проблематика будь-якого художнього твору може бути лише соціальною, 
бо навіть витвір так званої “конкретної, візуальної поезії” базується на 
соціальній максимі про денотативну девальвацію слова засобами 
масової комунікації. Це в античну добу, коли писемність була 
синкретичною, деякі діалоги Платона можна було називати естетично-
художніми, а, наприклад, поему Лукреція Кара “Про природу 
речей” – філософські-художньою, хоча в дійсності – у сучасній 
термінології – перший був насправді науковцем-естетиком, а другий – 
науковцем-філософом. Але сьогодні назвати, наприклад, Т. Манна, 
автора “Чарівної гори”, де майже на кожній сторінці йдеться про 
філософію, філософом, а, знову наприклад, Петера Хандке, автора 
драми “Ображення публіки”, підтекст якої є суцільною естетикою, – 
естетиком, означає для мене перевертання літературознавчого світу з ніг 
на голову. Тому не може бути у майстра словесного мистецтва 
“філософсько-естетичної проблематики”; вона може бути лише 
соціальною. 

Трохи незрозумілим виглядає матеріал дослідження. Так, на с. 2 
є дві змістовно діаметрально протилежні думки про нього. Спочатку 
заявлено, що дисертантка обмежується прозовими творами П. Хандке 
1960-80 років. Але двома абзацами нижче стверджується, що “головний 
аспект у дисертації зроблено на (…) творах 1970-80 років”, хоча на с. 3 
знову декларується об’єкт дослідження: прозові твори 1960-80 років. 
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І по-третє: я погоджуюсь з тим, що політики самостійної і 
незалежної від розуму України можуть творити все, що їм збагнеться. 
Але ж корифеї української філології, до яких належить В.К. Шпак, 
науковий керівник рецензованої праці, повинні дотримуватися 
загальносвітових вимог до перекладу власних імен. А одна з цих – 
повторюю: всесвітніх вимог – лунає так: перший переклад власного 
імені, навіть якщо він зроблений, на сучасний вимір, помилково, 
залишається дійсним назавжди. Отже австрієць Peter Handke, який у 
далекі 1960-ті роки був перекладений як Петер Хандке не може у 
2008-му році перетворитися на Гандке, як це пропонує авторка 
рецензованої праці разом зі своїм науковим керівником. Чому ж вже 
тоді не Петро Гандке?! 

Зроблені зауваження не стосуються концептуальних положень 
рецензованої праці, а лише творчо дискутують з ними, бо останні 
базуються на об’єктивному теоретичному й практичному матеріалі і 
є оригінальними за змістом й формою. 

Автореферат дисертації М.О. Орлової відповідає встановленим 
вимогам ВАК України, а її авторка заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.01.04 – “література зарубіжних країн”. 

 
* Орлова М.О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози 
Петера Гандке: Автореферат дис. … к.філол.н. – Київ: НУ ім. Тараса 
Шевченка, 2008. – 19 с. 
 

 
 

ЩЕ ДВА ПОГЛЯДИ НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ 
 
 
 

УДК 821.112.2-1.09(049.32) 
Павлюк Х.Б. 

 
CЕЛЯНСТВО ЯК ПАРАДИГМАЛЬНЕ ЯВИЩЕ У 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЕПОХИ “ЗЛАМУ ВІКІВ” 
 

Кінець ХІХ-початок ХХ ст. – доба інтенсивних ідейно-естетичних 
пошуків та змін. Тенденційною у цей час стає переакцентація 
лінеарного класично-епічного типу художнього мислення на 
дискретність драматичного світобачення. У періоди духовних криз, 
як відомо, щораз по-новому актуалізуються філософські проблеми 
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буття. Безперечно, такі зміни не оминають літератури, яка постійно 
фіксує всі прояви людської свідомості. Чи не найбільшою такою 
кризою (не лише в сенсі історії, але й національної та індивідуальної 
свідомості) була епоха “зламу віків” ХІХ-ХХ ст. Українська література 
цієї доби до сьогодні залишається не потрактованою з огляду на 
відомі ідеологічні перепони у вітчизняному літературознавстві 
минулих десятиліть. У тогочасній прозі порушуються загальнолюдські 
та філософські проблеми: сенсу людського буття, відповідальності за 
скоєні вчинки, вибору власної автентичності, закину тості в жорстокий 
світ, самотності, смерті, відчаю.1 Особливо вони цікавлять молоду 
ґенерацію митців: М. Коцюбинського, О. Кобилянську, В. Стефаника, 
М. Яцківа, В. Винниченка, М. Черемшину, С. Васильченка, Г. Косинку 
та ін. 

Цим авторам вдається відтворити ірраціональний принцип 
світобачення, зруйнувати старі канони, зазирнути у глибини людської 
душі, зосереджуючи особливу увагу на особистісній психології. 
Історико-політична напруга доби позначилась на стилі й манері 
художнього письма, повністю змінивши його характер; у літературі 
зникає шаблонний тип писання, речення стають уривчастими, 
використовується прийом потоку свідомості та внутрішніх монологів, а 
в діалогах з’являються риси розкріпаченої мови, яка й характеризує 
буття людини.2 Письменникам вдається творити нові форми завдяки 
тому, що вони збагнули внутрішній космос людини, її екзистенційний 
сенс. 

Незважаючи на розмаїття тематичних, стильових і жанрових 
розбіжностей, західноєвропейська література періоду “ fin de siécle” 
також має низку характерних ознак, тісно пов’язаних із кризовим 
світовідчуттям кінця століття, які, попри проблематичність історико-
літературних дефініцій, складаються у неповторний портрет літератури 
означеного періоду. Злам століть, отже, був не стільки правдивою 
історичною віхою, скільки приводом для меланхолійних скарг на 
епоху, що доживає останні дні, – таким чином, можна говорити про 
розповсюдження фундаментальної невпевненості.3 Хоча й дещо 
стриманіше за поширені в літературі цього часу відверті апокаліптичні 
візії, а проте по-своєму переконливо герої Шніцлера чи Гофманнсталя 
теж свідчать про світ, якому настає кінець. Моральна аморфність 
протагоністів, їхнє безпорадне копирсання у власних настроях і 
відчуттях, фривольна гра з проблемами Еросу недвозначно вказують 
на те, що норми, якими ще донедавна керувалися на терені Старої 
Європи, остаточно втратили свою чинність.4 До того ж розпочалась 
запекла боротьба проти нормативності, шаблонів, проти звуженого 
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розуміння реалістичної студії як іпостасі життєвої достовірності, за 
збагачення іншими формами й засобами. 

Адже символічні, романтичні, гротескні, алегоричні та інші образи 
також спроможні на глибоке розкриття сутності певного характеру 
чи явища. Таким чином, наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст. у літературі 
спостерігається вже не тільки зображення життя у формах самого 
життя, а й філософські, романтичні та умовно-фантастичні типи 
узагальнень.5 Літературні спроби початку ХХ ст. уже не прагнуть до 
змалювання зовнішньої правдоподібності; митці активно звертаються й 
до інших засобів (міфу, символу, гротеску, алегорії), підпорядковуючи 
їх реалістичній оповідній манері. У літературі означеного періоду 
зустрічаються почасти фантастичні “іносказання”, неймовірні та 
химерні сюжети, прагнення до монументальної героїки, гіперболізація, 
філософська і політична публіцистика, романтична піднесеність. 

Дослідники давно переконані, що саме у зламні моменти 
історичного розвитку спостерігається підвищений інтерес до міфу (у 
т.ч. й християнського); подібна тенденція властива також і літературі 
минулого порубіжжя. 

Увага до проблем міфу в культурі останніх десятиліть спричинена, 
скоріш за все, втратою цивілізації зв’язку з універсумом та пов’язаною з 
цим низкою трагедій; комплексний аналіз цих проблем підіймає на 
новий рівень спроби відновити міфологічне світосприйняття та знайти 
його синтез із раціональним мисленням. Останні десятиліття 
ознаменувалися також пожвавленням літературної компаративістики, 
зокрема у вивченні міжнаціонального контексту письменств.6 Вітчизняне 
літературознавство сьогодні значну увагу приділяє дослідженню 
українсько-німецьких, українсько-французьких та інших літературних 
стосунків. 

У цьому річищі написана й монографія Андрія Гурдуза 
“Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській 
‘прозі про землю’ кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.” 7 (надалі – 
монографія та автор), яка присвячена загалом комплексному 
порівняльно-типологічному аналізу творів української та захід-
ноєвропейської літератур на тематичному, генетичному, стильовому 
рівнях. Враховуються й генетико-контактні зв’язки, котрі, однак, 
підпорядковуються завданням порівняльної типології. Як відомо, 
вони носять однобічний характер – вплив світових, зокрема 
європейських течій та віянь на український літературний поступ 
через посередництво англійської, норвезької, а також російської, 
польської, французької, шведської та німецької літератур. Отже, 
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вплив одного літературного явища на іншу національну культуру 
підштовхнуло автора монографії до розгляду проблеми міжлітературної 
рецепції, в основі якої лежать, в першу чергу, типологічні збіги. 

З цього приводу Д. Дюришин справедливо зазначає: “Зазвичай 
типологічні збіги все ж віддалено опосередковані контактом. Його 
не важко простежити, якщо посередником є конкретний письменник 
чи літературний твір. Якщо ж ціле коло літературних та 
позалітературних явищ, що іноді опиняється поза межами двох 
літератур, стає дотичним суспільним та літературним процесам 
кількох народів, то сліди контактів можуть загубитися і подібність 
зараховується у типологічну сферу”.8 

Прикладом такого непрямого, опосередкованого збігу на рівні 
синхронного зіставлення й виявилось в означеній монографії 
співвідношення літературного надбання західноєвропейських митців 
із художнім досвідом українських прозаїків епохи “зламу віків” крізь 
призму міфопоетичної парадигми. За визначенням самого автора, 
європейська “проза про землю” вказаного періоду послідовно зберігає 
пантеїстичні мотиви й інтенції, що часто пов’язані з біблійними 
мотивами. З метою дослідження міфопоетичної парадигми характерних 
творів у монографії детально проаналізовано феномен літературної 
міфотворчості, питання функціонування в літературі традиційних 
сюжетів, образів та мотивів легендарно-міфологічного походження. 

Об’єктом дослідження було обрано твори М. Коцюбинського, 
О. Кобилянської, В. Стефаника, К. Гамсуна, Т. Гарді, Д.Г. Лоуренса. 
Окрім цього, до аналізу було залучено творчість російських 
(Г. Успенський, А. Чехов, І. Бунін), французьких (Е. Золя, Ж. Жіоно), 
польського (В. Реймонт), німецького (В. фон Поленц), норвезького 
(Ю. Лі) та шведського (А. Стріндберг) письменників. Слід зазначити, 
що картини світу, відтворені у творчій спадщині цих митців, 
характеризуються рядом особливостей, що зближують їх з 
міфологічним ритуальним сприйняттям. Таким чином, міфопоетичні 
образи, проаналізовані в даній монографії, не є вичерпними, їхня 
кількість набагато численніша. Міфопоетичний простір прози 
означеного періоду розширений за допомогою звернення до біблійних, 
античних, народних традицій та літературної і культурної скарбниці 
різних країн світу і їх релігій. Звернення письменників до 
традиційних засад культури дає змогу наповнити художнє слово 
цілющою енергетикою любові до природи та людини. 

Необхідно також зауважити, що українська та західноєвропейська 
“проза про землю” кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. у цій монографії 



320 

вперше аналізується крізь призму її міфопоетичної парадигми; окрім 
цього, уточнюються й поглиблюються базові поняття інсталяції міфу 
в літературі, міфопоетики, вводиться поняття міфологічного чинника 
в літературі та висувається нова оригінальна система його вираження, а 
також уперше подається визначення міфопоетичної парадигми 
літературного твору.9 Отже, з огляду на вказані вище елементи 
наукової новизни, означену монографію можна вважати першим 
комплексним дослідженням літературних стосунків західноєвропейських 
та українських прозаїків минулого порубіжжя як внутрішньоспоріднених 
явищ. 

Як відомо, міф перебуває у тісних зв’язках з літературою, 
етнографією, психологією та філософією. Дослідженням міфу свого 
часу плідно займалась українська символічна школа міфологів, 
розглядаючи міфологію в єдиному комплексі лінгвістичних досліджень. 
О. Потебня вперше почав тлумачити це поняття не лише синхронно, 
а й діахронічно, реконструюючи історичний шлях розвитку людського 
мислення. Сучасна літературознавча та філософська думки тлумачать 
міф як узагальнено-цілісне сприймання дійсності, що характеризується 
нерозчленованістю реального й ідеального та виявляється на рівні 
підсвідомості. 

Міф як спосіб мислення характеризується апріорністю, існуючи 
у формі як індивідуального, так і колективного підсвідомого. Проте 
значення міфу у художньому творі не тотожне його семантиці у 
першозразку й залежить від культури епохи, задуму письменника, 
жанру твору. Один і той же міфологічний мотив, опрацьований 
протягом багатьох віків, щоразу набуває нових значень, служить 
способом втілення нової проблематики й з часом майже повністю 
втрачає архаїчний елемент, набуваючи нового, символічного вираження. 
Основою архетипної критики – окремого напряму в сучасному 
літературознавстві – є ідея літератури як “перетвореної міфології” , 
тому історія літератури розглядається не у загальноісторичному 
контексті, а як форма внутрішнього саморуху – “тотальної історії 
літератури” – особливостей видозміни міфологічних начал на різних 
етапах розвитку художньої творчості.10 У рецензованій монографії 
знаходимо неодноразові посилання на висловлювання засновника 
архетипної критики Н. Фрая: зокрема, автор звертається до теорії 
літературних модусів знаного літературознавця, а також до його 
класифікації способів організації міфів та архетипних символів у 
літературі.11 
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На жаль, дещо призабутим на сьогодні є досить вагомий внесок 
у міфологічні студії німецької міфологічної школи – напряму у 
фольклористиці та літературознавстві німецьких романтиків на 
початку ХІХ ст., – що спиралась на естетику Шеллінга та братів 
Шлегелів, про естетичні філософські засади яких побіжно згадується 
в означеній монографії.12 Знані філософи обстоювали думку про міф 
як необхідну умову мистецтва, “ядро поезії”.13 Філософські основи 
міфологічної школи доконечно оформилися після видання “Німецької 
міфології” братів Грімм, що сприяло усвідомленню сутності “народної 
душі” не тільки греків чи римлян, а й іранців, кельтів, германців, 
слов’ян. І хоча згодом методологія міфологічної школи була відхилена, 
проте свого часу подібні студії швидко поширились у багатьох 
європейських країнах, спонукавши до осмислення проблеми народності 
мистецтва, менталітету, щоправда в романтичному обарвленні. 

Важливим літературознавчим аспектом слід також вважати 
функціонування євангельського сюжетно-образного матеріалу у світовій 
літературі. 

Таким чином, яскраво виражену схильність до міфологізації та 
проникненість пантеїстичністю світосприймання можна розглядати 
як визначальні риси “прози про землю” кінця ХІХ – першої третини 
ХХ ст. Фактично кожний письменник, чиї твори розглянуто у 
монографії, долучився до використання у своєму доробку відчутного 
міфопоетичного струменю. Наприклад, значну увагу автор приділяє 
рецепції образу Каїна14 у творчості О. Кобилянської (“Земля”). Ця та 
інші історичні постаті-символи отримують у письменниці відповідні 
наративні коди, за якими прочитуються біблійні чи античні оповіді – 
у такий спосіб збагачується епічне начало твору, а завдяки яскраво 
вираженим алюзіям і ремінісценціям, використання Старозаповітного 
братовбивці вказує на жанрову природу інтертекстуальних запозичень 
та розширює уявлення реципієнта про художнє насичення структури 
висловлення. 

Використання у тексті О. Кобилянської образу Каїна – це 
своєрідна перевернута алюзія з Біблії як метатексту. Тут авторка 
розглядає його як символ зла, який слугує попередженням проти 
ненависті, заздрості і вбивств, адже кожне вбивство – це втрата 
себе.15 Каїна можна також вважати старозаповітним прототипом 
Вічного Жида (Агасфера), бо обидва вони приречені на вічне 
блукання. Але Агасфер покаявся й намагався очиститись від гріха, а 
Каїн просто йде своїм безкінечним шляхом. 
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Окремо хотілося б зупинитись на творчості деяких російських 
прозаїків епохи “зламу віків”; з-поміж інших автор, як зазначалося 
вище, виділяє видатні постаті Г. Успенського, А. Чехова та 
І. Буніна. На нашу думку, тенденція до загострення питання про 
міф (особливо християнський) властива також творчості й багатьох 
інших митців означеного періоду: М. Волошина, Д. Мережковського, 
З. Гіппіус, Андрія Білого, Л. Андрєєва, О. Блока та ін. Питання про 
специфіку трансформації традиційних персонажів християнської 
релігійно-міфологічної системи часто підіймалось російськими 
літературознавцями,16 причому їхню увагу неодноразово привертали 
художні варіанти традиційного образу Антихриста та пов’язані з 
ним мотиви Апокаліпсису. 

До цього образу літератори найчастіше звертаються в умовах 
гострої релігійно-політичної боротьби.17 У народній свідомості з 
Антихристом асоціюються реформатори, вороги народу, загарбники – 
у такий спосіб відбувається тенденція міфологізації історичних осіб, 
а реальні події сприймаються крізь призму категорій міфічних 
дійств. Прикметно, що найбільш популярним образ Антихриста стає 
саме у кризові моменти історії. Так, наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. 
потужно лунають ідеї про кризу європейської цивілізації та 
неминучий кінець старого світу (О. Шпенглер, Р. Генон, М. Бердяєв). 

Письменники означеного періоду, що займаються апокаліптикою, 
інтерпретують і трансформують даний матеріал у відповідності до 
реалій свого часу; таким чином, міф про Христа й Антихриста слід 
вважати архетипним для всієї російської літератури. Переважна 
більшість російських митців епохи “зламу віків” заперечує християнство 
як догмат, проте сприймає як міфологію. У творчому доробку 
Л. Андрєєва, М. Барсова, В. Соловйова, В. Брюсова та ін. образ 
Лжепророка найчастіше присутній у підтексті: з ним співвідносяться 
й персонажі-сучасники. 

Засобом різноманітних алюзій та ремінісценцій письменники 
актуалізують семантичні зв’язки між фігурами актуально-реального 
та “позачасового” планів. Засобом “впізнавання” в сучаснику 
традиційного образу стає оновлення його семантики, створення 
ілюзії “вічного повторення”, циклічної зміни тих самих масок, ролей 
і, водночас, порушення принципу ідентичності героя. Таким чином, 
актуалізація асоціацій із традиційними образами у російській 
літературі минулого порубіжжя є своєрідним засобом універсалізації 
проблематики, непрямого залучення подій сучасності у “контекст 
вічності”.18 
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Один із розділів монографії цілком присвячено розгляду важливих 
аспектів функціонування євангельського сюжетно-образного матеріалу 
у західноєвропейській та українській “прозі про землю” епохи “зламу 
віків”; обговорення такої важливої теми на сторінках монографії 
спричинене, радше за все, зацікавленістю самого автора. Загалом ця 
проблема останнім часом набула особливого звучання у зв’язку із 
глобальними соціально-ідеологічними та духовними зрушеннями як 
у житті багатьох народів, так і у долі всієї цивілізації. Сучасне 
тяжіння людства до релігії пояснюється не тільки тенденціями 
моди, але й драматичними спробами замінити почуття соціальної 
безпритульності та духовної порожнечі, яке відчутно виявляється 
останнім часом, вірою в Бога чи якимось іншим прийнятним і 
зрозумілим “еквівалентом”.19 

Багатовікова історія культури показує, що євангельський сюжетно-
образний матеріал у різних формах активно використовувався і 
використовується художниками, скульпторами, композиторами і 
письменниками. Мова кожного виду мистецтва встановлює свої 
обмеження в осмисленні канонічних структур, але при цьому весь 
матеріал об’єднує прагнення діячів культури “оживити” євангельські 
схеми, показати їх непересічну чарівність і вселюдський характер. 
Функціонування євангельського матеріалу, як і інших традиційних 
структур, винятково багатогранне за формами і способами його 
трансформації, зумовленими соціально-ідеологічними і філософсько-
психологічними установками культурно-історичної епохи, що 
сприймає канонічні прототипи, а також своєрідністю авторського 
задуму, ерудицією письменника тощо. 

З огляду на тематику дослідження (“проза про землю”), 
презентованого в означеній монографії, важливим видається панорамний 
розгляд питання про концептуальне значення землі. Занурюючись 
своїм корінням у міфологічний світ давнього народного 
світосприймання, історія зберегла багато неперевершених зразків 
етносимволіки концепту земля. Споконвічно віра українського 
народу сповідала культ одухотвореної природи, що й стало основою 
первісного релігійного світогляду. Він включав три елементи: 
аніматизм, анімізм та антропоморфізм.20 Таким чином, для давньої 
людини все довкола жило, народжувалося й помирало – ознаки цього 
світосприймання пережили тисячоліття. 

Поряд із водою, вогнем і повітрям, земля у первісному уявленні 
являла собою одну із основних стихій світотворення та центральну 
частину триєдності Всесвіту (небо – земля – пекло), яку населяють 
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люди й тварини. До того ж вона була символом жіночого начала, 
материнства й осмислювалась як прародителька та мати-годувальниця 
всього живого. Земля – це велика берегиня вічнозеленого Дерева 
життя. Споконвіку небо і земля уявлялися як безсмертне подружжя, 
що символізувало чоловіче й жіноче начало, батька і матір. Ідея 
створення землі у народних віруваннях виходить від Бога, причому 
на Гуцульщині вірили, що земля – це зліплена Богом паляниця 
(поєднання теологічного й аграрного мотивів). У західноукраїнських 
колядках є оригінальний мотив створення світу птахами: голуби 
спускаються на дно моря за піском, з якого постане земля. Дослідники 
вважають, що цей мотив має давніше походження, ніж той, що 
пов’язується з Богом.21 

В уявленні прадавніх германців земля – це плоть Мідгарду, або 
прекрасного Серединного світу, що його створили Одін та його брати 
з тіла вбитого ними велетня Іміра. Прикметно, що кожне плем’я мало 
своїх богів родючості та врожаю і глибоко пошановувало їх у своїх 
прадавніх культах та обрядах: у германців – Фрейр і Тор, а також 
Фрейя – богиня родючості, любові й краси, у кельтів та друїдів – 
Цернунн та Луг, боги світла, родючості та дикої природи.22 “Нижча” 
міфологія народів Західної Європи схожа зі слов’янською: там також 
вірили у “нечисту силу” – різних бісів, злобних духів тощо. Збереглися й 
уявлення про “незнану силу”, серед яких можна знайти вірування у 
духів землі – гномів, яких іноді ще називали темними ельфами, 
мабуть, через те, що вони нібито зберігають у печерах під землею 
золото, дорогоцінні камені та інші скарби.23 

Культ землі у наших предків був одним із давніх і основних. Він 
породив цілий сонм земних богів: Триглава, Велеса, Діванну, 
божеств весни, зими, літа тощо. Із силами землі особливо споріднена 
жінка, мати, господиня (Мокоша, Мати-Сира Земля та ін.), бо з лона 
матері теж приходить усе живе й повертається назад, щоб прибути 
звідти знову.24 Власне земля не персоніфікувалася в богиню, але її й 
без того поважали як праведну, святу і Божу. Свідчення кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. стосовно місця й ролі землі в лікувальній магії багатьох 
народів дають усі підстави стверджувати факт збереження слідів її 
культу. Використання землі в магічних та ритуальних оздоровчих 
дійствах базувалося на вірі у її здатність поглинати недугу та лихо. 
Яскравою ілюстрацією таких поглядів є знані багатьма народами 
звичаї закопування ураженої блискавкою людини в землю, качання 
по землі під час грому тощо. 
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Земля широко використовувалась також при опіках, набряках, 
укусах бджіл та гадюк. Таким чином, з вірою в магічні властивості 
землі пов’язаний цілий ряд способів лікування різних недуг. 
Особливо чітко сліди культу землі простежуються у поширеному в 
росіян звичаї ходити поклонятися й просити прощення в землі на 
місце, де, на думку хворого, приключилася йому хвороба.25 І у 
такому загальновідомому профілактично-лікувальному засобі, як 
оборювання села, що широко побутував на східнослов’янській території 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. при епідемічних захворюваннях, 
магічна сила приписувалась, очевидно, не тільки колу, лінії, а й землі.26 

Підводячи підсумок сказаному, слід зазначити, що поряд із 
вогнем, камінням та водою земля також займала помітне місце у 
давніх лікувальних та обрядових дійствах. 

У контексті рецензованої монографії на окрему увагу заслуговує 
концептуальна схема “ господар-земля”.  Особливості історичного та 
духовного розвитку української нації зробили чоловіка-господаря 
головним у житті народу – як цілої спільноти, так і окремої родини. 
За В. Храмовою, етноконцепт господар можна назвати “духом нації”, 
оскільки він є однією з обов’язкових ознак українського народу й у 
ньому відображено особливості національного характеру, “фіксовані 
на рівні найдавніших архетипів світосприйняття”.27 У поданому 
концепті закладено ставлення народу до людини, яка отримала повагу 
та статус у соціумі своєю працею на землі та певним типом поведінки. 
Найголовніші риси доброго хазяїна втілено у міфі про Пана 
Господаря, який вважався головним язичницьким богом у слов’ян.28 
Він мав поле, яке давало щедрі врожаї, обробляли його інші боги. 

Таким чином, у давніх слов’ян, як і у всій індоєвропейській 
традиції, земля асоціювалась із жінкою, яка могла народжувати і 
плодити. Для українського колективного несвідомого, як це виявляється 
у творчості В. Стефаника, О. Кобилянської та інших письменників, 
твори яких розглянуто у монографії, найбільш характерним є 
архетип “Маґна Матер” – тип доброї, ласкавої, плодючої землі, від 
якої живиться та походить весь рід людський.29 

Значну частину монографії, зокрема останній розділ, присвячено 
розгляду питання про наявну у творах О. Кобилянської, Т. Гарді, 
Д.Г. Лоуренса та В. Стефаника бінарну опозицію “природа-місто” 
(“село-місто”), у контексті якого автор засвідчує неприйняття 
“природним” середовищем села чужорідної йому міської атмосфери, 
а подекуди і їхнього протистояння.30 З цього приводу слід зазначити, 
що дослідження творів тих письменників, які увійшли до кола уваги 
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автора означеної наукової праці, дає змогу констатувати своєрідну 
мистецьку двополюсність їхнього доробку, а також визначити 
основні тенденції процесу урбанізації вітчизняної літератури. 

Аналіз проблем новостворюваної урбаністики в епоху “зламу 
віків” дозволяє говорити про входження національної прози в 
рецепційну і власне текстову психореальність міста, а також 
зміщення провідної лінії українського художнього макрокосму із 
сфери селянськості у сферу перехідного урбанізованого середовища, 
домінантними ознаками якого на кінець ХІХ ст. стають риси життя й 
побуту соціальних груп не лише землеробського способу буття. 
Окрім того в означений період спостерігається активне збагачення 
літературної мови виражальними та зображальними можливостями 
модерного масштабу та виміру, яскравим свідченням чого стає 
природна поетичність викладу в ситуаціях, де традиційна (у т.ч. й 
фольклоризована, і власне фольклорна) поетичність не здатна 
засвідчити нічого більшого, окрім самої себе31 (М. Коцюбинський 
“Сон”). 

Отже, з огляду на ці важливі положення, у бінарній опозиції 
“місто-село” можна вбачати не лише негативний вплив урбанізації, 
механізації тощо на культурний процес минулого порубіжжя, адже і 
у процесах розвитку літературної мови, і у панорамі художніх 
сюжетів, і у реальностях сільського, містечкового та міського життя 
відбуваються своєрідні зрушення, що заслуговують на об’єктивну 
оцінку. Незалежно від того, чи героєм твору є звичайний хлібороб, 
чи державний службовець або учитель, процес моделювання його 
характеру вже не потребує інновацій народнопоетичного зразка.32 

Як і сам народ, література теж долучається до соціальних 
новацій часу, у репрезентантів якого, ще донедавна замилуваних у 
сільську ідилію, зрештою з’являються власні художні традиції та 
способи їхнього постійного оновлення; саме поняття національного з 
часом видозмінюється і поступово втрачає виключно етнографічну 
спрямованість, набуваючи дедалі більше прогресивних ознак. 
Українське місто в означений період виступало симбіозом села і 
селян, які шукають міської прописки та праці, а також міських 
мешканців, які роботу знайшли, проте далі не змогли піднятися ні на 
буттєвому, ні на свідомому рівні. 

Таким чином, хоча урбаністичність як світосприймальний чинник у 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. ще не мала на чому засновуватись, 
оскільки живильним для неї ґрунтом було не політизоване, а буттєво 
сформоване міське повсякдення, проте так чи інакше, для літератури 
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вона виявилась не лише складовою частиною опозиційної тенденції 
“міський-сільський”, а й потужним стимулом для переходу від 
“дзеркальних” реакцій на реалії життя до письма, у якому реалістичність 
зміщувалась убік своєрідних зон незалежної свідомості.33 

Оригінальне вирішення опозиції “природа-місто” знаходить автор 
означеної монографії також у Д.Г. Лоуренса: світ міста у письменника 
набуває рис нереальності, антиреальності, страшного сну і у такий 
спосіб цілком заперечується; агресивний, смертоносний хаос міста за 
Лоуренсом знищує красу природної гармонії.34 У контексті такого 
антиурбаністичного світосприйняття видається доцільним провести 
позачасову паралель між Лоуренсом та чеським письменником ХХ ст. 
Богумілом Грабалом, мотиви роману якого “Містечко, де зупинився 
час” суголосні світоглядним позиціям Лоуренса у “Райдузі”. Місто 
Б. Грабала втрачає свою органічність, цивілізаційну вишуканість і 
стає символом старого часу, перетворюючись на лабіринт Мінотавра, 
в якому немає ні початку, ні кінця.35 

Якщо Т. Гундорова виділяє іронічно-демонічний міф Києва у 
творчості В. Підмогильного,36 то у Грабала він радше апокаліптичний. 
За Н. Фраєм, у межах такого міфу міста мають форму лабіринтового 
метрополісу, де основні емоційні потрясіння виникають унаслідок 
самотності й браку комунікації.37 Місто постає як дискретний 
простір, поділений на квартали, будинки, квартири із властивим 
темпоритмом і ландшафтом. У такий спосіб місто перетворюється на 
топос відчуження. 

Назагал слід підкреслити, що оскільки міфопоетичні дослідження 
у сучасному літературознавстві посідають чільне місце, компаративні 
студії з міфопоетики виявляються тим більш актуальними та 
необхідними, а монографія А.І. Гурдуза належить саме до таких 
досліджень. Як уже зазначалося вище, наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. у європейській “прозі про землю” вибудовується 
своєрідний міфопоетичний метаобраз землі з відносно постійними 
характеристиками. Звичайно дієві тут християнський та язичницький 
контексти, таким чином, постає проблема інтертекстуального 
прочитання цих творів. Світ і буття часто усвідомлюються крізь 
призму як відомих міфологічних образів, сюжетних моделей, мотивів, 
так і через залучення власне авторської міфології, – простежується 
певна інсталяційна амплітуда міфоелементів у творах.38 

Окрім розгляду означених наукових питань, рецензована монографія 
стимулює читача до новітнього перепрочитання творів харизматичних 
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митців вітчизняної та зарубіжної літератури й активізує їхню 
оригінальну рецепцію. 

Ґрунтовне дослідження Андрія Гурдуза, творчий доробок якого 
налічує понад 50 друкованих праць, у царині міфопоетики української 
та західноєвропейської “прози про землю” епохи “зламу віків” сприяє 
не лише всебічному осягненню художнього світу вітчизняних та 
зарубіжних митців, але й зорієнтоване на створення загальної типології 
міфопоетичних технік в європейській “прозі про землю”. Така концепція 
монографії цілком суголосна вектору пріоритетних завдань 
вітчизняного літературознавства. 
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УДК 82.091 
Науменко А.М. 

 
“ ЗА” ТА “ПРОТИ” МІФОПОЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

 
Проблема міфу не тільки як форми художнього світобачення, 

поширеної з другої половини ХІХ ст., але і як художнього прийому, 
активно використаного в літературі першої половини ХХ ст., має 
велике значення для встановлення національного забарвлення та 
вивчення індивідуального стилю письменника, але вона ще доволі 
слабко досліджена саме в компаративістському аспекті в цілому і на 
матеріалі конкретних жанрів, сюжетів та мотивів зокрема. І у цьому 
сенсі розвідка A.І. Гурдуза* є самостійною за проблематикою, 
актуальною за тематикою та теоретично вагомою за деякими своїми 
категоріями, які дисертант розробив для об’єктивного аналізу 
зібраного матеріалу. Мається на увазі поняття “міфологічний фактор 
в літературі”, яке дозволило йому визначати наявність міфологічної 
складової у художньому творі та аргументовано характеризувати 
зв’язки міфу і літератури. 

Більш за те: для досягнення вказаної об’єктивності дисертант 
поставив перед собою і вирішив цілу низку завдань (сутність 
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літературної міфотворчості, функціонування й трансформація 
традиційних сюжетів та мотивів міфологічного походження тощо), 
які є головними в сучасному порівняльному літературознавстві. При 
цьому вражає кількісно та якісно матеріал, на базі якого вирішуються 
названі завдання: майже три десятки творів світової літератури 
провідних країн (Англія, Франція, Росія, Німеччина, Норвегія, Польща, 
Україна) та найяскравіших авторів (Т. Гарді, Е. Золя, І. Бунін, В. фон 
Поленц, К. Гамсун, В. Реймонт, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, 
В. Стефаник та ін.). Всі вони є дуже репрезентативними для обраної 
тематики “проза про землю”. Щоб не потонути у такому значному 
фактографічному матеріалі, A.І. Гурдуз пішов дуже вдалим методичним 
шляхом: за рахунок вивчення оптимальної кількості художніх творів 
знайшов концептуальний стрижень аналізу і зосередив увагу на 
вивченні типових аспектів досліджуваної проблеми. Таким стрижнем в 
його дисертації виступає етнопсихологія, тобто висвітлення 
національно-художньої особливості вказаної міфопоетичної парадигми. 

У цілому дисертація A.І. Гурдуза є завершеною науковою працею, в 
якій отримано нові об’єктивно аргументовані результати, що в 
сукупності мають суттєве значення для розвитку науки про порівняльне 
літературознавство. Зокрема: в дисертації вперше у вітчизняній 
компаративістиці систематизовано структурні, тематичні та світоглядні 
характеристики міфопоетичної парадигми “ прози про землю”  в 
їхньому взаємозв’язку; переоцінено зміст деяких провідних категорій 
(“міфологічний фактор у літературі”, трансформація традиційних 
мотивів міфологічного походження тощо), подальше розвинуто 
наше уявлення про міфопоетичну парадигму в українській та 
західноєвропейській “прозі про землю”. Особистий внесок дисертанта 
полягає у тому, що ним до наукового обігу введено літературні 
факти, які раніше були мало відомі не тільки вітчизняному читачеві, 
але й українському літературознавцю. Матеріал, спостереження, 
оцінки й висновки дисертанта можна використовувати під час 
читання фундаментальних та спеціальних лекційних курсів з історії 
української та зарубіжних літератур взагалі та з літературної 
компаративістики зокрема, а також у науково-дослідницькій роботі 
студентів, магістрів, аспірантів. 

Разом з тим не можна не звернути уваги на ті висновки й 
твердження дисертанта, які викликають сумніви або можуть слугувати 
підґрунтям дискусії. Дискусійною здається мені головна методологічна 
теза A.І. Гурдуза на с. 6, де сказано, що у міфологічній парадигмі 
прози про землю треба виділяти дві тенденції: “романтично-утопічну” 
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та “соціально-аналітичну”. Якщо перша тенденція ще може бути 
пов’язана із сутністю міфа, то друга – аж ніяк, бо міф у сучасній 
літературі не буває ані соціальним, ані аналітичним. Дискусійним 
виглядає включення твору А.П. Чехова “Степ” у міфологічну 
парадигму прози про землю; не випадково, що після своєї першої 
появи він більше ніде в авторефераті не зустрічається. Не менш 
спірним є і кількісне співвідношення зіставлених українських та 
зарубіжних творів: 13 вітчизняних і лише 16 іншомовних. Але 
найбільш спірною є відсутність творів про землю представників 
найяскравішою міфопоетичної парадигми: напрямку “землі і крові”, а 
їх лише в одному німецькомовному регіоні можна нарахувати сотні: 
Г.Ф. Блунк, А. Дьорфлер, Ф. Грізе, Г. Грімм, Г. Штер та ін. 

Зроблені зауваження не стосуються концептуальних положень 
рецензованої праці, а лише творчо дискутують з ними, бо останні 
базуються на об’єктивному теоретичному й практичному матеріалі і 
є оригінальними за змістом й формою. 

Дисертація A.І. Гурдуза відповідає встановленим вимогам ВАК 
України, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – “порівняльне 
літературознавство”. 

 
* Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та та 
західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ – першої третини 
ХХ ст. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 216 с. 
 
 
 
УДК: 821.112 (049.32) 

 
 

Муратова В.Ф 
 

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ РОЗМОВНИК: “ ЗА” І “ПРОТИ”  

 
Світові тенденції постійно змінюються, і для того, щоб оперативно 

реагувати на виклики часу, сучасні фахівці повинні володіти 
мистецтвом ведення переговорів для поглиблення міжнародного 
співробітництва. При цьому знання іноземної мови є невід’ємною 
умовою успішної діяльності. 
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Коли людина починає вивчати іноземну мову, то, окрім фонетичних 
та лексичних труднощів, вона зіштовхується з проблемою правильної 
побудови граматичних (синтаксичних) конструкцій: словосполучень, 
речень тощо. І тут на допомогу приходять уже готові кліше або 
моделі, які можуть подаватися як у спеціалізованих посібниках та 
підручниках, так і в одномовних або двомовних розмовниках. Історія 
розмовників достатньо довга: починаючи з глосів (на Русі рукописи-
тлумачення іншомовних термінів XI-XIII ст.), Паризький словник 
московітів (російсько-французький розмовник, виданий у 1586 році у 
Парижі), розмовники часів панславізма, німецько-чеський словник-
розмовник 1603 року, та багато інших. Така література має на меті 
задовольнити дві взаємно пов’язані цілі користувача: довідкову і 
навчальну. Вона призначена для усіх, хто бажає розвинути, 
удосконалити і закріпити свої вміння будувати речення німецькою 
мовою на основі мовних зразків з метою передачі і розуміння 
інформації в комунікативному акті. Однак тут не потрібно забувати 
про той факт, що такі посібники та довідники не вчать, як правильно 
будувати речення або діалоги. Вони вже пропонують їх у готовому 
вигляді і, як правило, розраховані на тих, хто вже вивчав німецьку 
(або іншу іноземну мову) у школі, вищому навчальному закладі або 
на курсах. 

Саме переваги і недоліки одного з розмовників1 ми спробуємо 
розглянути у даній статті. Однак перед тим, як аналізувати сам 
розмовник, необхідно сказати декілька слів про авторів. Можна 
сміливо стверджувати, що співпраця науковців достатньо плідна. 
Про це свідчать попередні публікації: “Німецька мова для 
старшокласників”  (посібник, який вийшов у 2000 році і був 
узгоджений Міністерством освіти та науки України як один з 
можливих підручників для старших класів школи і абітурієнтів) та 
ще один посібник, на цей раз розмовник – “ З німецькою мовою по 
світу. Українсько-німецький розмовник” (2001). Як стає зрозумілим 
досвід обох дослідниць достатньо великий, що безпосередньо 
впливає на якість публікацій та на високий рівень володіння мовою, 
що необхідно при укладенні підручників з іноземної мови. 

Довідник, який аналізується у даній статті, з’явився у 2008 році і 
як стверджують автори пропонує готові розмовні моделі ділового та 
побутового спілкування, дозволяє відповідно реагувати на різноманітні 
ситуації, а також допомагає успішно підтримати розмову з іноземцями. 
У розмовнику подаються більше 60 мовних ситуацій, а також 
декілька додатків, де наводяться кількісні величини та їх переклад 
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німецькою, а також найчастіше вживані скорочення, пов’язані з 
діловим спілкуванням. Однак вже з перших сторінок розмовника 
виникає питання щодо доречності назви книги – “ розмовник для 
ділових людей” , хоча саме на ділове спілкування відводиться менше 
третини публікації. Крім того, в анотації до книги стверджується, що 
“ розмовник адресовано широкому колу читачів: туристам і вченим, 
діловим людям і студентам” , що зовсім не відповідає назві та 
суперечить головній концепції книги. 

За своєю структурою розмовник укладено досить вдало, однак 
він розрахований на досить широке коло читачів і не є виключно 
посібником для ділових людей. Попри це протиріччя, розмовні 
моделі відрізняються багатою варіативністю вживання, що дозволяє 
самостійно відбирати фрази, які відповідають ситуації спілкування. 

У глосарії наприкінці книги лексика представлена у алфавітному 
порядку, що полегшує пошук необхідних слів та сполучень. Починаючи 
з достатньо простих ситуацій, як “ вітання” , “ запрошення”  та 
вираження різних почуттів й емоцій, автори переходять до більш 
складних тем – “Юридична консультація” , “Фірма. Переговори” , 
“Торгівельні відносини” , які потребують знання специфічної лексики. 
Великою перевагою посібника є також відповідність німецької 
професійної лексики українським еквівалентам. Як правило, ділове 
спілкування у різних мовах вельми відрізняється, хоча б порівняти 
ділове спілкування російською й українською мовами. Що ж говорити 
про німецьку? Слід віддати належне авторам розмовника за професійне 
використання термінів і мовних кліше ділового лексикону. 

Потрібно зазначити, що запропоновані моделі не є єдино 
можливою моделлю поведінки та спілкування. Вони являють собою 
один з можливих шляхів ведення розмови. Однак дуже часто виникає 
таке враження, що деякі фрази ніби то “притягнуті за вуха”, тому що 
навряд чи людина у схожій ситуації буде використовувати складні 
синтаксичні звороти, або будувати речення, не розуміючи його 
структури і порядку розташування компонентів, замість цього вона 
скоріш обере прості конструкції. Що також варто відмітити, у 
репліках з повсякденного спілкування зовсім відсутні мовні моделі 
дійсно розмовного стилю, скорочення, або вирази, які притаманні 
німцям у звичайній неділовій розмові. Тобто не має відчуття 
природності моделей, вони являють собою застиглі кліше, які можна 
вживати, але які не є цілком адекватними до повсякденних ситуацій. 
Дійсно: для ділового спілкування простими фразами не обійтися, 
однак використання подібних моделей вимагає й відповідного знання 
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мови, що в свою чергу зводить вживання розмовників до мінімуму, 
так як необхідні фрази і сполучення вже закладені у пасивний чи 
активний словник мовця. 

Зупинимося детальніше на деяких моделях, запропонованих у 
розмовнику. Розмовні моделі у ситуаціях “Вибачення”  логічно 
переходять у вираження таких емоцій як жаль, сумнів, що свідчить 
про логічну послідовно структуровану систему розташування фраз і 
висловлювань. Це безперечно полегшує оволодіння лексикою, а також 
відбір потрібних фраз у даний момент спілкування. Наприклад, інша 
мовна ситуація, а саме “На автозаправці…” , насичена специфічними 
термінами з відповідної галузі, що допомагає людині, яка далека від 
техніки і не володіє такою лексикою. Про це свідчать наведені нижче 
приклади: 
1. Чи не могли б Ви мені допомогти? У мене прокол. Замініть, будь 

ласка, камеру. – Könnten Sie mir helfen? Der Reifen ist 
durchgestochen. Wechseln Sie mir bitte den Schlauch aus! 

2. Відмовив стартер. – Der Anlasser hat versagt. 
3. Замініть, будь ласка, ремінь вентилятора. – Wechseln Sie bitte 

den Windflügelriemen! 
4. Коробка швидкостей – der Getriebekasten. 
5. Живлення двигуна – der Benzinzufuhr. 
6. Глушильник – der Schalldämpfer. 
7. Передні ресори – die Vorderfeder 2 

Як бачимо з цих прикладів, у моделях пропонується лексика, яка 
може викликати труднощі при спілкуванні німецькою мовою. Тому 
доцільність розмовників, які збагачують лексичний запас з різних 
галузей професійного спілкування вельми обґрунтована. В цьому 
можна також переконатися на ще деяких прикладах з двох інших 
мовних ситуацій, як “Претензії. Рекламації”  та “Двостороння 
співпраця” : 
1. Ми змушені висловити Вам претензії з приводу не передбачених 

контрактом товарів/пошкоджених товарів/неякісних товарів. – 
Wir sind gezwungen, bei Ihnen Ansprüche zu stellen an die Waren, 
die im Vertrag nicht vorgesehen sind/an die beschädigten Waren/an 
die minderwertigen Waren. 

2. Звертаємо Вашу увагу на те, що товар поставляється 
нерівномірно. – Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Ware 
nicht gleichmäßig geliefert wird. 
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3. Наша пропозиція викладена у меморандумі/документі №…/у 
листі від… – Unser Standpunkt ist in dem Memorandum/dem 
Dokument Nr…/dem Brief vom…dargelegt.3 
У наведених вище уривках автори розмовника вживають типові 

для ділового спілкування кліше, які так необхідні при переговорах чи 
ділових стосунках з представниками німецькомовних країн. 

Вартим уваги є також частина розмовника, де розміщені додатки. 
Перший з них присвячений часу, порам року, дням тижня, також у 
даній частині наводяться кількісні, порядкові та дробові числівники, 
арифметичні дії з ними, одиниці вимірювання, кольори, властивості 
та якості предметів і людей, перелік професій. Додаток № 2 являє 
собою глосарій, де слова і сполучення розташовані у алфавітному 
порядку, також у цій частині читачеві пропонуються найбільш 
уживані німецькі скорочення в діловому листуванні. Зміст всього 
розмовника розташований наприкінці книги, що є не дуже зручним. 
Як правило, коли зміст подається на початку довідника, або 
розмовника, це полегшує пошук, читач відразу знаходить те, що 
йому в даний момент потрібно, особливо коли це стосується мовної 
ситуації, де підбір мовних моделей повинен бути швидким і 
гармонійним, для того щоб комунікація з обох боків була на 
достатньо високому рівні. І хоча деякі стверджують, що головне, це 
коли мета комунікації досягнута, не можна забувати про якість цієї 
комунікації, про психологічний бік комунікативного акту, коли обидва 
мовця повинні відчувати психологічний комфорт від спілкування, а 
не напругу. 

Якщо порівняти даний розмовник з іншими сучасними посібниками 
(“Україно-німецький розмовник” автор Гнатюк І. 2006р., “Україно-
німецький розмовник”  Виноградова О.В. 2007р.), то можна відмітити 
переваги першого, насамперед в об’ємному висвітленні різноманітних 
мовних ситуацій. Інші довідники включають найуживаніші слова та 
словосполучення, але представлена в них лексика призначена виключно 
для туристів та людей, які виїжджають на постійне місце проживання у 
німецькомовні країни. Великою перевагою перших є наявність саме 
розмовної лексики, яка так необхідна у повсякденному спілкуванні. 
Однак, коли мова йде про специфічну лексику, професійні терміни, 
які стосуються різних галузей, то розмовник Бочко Г. та Кудіної О. 
посідає перше місце. 

У словнику лінгвістичних термінів, слово “ розмовник”  тлумачиться 
як популярний чи мовний словник загально побутової лексики, 
фразеології, що служить посібником у спілкуванні.4 Розмовники – 
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явище, яке заслуговує уваги лінгвіста: “ Завдання розмовника – виділити 
з мови кліше, стійкі вирази. Сам по собі розмовник – набір кліше 
різних рівнів: теми, ситуації, базисна лексика, репліки. При цьому 
жанр зорієнтований на діалогічне мовлення: звідси постійна і зовсім 
утопічна ціль розмовника – з мінімуму фраз скласти репліки для 
діалогу на будь-який випадок життя.” 5 Головне прикладне завдання 
розмовника – допомогти тому, хто взагалі не володіє мовою: навчити 
його ставити питання, і разом з цим, передбачати відповіді. 

Розмовник же Бочко Г. та Кудіної О. розрахований на тих, хто 
вже вивчав німецьку мову. Будь-який розмовник і зокрема той, який 
аналізується у даній статті, можна розглядати як певну ієрархічну 
систему, яка складається з двох компонентів: з композиційного 
(підбір мовних кліше до діалогу) та розумовою (розуміння/рецепція 
зворотних реплік). Композиційний компонент визначає практичну 
цінність такого посібника, автори повинні таким чином розташувати 
теми, тексти, речення та слова, щоб читач міг швидко й легко знайти 
їх, і скласти необхідну фразу. Для того, щоб вирішити другу проблему, 
тобто проблему розуміння реплік співрозмовника, потрібно, щоб 
текст обмежував мовця, тобто, задавав такий рівень складності 
граматичних конструкцій, який буде зрозумілим користувачеві. Як 
це виглядає на практиці? Мовець дає першою реплікою приклад, за 
яким відповідач буде вимушений будувати свою відповідь (він 
переходить у особливий регістр мовлення відповідно до рівня мовця) 

Справедливо можна сказати, що посібник дослідниць впорався з 
обома завданнями, а також навіть доповнив, тому що окрім розмовної 
лексики та стійких фразеологічних сполучень, розмовник Бочко Г. та 
Кудіної О. пропонує широкий спектр ділових мовних кліше, які 
охоплюють такі теми, як банківська справа, менеджмент, маркетинг, 
економіка, юриспруденція, наука та освіта. Розмовні моделі розташовані 
за поняттєво логічною схемою, що полегшує їх підбір й вживання. 

Цікавим є також той факт, що даний розмовник включений у 
рекомендовану літературу у деяких університетах України при 
підготовці бакалаврів (за професійним спрямуванням “німецька 
мова”). Також в Українській академії банківської справи даний 
посібник знайшов своїх читачів і користується популярністю. 

Отже українсько-німецький розмовник Бочко Г. та Кудіної О. 
можна рекомендувати всім тим, хто цікавиться німецькою мовою, а 
також тим, хто постійно спілкується з представниками німецькомовних 
країн і потребує знання специфічних термінів і мовних кліше. 
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ОНТОЛОГІЯ БУТТЯ ЯК АНТИНОМІЯ 

 
Володимир Вікторович Федоров – визначний літературознавець 

та філософ. Його роботи – “Про природу поетичної реальності”, 
“Поетичний світ і творче буття”, “ Походження мови” та “Три 
лекції про автора”  займають чільне місце серед досліджень у галузі 
теорії словесності. 

Збірка “Світ як Слово” 1 побачила світ у 2008 році. Вона містить 
у собі статті “До поняття поетичного буття”, “ До поняття 
границі”, “ Парадокс про автора”, «Про поняття “власне людина”», 
“Космос як філологічна проблема”, “ Влада як цінність”, “ Ціна 
прекрасного”, “ Проблема негативного героя” . У перших статтях 
Володимир Федоров звертається до філософсько-онтологічних проблем, 
а далі аналізує твори А.С. Пушкіна “Скупий лицар” , “Моцарт і 
Сальєрі” . 

Головна мета автора – довести, що людина сама перетворює себе 
на фізичну істоту, але в той самий час за істинною природою свого 
буття людиною не є. В. Федоров робить спробу осмислення вічних 
питань – смислу життя та розстановки пріоритетів у ньому: “ Возможно, 
знание того, что это такое – человек, несколько умерит притязания 
жизненного существа” . Саме тому, здається, збірка “Світ як Слово”  – 
більш філософська праця, аніж філологічна, тут мало доказів, зате 
багато міркувань, джерелом знання автор визнає якесь надлюдське, 
містичне одкровення: «Есть такие вещи, которые познаются через 
откровение. Евангеліст Иоанн не доказал существование Слова, оно 
ему “ открылось”». 2 
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Одразу стає зрозумілим, В. Федоров якщо не релігійна людина, 
то принаймні дуже освічена в Біблії. Він цікавиться походженням 
людства – і у своїх міркуваннях бере за основу біблійний сюжет про 
творення, роздумує над ціллю життя – і говорить про Ісуса Христа 
так, ніби цілком упевнений в історичності цього біблійного персонажу. 

До речі, саме поняття Слова є для В. Федорова центральним, так 
би мовити, відправним пунктом у дослідженнях. На цьому хотілося б 
зупинитися окремо. Споконвічна плутанина у поглядах учених щодо 
значення поняття “ Слово”  не оминає і автора збірки “Світ як 
Слово” . Але на відміну від великого Гете (який у “Фаусті”  розуміє 
“ Слово”  буквально, як лінгвістичну одиницю) він іде далі і, 
враховуючи контекст (Ін. 1:14)3, все ж визнає, що мова тут не про 
буквальне слово, а про Ісуса Христа. У “Трьох лекціях про автора”  
Федоров пише: “ Христос был своего рода таким проявлением 
состояния Слова, когда оно может превратить себя в себе подобное 
существо” . 

Учений бере за основу біблійний уривок з першого розділу 
Євангелія від Іоанна: “На початку було Слово”  (Ів.1:1а). Під “ Словом”  
він розуміє онтологічну одиницю4, яка виступає суб’єктом творення5, 
а, можливо, і його об’єктом, оскільки автор, здається, не завжди 
розділяє поняття “ Слово”  і “ Бог” . Основою для цього розділення 
слугує акт творення: “ Мы полагаем его [вопрос о различии] в том, 
что акты творения относительно Слова и Бога различны. Для 
Слова акт творения – это акт его превращения в космос” . 

Федоров наводить паралель з книги Буття 1:1 – “ И сотворил Бог 
небо и землю” . Для нього поняття “ Бог”  у цьому тексті і “ Бог”  у 
тексті Іоанна 1:1 (“ и слово было Бог”)  позначають одне й те саме. 
Проте, якщо не знати їх семантичних особливостей у мові-оригіналі, 
можна припуститися помилки та навіть зробити хибні висновки. З 
цим питанням стикається багато біблійних перекладачів, вирішуючи, 
як перекласти перший вірш Євангелія від Іоанна. У деяких перекладах 
цей вірш звучить так: “ На початку було Слово, і Слово було з Богом, 
і Слово було Богом” . В інших перекладах остання частина цього вірша 
передає думку про те, що Слово було “ Божественным”  (Новый 
Завет в современном русском переводе под редакцией Кулакова, 
примітка). 

Якщо виходити з грецької граматики і контексту, то є всі причини 
вважати, що “ Слово”  не можна ототожнювати з “ Богом” , який 
згадується у вірші в першому випадку. Але оскільки в грецькій мові 
першого століття не було неозначеного артикля, питання щодо 
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розуміння цього уривку для багатьох залишається відкритим. У 
зв’язку з цим є дуже цікавим один переклад Біблії на мову, якою 
говорили у перших століттях нашої ери. 

Йдеться про саїдський діалект коптської мови. На коптській мові 
говорили в Єгипті на протязі століть, а саїдський діалект був його 
літературною формою. У словнику The Anchor Bible Dictionary 
говориться: “Оскільки Септуагінту і Новий Заповіт було перекладено 
на коптську мову у ІІІ столітті н.е., коптський переклад спирається 
на грецькі манускрипти, які значно старші від тих, що збереглися 
досьогодні” . 

Біблійний текст на саїдському діалекті коптської мови представляє 
особливий інтерес, оскільки в коптській мові є означений та неозначений 
артиклі. Найпершими перекладами християнських священних 
текстів були переклади на сирійську, латинську та коптську мову. В 
сирійській мові та латині, як і в грецькій, немає артиклів. Однак у 
коптській є. Таким чином, коптська мова містить свідчення того, як 
розуміли в той час Іоанна. В останній частині вірша перед словом 
“ бог”  стоїть неозначений артикль. Таким чином, якщо перекласти це 
на українську мову, буде: “І слово було богом”, де слово “бог” 
пишеться з маленької літери. Вочевидь, давні перекладачі розуміли, 
що апостол Іоанн хотів сказати, що Слово було богом у тому сенсі, 
що мало божественне походження. Володимир Федоров же виходить 
з рівнозначності понять “ Слово”  та “ Бог”.  Він пише: “…в описываемой 
им [Іоанном] ситуации потребности в различении не было…” 6 

На відміну від біблійного погляду на Ісуса Христа як на досконалу 
людину, В. Федоров змальовує його як просто “ онтологічно неосвічену”  
людину (звідси і відсутність конфлікту із самим собою). Ісус, на 
думку філософа, не виконує головну мету людини – через боротьбу 
досягти онтологічної міри. Але тут же, ніби суперечачи сам собі, 
Федоров зазначає, що страждання Христа – це страждання форми, 
що перетворюється заради любові. Здається, на автора мають вплив 
церковні догмати про безсмертя душі, або навіть східна філософія. 
Тут він знаходить для себе і відповідь на вічне питання, чому 
страждають люди: страждання необхідне заради перемоги над самим 
життям. 

Літературно-філософські погляди Володимира Федорова, 
відображені у збірці “Світ як Слово”  частково побудовані на 
антиномії, і це не дивно, оскільки саме це явище дає можливість 
найповніше осягнути об’єктивну дійсність. Розмову про антиномію 
почав ще Павло Флоренський у праці “Стовп і затвердження 
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істини” : «Истина есть такое суждение, которое содержит в себе 
предел всех отменений его, или, иначе, истина есть суждение 
“ самопротиворечивое” (…) Тезис и антитезис вместе образуют 
выражение истины. Другими словами, истина есть антиномия и не 
может не быть таковою»7. Отже, за П. Флоренським, істина завжди є 
антиномичною. 

Антиномія як явище була осмислена ще античною діалектикою. 
Рівень же, досягнутий німецькою класичною філософією, забезпечувався 
не тільки діалектикою великого Гегеля, але і розробкою проблем 
антиномії І. Кантом. Чотири основоположні антиномії Канта зумовили 
загальну спрямованість і характер розвитку теорії пізнання в цілому. 
Сформульовані В. фон Гумбольдтом антиномії мови як діяльності і як 
продукту діяльності створили філософське мовознавство і визначили 
вектор розвитку лінгвістики на століття уперед. 

Під антиномією розуміється поєднання двох взємосуперечливих 
думок про один і той же об’єкт, кожне з яких істинне щодо цього 
об’єкту і кожне з яких допускає однаково переконливе логічне 
обґрунтування. Антиномічна думка є результат особливого осмислення, 
особливого погляду на об’єкт і світ у цілому – як на єдність і гармонію 
протилежностей, як на ціле, цілісність якого не тільки не руйнується, 
а, навпаки, забезпечується взаємодією протилежних складових. 
Антіномічність сполучається із нетривіальністю, нестандартністю 
сприйняття, осмислення і оцінювання всього оточуючого, антиномія 
завжди є руйнування стереотипу. 

Стереотипи руйнує і Володимир Федоров, говорячи про те, що, 
насправді, Бог і Диявол – це лише стани Слова8, Тобто Слово – це 
єдиний суб’єкт буття: “ Дьявол – это анти-Бог и, следовательно, 
отрицание Бога, но это отрицание оказывается вместе с тем 
и самоотрицанием, (…) отрицание Бога дьяволом чревато не 
утверждением его в качестве единого властелина, а род 
самоотрицания: уничтожая (предположим) Бога как свого антипода, 
диявол тем самым отрицает онтологическую основу своего бытия” 9. 

Антиномічними є для Федорова і відношення добра та зла. Якщо 
знищити зло, добро існувати не зможе, “ это значило бы просто 
оставить Слово в состоянии односторонности” 10. Ось і проявляється 
прагнення людини пояснити те, що змінити не можна. З філософської 
точки зору все виглядає досить логічним, проте, стикаючись зі злом 
у реальному житті, досить-таки важко переконати себе, що це є 
“ нормальним” . 

Ще одна антиномія У Федорова – це словесна і тілесна форма. 
Філософ вважає, що словесна форма, перетворюючи себе на тілесну, 
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тим самим стає позитивною одиницею і урівноважує себе негативною. 
Таким чином, існують тілесна і антитілесна форми, тобто тілесна 
форма також стає антиномічною11. 

Що стосується оформлення самої збірки “Світ як Слово” , то 
навіть обкладинка книги є символічною: на білому фоні розміщено 
слова назви у безперервному порядку. Можливо, це задум самого 
автора, а, може, вдала вигадка видавців. Та чим би воно не було, це 
все ж наштовхує на думки про безкінечність всесвіту і всепроникаючі 
здатності слова, яке, фактично, для автора цим всесвітом і є. Автор 
не є тенденційним, він просто пропонує свій, суб’єктивний погляд на 
світ, свою філософію життя. Та теоретико-літературна значущість 
досліджень, викладених з збірці “Світ як Слово” , є безперечною. 
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“…ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ…” 
 
Поняття “ церква” , “ церковна служба” , “ церковні обряди”  не 

завжди зрозумілі більшості людей, і це цілком закономірно, беручи 
до уваги той факт, що більш ніж півстоліття поняття “ Бог”  і “ церква”  
знищувалися. Існує багато фактів того, що за одну ніч борці з 
релігією були спроможні розібрати стіни церковні, не залишаючи 
жодного камінця. З інших джерел дізнаємося про те, якої долі спіткали 
ікони, які знаходилися на той час у церквах: ножами зіскоблювали 
ліки святих та влаштовували вогнища. 
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Але все одно кожна людина відчуває ту силу, що властива будь-
якої релігії: для багатьох вона магічна, для інших цілком природна, 
хтось її стережеться та побоюється, інші до неї тягнуться і знаходять 
розраду, хтось висміює тих, хто живе за законами церкви, хтось 
вірить в цілющу силу молитви, ікон. В кожного своя віра і ставлення 
до церкви. 

Молитва як найважливіший складник життя віруючої людини, 
що стає для неї джерелом богопізнання, досягнення внутрішньої 
досконалості, актом духовної любові, стоїть біля витоків художньої 
словесної творчості, насамперед ліричної поезії. 

Щодо спеціальних робіт, присвячених молитві як літературному 
жанрові, то їх існує дуже мало. Це здебільшого окремі статті, що 
розглядають літературну молитву в ручищі історико-літературного 
висвітлення проблеми, певні емпіричні спостереження, зроблені в 
працях при вивченні спадщини певного митця чи споріднених з 
молитвою жанрів. Вагомим внеском у процес наукового опрацювання 
жанру та тематики релігійно-духовної поезії власне українців були 
певні антологічні видання, що засвідчили величезну роль віршованої 
молитви у вітчизняній поетичній традиції. 

На мій погляд, спочатку обов’язково потрібно сказати про 
структури рецензованої монографії*: її стовідсоткову відповідність з 
назвою, про що свідчать її чотири розділи. В першому розділі 
“Віршована молитва як літературознавча проблема”  автор окреслює 
співвідношення молитви та лірики. Ірина Іванівна наголошує про 
“ безсумнівний зв’язок поезії з ранніми формами молитвами” . Про це 
свідчить той факт, що найдавнішими пам’ятками словесності є культові 
гімни, які свого часу були частиною офіційного богослужіння. 
Жанровою ознакою таких гімнів є звернення до богів із словами 
прославлення й хвали або прохання. 

Загальновідомо, що в ліриці на першому плані зображення 
знаходяться найрізноманітніші стани людської свідомості, які 
представляють собою особисте переживання суб’єкта. Схожість 
лірики з молитвою є очевидною: зміст молитви також цілком залежить 
від того, що хвилює душу молільника. Принциповою особливістю 
християнської молитви є те, що в якості ідеального адресата тут 
виступає єдиний Бог, Творець усього живого. 

Стосовно жанрового визначення автор подає на розгляд читача 
перелік дослідників та їх праць, які займалися цим питанням та 
додали значний внесок, а саме Л. Луцевич, І. Бетко, І. Качуровський, 
Т. Бовсунівська та багато інших. Підсумовуючи результати 
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дослідницьких розвідок науковців та додаючи свої власні, автор 
робить наступні вагомі висновки. 

Канонічність релігійно-культової молитви потрібно розглядати у 
двох аспектах. По-перше, з точки зору змісту конкретного молитовного 
тексту, який вважається зразковим через духовний авторитет особи, 
котра його склала. Як приклад можна навести Православну Церкву, 
яка сформувала стійкий і водночас динамічний змістовий канон, 
який підтримує вже протягом століть. По-друге, з точки зору 
усталених, твердих жанрових ознак молитви, тісно пов’язаних з 
певним типом змістовності. Тобто, в цьому випадку йдеться вже про 
жанрову модель молитви, яка допускає текстуальну варіативність, 
але передбачає дотримання загального жанрового закону. 

Автор пише про існування літературної молитви у двох 
функціонально відмінних формах: молитва як самостійний твір (поезія-
молитва) та як частина твору (вставна молитва). Також важливо 
розрізняти літературну молитву як обробку, коли автори наслідують 
зміст і стилістику конкретного канонічного твору та молитву 
індивідуально-авторську, в якій наслідують основні прикмети жанру. 

У літературі молитва – це мета-жанр, зазвичай віршований, 
імітуючий сакральний діалог з ідеальним адресатом, здатний 
втілюватися в різні жанрово-видові форми (сонет, гімн, ода, елегія та 
ін.) та жанрово-тематичні різновиди (молитва-сповідь, молитва за 
людину, країну тощо), характерні для певної національної жанрової 
системи. Всі ці випадки набувають подальшого розвитку в 
літературознавстві, бо, з одного боку, дослідники вбачають динамічність 
й незавершеність молитви як літературного жанру, з іншого, – 
надзвичайну стійкість й актуальність проблеми. 

У наступному розділі розглядається формування традицій 
віршованої молитви у східнослов’янській словесній культурі ХІ-ХVІІ 
століть. Початком формування української молитви слід вважати 
період, котрий позначився приходом на Київську Русь християнського 
віровчення і писемності. Саме з цього часу середньовічна давньоруська 
література прагне опанувати всі досягнення візантійських та 
болгарських письменників, зокрема і поетичні жанри. Найдавніші 
зразки старослов’янської молитовної поезії – перекладеної та 
оригінальної – належить Костянтину-Кирилу та його учням: цей 
комплекс пам’яток складає церковнослов’янську книжну поезію, що 
є спільним надбанням літератур усіх православних народів східної та 
південно-східної Європи. 
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І. Даниленко в цьому розділі подає цілу низку авторів, які протягом 
століть того часу створювали, перекладали або впорядковували 
тексти гімнів, церковних співів Східної Візантії та Київської Русі. 
Саме під переважним впливом візантійської культури відбувається 
становлення східнослов’янського літературного письмового вірша у 
двох провідних формах: для співу і для читання. Створюючи літургію 
старослов’янською мовою, християнські просвітники будували її за 
візантійським зразком і складали слов’янські тексти для співання на 
готові візантійські наспіви. У літературній ситуації Київської Русі, де 
словесність розвивалася в межах церковно-релігійної творчості, молитва 
була одним з найяскравіших засобів самовираження. 

Аналізуючи та підсумовуючи більшість чинників, пов’язаних з 
розвитком віршованої молитви взагалі, автор зазначає те, що 
формування саме української віршованої молитви відбувалося на 
перехресті візантійської, біблійної, фольклорної та західноєвропейської 
(переважно польської) традицій у рамках східнослов’янської літератури 
доби Середньовіччя під впливом повільного процесу гуманізації 
світосприйняття та індивідуалізації емоційної сфери людини. При 
цьому визначальна роль українських поетів-богословів у становленні 
жанру віршованої молитви в східнослов’янських літературах 
обумовлена традиційним підходом до церковнослов’янської мови, 
що відкривало широкі можливості для адаптації релігійно-містичних 
жанрів східнослов’янською світською поезією. 

Третій розділ під назвою “Літературна молитва як переспів, 
або Стилізація канонічного молитвослів’я”  містить в собі два 
підрозділи. В першому приділяється увага молитовним пісням 
Псалтиря в українській поезії. Існування різних видів псалмових 
обробок обумовлене їхньою подвійною природою. Тому варто 
розрізняти дві великі групи псалмових новоутворень: переспіви та 
стилізація. Переспіви передбачають інтерпретацію та актуалізацію всіх 
основних мотивів певного тексту псалма зі збереженням важливіших 
моментів його композиції та відносно повним відтворенням лексичного 
складу поетичними засобами мови-реципієнта. Псаломна стилізація 
(наслідування) передбачає потужнішу роль індивідуально-субєктивного 
начала у творі. Псалом у такому разі постає лише поштовхом для 
творення. 

Взагалі інтерес європейських поетів до Псалтиря пояснюється 
зв’язком культури з культом, а нової європейської поезії з Псалтирем 
як одним із найпопулярніших сакрально-культових текстів. Псалтир – 
збірник релігійних піснеспівів Ізраїлю, пов’язаний із богослужінням 
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у Храмі, а пізніше з молитвою в синагозі. До Псалтиря входять 
різножанрові тексти, які задовольняють різні потреби: це гімни, що 
славлять Боже царювання або святе місто; індивідуальні та всенародні 
моління, які є зверненням у біді; пісне співи про милосердя, плачі чи 
довірливі молитви. За тематикою псалми традиційно поділяють на 
історичні, месіанські, повчальні й похвальні. 

З часів перекладу Святого Письма національними мовами 
Псалтир стає предметом художніх обробок у європейській поезії. 
Звернення поетів до Псалтиря активізується в тих країнах, де 
літературний вірш перебуває у стадії формування. Рішучим кроком 
на шляху перетворення релігійної східнослов’янської поезії в більш 
світську став перший повний віршований переспів Псалтиря, 
здійснений вихованцем Києво-Могилянської академії С. Полоцьким. 
Псалтир став першою книгою, яку Кирило та Мефодій свого часу 
переклали старослов’янською мовою. Наводячи всі ці приклади, 
автор монографії робить висновок про правомірність становлення в 
давньоруській/ давньоукраїнській культурі Давидових псалмів 
об’єктом різнобічного вивчення, включаючи й мистецькі засоби їх 
пізнання. 

Другий присвячується текстам канонічних молитов у художній 
рецепції українських поетів. Серед українських поетів Нового часу 
першим до скарбниці молитовно-літургійної творчості звернувся 
Тарас Шевченко. Його вірш “Світе ясний! Світе тихий”  переосмислює 
церковний пісне спів відповідно до художнього завдання митця – 
привернути увагу читача до проблеми відходу Церкви від ідеалів 
життя первісних християн. І. Даниленко наводить численні приклади 
переспівів і стилізації багатьох широковідомих молитовних текстів 
(Трисвяте, Символ віри, вітання до Божої Матері тощо) в українських 
митців, таких як Б. Тен, В. Самійленко, В. Лімніченко, Б. Стельмах 
та багато інших. Серед сучасних поетів, які прагнуть виразити 
складні ліричні почуття, помітна тенденція до створення циклів, що 
наслідують структуру Молитвослова: К. Кред, Б. Бойчук, О. Грек, 
С. Сапеляк. 

Останній розділ “Літературна віршована молитва як авторська 
імпровізація: особисте звернення митця до вищих сил”  хронологічно 
поділяється також на два підрозділи: індивідуально-авторська молитва в 
українській поезії XVI-XVIII століть, XIX століття. Як і всі попередні 
розділи, кожний з цих двох містять в собі приклади різних авторів, 
але також у кожному з них приділяється щільна увага найяскравішому з 
представників: Г. Сковороді, Т. Шевченку та Є. Маланюку разом з 
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Б.-І. Антоничем. Спочатку зробимо огляд щодо розвитку та формування 
індивідуально-авторської молитви протягом цих трьох періодів, а 
вже потім окреслимо вагомі внески вищезазначених поетів. 

Українська віршована молитва як жанр формується на перехресті 
візантійської, біблійної, фольклорної та західноєвропейської традицій у 
тісному співіснуванні з іншими східнослов’янськими літературами, 
стаючи яскравим поетичним явищем у XVІІ столітті в результаті 
повільного процесу гуманізації світосприйняття та індивідуалізації 
емоційної сфери людини. Емансипації східнослов’янської поезії 
загалом та формуванню в ній жанру віршованої молитви зокрема 
великою мірою сприяли поети, які або за походженням, або за 
освітою належали до українських земель. 

Специфічною рисою новочасної молитовної поезії стає посилена 
увага до внутрішнього світу людини – її переживань, духовних 
шукань, релігійно-філософських поглядів, через що звернення до 
ідеального реципієнта здебільшого слугує зручною формою для 
зображення емоційних роздумів ліричного героя про себе, іншу 
людину, соціум, навколишній світ тощо. Тож основою ліричної ситуації 
віршованої молитви Нового часу зазвичай становить рефлексія, 
котра, як відомо, активізується у кризові періоди історії, коли автор 
глибоко переживає різкий розлад між внутрішнім і зовнішнім світом. 

Віршовано-поетична молитва Сковороди, з властивою їй 
різноприродними зверненнями та прагненням духовної досконалості, 
єднання з Богом, – промовисте віддзеркалення його філософсько-
художньої концепції світу й людини засобами бароково-концептуальної 
поетики. Розвиток індивідуально-авторської молитовної поезії власне 
українською мовою пов’язаний з творчістю Т.Г. Шевченка. Поєднуючи 
містичне світобачення з вірою в ідеальну людську спільноту, Шевченко 
надав більшості своїх молитов виразного національно-визвольного 
характеру. В його молитовному просторі, поряд з традиційними видами 
молитов (молитва-гімн, молитва-благодаріння тощо), з’явилися й 
такі нові модифікації молитовно-комунікативної ситуації, як 
революційна молитва, молитва-боріння, молитва-докір. Прикметна 
особливість віршів-молитов Є. Маланюка – це здебільшого не 
містичність їхнього ідеального реципієнта, яким тут зазвичай стає 
Вітчизна. Відповідно до цього ліричне переживання Маланюка 
набуває різноманітних рис історіософських роздумів. Молитовно-
поетична творчість Б.-І. Антонича переважно живиться суто 
містичним почуттям захоплення, подиву перед величчю Творця та 
ідеальним прагненням оспівувати Його красу й гармонію. На тлі 



347 

божественної гармонійної цілісності поет-суб’єкт гостро відчуває 
власну обмеженість та дисгармонійність. Звідси виникають два 
мотиви в його молитовному дискурсі – пошуку віри та прагнення 
досконалого поетичного Слова, які стають в Антонича наскрізними. 

Підсумовуючи, можна сказати, що чітко і логічно окреслена 
трансформація молитви у літературно-художньому дискурсі в складну 
форму ліричного переживання, сприяє сакралізації світобачення, через 
що сьогодення починає співвідноситися з вічним, національне з 
універсальним, людина з Богом. Очевидно саме це обумовило 
популярність жанру молитви в поезії, оскільки поет, який прагне 
втілити свої переживання в молитві, завжди відчуватиме себе вдвічі 
поетом – митцем Слова, натхнення якого освячене Духом. 

 
* Ірина Даниленко. Молитва як літературний жанр: Генеза та 
еволюція. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 304 с. 
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6. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД РЕДАКЦІЇ 
 

 
 
 

У попередньому номері нашого журналу (“Новітня філологія”, 
2008, № 9) було зроблено помилку в написанні прізвища одного з 
авторів: на с. 5, 180 та 411 надруковано Лучук, Олег; треба було – 
Лучик, Олег. Редакція журналу приносить пану О. Лучику свої щирі 
вибачення. 
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